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DISBANCO024 

Normas IFRS nas Instituições Bancárias 

Objetivos Gerais 

As IFRS não se referem apenas à introdução de novos princípios e regras de contabilidade, 

mas a uma mudança mais alargada que envolve as práticas, os modelos de gestão e o 

desenvolvimento do negócio bancário. 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências e conhecimentos que 

lhes permitam dominar as normas IFRS nas instituições bancárias.  

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Identificar as principais alterações introduzidas pelo IFRS 9 nas áreas de: Imparidade; 

Classificação de Ativos; Contabilização de Derivados e Contabilidades de Cobertura. 

 Compreender o novo modelo de perdas esperadas para apuramento da imparidade; 

 Conhecer os novos critérios para classificação de ativos e passivos, incluindo a 

análise dos modelos de negócio; 

 Analisar o novo alinhamento entre a contabilidade e a gestão de risco na área dos 

derivados; 

 Conhecer os principais desafios da implementação do IFRS 9. 

 Identificar os principais tópicos a considerar na aplicação da IFRS 15 & 16 na 

preparação de demonstrações financeiras em IFRS, na preparação e análise de 

informação financeira relevante,  

 Auxiliar na compreensão de impactos na avaliação de empresas e projetos. 

 Elaborar, verificar e analisar as demonstrações dos fluxos de caixa, 

 Conhecer as obrigações das empresas em matéria de relato da demonstração dos 

fluxos de caixa; 

 Identificar os principais impactos das alterações do IFRS 5. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a gestores e colaboradores do sector da banca e instituições financeiras 

que desejem conhecer ou aprofundar conhecimentos das normas IFRS. Destina-se também a 

todos os profissionais de outras áreas que pretendam ter mais conhecimento sobre esta 

matéria. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

http://www.highskills.pt/
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DISBANCO024 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

40 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo A – IFRS 9: Instrumentos Financeiros 

 Introdução e Enquadramento; 

 Ativos Financeiros – Classificação: 

o Modelo de Negócio; 

o Características do Instrumento Financeiro – SPPI; 

o Taxa efetiva sobre os Ativos Financeiros. 

 Mensuração de Ativos; 

 Imparidade de Crédito: 

o Indicadores para o Cálculo de perdas por imparidades em Ativos Financeiro com 

ênfase ao Crédito; 

o Exercícios práticos sobre as análises individuais e coletivas,  

o Principais aspetos a ter em consideração na definição das PD’s e LGD’s; análises 

dos triggers /bullets e a sua correlação com as respetivas taxas a aplicar as perdas 

esperadas. 

 Contabilidade: 

o Derivados; 

o Cobertura de Justo Valor, de Cash-Flows e de Investimento Líquido. 

 Transição para o IFRS 9; 

 Principais divulgações exigíveis e elegíveis no Relatório e Contas do Exercício 

Económico. 

    Módulo B – IFRS 15 & 16: Rédito e Locações 

    Módulo I - IFRS 15 Rédito 

 Introdução ao Modelo de Reconhecimento do Rédito de 5 passos; 

 Destaques de implementação do Modelo, no que se refere a: 

o Reconhecimento pontual ou ao longo de um período; 

o Obrigações de performance (contratos multi-elementos); 

o Remuneração variável; 

o Condições de Financiamento; 

o Aplicação em contexto de relação de agenciamento; 

o Transição. 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISBANCO024 

 Abrangência; 

 Apuramentos dos principais impactos; 

 Principais divulgações exigíveis e elegíveis desta norma em Relatório e Contas de 

exercício económico. 

    Módulo II - IFRS 16 Locações 

 Definição de locação; 

 Separação das várias componentes do contrato; 

 Duração da Locação; 

 Isenções; 

 Contabilização pelo locatário: 

o Apresentação nas DF’s; 

o Mensuração subsequente; 

o Modificações. 

 Contabilização pelo Locador: 

o Modificação de uma Locação; 

o Fabricante/Locador Comerciante. 

 Transações de Venda e Relocação (“sale & leaseback”); 

 Transição; 

 Impactos para o Locatário e a preparação para a mudança. 

    Módulo III – IAS 7 Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 Enquadramento: Conceitos, Objetivos e Classificação; 

 Elaboração, Verificação e Análise das demonstrações do fluxo de caixa; 

 Principais divulgações exigíveis e elegíveis no Relatório e Contas do Exercício 

Económico. 

    Módulo IV - IFRS 5 – Ativos não correntes detidos para Venda 

 Abrangência; 

 Classificação; 

 Apuramentos dos principais impactos; 

 Principais divulgações exigíveis e elegíveis desta norma em Relatório e Contas de 

exercício económico. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

http://www.highskills.pt/
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DISBANCO024 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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