
 

 

 

 

 

  

Iniciação à Contabilidade Geral 
 
Público-Alvo 

 
Gestores das áreas funcionais de vendas, comercial, marketing, produção e recursos humanos. 
Administrativos e quadros sem formação contabilística com responsabilidades de gestão de uma 
empresa ou de um centro de custo. 
 
OBJECTIVOS 

 
Obter noções elementares de contabilidade geral; conhecer as contas do Sistema de Normalização 
Contabilística; adquirir capacidade de análise da informação contabilística; enquadrar a contabilidade 
como técnica de gestão empresarial. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Definir Património e distinguir os elementos que o compõem. 

 O circuito contabilístico de apoio à gestão. 

 As contas do SNC e a sua movimentação; lançamentos contabilísticos. 

 Construção dos mapas contabilísticos. Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração 
de Fluxos de Caixa. 

 Analisar a situação patrimonial e a formação dos resultados da empresa. 

 Análise da informação contabilística. Métodos e técnicas de análise: comparações sucessivas; 
indicadores ou rácios. 

 Casos Práticos 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 344 - Contabilidade e Fiscalidade 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:   de 15 a 19 de Setembro de 2014 
   
Horário: 2ª e 6ª feira – das 18h30 às 21h30 
  
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Activo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 



 

   

 

Formação Contínua 
 
 
Formador 

 Mário Bessa 
Licenciado em Contabilidade e Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Coimbra. 
Técnico Oficial de Contas. 
Formador Certificado. 
 
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 10 de Setembro de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 


