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A compreensão das áreas financeiras e contabilísticas de uma organização 
constituem um ponto de partida fundamental para a reflexão da sua situação 
económica e uma melhor perceção da sua realidade.

Os números – enquanto tal – não são apenas números. Representam decisões 
e escolhas que foram assumidas pelos profissionais das vendas, da produção, 
da logística, das compras, da contabilidade, da administração, enfim, pelos 
profissionais de todas as áreas cujas opções estratégicas e táticas assumem 
especial relevo no comportamento de mercado das suas organizações.

O portefólio de formação de ‘Contabilidade e finanças’ da PwC 
é apenas uma súmula da nossa experiência nestas áreas. Sabemos que, quanto 
maior for o desenvolvimento de competências e experiência, melhores 
tenderão a ser os resultados das organizações e a mais valia que os seus 
profissionais poderão aportar. Ao longo dos últimos anos, temos assegurado a 
milhares de quadros médios e superiores em Portugal e em várias edições dos 
cursos aqui apresentados, a nossa experiência nestas áreas.

Abordamo-la em ações de formação eminentemente práticas e para 
profissionais em ambiente de networking profissional do qual resultam 
oportunidades de aprendizagem enriquecedoras e esclarecedoras.

Estes cursos serão 
particularmente úteis para 
todos os profissionais 
que trabalham, nas suas 
organizações, os temas 
da área financeira e 
contabilística, bem como 
aqueles que, não 
trabalhando nessas áreas, 
pretendam desenvolver 
competências nas 
mesmas.

Contabilidade e finanças
Workshops

Contabilidade e finanças



Programas detalhados

1. Princípios de contabilidade financeira

2. Contabilidade financeira avançada

3. Consolidação de contas

4. Finanças para não financeiros 

5. Controlo de gestão

6. Introdução ao SNC - AP

7. US GAAP Basic

8. US GAAP Advanced

9. IFRS

10. IFRS Update

11. IFRS 9: Instrumentos financeiros – Setor 
financeiro

12. IFRS 9: Instrumentos financeiros – Corporate

13. IFRS 15 & 16 – Rédito e locações

14. IAS 36 – Imparidade de ativos

15. Contabilidade técnica de seguros

16. Contabilidade financeira angolana

Equipa de coordenação da formação 
em Contabilidade e finanças
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1. Princípios de contabilidade financeira

A realização deste curso constitui uma mais-
-valia para si e para a sua organização, 
constituindo uma base sólida e de referência 
no mercado.

Entre os principais benefícios e razões 
pelas quais se justifica a realização deste 
curso, salientamos:

• apreender a importância da      
Contabilidade;

• compreender o processo de normalização 
contabilística;

• conhecer o SNC – Sistema de Normalização 
Contabilística;

• conhecer os elementos patrimoniais das 
empresas e a sua integração nas contas;

• compreender a dinâmica patrimonial, 
evidenciando a forma de obtenção dos 
resultados;

• preparar e apresentar demonstrações 
financeiras das empresas;

• conhecer os aspetos técnicos e legais da 
contabilidade financeira das empresas;

• compreender as implicações a nível de 
performance da legislação fiscal que incide 
sobre as instituições.

PwC  4 Contabilidade e finanças

Mesmo no exercício da sua atividade profissional 
enquanto contabilista e/ou financeira, a 
atualização permanente ou o reforço das suas 
competências deve constituir uma prioridade.

O programa inclui casos reais de aplicação 
prática, exposição de conteúdos com debate em 
grupo e inclusão de exercícios individuais.

Esta formação reúne condições para a atribuição de 
créditos, nos termos previstos no Regulamento de 
Atribuição de Créditos da Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OCC) - 25.5 créditos pela frequência 
da ação de formação.
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Programa

Módulo 1
Normalização contabilística

• Normativos contabilísticos
• Estrutura conceptual

Demonstrações financeiras
• Pressupostos e características qualitativas
• Balanço
• Demonstração de resultados

Módulo 2
Classes e contas SNC

• Classe 1 - Meios financeiros líquidos
• Classe 2 - Contas a receber e a pagar
• Classe 3 - Inventários
• Classe 4 - Investimentos
• Classe 5 - Capital, reservas e resultados 

transitados
• Classe 6 - Gastos
• Classe 7 - Rendimentos
• Classe 8 - Resultados
• Natureza e englobamento de cada conta
• Impactos contabilísticos e fiscais

Objetivo:                                            

Proporcionar uma formação pragmática 
e rigorosa sobre os processos inerentes 
ao Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC), assegurando a correta compreensão 
dos aspetos técnicos e legais que incidem 
atualmente sob a contabilidade das empresas, 
mediante a realização de exercícios 
individuais de aplicabilidade prática. 

Duração: 17 horas

Formato: Presencial

Destinatários:                      

Quadros de departamentos da área 
contabilística, financeira e controlo de gestão.
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1. Princípios de contabilidade financeira

Módulo 3
• Operações de fim de exercício
• Apuramento do resultado líquido 

do exercício
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A realização deste curso constitui uma mais-
-valia para si e para a sua organização, 
constituíndo uma base sólida e de referência 
no mercado.

