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O Fecho Anual de Contas – Declaração Modelo 22, Anexos e Relatório  

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos que lhes permitam 

efetuar o fecho anual de contas das empresas e respetivo apuramento de IRC. No decorrer 

do Curso irão ficar a conhecer os procedimentos necessários ao encerramento de contas 

e a saber fazer as análises necessárias ao fecho anual de contas. 

Objetivos Específicos 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Analisar as contas de balanço e de documentação; 

• Calcular a estimativa do imposto; 

• Interpretar as demonstrações financeiras; 

• Conhecer e aplicar procedimentos relacionados com as assembleias e as actas de 

aprovação de contas. 

Destinatários 

Este Curso destina-se aos profissionais das áreas contabilísticas, administrativa e financeira 

com responsabilidades ao nível do encerramento anual de contas. 

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 - A análise de contas de balanço  

Módulo II - A análise de contas de demonstração  

Módulo III - As movimentações das contas de resultados  
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Módulo IV - As demonstrações financeiras  

➢ O Balanço e a Demonstração de Resultados; 

➢ O Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;  

➢ Os Fluxos de Caixa; 

➢ A Demonstração de Resultados por funções. 

Módulo V - Apuramento do lucro tributável 

➢ Especialização económica dos exercícios; 

➢ Proveitos ou ganhos e custos ou perdas; 

➢ Variações patrimoniais positivas e negativas; 

➢ Transparência fiscal: imputação; 

➢ Reintegrações ou amortizações; 

➢ Provisões/ajustamentos e créditos incobráveis; 

➢ Encargos não dedutíveis; 

➢ Regime fiscal das mais-valias e menos-valias fiscais; 

➢ Eliminação ou atenuação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos; 

➢ Valor de transmissão de direitos reais sobre imóveis; 

➢ Benefícios fiscais. 

Módulo VI - Determinação da matéria coletável 

➢ Reporte de prejuízos fiscais; 

➢ Benefícios fiscais; 

➢ Regime simplificado. 

Módulo VII - Cálculo do imposto 

➢ Deduções à coleta; 

➢ Resultado da liquidação; 

➢ Tributações autónomas; 

➢ Cálculo da derrama. 

Módulo VIII - Pagamento do imposto 

➢ Pagamentos por conta; 

➢ Pagamento especial por conta. 

Módulo IX - As assembleias e as atas de aprovação de contas  

➢ O Depósito de contas 
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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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