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DISFCFC019 

Imobilizado e Tributação do Património 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e dos princípios 

contabilísticos e fiscais aplicados ao imobilizado da empresa. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Identificar os princípios contabilísticos e fiscais a aplicar ao imobilizado da empresa e 

a sua ligação aos mapas contabilísticos e financeiros; 

 Utilizar eficazmente os mapas de amortizações e registo de imobilizado. 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar 

 

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 - Definição contabilística de imobilizado 

 Corpóreo; 

 Incorpóreo; 

 Financeiro; 

 Em curso. 

 

Módulo II - Princípios contabilísticos vs. imobilizado 

 Da consistência; 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISFCFC019 

 Do custo histórico; 

 Da substância sobre a forma. 

 

Módulo III - Critérios de valorimetria do imobilizado 

Módulo IV - As imobilizações no balanço 

Módulo V - As imobilizações e amortizações e o anexo ao balanço e demonstração 

de resultados 

Módulo VI - A classe 4 poc e as contas 66 

Módulo VII - O imobilizado vs. iva 

Módulo VIII - O imobilizado financiado por subsídios ao investimento e sua 

contabilização 

Módulo IX - As alienações e os abates 

Módulo X - O decreto-lei 2/90 

Módulo XI - A locação financeira 

Módulo XII - O aluguer de longa duração 

Módulo XIII - O imobilizado vs. Tributação autónoma vs. rendimentos em espécie 

Módulo XIV - Reavaliações de imobilizado 

Módulo XV - Mais e menos valias fiscais e contabilísticas 

Módulo XVI - Os mapas de amortizações 

Módulo XVII - O registo do imobilizado (as fichas de imobilizado) 

Módulo XVIII – Exercícios 
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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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