Entre os principais benefícios e razões 
pelas quais se justifica a realização deste 
curso, salientamos:

2. Contabilidade financeira avançada

• compreender o processo de Normalização 
Contabilística;

• preparar e apresentar as demonstrações 
financeiras;

• compreender as Normas Contabilísticas 
e de relato financeiro;

• preparar as operações de final de exercício;

• proceder com as obrigações fiscais a que as 
instituições estão sujeitas;

• conhecer os aspetos técnicos e legais da 
contabilidade Financeira das empresas;  

• compreender as implicações a nível de 
performance da legislação fiscal que incide 
sobre as instituições.

PwC  6 Contabilidade e finanças

Mesmo no exercício da sua atividade profissional 
enquanto contabilista e/ou financeira, a 
atualização permanente ou o reforço das suas 
competências deve constituir uma prioridade.

O programa inclui casos reais de aplicação 
prática, exposição de conteúdos com debate em 
grupo e inclusão de exercícios individuais.

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no 
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem dos 
Contabilistas Certificados (OCC) - 25.5 créditos pela 
frequência da ação de formação.
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Objetivo:                                            

Reforçar as competências de quadros 
empresariais, no âmbito do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), de forma 
a procederem em conformidade com as 
normas contabilísticas e de relato financeiro 
a que as empresas estão atualmente sujeitas. 
Através de casos práticos, este curso prepara 
os participantes para a apresentação das 
operações de fim de exercício do ano fiscal.

Programa

Módulo 1
Normalização contabilística

• Normativos contabilísticos
• Estrutura conceptual

Demonstrações financeiras
• Pressupostos e características qualitativas
• Balanço
• Demonstração de resultados
• Demonstração de fluxos de caixa

Módulo 2
Normas contabilísticas e de relato                                                                                                                                                                           
financeiro: teoria e casos práticos

• NCRF 6: Ativos intangíveis
• NCRF 7: Ativos fixos tangíveis
• NCRF 8: Ativos não correntes detidos 

para venda e unidades operacionais 
descontinuadas

• NCRF 9: Locações

2. Contabilidade financeira avançada 

Destinatários:                      

Diretores e quadros de departamentos da área 
contabilística, financeira e de controlo de gestão.
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Duração: 17 horas

Formato: Presencial

• NCRF 10: Custos de empréstimos obtidos
• NCRF 11: Propriedades de investimento
• NCRF 12: Imparidade de ativos
• NCRF 18: Inventários
• NCRF 19: Contratos de construção
• NCRF 20: Rédito
• NCRF 21: Provisões, passivos contingentes 

e ativos contingentes
• NCRF 22: Contabilização dos subsídios do 

Governo e divulgação de apoios do Governo
• NCRF 25: Impostos sobre o rendimento
• NCRF 27: Instrumentos financeiros
• NCRF 28: Benefícios dos empregados

Módulo 3
• Operações de fim de exercício
• Impostos diferidos
• Apuramento do resultado antes de imposto
• Preenchimento da declaração anual Mod. 22 
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O relato financeiro é o reflexo de uma 
entidade para o exterior. 

Dele depende frequentemente a sua 
credibilidade e imagem pública. 

3. Consolidação de contas

PwC  8 Contabilidade e finanças

Esta formação reúne condições para a atribuição 
de créditos, nos termos previstos no 
Regulamento de Atribuição de Créditos da 
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) 
- 25.5 créditos pela frequência integral 
da ação de formação.

Neste contexto, é fundamental compreender 
e incorporar nos processos de negócio das 
empresas, os impactos decorrentes da 
apresentação de contas consolidadas.
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Objetivo:                                            

Assegurar a diretores e quadros dos 
departamentos financeiros, contabilísticos 
e de controlo de gestão, uma formação 
abrangente sobre a consolidação de contas, 
as suas limitações e as obrigações decorrentes 
do quadro legal em vigor, facultando-lhes 
técnicas, métodos e processos que os 
habilita à correta apresentação de contas 
consolidadas.

Programa

1. O que é a consolidação de contas
2. Importância da consolidação 

de contas
3. Limitações das contas consolidadas
4. Definições
5. Enquadramento normativo
6. Origem, classificação e tratamento 

das participações financeiras
  6.1. Origem das participações financeiras
  6.2. Tipos de participações financeiras
      6.2.1. Subsidiárias
      6.2.2. Empreendimentos conjuntos
      6.2.3. Associadas
      6.2.4. Ativos não correntes detidos 

para venda/Unidades operacionais 
descontinuadas

      6.2.5. Outras entidades
  6.3. Concentrações de atividades 

empresariais
7. Demonstrações financeiras 

separadas/ individuais
7.1. Enquadramento normativo
7.2. Investimentos em subsidiárias, 

empreendimentos conjuntos e 
associados

Destinatários:                      

Profissionais que pretendam adquirir 
conhecimentos sobre a consolidação de contas 
e a todos os que, já tendo alguma experiência na 
área, desejam atualizar os seus conhecimentos 
à luz das alterações do quadro legal em vigor.
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3. Consolidação de contas

