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DISFCFC053 

Gestão de Ativos Patrimoniais 

Objetivos Gerais 

O objetivo geral deste curso é proporcionar aos participantes uma compreensão e a 

articulação da legislação aplicável à solução de problemas ligados aos processos técnicos 

de inventariação, à perceção do modo de valorização dos bens, tendo em conta os 

conceitos contabilísticos relacionados com o cálculo do património dos bens. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Interpretar a legislação aplicável à gestão patrimonial; 

 Inventariar bens; 

 Calcular o património líquido dos bens; 

 Integrar os diferentes sistemas de classificação de bens; 

 Analisar listagens e mapas. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitam conhecer ou aprofundar 

conhecimentos sobre a gestão de ativos patrimoniais, designadamente: Gestores do 

Património; Responsáveis pela Gestão Patrimonial; responsáveis pelo Cadastro Patrimonial, 

por Inventários Funcionários das carreiras técnicas ligados à área administrativa e Técnicos 

com funções nas áreas de Património e Contabilístico. 

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 

12 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Introdução e enquadramento 

Módulo II - Análise legislativa envolvida na gestão patrimonial (GP) 
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Módulo III - Gestão de bens móveis 

Módulo IV - Gestão de bens imóveis 

Módulo V - Gestão de viaturas 

Módulo VI - Critérios de valorizações e reavaliações dos bens 

Módulo VII - Ensaios de contabilização patrimonial 

Módulo VIII - Listagens e mapas legais e de gestão 

Módulo IX - Ajustamento da Gestão Patrimonial ao SNC - Sistema de Normalização 

Contabilística 

 

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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