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Contabilidade para Consolidação de Contas 

Objetivos Gerais 

O objetivo deste Curso é dotar os participantes dos conhecimentos e práticas necessárias 

para fazer contabilidade que permita a consolidação de contas. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Compreender os princípios e regras de contabilidade financeira; 

 Compreender as normas de mensuração e reconhecimento; 

 Saber realizar registos e operações; 

 Compreender a importância da conciliação de contas; 

 Saber efetuar a conciliação de contas; 

 Conhecer as normas de contabilidade nacionais e internacionais; 

 Conhecer os documentos de apresentação de contas a acionistas. 

 

Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente a Analistas financeiros, Credit-managers e Quadros 

das áreas Financeiras, de Contabilidade e de Gestão. 

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 

30 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Importância da contabilidade financeira 

 Objetivos da contabilidade; 

 Finalidades da contabilidade; 

 Utilizadores da contabilidade. 
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Módulo II - Regras mensuração e reconhecimento (realizações de operações) 

 Disponibilidades; 

 Contas a receber; 

 Existências; 

 Imobilizações; 

 Capital próprio; 

 Dividas a pagar; 

 Custos e perdas; 

 Proveitos e ganhos. 

 

Módulo III - Conciliação de contas 

 Importância; 

 Regras sobre conciliação de contas. 

 

Módulo IV - Contabilidade nacional e internacional 

 O normativo nacional, no contexto do normativo internacional; 

 Normas Internacionais de Contabilidade. 

 

Módulo V - Preparação das demonstrações financeiras para apreciação 

 A prestação de contas; 

 As demonstrações financeiras a apresentar; 

 Construção de demonstrações financeiras; 

 Abordagem do Modelo de Notas às Contas; 

 A compreensão das rubricas das demonstrações financeiras. 

 

Módulo VI - Exercícios práticos 

 

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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