Duração: 17 horas

Formato: Presencial

8. Processo de consolidação de contas
8.1. Perímetro de consolidação
8.2. Alterações no perímetro de consolidação
8.3. Métodos de consolidação
8.4. Datas de reporte das empresas incluídas 
no perímetro
8.5. Homogeneização de políticas/critérios
8.6. Conversão das DF’s de participadas 
para a moeda de relato
8.7.  Técnicas de consolidação
8.8. Ajustamentos de consolidação
8.9. Interesses que não controlam

9. Contas consolidadas (divulgações)
9.1. Conteúdo geral do anexo
9.2. Julgamentos da gestão
9.3. Subsidiárias
9.4. Acordos conjuntos e associados
9.5. Entidades estruturadas não consolidadas 
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Gostava de entender e interpretar 
melhor um balanço, uma 
demonstração de resultados e uma 
demonstração de fluxos de caixa?

Sente necessidade de compreender melhor 
os conceitos contabilísticos e conseguir 
diagnosticar a situação financeira do seu 
departamento e da sua organização?

No seu trabalho do dia-a-dia, sente uma 
lacuna de conhecimentos financeiros?

PwC  10 Contabilidade e finanças

Da compreensão das demonstrações 
financeiras à melhoria da capacidade 
preditiva

Participar neste curso permitir-lhe-á refletir sobre 
estas questões essenciais e obter, entre outros, os 
seguintes benefícios e valor acrescentado:

• melhoria na relação e na cooperação entre a 
Função Financeira e as demais áreas da 
organização, garantindo assim ganhos de 
eficiência e eficácia, nomeadamente, na redução 
do tempo despendido em reuniões 
interdepartamentais, na melhor compreensão 
das conclusões e na obtenção de decisões 
mais profícuas;

• melhoria do suporte à tomada de decisão 
e à governação da organização;

• melhoria da disciplina financeira e aplicação 
das melhores práticas;

• melhoria da capacidade preditiva de mensuração 
e benchmark das decisões tomadas;

• melhoria na gestão do risco, através dos novos 
conhecimentos adquiridos e de uma consequente 
visão de conjunto da organização;

• fator diferenciador para o colaborador, uma vez 
que adquire competências importantes para a 
organização e valorizadas pelo mercado.

Este programa está desenhado 
de modo a incluir casos práticos e 
metodologias ativas de aprendizagem. 

Será um curso particularmente útil 
que lhe permitirá, no seu final:

•comunicar e liderar a interligação 
com a Função Financeira;

•definir indicadores financeiros chave 
para avaliar a performance da sua 
área (KPI’s), assim como os standards 
de benchmark;

•compreender e relacionar melhor os 
riscos em que a sua área e a empresa 
podem incorrer;

•compreender o desempenho da sua 
área, comparativamente com as 
restantes áreas  da organização, de 
modo a contribuir para o desempenho 
da organização como um todo.

4. Finanças para não financeiros
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Programa

Objetivo:                                            

Proporcionar a não especialistas a 
compreensão da linguagem utilizada pelos 
financeiros e contabilísticos do seu 
departamento e da sua empresa.

4. Finanças para não financeiros

Destinatários:                      

Profissionais que não dispondo de 
conhecimentos na área financeira, desejam 
adquirir conhecimentos neste domínio. 
Especialmente útil para profissionais de áreas 
tão diversas como recursos humanos, 
marketing, produção, vendas, entre outros.

PwC  11 Contabilidade e finanças

Contabilidade financeira (8 horas)
• Objetivos da informação financeira
• Diferenças entre a contabilidade geral 

e de custos
• Características qualitativas das 

demonstrações financeiras (DF)
• Pressupostos subjacentes à elaboração 

das DF
• Principais definições
• Factos patrimoniais
• Demonstrações financeiras
• Fluxos da empresa
• Registos contabilísticos
• Limitações dos documentos contabilísticos
• Reconhecer a contabilidade criativa
• Exercícios e casos práticos

Análise financeira (4 horas)
• Atribuições da função financeira
• Rácios e indicadores
• Análise da qualidade dos resultados
• Análise do equilíbrio financeiro
• Exercícios e casos práticos

Gestão previsional (4 horas)
• Introdução
• A contabilidade analítica para a gestão 

e o ABC
• Orçamento
• Controlo orçamental
• Conclusão

Finanças para não financeiros  Duração

Princípios da contabilidade 
financeira 15 horas

Princípios da análise financeira 15 horas

Gestão previsional e contabilidade 
analítica 15 horas 

Curso também disponível 
em elearning

Duração: 16 horas

Formato: Presencial



PwC  12

5. Controlo de gestão

PwC  12 Contabilidade e finanças

Gostava de compreender melhor os 
objetivos e desafios do controlo de 
gestão e da avaliação de performance 
organizacional?

Sente necessidade de identificar 
ferramentas que lhe permitam avaliar 
e gerir o desempenho da sua 
organização?

Pretende aplicar as práticas da 
contabilidade analítica à sua 
organização?

Existem algumas situações comuns em 
diversas organizações, que se traduzem 
em ineficiências onerosas, falta de 
eficácia na obtenção de resultados e, 
consequentemente, motivo de grandes 
preocupações por parte de gestores e 
acionistas.

