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Contabilidade de Fornecedores – Aspetos contabilísticos, jurídicos e fiscais 

 
Objetivos Gerais: 
 
Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos e 

competências que lhes permitam elaborar eficazmente a denominada contabilidade 

de fornecedores nas suas várias vertentes, nomeadamente nas vertentes 

contabilísticas, jurídica e fiscal. 

 
Objetivos Específicos: 
 
No final deste Curso os participantes saberão: 

 Dominar as regras fiscais e jurídicas úteis à contabilidade de fornecedores; 

 Participar eficazmente no dispositivo de controlo interno; 

 Conferir e contabilizar as faturas; 

 Tratar o IVA sobre as operações de compras; 

 Participar nas operações de encerramento dos processos de compras. 

 
Destinatários 
 
Este Curso destina-se essencialmente aos colaboradores dos serviços de 

contabilidade e financeiros, que participem na elaboração da contabilidade de 

fornecedores. 

 
Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdos Programáticos 

1. Conhecer os principais aspetos jurídicos dos contratos comerciais 

 As obrigações das partes envolvidas no contrato; 

 A aplicação das condições gerais; 

 As cláusulas a conhecer; 

 As obrigações ligadas aos prazos de pagamento. 
 

2. Compreender os riscos do processo de compra 

 Os objetivos do controlo interno do ciclo de compras; 

 Identificar e avaliar os riscos do processo de compra; 

 Participar eficazmente no dispositivo de controlo. 
 

3. Conferir e calendarizar o pagamento das faturas 
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 As obrigações ligadas à faturação; 

 As menções legais que devem constar nas faturas; 

 Conferir, bom para pagamento e calendarizar; 

 Tratar os litígios. 
 

4. Tratar o IVA sobre as operações do ciclo compras – fornecedores 

 As regras e condições de dedutibilidade do IVA; 

 O IVA e as aquisições intracomunitárias; 

 O IVA e as importações; 

 As prestações de serviços intracomunitárias; 

 A autoliquidação do IVA. 
 

5. Contabilizar as faturas 

 A contabilização das faturas; 

 A contabilização dos investimentos; 

 A distinção entre capitalização de investimentos e encargos do período 
das despesas ulteriores; 

 As faturas em divisas estrangeiras. 
 

6. Proceder à regularização de fornecedores 

 Os meios de pagamento; 

 Créditos cedidos pelo fornecedor; 

 Contabilização das regularizações. 
 

7. Participar na elaboração das situações contabilísticas 

 Análise e justificação das contas de fornecedores; 

 O princípio da especialização dos exercícios (contabilidade em regime 
de acréscimo): as regras de afetação dos encargos ao período; 

 Avaliação dos riscos de imparidade (provisionar) ligados ao ciclo da 
compra; 

 A contabilização das operações de encerramento. 
 

8. Sessão de perguntas & respostas 

 


