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FORMAÇÃO ONLINE POR 

VIDEOCONFERÊNCIA

Através de uma aplicação, que 

permite formação a distância, com 

possibilidade de interação com o 

formador em tempo real.

Contabilidade e Análise 

de Empresas

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

Este curso pretende dar resposta a questões como:

Que nomenclatura e terminologia é utilizada no 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? 

Através de uma abordagem prática da aplicação da contabilidade, são 

fornecidos instrumentos para uma correta preparação e interpretação dos 

principais mapas financeiros de uma empresa.

CONTABILIDADE 
GERAL

INFORMAÇÕES

Ana Maria Novo

a.novo@ifb.pt 

+351 217 916 275*

2023
16 a 19 OUT

FORMAÇÃO 

ONLINE POR 

VIDEOCONFERÊNCIA



IFB FORMAÇÃO INTERMÉDIA

FULL MEMBER OF

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.

Contabilidade e Análise 

de Empresas

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CONTABILIDADE GERAL

DURAÇÃO: 12 horas  (4 sessões de 3 horas)

HORÁRIO:
16 a 19 out | 14h00 – 17h00

PREÇO: Associado APB:  281 € |  Tabela Geral:  323 €

ENQUADRAMENTO

Este curso pretende proporcionar aos participantes o 

contacto com os princípios de contabilidade e a 

terminologia do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC), bem como, compreender os principais agregados 

do balanço e a determinação dos resultados de uma 

empresa.

Assim, pretende-se que sejam desenvolvidas 

competências para dominar a linguagem contabilística e 

financeira e reforçar a capacidade de interpretação dos 

documentos contabilísticos e de reporting financeiro.

OBJETIVOS

• Compreender a importância da normalização 

contabilística

• Identificar os elementos que constituem o património 

da empresa

• Compreender o conteúdo das classes de contas do 

SNC

• Saber o que é um balanço e conhecer a sua estrutura

• Compreender o significado dos diferentes tipos de 

resultados

• Saber o que é a demonstração dos resultados e como 

se constrói

PROGRAMA

1. O Sistema de Normalização Contabilística

2. Património

3. Classes de Contas

4. Balanço 

5. Demonstração dos Resultados

6. Outras Peças Contabilísticas

DESTINATÁRIOS:

• Analistas de crédito bancário, analistas de gabinetes 

de empresas, gestores de conta de empresas. 

• Executivos, quadros dirigentes, gestores funcionais e 

técnicos, não especializados em finanças e 

contabilidade.

• Profissionais na área de Contabilidade e Finanças, 

que sintam necessidade de atualizar e reciclar os 

princípios básicos da contabilidade e do conteúdo do 

Sistema de Normalização Contabilística. 