Alguns dos benefícios que deverá considerar 
para participar:

•maior eficácia da gestão e melhor desempenho 
organizacional;

•visão holística da performance organizacional;

•melhoria da capacidade e do processo 
de tomada de decisão;

•melhoria na gestão da utilização dos recursos 
humanos, permitindo afetar os colaboradores 
de maior valor às atividades de maior valor 
acrescentado;

•maior enfoque de toda a organização no que 
realmente interessa para alcançar níveis de 
desempenho mais elevados e sustentáveis 
e, por fim, criar valor para o acionista;

•compreender os objetivos do controlo 
de gestão e da avaliação da performance 
organizacional e as suas formas de intervenção;

•compreender os conceitos e identificar 
diferenças e complementaridade entre o 
planeamento e o controlo;

•compreender e aplicar as melhores práticas 
de contabilidade analítica, nomeadamente, 
a metodologia Activity-based Costing (ABC);

•compreender a importância da medição da 
performance organizacional e conhecer a visão 
da PwC;

•compreender a metodologia Balanced 
Scorecard;

• identificar KPIs aplicáveis às necessidades 
da organização;

•compreender os requisitos necessários à 
conceção e implementação de um sistema de 
controlo de gestão, assim como os requisitos 
e objetivos da função Controller.



Objetivo:                                            

Dotar os participantes das metodologias, 
processos e métricas apropriados à gestão 
e medição do desempenho. 

Programa
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Destinatários:                      

Diretores e quadros de departamentos da área 
contabilística, financeira e de controlo de gestão.

Contabilidade e finanças

Introdução, ideias-chave e princípios 
do controlo de gestão

• Introdução ao tema, principais definições 
e preocupações a ter em conta para que 
o controlo de gestão tenha o efeito 
desejado. Instrumentos e destinatários 
do controlo de gestão.

A contabilidade analítica para a gestão 
e o modelo ABC (Activity-based 
Costing)

• Introdução aos conceitos base de custeio. 
A tomada de decisão consciente. Conceito 
de centros de responsabilidade e 
introdução aos preços de transferência 
interna. O ABC e a visão por processos 
de negócio, resultante da dimensão 
“atividades”. 

Orçamento
• O processo de elaboração do orçamento 

e a sua interligação com a estratégia e 
objetivos organizacionais.

Controlo orçamental
• O processo de controlo orçamental, 

o forecast e a análise de desvios.

Avaliação da performance 
organizacional

• A visão holística da performance 
organizacional.

Balanced Scorecard (BSC)
• Introdução à metodologia BSC e benefícios 

da mesma enquanto filosofia de gestão e 
ferramenta para o controlo de gestão e 
medição da performance organizacional. 
Identificação de KPIs aplicáveis às 
necessidades da organização.

O controller
• A função controlo de gestão, 

responsabilidades e perfil necessário.

5. Controlo de gestão

Duração: 16 horas

Formato: Presencial
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Objetivo:

Este curso tem por objetivo formar os 
preparadores da informação financeira em 
SNC-AP acerca das alterações introduzidas, 
e que entraram em vigor a partir de 1 de 
janeiro de 2018.

Após este curso será capaz de:

• identificar o enquadramento do SNC-AP 
em termos de harmonização 
contabilística;

• compreender a estrutura do SNC-AP;

• interpretar as novas normas e 
demonstrar o seu âmbito de aplicação; 

• preparar a transição de POCP/outros 
para SNC-AP. 
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6. Introdução ao SNC – AP

Contabilidade e finanças

Duração: 14 horas

Formato: Presencial

Programa
1. Enquadramento do SNC – AP:

•relevância da adoção do SNC – AP;
•principais impactos da implementação.

2. Elementos essenciais da estrutura 
conceptual e apresentação das 
demonstrações financeiras do SNC 
– AP

3.  Análise das normas mais relevantes 
do  SNC – AP:

•critérios de valorimetria e mensuração

4.  Aplicações práticas do normativo:
•compras de serviços;
•ativos fixos tangíveis;
•custos com pessoal.

5.  Projetos de transição para o SNC 
      – AP

 

Destinatários:  

Dirigentes e quadros superiores das áreas 
contabilística e financeira bem como todos 
os utilizadores, preparadores da informação 
financeira e quadros administrativos de 
organizações que apliquem no seu relato 
as regras atuais do POCP.

                    

A implementação no setor privado do Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC) e a 
entrada em vigor do SNC para a Administração 
Pública (SNC-AP), implicaram alterações 
significativas no reporte financeiro das entidades 
públicas, tornando-se imperativa a 
familiarização com novos conceitos, e a 
adaptação às normas que entraram em vigor.
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Objetivos:  

• perceber os desenvolvimentos principais 
e os fundamentos dos princípios 
contabilísticos americanos (US GAAP);

• entender a hierarquização das normas 
americanas e a sua interligação e 
complementaridade;

• compreender as diferenças mais 
significativas entre os IFRS (ou SNC) e os 
princípios americanos para áreas de base, 
comuns à maioria das entidades;

• conseguir identificar diferenças chave, 
quantificar e qualificar as mesmas e 
compreender o seu impacto no reporte em 
US GAAP;

• possibilitar a leitura de contas em US 
GAAP e facilitar a sua compreensão.                                          
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7. US GAAP Basic

Destinatários:  

Diretores e responsáveis financeiros, chefes 
de contabilidade, controllers e administradores 
com pelouro financeiro de subsidiárias de empresas 
americanas ou cotadas nos EUA ou de outras 
empresas com reporte financeiro em princípios 
contabilísticos americanos (US GAAP). Os 
interessados deverão ter conhecimentos adequados 
de SNC ou IFRS.                    

