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No mundo empresarial atual, em que a concorrência não é local, mas sim global, as 
decisões tomadas devem considerar as suas implicações financeiras, sob pena de 
colocar a empresa em situação de desvantagem.  O domínio dos conceitos financeiros 
básicos é fundamental para que essas decisões sejam tomadas e compreendidas com o 
adequado esclarecimento, sobretudo por quem não tem formação na área financeira.

Assim, o presente curso terá como objetivo principal a distinção dos diferentes tipos 
de entidades, as normas contabilísticas aplicáveis a cada tipo de entidade, a diferença 
dos diferentes tipos de contabilidade, a apresentação da informação financeira e o 
impacto da escolha das diferentes políticas contabilísticas, conceitos contabilísticos e 
os principais rácios económico-financeiros.

Apresentação

Identificar as 
diferentes normas 

contabilísticas, a quem 
se aplicam e as suas 

limitações

Aprendizagens-Chave

Distinguir os conceitos 
fundamentais 

da contabilidade 
financeira, o 

que a separa da 
contabilidade de 

gestão e orçamental

Compreender as 
diferentes politicas 
contabilísticas para 
a mesma transação, 

e os impactos 
nos resultados 

contabilísticos e fiscais

1   |   A informação financeira e a contabilidade

• Identificar as diferentes normas contabilísticas, a 
quem se aplicam e as suas limitações;

• Distinguir os conceitos fundamentais da 
contabilidade financeira, o que a separa da 
contabilidade de gestão e orçamental;

• Compreender as diferentes politicas contabilísticas 
para a mesma transação, e os impactos nos 
resultados contabilísticos e fiscais;

• O que são as demonstrações financeiras, e o que 
representam.

2   |   Os principais rácios económico-
financeiros

• Os principais rácios económico-financeiros 
produzidos a partir da informação financeira.

Conteúdos Programáticos Destinatários
Gestores, empresários, gerentes 
e quadros de empresas sem 
formação específica em Finanças 
ou Contabilidade.

Modelo
A presente formação será 
desenvolvida à distância, em 
uma sessão síncrona, através da 
plataforma Zoom.

Formadores
Armando Serapicos
• Manager

• Licenciado em Gestão e Administração Pública

• Mestre em Contabilidade e Finanças

• Contabilista Certificado

• Auditor em Entidades de Interesse Público

O que são as 
demonstrações 

financeiras, e o que 
representam

Os principais rácios 
económico-financeiros 
produzidos a partir da 
informação financeira.



Duração
4 horas

Calendário
25/11/2022, das 9h00 às 13h00

Modelo
1 sessão síncrona

Preço
Cliente Moneris
• 1 inscrição - 135 €

• 2 ou mais inscrições - 110€ 

Não Cliente Moneris
• 1 inscrição - 155 €

• 2 ou mais inscrições - 130€

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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Inscreva-se através  
academy@moneris.pt

Pedro Neto
Partner Moneris Academy

913 208 303
pedro.neto@moneris.pt
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