Contabilidade Bancária II
– Crédito e Outros Ativos
Este Curso é o segundo de uma série de dois. Complementa o curso
“Contabilidade Bancária I - Introdução e Contabilização de Passivos” e
destina-se a colaboradores com experiência em contabilidade bancária.
Sendo este o caso, a inscrição neste curso não está dependente da
frequência do Curso de nível I.
O Curso é compatível com a contabilidade bancária em Portugal,
Angola, Moçambique e Cabo Verde e noutros países que utilizem as
Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro
(IAS/IFRS).
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Com este Curso pretende-se que os participantes fiquem aptos a
realizar o tratamento contabilístico das principais operações
bancárias de Crédito e de Outros Ativos Financeiros, incluindo
títulos.
No final do curso, os formandos serão capazes de:
• Identificar um Instrumento Financeiro e um Ativo Financeiro
segundo os IFRS
• Realizar a Classificação dos Ativos Financeiros
• Realizar a Contabilização de Operações de Crédito, como, por
exemplo, os empréstimos enquadrados no Custo Amortizado
• Identificar imparidades e realizar o cálculo das Perdas Esperadas
de Crédito (ECL)
• Compreender o conceito de Justo Valor
• Realizar a contabilização das operações ao Justo Valor por
Resultados e por Resultado Integral, incluindo operações de
títulos, como, por exemplo, Ações e Obrigações.
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Contabilidade Bancária II
– Crédito e Outros Ativos
FORMADOR: João Senos Gonçalves – É Master in Finance pela London Business
School e licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica
Portuguesa.
Tem uma experiência de mais de 20 anos na Banca, tendo passado pelas áreas de
Contabilidade, Gestão de Risco, desempenhando funções como Diretor destas áreas e
como Diretor Geral de uma Unidade de Serviços Partilhados de um Grupo Financeiro.
Tem igualmente experiência como consultor numa empresa multinacional da área da
Banca. Foi responsável por vários projetos na área da Contabilidade e Gestão de Risco,
incluindo o change-over para as Normas Internacionais de Contabilidade e
implementação de Basileia II.

DURAÇÃO: 10 Horas | 4 Sessões de 2h30
HORÁRIO: 18h00 – 20h30
PREÇO: Associados: 200 € | Não Associados: 230 €

Participou como orador em várias conferências sobre Gestão de Risco.

DESTINATÁRIOS

METODOLOGIA

Esta formação destina-se a colaboradores da área de
contabilidade que pretendem ter um conhecimento mais
rigoroso na sua área e com experiência em
contabilidade bancária.

Online por Videoconferência.

Colaboradores de outras áreas que necessitam de
conhecimentos na área de contabilidade bancária,
nomeadamente:
• Área Financeira
• Auditoria
• Operações
• Organização e Sistemas de Informação
• Controlo de Gestão
• Reporte Regulamentar
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Tendo em conta que este curso está baseado nas
Normas Internacionais de Contabilidade/Normas
Internacionais de Relato Financeiro é adequado para
todos os países onde estas normas não aplicadas,
incluindo também outros países de língua portuguesa.
ENQUADRAMENTO
A Contabilidade é uma área fundamental na Banca,
nomeadamente para a orientação de estratégias de
sucesso, sendo a informação que gera indispensável
para o funcionamento da Instituição e para o
cumprimento das suas obrigações legais e
regulamentares.
Os exigentes padrões internacionais da contabilidade
trouxeram também novas exigências ao nível do
reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgações.

FULL MEMBER OF

O curso é composto por sessões expositivas,
combinadas com a realização de exercícios práticos
online de aplicação dos conhecimentos adquiridos.
A documentação distribuída inclui os conceitos teóricos
apresentados, bem como esquemas contabilísticos de
todos os tipos de operações apresentados.
PROGRAMA
1. Ativos Financeiros
• Definição de Ativos Financeiros
• Ativos Financeiros – Classificação

2. Contabilização de Ativos Financeiros ao Custo
Amortizado
• Custo Amortizado
• Imparidade
• Garantias

3. Contabilização de Ativos Financeiros ao Justo
Valor
• Conceito de Justo Valor
• Justo Valor por Resultados e por Outro Resultado
Integral

Esta formação online está enquadrada nos últimos
desenvolvimentos na matéria, nomeadamente na
aplicação do IFRS 9, e tem uma metodologia prática,
dando especial atenção à realização dos esquemas
contabilísticos das várias operações, mas sem
prescindir de um enquadramento rigoroso.

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído
por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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