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DISPGCP030 

Contabilidade Petrolífera Moçambique 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências e dos conhecimentos 
necessários para compreender os mecanismos contabilísticos relacionados com a atividade de 
petróleo e gás em Moçambique. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os participantes saberão: 

 Compreender o enquadramento da contabilidade na organização; 

 Compreender como se desagrega o SCM; 

 Contextualizar a indústria do petróleo e gás; 

 Enquadrar as especificidades da indústria na contabilidade e nas normas 
internacionais; 

 Analisar as demonstrações financeiras. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível das 

áreas de contabilidade e financeiras, nomeadamente, Administradores, Diretores Gerais/ 

Gerentes e Diretores Financeiros.  

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 - Aspetos Gerais 

 Evolução histórica da contabilidade em Moçambique; 

 O SCM; 

 Elementos Constituintes das Demonstrações Financeiras. 
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DISPGCP030 

Módulo II - Património 

 Noção de Património; 

 Composição e valor do Património; 

 Factos Patrimoniais. 

Módulo III – Plano Oficial de Contas 

 Património organizado em classes; 

 Elementos da conta; 

 Características da conta. 

Módulo IV – Classes do POC 

 Ativo; 

 Passivo; 

 Capital Próprio. 

Módulo V - NCRF’s do sistema contabilístico moçambicano relevantes para a 

atividade de petróleo e gás 

 NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas; 

 NCRF 13 – Ativos Tangíveis; 

 NCRF 15 – Recursos Minerais; 

 NCRF 18 – Imparidades de Ativos; 

 NCRF 28 – Rédito; 

 NCRF 23 – Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio; 

 NCRF 5 – Acontecimentos após a data do Balanço. 

Módulo VI – Mercado do Petróleo e Gás 

 Características básicas; 

 A indústria do petróleo e gás; 

 A produção e exploração do petróleo e gás. 

Módulo VII - Gastos Específicos da Indústria do Petróleo e Gás 

 Gastos de aquisição; 

 Gastos de exploração; 

 Gastos de desenvolvimento; 

 Gastos de produção. 

Módulo VIII - Métodos Contabilísticos na Exploração de Petróleo e Gás (USGAAP) 

 Método dos esforços bem-sucedidos (Successful Efforts Accounting); 

 Método do custo total (Full Cost Accounting. 
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DISPGCP030 

Módulo IX - Tópicos Especiais Contabilísticos na Exploração de Petróleo e Gás 

(USGAAP) 

 Imparidade dos ativos (Impairment of Assets); 

 Provisão de abandono; 

 Reservas de petróleo e gás. 

Módulo X – Normas Internacionais Contabilísticas na Exploração de Petróleo e Gás 

(IFRS) 

 IFRS 6 - Exploração e avaliação de recursos minerais; 

 Redução do valor recuperável de ativos; 

 Provisão de abandono. 

Módulo XI – Demonstrações Financeiras e Análise Financeira 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração de Resultados; 

 Fluxos de Caixa; 

 Demonstração do valor adicionado; 

 Demonstração da segmentação de negócio; 

 Balanço Social; 

 Principais indicadores económicos; 

 Análise das demonstrações financeiras; 

 Análise das notas explicativas; 

 Análise dos indicadores económicos. 

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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