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DISFCFC006 

Programa Avançado de Contabilidade 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: de informação 

aprofundada sobre contabilidade. 

Preparar e dotar gestores e empresários, presentes e futuros, com as capacidades e 

competências que permitam fazer uma gestão financeira e contabilística adequada. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Conhecer e aplicar os aspetos normativos económico-financeiros, fiscais e jurídicos 

da prestação de contas; 

 Aplicar os aspetos ligados à contabilização de operações especiais; 

 Entender os pilares ligados às alterações de dimensão da empresa; 

 Compreender e aplicar a contabilidade de grupos económicos; 

 Aplicar as normas e regras fiscais relacionadas com os impostos diferidos; 

 Entender os princípios do funcionamento da contabilidade internacional; 

 Compreender o conceito de economias inflacionadas e o poder aquisitivo da moeda; 

 Compreender as operações contabilísticas de desinflação. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a: Gestores, Contabilistas, ROCs e TOCs que pretendam adquirir e 

aprofundar uma gestão financeira e contabilística adequada. 

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 

30 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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Módulo I - Enquadramento Curso e Apresentação dos Participantes 

 Apresentação da organização do Curso e dos objetivos e Metodologias. 

 

Módulo II - A Prestação de Contas 

 Aspetos económico-financeiros da prestação de contas; 

 Aspetos jurídicos da prestação de contas-Normativos legais em vigor; 

 Aspetos fiscais da prestação de contas-Normativos legais em vigor; 

 Abordagem das NICs 1, 7 e 8. 

 

Módulo III - Contabilização de Operações Especiais 

 Contratos plurianuais (contratos de construção, entre outros); 

 Locações financeiras e Ald; 

 Empréstimos obrigacionistas; 

 Contabilização do good-will e dos ativos intangíveis; 

 Goodwill, trespasse e direito de arrendamento; 

 Despesas de investigação e desenvolvimento; 

 Melhoramentos em propriedades alheias. 

 

Módulo IV - Alteração da Dimensão da Empresa 

 Operações de capital próprio; 

 Aumentos e reduções de capital social; 

 Reintegração, amortização e remição de capital; 

 Ações e quotas próprias; 

 Prestações suplementares e acessórias; 

 Reavaliação legal e livre; 

 Resultados transitados; 

 Operações de fusão e cisão; 

 Operações de liquidação e partilha. 

 

Módulo V - Contabilidade de Grupos Económicos 

 Conceito e tipos de grupo e formas de controlo; 

 Consolidação de contas de empresas; 

 Abordagem das NICs 21, 27 e 28. 

 

Módulo VI - Impostos Diferidos 

 Normas contabilísticas versus regras fiscais; 

 Questões contabilísticas sobre impostos sobre os lucros; 

 Abordagem da NIC 12; 

 Impostos correntes e impostos diferidos; 

 Diferenças temporárias e permanentes. 
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Módulo VII - Contabilidade Internacional 

 Influências do meio nos sistemas de informação financeira; 

 Contabilização das transações em moeda estrangeira; 

 Conversão das demonstrações financeiras expressas em moeda estrangeira; 

 Influência da fiscalidade internacional sobre as operações contabilísticas. 

 

Módulo VIII - Contabilização dos Efeitos da Inflação 

 Economias inflacionadas e poder aquisitivo da moeda; 

 Operações contabilísticas de desinflação. 

 

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. 

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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