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Este curso faz parte do Percurso Formativo de Contabilidade - Gestão Administrativa

Competências

Informação contabilística (Trabalhar com informação relacionada à área da contabilidade.)
Informação financeira (Trabalhar com informação relacionada à área financeira.)
Informação fiscal

Finalidade do Curso

Identificar e interpretar os conceitos fundamentais da contabilidade 

A regulamentação da profissão de Técnico Oficial de Contas, reservando o acesso à mesma a licenciados e bacharéis,
veio reduzir de forma significativa o interesse duma formação de longa duração exclusivamente centrada em
contabilidade e fiscalidade, cuja principal motivação era o do exercício dessa profissão e consequentemente o de
preparação para o respetivo exame de ingresso. 
Mantém-se todavia atual a necessidade de preparação de trabalhadores que assegurem as tarefas de execução da
área contabilístico-financeira, os quais para o seu cabal desempenho terão de dispor de uma adequada preparação
geral e especializada.

A quem se destina o curso

Assistentes e técnicos administrativos, assistentes e técnicos de contabilidade, técnicos de apoio à gestão, com
habilitação mínima de 9º ano.

Programa

1 Sistema de Normalização Contabilística
1.1 O contexto contabilístico
1.1.1 Normalização
1.1.2 Justo Valor - credibilidade
1.2 Organização formal do SNC
1.2.1 Bases para a apresentação das demonstrações financeiras (BADF)
1.2.2 Modelos de demonstrações financeiras (MDF) (Anexo com a compilação das divulgações exigidas pelas
NCRFs)
1.2.3 Código de contas (CC) (com Quadro Síntese e de Notas de Enquadramento)
1.2.4 Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF)
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1.2.5 Norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades (NCRF - PE)
1.2.6 Normas interpretativas (NI)
1.2.7 Estrutura conceptual
1.3 Conceitos contabilísticos
1.3.1 Património
1.3.2 Inventário