Contabilidade e finanças

Programa

1. Introdução

2. Current US Accounting/Regulatory 
Environment/Setting Environment 

3. USGAAP: Conceptual Framework

4. USGAAP with IFRS comparison 
(essentials):

- Property, plant and equipment

- Intangible assets 

- Impairments 

- Employee benefits

Duração: 17 horas

Formato: Presencial

- Provisions and restructuring

- Revenue recognition

- Taxation

- Inventory

- Leases

- Financial assets and liabilities

- Other accounting and reporting topics

5.  Síntese e conclusão
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Objetivo: 

• aprofundar os fundamentos dos princípios 
contabilísticos americanos (US GAAP);

• compreender as diferenças mais 
significativas entre os IFRS (ou SNC) e os 
princípios americanos nas áreas de maior 
complexidade e subjetividade;

• conseguir identificar diferenças em áreas 
complexas, quantificar e qualificar as 
mesmas e compreender o seu impacto no 
reporte em US GAAP;

• permitir a identificação de situações de 
decisão e preparar as diferentes 
alternativas/cenários das mesmas;

• possibilitar a elaboração de contas em US 
GAAP e de reportes financeiros de acordo 
com aqueles princípios.
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8. US GAAP Advanced

Destinatários:    

Diretores e responsáveis financeiros, chefes de 
contabilidade, "controllers" e administradores 
com pelouro financeiro de subsidiárias de 
empresas americanas ou cotadas nos EUA ou de 
outras empresas com reporte financeiro em 
princípios contabilísticos americanos (US GAAP). 
Os interessados deverão ter conhecimentos 
adequados de SNC ou IFRS e ter frequentado o 
curso de US GAAP Basic.

                  

Contabilidade e finanças

Programa
1. Introdução

2. USGAAP – Framework and 
Developments

3. USGAAP with IFRS comparison 
(selected):

- Impairments 

- Employee benefits – pension and 
   other post retirement benefits

- Provisions and restructuring

- Revenue recognition – specific issues

Duração: 17 horas

Formato: Presencial

- Consolidation 

- Business combinations

- Shareholder operations

- Financial instruments – including hedging 
   and derivatives 

- Taxation

- Other accounting and reporting matters

4.  Recent/proposed guidance 

5.  Síntese e conclusão
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Objetivo:  

Rever os principais aspetos do tratamento 
contabilístico previsto nas normas mais 
usualmente aplicadas pelas empresas na 
preparação de demonstrações financeiras em 
IFRS e informar sobre alterações recentes a 
estas normas e as implicações práticas destas.                                           

Programa
1. Introdução

2. Apresentação das demonstrações 
financeiras (IAS 1/IAS 8) 

3. Ativos tangíveis (IAS 16)

4. Propriedades de investimento
(IAS 40/ IAS 12)

5. Imparidade de ativos não 
financeiros 
(IAS 36/IFRS 13)

6. Benefícios dos empregados (IAS 19 
R)

7. Rédito de contratos com clientes 
(IFRS 15)

8. Segmentos operacionais (IFRS  8)

9. Demonstrações financeiras 
separadas (IAS 27)

10. Definição de controlo/subsidiária 
(IFRS 10)

11. Acordos conjuntos (IFRS 11)

12. Associadas (IAS 28)

13. Ativos não correntes detidos para 
venda e unidades operacionais 
descontinuadas  (IFRS 5)

14. Partes relacionadas (IAS 24)
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9. IFRS

Destinatários:   

Preparadores de demonstrações financeiras 
de acordo com as IFRS e quaisquer outros 
utilizadores de informação financeira publicada 
em IFRS.                   

Contabilidade e finanças

Curso prático destinado à atualização dos 
tratamentos contabilísticos previstos nas IFRS 
mais vulgarmente aplicáveis às empresas, 
procurando evidenciar alterações recentes e 
clarificar alguns dos aspetos mais relevantes 
na aplicação de cada uma das normas.

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no 
Regulamento de Atribuição de Créditos da 
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)
- 25.5 créditos pela frequência da ação 
de formação.

Duração: 17 horas

Formato: Presencial

15. Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração (IAS 39)

16. Divulgações justo valor 
(IFRS 7/IFRS 13)
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Formação destinada à atualização das alterações 
às IFRS publicadas ou em vias de publicação pelo 
IASB a aplicar em 2019 ou em exercícios futuros, 
tendo em atenção o status do processo de endosso 
pela União Europeia e as datas em que as 
alterações se tornam efetivas no espaço da União 
Europeia.

