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Normalização Contabilística Internacional 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias para 

que desenvolvam uma visão atualizada das normas internacionais de contabilidade – IFRS 

– relativamente aos níveis de transparência (disclosure), com aplicações à realidade de 

empresas angolanas. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Compreender a necessidade da harmonização contabilística internacional, tomando 

consciência da sua necessidade, vantagens e obstáculos; 

 Reforçar competências em contabilidade e relato financeiro, antecipando a sua 

confrontação com a problemática da vida real. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais que pretendam adquirir e/ou aprofundar os 

seus conhecimentos nesta área. 

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 

48 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – A Harmonização Contabilística Internacional 

 Organismos harmonizadores; 

 A necessidade de harmonização; 

 Vantagens e os obstáculos; 

 O processo da harmonização contabilística internacional; 
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 Documentos de harmonização (estrutura conceptual, normas e normas 

interpretativas); 

 O papel do IASB.   

Módulo II – AS IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS) 

 A Transição para as IFRS; 

 A Estrutura conceptual IFRS; 

 Apresentação de Demonstrações financeiras IAS 1; 

 Demonstração dos fluxos de caixa IAS/IFRS 7; 

 Relato por segmentos IAS/IFRS 14; 

 Rédito IAS/IFRS 18; 

 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros IAS/IFRS 

8; 

 Relato financeiro intercalar IAS/IFRS 34; 

 Acontecimentos após a data do balanço IAS/IFRS 10.  

Módulo III – Divulgações no Relato Financeiro 

 Ativos fixos tangíveis IAS/IFRS 16; 

 Ativos intangíveis IAS/IFRS 38 Inventários IAS/IFRS 2; 

 Imparidade de ativos IAS/IFRS 36; 

 Provisões, passivos e ativos contingentes IAS/IFRS 37; 

 Contabilização de subsídios e divulgação de apoios do governo IAS/IFRS 20; 

 Divulgação de partes relacionadas IAS/IFRS 24; 

 Efeitos de alterações em taxas de câmbio IAS/IFRS 21; 

 Concentrações de atividades empresariais IFRS 3;  

 Instrumentos financeiros IAS/IFRS 32/39; 

 Contratos de construção IAS/IFRS 11; 

 Custos de empréstimos obtidos IAS/IFRS 23; 

 Impostos sobre o rendimento IAS/IFRS 12; 

 Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas 

IFRS 5; 

 IFRS 1 – A 1ª aplicação dos IFRS. 

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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