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DISFCFC014 

Contabilidade Geral II 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos avançados ao nível 

de contabilidade de forma a terem os conhecimentos necessários a saber contabilizar um 

exercício económico completo. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Conhecer as Principais Alterações e o Impacto do Novo SNC nas Demonstrações 

Financeiras; 

 Enunciar os propósitos e os princípios da Contabilidade e do relato financeiro; 

 Identificar, mensurar e reportar eventos de natureza económica e financeira que 

estão sujeitos a tratamento contabilístico; 

 Discutir a natureza e o tratamento contabilístico adequado para diversas categorias 

de ativos e passivos, bem como para alguns tipos específicos de rédito e de gastos; 

 Reportar o produto resultante do processo contabilístico através do conjunto 

adequado de demonstrações financeiras. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades na área contabilística 

e financeira que tenham necessidade de 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 

18 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - O SNC – enquadramento 

 Os Diplomas legais que constituem o sistema de normalização contabilística. 

http://www.highskills.pt/
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Módulo II - A estrutura conceptual e as bases de apresentação das demonstrações 

financeiras 

 Os Princípios contabilísticos e as características qualitativas; 

 Os conceitos subjacentes; 

 Os critérios de reconhecimento e mensuração. 

 

Módulo III - As demonstrações financeiras 

 Os Novos modelos das demonstrações financeiras; 

 Distinção entre corrente e não corrente; 

 Análise das principais rubricas do balanço e a formação dos resultados. 

 

Módulo IV - Os critérios de valorimetria de acordo com o novo normativo 

 Meios financeiros líquidos; 

 Contas a receber e a pagar; 

 Inventários e ativos biológicos; 

 Investimentos. 

 

Módulo V - Trabalho de fim de exercício 

 Princípios contabilísticos; 

 Regularização de contas; 

 O Apuramento dos resultados; 

 Elaboração das peças contabilísticas finais: Balanço; Demonstração de resultados. 

 

Módulo VI - Resultado contabilístico versus resultado fiscal 

 Apuramento do resultado fiscal. Cálculo do Imposto (IRC). 

 

Módulo VII - Exercícios e/ou sessão de perguntas & respostas 

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. 

http://www.highskills.pt/
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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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