
CONTEUDO PROGRAMÁTICO E CURRICULUM VITAE DO FORMADOR 

 
Curso de Contabilidade no Contexto do SNCRF 

1. O SNCRF e sua aplicação às empresas nacionais e estrangeiras 

a) As obrigações decorrentes do DL 5/2008, de 4 Fevereiro 

b) Consolidação 

c) Estrutura conceptual 

d) O modelo completo 

e) As pequenas entidades 

2. As NRF e o encerramento do exercício em SNCRF  

a) As asserções da contabilidade  

b) Revisão das principais rubricas, de acordo com as diversas normas: 

• Ativos fixos tangíveis e intangíveis 

• Propriedades de investimento 

• Subsídios e apoios 

• Instrumentos financeiros 

• Inventários 

• Impostos diferidos 

• Provisões e contingências 

• Divulgações de partes relacionadas 

• Acontecimentos subsequentes 

c) Exercício de aplicação prática 

3. A preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras  

a) Balanço: distinção corrente/não corrente  

b) A Demonstração de Resultados e a formação dos resultados  

c) Fluxos de caixa 

d) Demonstração de alterações no capital próprio 

e) O Anexo 

Curso de Análise Financeira sob Ponto de Vista da Gestão 

1. As demonstrações financeiras 

a) Princípios contabilísticos 

b) Critérios de reconhecimento e mensuração 

c) Apresentação de demonstrações financeiras 

2. Ajustamentos nas demonstrações financeiras 

a) Diferenças entre a contabilidade e a análise financeira 

b) Quais os ajustamentos a realizar 

c) Preparação da análise 

3. Análise financeira 

a) Principais indicadores: Liquidez, Ciclo de exploração, Equilíbrio de capitais 

• Caso prático 

b) Análise dos indicadores 

4. Análise económica  

a) Principais indicadores: Rentabilidade do negócio e do investimento, ponto morto económico, margem de 

segurança e grau económico de alavanca. 

• Caso prático 

b) Análise dos indicadores 

5. Utilização dos indicadores 

a) Quais as medidas a tomar face aos indicadores obtidos 

b) Como acompanhar a situação 

c) Quais os indicadores utilizados pelos Bancos e Instituições Financeiras 



Curso de Consolidação de Contas de Grupos Económicos e SGPS 

1. Legislação aplicável em temos contabilísticos: sujeição, isenção, dispensas e exclusões. 

2. Preparação da consolidação 

a) Definições relevantes 

b) Conceitos de consolidação 

c) Limitações das Demonstrações Financeiras Consolidadas 

d) Definição do perímetro de consolidação 

e) A homogeneização: temporal, de moeda, de princípios e critérios contabilísticos e de registos internos 

3. Realização da consolidação 

a) Primeira consolidação: Eliminação de participações e determinação das diferenças de consolidação 

b) Casos de imparidade e utilização do justo valor  

c) Eliminação de relações intragrupo 

• Casos práticos 

4. Apresentação das Demonstrações Financeiras Consolidadas 

a) Requisitos em matéria de divulgações 
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Dr. José Araújo ministrou várias formações na Praia e no Mindelo, em 2012, nas matérias de Contabilidade no 

Contexto do SNCRF, Análise Financeira e Consolidação de Contas, tendo obtido a seguinte classificação dos 

formandos cabo-verdianos: Excelente-81%, Muito Bom-16%, Bom-3%, i.e. 97% dos formandos consideraram-no 

Excelente ou Muito Bom formador, em todos os aspetos avaliados. 


