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ACREDITAÇÃO DA AÇÃO

INFORMAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO

Entidade formadora (nome):   Centro de Formação Casa do Professor

Concelho:   Braga

Telefone:   253609250

Email:   formacao@casadoprofessor.pt

Registo da acreditação da entidade formadora:   DGERT - C1569

Designação da Ação:   6214 - Sistema de Normalização Contabilística

Área de formação:   Gestão e administração escolar

Domínio da formação:   Remunerações e contabilidade

Modalidade:   Módulo

Duração (nº de horas):   25

Objetivos a atingir:   Identificar e interpretar os conceitos fundamentais da contabilidade.

Conteúdos:   O contexto contabilísticoNormalizaçãoJusto valor – credibilidadeAs empresas e os profissionais da
contabilidadeOrganização formal do SNCBases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)Modelos de
Demonstrações Financeiras (MDF) (Anexo com compilação das divulgações exigidas pelas NCRFs)Código de Contas (CC) (com
Quadro Síntese e de Notas de Enquadramento)Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF)Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)Normas Interpretativas (NI)Estrutura Conceptual- Finalidade das DF- Utentes e
necessidades de informação- Objectivos das DF- Características qualitativas- Mensuração dos elementos das DF- Capital e Manutenção
de capitalConceitos contabilísticosPatrimónioInventário
Tipo de formação:   Presencial

Bibliografia fundamental:   Entidades em GeralDecreto-Lei n.º 158/2009 e correspondente rectificação Lei n.º 20/2010, de 23 de
Agosto (alarga o conceito de pequenas entidades)CC - Código de contas MDF - Modelos de demonstrações financeiras NCRF-PE -
Norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades NCRFs - Normas contabilísticas e de relato financeiro NI - Normas
interpretativas EC - Estrutura conceptual Artigo 257.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro - alteração ao artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 158/2009, de 13 de Julho Artigo 179.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro - alteração ao artigo 10.º do Decreto-Lei n.º
158/2009, de 13 de Julho Instrumentos ContabilísticosSistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-
AP) - Manual de Implementação

Em função do plano de atividades:   A implementação do SNC na Administração Pública prevista para 2018 pelo Decreto-Lei
nº85/2016, de 21/12, constitui um passo fundamental na reforma da administração pública e das suas contas, na medida em que
estas passam a ser elaboradas de acordo com as melhores práticas internacionais, permitindo assim uma utilização uniforme aos
utentes da informação financeira.
Em função dos destinatários:   O SNC na Administração Pública irá permitir a convergência das práticas de contabilização e
avaliação de ativos e passivos dos organismos das administrações públicas portuguesas com as dos outros Estados-membros da
EU. A nova solução assegurará um controlo financeiro global – desde a preparação do orçamento e respetivas alterações,
execução e controlo; passando pela gestão da despesa e receita, cabimentos, compromissos e gestão de fontes de financiamento;
até à consolidação e prestação de contas - promovendo a transparência e comparabilidade das demonstrações financeiras e a
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Em função do plano de atividades:   A implementação do SNC na Administração Pública prevista para 2018 pelo Decreto-Lei
nº85/2016, de 21/12, constitui um passo fundamental na reforma da administração pública e das suas contas, na medida em que
estas passam a ser elaboradas de acordo com as melhores práticas internacionais, permitindo assim uma utilização uniforme aos
utentes da informação financeira.
desejada eficiência e eficácia da gestão pública.A informação será necessária para que todos os colaboradores das escolas, que
trabalham nesta área, possam adquirir as competências necessárias para responder às novas exigências.

ENQUADRAMENTO

Avaliação quantitativa: Avaliação qualitativa:

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS

Ponderação participação:   40 Ponderação assiduidade:   20

Ponderação testes/trabalhos escritos:   40

PONDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Questionário a preencher pelos formandos para avaliar a ação:

Questionário a preencher pelos formadores para avaliar a ação:

Relatório final da entidade formadora:

Relatório final do formador:

AVALIAÇÃO DA AÇÃO

Técnico Superior - Psicólogo: Técnico Superior - Outro:

Chefe dos Serviços Administrativos: Coordenador Técnico:

Assistente Técnico: Assistente Operacional:

Encarregado Operacional:
Outra (Qual?):

DESTINATÁRIOS

Especifique: Direção

Acreditação para outra entidade: Não

ACREDITAÇÃO PARA OUTRA ENTIDADE

Nº de utilizador:   418995

Nome:   MARIA GORETI LAGE DE FREITAS

Formador certificado na área/domínio da ação de formação:   Sim

INFORMAÇÃO DO FORMADOR
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IEFP (nº de registo da acreditação):   F585496
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