Programa

1. Introdução 

2. Alterações às IFRS/IFRIC efetivas 
na UE em 2019

3. IFRS/ IFRIC que se tornam efetivas 
a partir de 2019

4. Projetos de melhoria que se tornam 
efetivos a partir de 2019

5. Projetos em discussão no 
IASB/IFRIC
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10. IFRS Update

Destinatários:  

Preparadores de demonstrações financeiras 
de acordo com as IFRS e quaisquer outros 
utilizadores de informação financeira publicada 
em IFRS.                    

Contabilidade e finanças

Objetivo:                                     

Alertar os preparadores e utilizadores das 
demonstrações financeiras em IFRS para:

• as alterações às normas que se tornaram 
efetivas na UE no exercício 2019: análise 
de exemplos e implicações ao nível das 
divulgações a efetuar

• informar sobre as principais alterações às 
IFRS que se irão tornar efetivas após 2019

• alertar para os principais aspetos a ter em 
atenção nos projetos de melhorias 
introduzidos às normas em vigor

• apresentar as principais alterações 
previstas às normas  no âmbito dos 
projetos em curso do IASB

Duração: 4 horas

Formato: Presencial
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Programa

1. Breve resumo das alterações 
face a IAS 39

2. Classificação e mensuração

3. Imparidade de ativos financeiros

4. Desreconhecimento

5. Contabilidade de cobertura 
(“Hedging”)

6. Enquadramento fiscal

Objetivo:                                            

Conhecer as principais alterações que 
entrarão em vigor com a IFRS 9 e suas 
implicações fiscais.
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11. IFRS 9: Instrumentos financeiros 
- setor financeiro
Classificação & mensuração, imparidade e o seu impacto fiscal

Destinatários:                      

Quadros de departamentos contabilísticos 
e financeiros.

Duração: 8 horas

Formato: Presencial

Contabilidade e finanças

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no 
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem dos 
Contabilistas Certificados (OCC) - 12 créditos pela 
frequência da ação de formação.



Objetivo:       

Conhecer as principais alterações que 
entraram em vigor com a IFRS 9, abordando 
aspetos não só contabilísticos, mas também 
financeiros.

                                     

Programa

• Abertura  da sessão

• Breve resumo das alterações 
face a IAS 39

• Classificação e mensuração

• Modelo de negócio e SPPI

• Derivados embutidos

• Imparidade de ativos financeiros

• Perdas de imparidade esperadas (ECL)

• Modelo simplificado

• Desreconhecimento

• Recap IAS 32 – Dívida/Capital

• Contabilidade de cobertura 
(“Hedging”)

• Benefícios da aplicação da IFRS 9

• Principais alterações da IFRS 9

• Critérios de cobertura

• Divulgações - IFRS 7
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12. IFRS 9: Instrumentos financeiros 
- Corporate 

Destinatários:    

Quadros de departamentos contabilísticos 
e financeiros de empresas não financeiras

                  

Contabilidade e finanças

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no 
Regulamento de Atribuição de Créditos da 
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) 
- 25.5 créditos pela frequência da ação 
de formação.

Duração: 8 horas

Formato: Presencial
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Objetivo:

Identificar os principais tópicos a considerar 
na aplicação da IFRS 15 & 16 na preparação 
de demonstrações financeiras em IFRS, na 
preparação e análise de informação 
financeira relevante, assim como auxiliar 
na compreensão de impactos na avaliação 
de empresas e projetos.
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13. IFRS 15 & 16: Rédito e locações

Destinatários:  

Diretores e quadros de departamentos da área 
financeira e da área do controlo de gestão, 
assim como participantes cujas funções 
passem pela análise e interpretação de 
demonstrações financeiras.

                    

Contabilidade e finanças

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos 
no Regulamento de Atribuição de Créditos da 
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) 
– 12 créditos pela frequência da ação 
de formação de 8 horas (2 módulos)
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Duração: 1 módulo – 4 horas 
                     2 módulos - 8 horas

Formato: Presencial

Programa

Módulo 1 – IFRS 15
1. Abertura da sessão

• Introdução ao modelo de 
reconhecimento do rédito de 5 passos:

- Passo 1: identificar o contrato 
com o cliente;

- Passo 2: identificar as obrigações 
de performance no contrato;

- Passo 3: determinar o preço da 
transação;

- Passo 4: alocar o preço da transação;
- Passo 5: reconhecer o rédito quando 

(ou à medida) que a obrigação de 
performance é satisfeita.

• Destaques de implementação do modelo, 
no que se refere a:

- Reconhecimento pontual ou ao longo 
de um período;

- Obrigações de performance 
(contratos multi-elementos);

- Remuneração variável;
- Condições de financiamento;
- Aplicação em contexto de relação 

de agenciamento;
- Transição.

(Inclui exemplos práticos para os aspetos mais 
relevantes.)

 

Módulo 2 – IFRS 16
1. Abertura da sessão

•Definição de locação 
•Separação das várias componentes 
do contrato

•Duração da locação
•Isenções
•Contabilização pelo locatário

- Apresentação nas DF’s;
- Mensuração subsequente;
- Modificações.

