PROGRAMA DE FORMAÇÃO

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Objetivos
Gerais
Objetivos
Específicos

•

Compreender os conceitos básicos de contabilidade necessários à boa gestão do
negócio.

No final da ação os participantes deverão ser capazes de:
• Conhecer os termos técnicos, os princípios, a utilidade da contabilidade, o SNC e o
código de contas
• Compreender como é feito um registo contabilístico e como obtê-lo
• Identificar, ler e interpretar os instrumentos de relato contabilístico e a volatilidade da
informação
• Identificar, ler e interpretar as demonstrações financeiras
• Identificar a situação líquida da empresa
• Compreender a composição dos resultados e identificar o lucro líquido
• Compreender a inter-relação entre as demonstrações financeiras e o contributo para
a situação global da empresa
• Ler e interpretar uma IES (Informação Empresarial Simplificada)
• Conhecer as regras de faturação
• Distinguir risco económico e financeiro
• Conhecer as principais causas de falência das empresas
• Identificar, calcular e interpretar indicadores económico-financeiros

Destinatários

Empresários, gestores, diretores, assessores e administradores de empresas

Modalidade de
Formação

Formação profissional contínua
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Forma de
Organização

Metodologia

Presencial

•

Exposição dialogada dos conteúdos

•

Utilização prática das ferramentas apresentadas

•

É encorajada a participação e a interação entre os formandos e a exposição de
casos reais ou dúvidas dos formandos para serem resolvidas durante a formação

Recursos
Didáticos

•

Computador

•

Projetor de vídeo

•

Quadro/flipchart

•

Manual de curso, tabelas e outro material didático

MÓDULOS

1

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONTABILIDADE
A importância dos conhecimentos em contabilidade para o empresário
Informação contabilística
(1) Generalidades
(2) Linguagem contabilística
(3) Princípios fundamentais de contabilidade
(4) Sistema de Normalização Contabilística
(5) Código de contas
(6) Lançamento contabilístico
(7) Extrato de conta corrente
(8) Balancete
Demonstrações financeiras
(1) Balanço e situação líquida da empresa
(2) Demonstração de resultados e lucro líquido
Informação Empresarial Simplificada
Faturação nas empresas

Preço

60€ + IVA
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DURAÇÃO

4h

