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DISBANCO026 

Normas IFRS 9 

Objetivos Gerais 

Internacional Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) é a maior alteração à contabilidade das 

Instituições Financeiras desde a adoção das normas internacionais de contabilidade em 2005. 

Este novo normativo introduz novos conceitos e altera muitos dos anteriores, com impactos 

potenciais nos resultados, no balanço, nos sistemas e processos e ao nível dos relatórios e 

contas e outras divulgações.  

Introduz ainda modificações em diversas áreas, com destaque para a imparidade, verificando-

se, por exemplo, a passagem de um modelo de perdas incorridas para perdas esperadas, com 

impactos financeiros.  

Outra das áreas contabilísticas basilares que sofre alterações com este normativo é a 

classificação e mensuração de ativos, com alteração de conceitos e consequentemente da 

estrutura dos balanços.  

Também ao nível da contabilidade de derivados e da contabilidade de cobertura (hedge-

accounting) existem mudanças significativas e novos princípios, por exemplo, o princípio da 

"relação económica".  

Este curso tem como objetivo ajudar a compreender com rigor técnico os conceitos básicos do 

IFRS 9.  

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. 

Destinatários 

Esta formação destina-se a profissionais das áreas de contabilidade, controlo de gestão, risco, 

áreas financeiras, organização e outros que tenham atividades conexas com a contabilidade ou 

com o apuramento de imparidade.  Destina-se também a todos os profissionais de outras áreas 

que pretendam ter mais conhecimento sobre esta matéria. 
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DISBANCO026 

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. 

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

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – IFRS 9 – Introdução e Enquadramento 

Módulo II – Ativos Financeiros – Classificação 

 Modelo de Negócio; 

 Características do Instrumento Financeiro – SPPI. 

    Módulo III – Mensuração de Ativos 

    Módulo IV –  Imparidade de Crédito 

    Módulo V –  Contabilidade 

 Derivados; 

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

    Módulo VI –  Transição para o IFRS 9 

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. 

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

sessão de formação. 
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DISBANCO026 

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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