•Contabilização pelo locador:
- Modificação de uma locação;
- Fabricante/locador comerciante.

•Transações de venda e relocação (“sale & 
leaseback”)

•Transição
•Impactos para o locatário e a preparação 
para a mudança

 

13. IFRS 15 & 16: Rédito e locações
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Objetivo:     

Abordar a componente financeira relativa a 
imparidades bem como os impactos 
contabilísticos nas demonstrações 
financeiras. O principal objetivo será 
reconhecer a componente financeira e 
impactos contabilísticos nas demonstrações 
financeiras de IAS 36.                                           

Programa

1. Abertura da sessão

2. Âmbito da aplicação

3. Indicadores de imparidade

4. Registo inicial

5. Registo subsequente

6. Justo valor menos custos de vender 
vs IFRS13

7. Valor de uso:
•pressupostos e cash-flows descontados;
•taxas de desconto;
•valor residual.

8. Modelos na prática

9. Análise de divulgações
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14. IAS 36 – Imparidade de ativos

Destinatários: 

Quadros de departamentos contabilísticos 
e financeiros.

                                          

Contabilidade e finanças

Duração: 4 horas

Formato: Presencial
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Programa
Módulo 1  
Módulo introdutório

• Introdução
• Definição de contabilidade
• Contextualização das NIC
• A estrutura conceptual e a IAS 1
• A política contabilística (IAS 8)
• Alterações de estimativa e erros (IAS 8)

 
Módulo 1.1  
Posição financeira e performance

• Introdução
• Demonstração da posição financeira
• Conta de ganhos e perdas e demonstração 

de rendimento integral
• Processo de contabilização
• Princípios de mensuração

 
Módulo 2
Conceitos base ‐ contabilidade de seguros

• Introdução
• Classificação de contratos (contratos de 

seguro, contratos de investimento e contratos 
de prestação de serviços)

                      

Objetivo: 

Conhecer o plano de contas para a atividade 
seguradora nacional, de base IAS/IFRS e quais 
as alterações efetuadas desde a sua publicação 
em 2007.
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15. Contabilidade técnica de seguros

Destinatários:    

Quadros de departamentos contabilísticos 
e financeiros.

                  

Contabilidade e finanças

Em parceria com: Duração: 17 horas em sala + 22 horas online

Formato: Blended

Módulo 2.1  
Processo de seguro I

• Valores provenientes de contratos
• Prémio de seguro (processo de emissão 

e reconhecimento do prémio, encargos fiscais 
e parafiscais)

• Comissões recebidas de contratos 
de investimento

• Comissões recebidas de contratos 
de prestação de serviços

 
Módulo 2.2  
Processo de seguro II

• Comissões a pagar: contratos de seguro, contratos 
de investimento, contratos de prestação de 
serviços

 
Módulo 2.3  
Responsabilidades provenientes 
de contratos

• Contratos de seguro
• Contratos de investimento
• Contratos de prestação de serviços

 
Módulo 3 
Resseguro e co‐seguro

• Resseguro
• Co‐seguro

                      



Objetivo:       
Proporcionar uma formação pragmática e 
rigorosa sobre os processos inerentes às 
normas contabilísticas, assegurando a 
correcta compreensão dos aspectos técnicos e 
legais que incidem actualmente sobre a 
contabilidade das empresas, mediante a 
realização de exercícios individuais de 
aplicabilidade prática.                          

Programa

Módulo 1
Enquadramento da contabilidade em 
Angola 

•Normativos contabilísticos
•Plano Geral de Contabilidade de Angola 
(PGC)

•Documentos da Prestação de Contas

Demonstrações financeiras
•Pressupostos e características 
qualitativas

•Balanço, Demonstração de Resultados, 
Demonstração de Fluxos de Caixa e 
Notas às Contas

Módulo 2
PGC em detalhe

•Teoria e casos práticos
•Enquadramento das operações 
contabilísticas recorrentes

•Ligação entre a contabilidade e os 
principais impostos

•Elaboração de Demonstrações 
financeiras
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16. Contabilidade financeira angolana

Destinatários:    

Quadros de departamentos da área contabilística, 
financeira e controlo de gestão.

          

Contabilidade e finanças

Duração: 16 horas

Formato: Presencial

Módulo 3
Trabalhos de fim de exercício

•Operações de fim de exercício
•Cálculo da estimativa do Imposto Industrial
•Obrigações de fim de exercício, incluindo o 
preenchimento da declaração Modelo 1



Equipa de coordenação 
da formação em 
Contabilidade 
e finanças
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Carla Massa
Director da PwC

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho 
e da Empresa.
Diretora no departamento de auditoria desde 2011, membro do departamento técnico para o tratamento 
de questões SNC/IFRS e formadora da PwC’s Academy. Responsável por trabalhos de auditoria desde 
2005, na área de CIPS.
Responsável por projetos de conversão para IFRS em clientes nacionais e internacionais. Responsável 
pela definição e apresentação de cursos internos e externos, relativos à aplicação de IFRS e SNC.

