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Cálculo de Imparidades 

Objetivos Gerais 

A imparidade é um conceito contabilístico que radica na essência do próprio conceito de 

ativo, nos requisitos do seu reconhecimento e, naturalmente, nas bases de mensuração 

adotadas para encontrar as quantias monetárias que dão lugar a esse reconhecimento.  

Este curso tem como objetivo ajudar a compreender com rigor técnico o conceito de 

imparidade e todo o seu envolvimento regulamentar. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Identificar uma imparidade; 

 Efetuar a reversão da imparidade; 

 Identificar os ativos e passivos contingentes. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que exerçam funções de fecho de exercício, 

técnicos superiores responsáveis pela valorização contabilista. 

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 

20 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – A Imparidade: Conceito de base e seu suporte conceptual e normativo  

 Entender o conceito de imparidade; 

 A Imparidade e a Estrutura Conceptual; 

 A Imparidade como aspeto Normativo Estruturante. 
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Módulo II – As Contingências. Conceito de base e sua relação com o reconhecimento 

de ativos e de passivos  

 As Contingências e a Estrutura Conceptual; 

 As Contingências e as Normas de Apresentação. 

Módulo III – Excertos da estrutura conceptual e das NCRF 1 e NCRF 21  

  Excertos da Estrutura Conceptual; 

 Excertos da NCRF 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras; 

 Excertos da NCRF 21 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos; 

 Contingentes; 

 Casos práticos. 

Módulo IV – IAS 36 Imparidade de Ativos  

 Identificação de um ativo que possa estar com imparidade; 

 Mensuração da quantia recuperável; 

 Reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade;  

 Goodwill;  

 Reverter uma perda por imparidade; 

 Casos Práticos. 

Módulo V – IFRS 9 – Introdução e Enquadramento  

 Ativos Financeiros – Classificação;  

 Modelo de Negócio; 

 Características do Instrumento Financeiro – SPPI; 

 Mensuração de Ativos; 

 Imparidade de Crédito; 

 Contabilidade de Cobertura; 

 Transição para o IFRS 9. 

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. 
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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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