Este curso faz uma abordagem prática da aplicação da contabilidade
em contexto empresarial, contemplando as últimas alterações
legislativas e fornecendo instrumentos para uma correta análise e
preparação dos principais mapas financeiros de uma empresa.
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ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

Este curso faz uma abordagem prática da
aplicação da contabilidade em contexto
empresarial, contemplando as últimas
alterações legislativas e fornecendo
instrumentos para uma correta análise e
preparação dos principais mapas financeiros
de uma empresa.

• Conceitos Fundamentais

Pretende-se também proporcionar aos
participantes a reciclagem dos princípios de
contabilidade e da terminologia do Sistema
de Normalização Contabilística (SNC) e dar
resposta a questões como:

• O Património

• A contabilidade como Sistema de Informação
• A Normalização e a Harmonização
Contabilística
• Código e Classes de Contas

• As Demonstrações Financeiras
• Casos Práticos

• Que nomenclatura e terminologia foi
adotada pelo SNC?

• Quais as classes de contas e seus
conteúdos?
• O que é o património da empresa?
• Quais são e como se configuram as
principais demonstrações financeiras?
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