
  

FCFC006 
www.highskills.pt | geral@highskills.pt 

Programa Avançado de Contabilidade 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: de informação 

aprofundada sobre contabilidade. 

Preparar e dotar gestores e empresários, presentes e futuros, com as capacidades e 

competências que permitam fazer uma gestão financeira e contabilística adequada. 

Destinatários 

Gestores, Contabilistas, ROCs e TOCs. 

Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdos 

1. ENQUADRAMENTO CURSO E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 Apresentação da organização do Curso e dos objetivos e Metodologias. 

 

2. A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Aspetos económico-financeiros da prestação de contas; 

 Aspetos jurídicos da prestação de contas-Normativos legais em vigor; 

 Aspetos fiscais da prestação de contas-Normativos legais em vigor; 

 Abordagem das NICs 1, 7 e 8. 

 

3. CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 Contratos plurianuais (contratos de construção, entre outros); 

 Locações financeiras e Ald; 

 Empréstimos obrigacionistas; 

 Contabilização do good-will e dos ativos intangíveis; 

 Goodwill, trespasse e direito de arrendamento; 

 Despesas de investigação e desenvolvimento; 

 Melhoramentos em propriedades alheias. 

 

4. ALTERAÇÃO DA DIMENSÃO DA EMPRESA 

 Operações de capital próprio; 

 Aumentos e reduções de capital social; 

 Reintegração, amortização e remição de capital; 
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 Ações e quotas próprias; 

 Prestações suplementares e acessórias; 

 Reavaliação legal e livre; 

 Resultados transitados; 

 Operações de fusão e cisão; 

 Operações de liquidação e partilha. 

 

5. CONTABILIDADE DE GRUPOS ECONÓMICOS 

 

 Conceito e tipos de grupo e formas de controlo; 

 Consolidação de contas de empresas; 

 Abordagem das NICs 21, 27 e 28. 

 

6. IMPOSTOS DIFERIDOS 

 Normas contabilísticas versus regras fiscais; 

 Questões contabilísticas sobre impostos sobre os lucros; 

 Abordagem da NIC 12; 

 Impostos correntes e impostos diferidos; 

 Diferenças temporárias e permanentes. 

 

7. CONTABILIDADE INTERNACIONAL 

 Influências do meio nos sistemas de informação financeira; 

 Contabilização das transações em moeda estrangeira; 

 Conversão das demonstrações financeiras expressas em moeda 

estrangeira; 

 Influência da fiscalidade internacional sobre as operações contabilísticas. 

 

8. CONTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA INFLAÇÃO 

 Economias inflacionadas e poder aquisitivo da moeda; 

 Operações contabilísticas de desinflação. 

 

9. AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CURSO 

 Questionários de Satisfação e Encerramento. 

 


