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FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CONTABILIDADE E 

ANÁLISE DE 

EMPRESAS

Neste Curso pretende-se analisar, detalhadamente, a problemática da 

consolidação de contas e o cumprimento das obrigações decorrentes do 

quadro legal.

Consolidação de Contas 
nas Empresas

DESTINATÁRIOS 
Diretores e quadros dos Departamentos Financeiros, Contabilidade e 

Controlo de Gestão, comerciais e gabinetes de apoio a empresas. 

Quadros técnicos responsáveis pela análise de projetos e avaliação de 

empresas. Auditoria. Gerentes e gestores de conta de empresas.

DURAÇÃO: 14 horas     

HORÁRIO: 09h00 – 17h00 



FULL MEMBER OF

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CONTABILIDADE E 

ANÁLISE DE 

EMPRESAS

IFB FORMAÇÃO INTERMÉDIAPedidos 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.

Consolidação de Contas nas Empresas

ENQUADRAMENTO

Neste Curso pretende-se analisar, 

detalhadamente, a problemática da consolidação 

de contas e o cumprimento das obrigações 

decorrentes do quadro legal.

O Curso tem ainda em vista habilitar para a 

análise da situação económico-financeira do 

grupo de empresas, nomeadamente a forma de 

financiamento, a evolução dos resultados e o nível 

de aplicações.

METODOLOGIA

Presencial

PROGRAMA

• Objetivos da Consolidação

• Noção de Grupo Económico

• Empresas Dispensadas da Consolidação

• Alterações Contabilísticas

• Fases e Operações da Consolidação – Métodos de 

Consolidação

• Critérios de Valorimetria – Eliminações

• Situações Particulares – A Consolidação Fiscal

• A Conversão Cambial

• Breve Análise da Consolidação de Contas dos 

Bancos e Outras Instituições Financeiras

DESTINATÁRIOS 
Diretores e quadros dos Departamentos Financeiros, 

Contabilidade e Controlo de Gestão, comerciais e 

gabinetes de apoio a empresas. Quadros técnicos 

responsáveis pela análise de projetos e avaliação de 

empresas. Auditoria. Gerentes e gestores de conta de 

empresas.

DURAÇÃO: 14 horas 

HORÁRIO: 09h00 – 17h00

PREÇO: Associados da APB: 510 €  |  Tabela Geral: 587 €