Equipa de coordenação da formação                                        
em Contabilidade e finanças
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João Rodrigues
Director da PwC

Diretor da Divisão de Auditoria. Doutorando em Contabilidade pela Universidade de Vigo e Mestre 
em Contabilidade e Finanças Empresariais. Revisor Oficial de Contas. 
Especialista em IFRS, ministrou inúmeros cursos sobre IFRS, tendo estado igualmente envolvido na 
implementação de importantes projetos de conversão de contas para IFRS e na elaboração de manuais 
de contabilidade em IFRS. 
É detentor do Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP) emitido pelo IEFP.

Rui Rodrigues Matos
Director da PwC

O Rui Rodrigues Matos é atualmente o Controlling Director da PwC Portugal. 
Tem uma vasta experiência profissional em diferentes setores de atividade, tendo sido responsável por 
vários projetos de conceção de modelos de reporting, de custeio, de planeamento, orçamentação e 
controlo orçamental, incluindo a operacionalização dos mesmos; conceção de Balanced Scorecard’s e 
Tableaux de Bord; e de diversos projetos de auditoria.
O Rui possui um MBA e duas licenciaturas, em Organização e Gestão de Empresas e em Informática 
de Gestão. 
Desenvolve projetos de formação para clientes, é formador interno na PwC e tem mais de seis anos 
de experiência como docente universitário.

Nuno Martins
Partner da PwC

Detentor de MBA, pela London Business School, é licenciado em Economia e Revisor Oficial de Contas.
Ingressou na PwC em 1999, colaborou em trabalhos de auditoria até 2006, quando ingressou no 
Transactions Services tendo estado envolvido em projetos de due diligence financeiro e análise 
económica, nomeadamente  no setor de energia e infraestruturas. 
Entre 2004 e 2005 esteve em secondement na PwC US e entre 2007 e 2009 na PwC UK.
Em Janeiro de 2014 iniciou funções no departamento de capital markets and accounting advice 
apoiando empresas na procura de soluções contabilísticas em presença de transações complexas 
(incluindo processos de M&A), definição estratégica da adoção de novas normas contabilísticas ou em 
processos de reestruturação. 
Presta apoio na análise de instrumentos financeiros para empresas não financeiras.



Rui Romão Oliveira
Senior Manager da PwC

Tem desenvolvido projetos nos setores de Banca, Segurador, Indústria, Utilities, Governo e Farmacêutico, 
nas áreas de análise fiscal (SAFT-PT e certificação do software de facturação), IT Due Diligence, controlo 
interno e auditoria financeira. 
É licenciado em Contabilidade e Administração Financeira pelo ISCAL. É Revisor Oficial de Contas, CISA 
(Certified Information Systems Auditor) e CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), pela 
ISACA.

Equipa de coordenação da formação                                        
em Contabilidade e finanças
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Hugo Miguel Gonçalves
Senior Manager da PwC

Bacharel em Contabilidade e Administração em 2000 pela Universidade Lusófona com especialização 
em Auditoria Financeira em 2002 pelo Instituto Politécnico Autónomo.
Integra a PwC desde 2000.
Possui uma vasta experiência profissional, tendo participado ao longo de 12 anos em diversos projetos 
na área financeira, contabilística, fiscal, controlo interno, em empresas nacionais e multinacionais 
em Portugal, de diversas áreas como banca, farmacêutica, produtos industriais, retalho e consumo, 
entidades associativas e governamentais.
É membro da OCC desde 2000.

José Avó
Manager da PwC

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho 
e da Empresa (ISCTE) de 1991-1996, com especialização em Finanças. Manager de auditoria desde 2002, 
onde trabalha desde setembro de 1996 como auditor.
É instrutor em vários módulos dos cursos sobre o Sistema Nacional de Contabilidade (SNC) e normas 
internacionais de contabilidade (IAS/IFRS).
Tem sido responsável pela coordenação da atividade de auditoria em grandes empresas e grupos 
comerciais, industriais e de serviços, especialmente em indústrias como a indústria alimentar, cimenteira, 
tabaqueira, energética e química. Como maiores clientes destacam-se o Grupo Jerónimo Martins, o Grupo 
Cimpor, o Grupo Secil, o Grupo Tabaqueira, o Grupo Generg, a Iglo (Grupo Unilever), a Puma, a Randstad 
e a Tintas Robbialac, entre outros.
Tem elevada experiência em consolidação de contas e em grandes grupos económicos, nomeadamente 
nos princípios contabilísticos portugueses (POC e SNC), nas normas internacionais de contabilidade 
(IAS/IFRS) e nos princípios contabilísticos americanos (USGAAP). 
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PwC’s Academy
Escolha o caminho certo 
para a sua formação.
Contacte-nos.
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Informações
PwC’s Academy
Tel:   213 599 287
Fax:  213 599 986
pwcs.academy@pt.pwc.com

Lisboa
Palácio Sottomayor
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16
1050-121 Lisboa

Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto

Visite a PwC Portugal 
nas redes sociais
#PwC

Todas as notícias da PwC’s Academy 
estão agora em formato digital.
Conheça os artigos de análise, as entrevistas e o calendário de formação 
da nossa equipa especializada em formação a executivos.

Se a deseja subscrever, visite o website www.pwc.pt/hits ou contacte-nos.
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