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Denominação do curso 
 

 

Implementação prática do SNC 
 
Enquadramento 
 
As empresas que até 31 de Dezembro de 2009 tinham como base o POC 
como normativa base de contabilidade foram confrontadas com a 
descontinuação dessa normativa e a entrada em vigor do SNC, o novo Sistema 
de Normalização Contabilística, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. 
 
As alterações são estruturais e exigem, em alguns casos, novos métodos de 
reconhecimento, mensuração e apresentação, tornando-se fundamental o seu 
estudo aprofundado, de preferência com referência a casos práticos 
relacionados com os normais acontecimentos com que cada contabilista se 
depara no decorrer da sua actividade, ou seja, adaptados às necessidades de 
cada técnico que pretenda utilizar as novas regras / novo plano de contas e 
novas demonstrações financeiras. 
 
Este curso vem facultar aos formandos conhecimentos que lhes permitam 
estudar o SNC numa perspectiva prática e completa, tendo em conta as suas 
necessidades específicas. 
 
Público-alvo 
 
Formandos com alguns conhecimentos de contabilidade (POC). 
 
Recursos Didácticos 
 
Para a formação será necessário um videoprojector. O formador fornecerá 
computador para ligação ao videoprojector. 
 
Conteúdo Programático Detalhado 
 

 SNC - Normativo Nacional vs Internacional 

 Estrutura conceptual 

 O novo código de contas e notas de enquadramento  

 As novas Demonstrações Financeiras e respectivas divulgações 

 Estudo detalhado das NCRF - Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro (Casos práticos com lançamentos contabilísticos de 
aplicação do código de contas) 

 Estudo detalhado das rubricas das Demonstrações Financeiras (Casos 

práticos) 

 Análise da NCRF - PE Norma para as Pequenas Entidades - 
Demonstrações Financeiras e Divulgações (Casos práticos) 
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Objectivos Gerais 
 
O curso tem como objectivo geral proporcionar ao formando conhecimentos 
gerais sobre: 

 SNC numa perspectiva prática e completa, tendo em conta as suas 
necessidades específicas 

 
Objectivos Específicos 
 
No final o formando deverá ser capaz de: 

 Contabilizar (reconhecer e mensurar) segundo o SNC, utilizando o novo 
código de contas 

 Preparar as novas demonstrações financeiras definidas no SNC 

 Elaborar o Anexo às contas, de acordo com o SNC 

 
Metodologia 
 
A metodologia seguida será principalmente a participativa posicionando o 
formando no centro do processo de ensino-aprendizagem fomentando ao 
mesmo tempo a motivação para continuar a aprender ao longo da vida. 
 
Recorrendo a metodologias semi-directivas o formando assume o papel 
principal no processo de ensino-aprendizagem, após o formador explicar 
brevemente os conceitos subjacentes ao tema que vai ser abordado. 
 


