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Contabilidade de Clientes 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimento contabilístico, de 

procedimentos de gestão para tratamento desta importante rúbrica patrimonial. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Registar as faturas e o reconhecimento de outros créditos concedidos; 

 Analisar as imparidades desta rúbrica, registar e divulgar as mesmas; 

 Agilizar o processo de cobrança destas rúbricas; 

 Analisar a proteção jurídica destes créditos concedidos; 

 Negociar planos de regularização destes valores e negociar eventuais descontos. 

 

Destinatários 

Este Workshop destina-se a Administradores da área financeira, diretores financeiros, 

contabilista, advogados e em geral a colaboradores da área financeira. 

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 

24 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - O registo contabilístico dos créditos de clientes e outros créditos 

 Os créditos que reúnem as condições de ativo; 

 O registo inicial da dívida; 

 As variações do crédito. 

Módulo II - A titularização da dívida 

 Contratos; 
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 Garantias. 

 

Módulo III - Tipos de retenções nas faturas 

 Retenções judiciais; 

 Retenções na fonte fiscais; 

 Retenções de boa execução do bem. 

 

Módulo IV - Imparidades das dívidas a receber 

 Quando se deve reconhecer a imparidade; 

 Qual o valor da imparidade; 

 Forma faseada de reconhecimento ou desreconhecimento da imparidade. 

 

Módulo V - Reversões e anulações de imparidades 

 

Módulo VI - O processo de cobrança de dívidas de terceiros 

 

Módulo VII - Fecho do Curso e Avaliação Reativa da Formação 

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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