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Face à elevada volatilidade do mundo empresarial, a tomada de decisão e a 
definição de estratégias futuras têm um papel fundamental no ciclo de vida 
de uma empresa. Mais do que nunca, urge a necessidade de analisar a posição 
financeira e o desempenho das nossas empresas, por forma a atingirmos a nossa 
posição do mercado.

O presente curso terá um foco no processo de encerramento de contas, com 
destaque das principais operações contabilístico-fiscais a efetuar no período, 
com vários exemplos práticos.

Apresentação

Conhecer o SNC 
(Sistema de 

Normalização 
Contabilística)

Aprendizagens-Chave

Conhecer as 
principais 

operações de fecho 
de exercício

Apurar o resultado 
líquido do exercício

Conteúdos Programáticos Destinatários
Profissionais encarregues da 
área contabilística, financeira 
e controlo de gestão que 
procuram atualizar e aprofundar 
os seus conhecimentos.

Modelo
A presente formação será 
desenvolvida à distância, em 
duas sessões síncronas, através 
da plataforma Zoom.

Formadores
Vanessa Fernandes
• Responsável pela linha de soluções de 

contabilidade da Moneris Miraflores

• Licenciada em Gestão 

• Contabilista Certificada

• Experiência na liderança de equipas e gestão de 
projetos de consultoria

• Formadora em ações internas e externas à Firma

1   |   Sessão de Boas vindas e apresentação

2   |  A Prestação de Contas
• Normalização Contabilística
• Estrutura Conceptual

3   |   Operações anteriores ao encerramento 
         de contas

4   |   Operações de Encerramento

5   |  Apuramento do Resultado Líquido 
Contabilístico & Fiscal

• Caso Prático

6   |   Conclusões

Compreender 
a diferença 

entre resultado 
contabilístico e 
resultado fiscal

Preparar e 
apresentar as 

demonstrações 
financeiras das 

empresas



Duração
8 horas

Calendário
18/10/2021

Modelo
Sessões síncronas

Preço
Cliente Moneris
• 1 inscrição - 195 €

• 2 ou mais inscrições - 170€ 

Não Cliente Moneris
• 1 inscrição - 215 €

• 2 ou mais inscrições - 190 €

Key Details
Inscrição
Até 5 dias antes da data de início do curso, mediante 
devolução da Ficha de Inscrição. A inscrição só será válida 
após pagamento, ou datas de pagamento a acordar.

Pagamento
Deverá ser efetuado até ao prazo limite de inscrição. As 
anulações  até 2 dias antes do início da ação darão origem à 
retenção ou processamento de 20% do valor de inscrição. 
Nas anulações verificadas com mais de 2 dias antes do início 
da ação, o valor será devolvido na totalidade, no prazo de 48 
horas, preferencialmente por transferência bancária.

Adiamento ou Cancelamento
A Moneris reserva-se ao direito de adiar ou cancelar 
a formação, caso não haja o número mínimo de 6 
participantes. Neste caso, o valor de inscrição será 
devolvido, se o formando não pretender frequentar o 
curso em nova data, caso a mesma tenha sido adiada.
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