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DISFCFC049 

Contabilidade para Juristas 

Objetivos Gerais 

Para os Advogados, Juristas e Solicitadores que não sejam especialistas em contabilidade 

e finanças, independentemente da sua área de atuação ou da atividade exercida, é de 

primordial importância que dominem os conceitos e as técnicas contabilísticas e financeiras, 

tendo em vista analisar as demonstrações financeiras, retirar conclusões sobre os aspetos 

mais importantes e críticos; compreender a relevância e as limitações dos métodos de 

análise económico-financeira. 

O objetivo geral deste curso é o deste curso é o de dotar os participantes dos 

conhecimentos necessários para analisarem a aplicação nos normativos contabilísticos por 

tipos de entidades, interpretarem os conteúdos das demonstrações financeiras de forma a 

melhorar a análise dos processos em contencioso. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Evidenciar a noção e a importância da informação e dos sistemas de informação 

contabilísticos; 

 Reconhecer conceitos fundamentais como elementos de base indispensáveis à 

compreensão dos sistemas contabilísticos; 

 Analisar e enquadrar contabilisticamente as operações, com observância das tendências 

da normalização e da harmonização dos sistemas de informação contabilísticos; 

 Realizar uma leitura detalhada das contas de forma a melhorar a análise dos processos 

em contencioso. 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem realizar uma leitura detalhada das contas de forma 

a melhorar a análise dos processos em contencioso, designadamente: Advogados, 

Solicitadores e Estagiários. 

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. 
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Carga Horária 

30 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Breve Perspetiva da Normalização Contabilística  

Módulo II - A Importância da Contabilidade enquanto Sistema de Informação 

Módulo III - A Interpretação da Lei Contabilística 

Módulo IV - Princípios Fundamentais de Contabilidade (Pressupostos; Caraterísticas 

Qualitativas e seus Requisitos) 

Módulo V - Os Elementos das Demonstrações Financeiras; seu Reconhecimento e 

Mensuração nas Demonstrações Financeiras 

Módulo VI – Estudo o de Algumas das Principais Operações com Relevância Jurídico-

Societária e Fiscal no Normativo Nacional e Internacional 

Módulo VII - Análise Sumária das Operações de Fim do Período e Encerramento das 

Contas 

Módulo VIII - As Demonstrações Financeiras (DF) no Normativo Nacional e 

Internacional 

Módulo IX - A Prestação de Contas 

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. 

http://www.highskills.pt/
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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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