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Contabilidade Bancária 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes 

permitam identificar qual o tratamento contabilístico das principais operações bancárias, que 

reflete a especificidade da sua atividade, assim como, salientar a importância da contabilidade 

como sistema de informação e gestão. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 O funcionamento da atividade bancária e suas funções;  

 As especificações do plano de contas; 

 Quais os documentos de suporte bancário, tais como balanços, demonstrações de 

resultados; 

 Aplicar eficazmente o Plano de Contas. 

Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente a recém-admitidos no departamento de Contabilidade 

Bancária ou profissionais de outras áreas da banca que tenham necessidade ou interesse em 

adquirir ou reforçar os seus conhecimentos nesta área. 

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 – A atividade bancária e as suas funções 

 O Posicionamento no Sistema Económico; 
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 A Intermediação Financeira; 

 A Prestação de Serviços; 

 Tipos de serviços; 

 A subcontratação; 

 As Diretivas Comunitárias. 

 

    Módulo II – O Plano de contas para o sistema bancário 

 A Normalização Contabilística Internacional – Adopção das NIC’s em Portugal; 

 A Análise das Classes de Contas e a Articulação entre Estas e o Ambiente 

Económico; 

 Os Produtos e Serviços Bancários e a Sua Relevação Contabilística; 

 A Movimentação Específica de Algumas Contas; 

 Enquadramento; 

 Apuramento de saldo existente; 

 Conta única; 

 Movimento anual; 

 A Contabilização dos Instrumentos Financeiros pelo Método do Justo Valor e o 

Custo Amortizado. 

    Módulo III – O balanço 

 A Sua Estrutura Patrimonial; 

 As Origens de Fundos; 

 As Aplicações de Fundos. 

    Módulo IV – A demonstração de resultados 

 Os custos por natureza; 

 Juros e custos equiparados; 

 Comissões; 

 Prejuízos em operações financeiras; 

 Custos com pessoal; 

 Fornecimentos e serviços de terceiros; 

 Os Proveitos por Natureza; 

 A Conta de Lucros e Perdas; 

 A Contabilidade como Elemento de Informação e de Gestão na Banca. 

Metodologia 

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

da plataforma. 
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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. 

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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