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Contabilidade Financeira e Fiscalidade Moçambicana 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo que os participantes entendam as regras e princípios de 

elaboração de contabilidade, de acordo com o normativo vigente em Moçambique, dotando 

também os participantes de conhecimentos sobre as regas ficais existentes naquele país, 

tendo presente as necessidades a este nível das empresas. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Reconhecimento de ativos, passivos, gastos e réditos; 

 Regras de mensuração inerentes aos diferentes reconhecimentos; 

 Regras de divulgação das operações financeiras; 

 Conhecer a realidade fiscal, designadamente: Tributação de sede de IVA e 

Tributação sem sede de imposto sobre o rendimento. 

 

Destinatários 

Este Curso destina-se aos profissionais envolvidos e com responsabilidade ao nível da 

contabilidade financeira e fiscalidade, nomeadamente, Gestores, Administradores, 

Contabilistas e Técnicos de contabilidade. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Assumem-se conhecimentos básicos de contabilidade e noções básicas de sistema fiscal. 

 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 

Módulo I - Contabilidade 

 Reconhecimento de ativos, passivos gastos e créditos; 
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 Regras de valorização dos reconhecimentos; 

 Regras de mensuração; 

 Princípios contabilísticos; 

 Demonstrações financeiras. 

 

Módulo II - Fiscalidade 

 Imposto Industrial: 

o Incidência objetiva; 

o Incidência subjetiva; 

o Isenções; 

o Determinação do lucro tributável; 

o Taxas de imposto; 

o Determinação do imposto a pagar; 

o Obrigações acessórias. 

 Imposto sobre os rendimentos de trabalho (IRT): 

o Incidência objetiva; 

o Incidência subjetiva; 

o Isenções; 

o Taxas de imposto; 

o Regras sobre pagamento de imposto; 

o Obrigações acessórias. 

 Imposto sobre o valor acrescentado: 

o Incidência objetiva; 

o Incidência subjetiva; 

o Isenções; 

o Valor tributável; 

o Deduções de imposto; 

o Entrega do imposto; 

o Obrigações acessórias. 

 

Módulo III - Exercícios 

Módulo IV - Sessão de perguntas & respostas 

 

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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