
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em contabilidade e fiscalidade -
CET

800 € (Sócios: 400 €)
OBS : Formação online. O curso tem eventuais componentes presenciais, na região de Lisboa

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

2ª edição de 2022 

Data:  21-11-2022 - 25-10-2024

UFCD 344

Finalidade do Curso

O/A Técnico/a Especialista em Contabilidade e Fiscalidade é o/a profissional que participa na gestão dos sistemas de
informação financeira da organização, pública ou privada, ao nível do registo contabilístico e fiscal, e o planeamento e
controlo dos processos internos de gestão, de forma a obter informação relevante de apoio á administração/direção na
tomada de decisões relativas à gestão. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências da
Economia e da Empresa, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o
curso Técnico especialista em contabilidade e fiscalidade no Citeforma, ao ingressarem, pela via normal, nas
licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Inglesa - Documentação Contabilística e de Gestão
1.2 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
1.3 Base de Dados de Apoio à Gestão



Saiba mais em www.citeforma.pt

2 Formação Tecnológica
2.1 Cálculo Financeiro e Actuarial
2.2 Direito Comercial e Laboral
2.3 Contabilidade Financeira das Microentidades
2.4 Contabilidade Financeira das Pequenas e Médias Empresas
2.5 SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
2.6 SNC-AP - Contabilidade das autarquias locais
2.7 Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades de Setor Não Lucrativo
2.8 SNC-AP - Contabilidade do Sector da Saúde
2.9 Sistema de Normalização Contabilística - Setor Agrícola
2.10 Contabilidade e Impostos
2.11 Contabilidade de Grupos e Consolidação de Contas
2.12 Contabilidade em Ambiente Informático
2.13 Infrações Tributárias
2.14 Organização da Administração Pública e Descentralização Tributária
2.15 Garantias Gerais e Processuais dos Contribuintes
2.16 Controlo de Gestão
2.17 Gestão Financeira
2.18 Contabilidade de Gestão
2.19 Auditoria Contabilística
2.20 Auditoria Fiscal
2.21 Práticas de Comérico Internacional
3 Formação Prática em contexto de Trabalho
4 Projeto Final


