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A Contabilização e Apresentação de Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo apresentar as operações contabilísticas decorrentes do ciclo 

de investimento não financeiro, relacionando a mensuração e o registo dos investimentos 

com a atividade técnica das entidades. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão mensurar e registar as operações 

contempladas nas normas: 

• NCRF 6- Ativos Fixos Intangíveis; 

• NCRF 7 – Ativos Fixos Tangíveis; 

• NCRF 8 – Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 

descontinuadas; 

• NCRF 11 – Propriedades de Investimento; 

• NCRF 12 – Imparidades de Ativos.     

Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente aos profissionais dos serviços contabilísticos e 

financeiros que necessitem melhorar as suas competências na contabilização dos ativos 

fixos tangíveis e intangíveis. 

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 

18 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo A - Ativos Fixos Tangíveis e Operações Relacionadas 

Módulo I - Enquadramento dos Ativos Não Correntes no Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC) 

http://www.highskills.pt/
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 Conceito e conteúdo de ativo não corrente; 

 O conceito de ativo na estrutura conceptual do SNC; 

 Definição de ativo não corrente; 

 Apresentação dos ativos não correntes nas demonstrações financeiras. 

 

Módulo II - Reconhecimento e Mensuração de Ativos Fixos Tangíveis 

 Definições, Reconhecimento; 

 Custos iniciais, Custos subsequentes; 

 Mensuração; 

 Mensuração no reconhecimento; 

 Elementos do custo, Mensuração do custo, Mensuração após 

reconhecimento; 

 Modelo do custo; 

 Modelo de revalorização; 

 Depreciação, Quantia depreciável e período de depreciação; 

 Método de depreciação; 

 Imparidade. 

 

Módulo III - Desreconhecimento 

 Ativos fixos tangíveis classificados como detidos para venda. 

 

Módulo IV - Ativos Fixos Tangíveis em Regime de Locação Financeira 

 Classificação de uma locação como financeira; 

 Reconhecimento inicial; 

 Mensuração subsequente; 

 Venda de ativos fixos tangíveis seguida de locação. 

 

Módulo V - Subsídios Relacionados com Ativos Fixos Tangíveis; 

Módulo VI - Divulgação nas Demonstrações Financeiras de Informação Relacionada 

com Ativos Fixos Tangíveis 

Módulo B - Ativos Intangíveis 

Módulo I - Definições; 

Módulo II - Reconhecimento e Mensuração 

 Ativos intangíveis adquiridos; 

 Ativos intangíveis gerados internamente. 

http://www.highskills.pt/
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Módulo III - Reconhecimento de um Gasto; 

Módulo IV - Mensuração Após Reconhecimento 

 Modelo do custo; 

  Modelo de revalorização. 

 

Módulo V - Vida Útil, Período e Métodos de Amortização 

 Ativos intangíveis com vidas úteis finitas; 

 Ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas. 

 

Módulo VI - Imparidade 

Módulo VII - Desreconhecimento; 

Módulo VIII - Ativos Intangíveis Classificados como Detidos para Venda; 

Módulo IX - Divulgação nas Demonstrações Financeiras Relacionada com Ativos; 

Módulo X - Intangíveis. 

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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