FORMADORES
Dr. Carlos Fonseca – Lic. Economia, PósGraduação em Finanças e Fiscalidade, Revisor Oficial
de Contas

Dr. José Paiva – Lic. Contabilidade e Auditoria,
Lic. Contabilidade e Fiscalidade, Membro estagiário
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Técnico
Oficial
de Contas.

DESTINATÁRIOS:
- Gestores e quadros intermédios das entidades
sem fins lucrativos que necessitem avaliar e
reportar o desempenho financeiro destas
entidades
- Técnicos oficiais de contas
- Pessoas com ou sem experiência no sector
não orientado para o lucro, que pretendam
desenvolver
competências
na
área
da
Contabilidade aplicada às entidades deste
sector.

RAZÕES PARA PARTICIPAR:
- Adquirir e aprofundar conhecimentos acerca
dos principais requisitos de reporting financeiro
exigido às entidades sem fins lucrativos, bem
como sobre a preparação e interpretação das

Demonstrações
Financeiras destas entidades, de
acordo com o normativo específico recentemente
aprovado em Portugal.
- Consolidar aplicação prática das normas de
forma a facilitar o processo de transição para o
SNC-ESNL

“Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão
pequeno que não possa ensinar.”

Associação Portuguesa de pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental de Viseu

Regime da Normalização
Contabilística para as Entidades
do Sector não Lucrativo

Morada:
Rua APPACDM/ Lugar do Corgo
3511-909 Repeses/ Viseu

De 17 de Out. a 23 de Nov./11
Contactos:
Tel.: 232 483260
Fax: 232 429521
E-mail: appacdmviseu.secretaria@gmail.com

HORÁRIO:
Das 18H00 às 21H00
(2ª e 4ª-feiras)
LOCAL:
APPACDM – Viseu

Carga Horária: 36 Horas
Objectivo (s):
 Identificar e compreender as principais diferenças entre o normativo que entra em vigor e o anterior regime
contabilístico;
 Adquirir conhecimentos que permitam agilizar o processo de transição;
 Aprofundar a compreensão dos conceitos e dos princípios subjacentes ao novo normativo
Conteúdos Programáticos:
1. Enquadramento geral
2. Objectivos e âmbito de aplicação
3. Estrutura e conteúdo das Demonstrações Financeiras
4. Critérios de reconhecimento
5. Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL
6. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
7. Activos fixos tangíveis
8. Activos intangíveis
9. Locações
10. Custos de empréstimos obtidos
11. Inventários
12. Rédito
13. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes
14. Subsídios e outros apoios
15. Impostos sobre o rendimento
16. Instrumentos financeiros
Metodologia:
Apresentação sumária do conteúdo nas normas e realização de casos práticos sobre cada uma delas.

