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Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (CTOC) 
Formação à Distância 

 
 

CURSO DIS0708  
 
 

Curso:   “SNC – Projecto O Novo Normativo 
Contabilístico Nacional – Enquadramento e 1ª 

Aplicação das NIRF”  
 
 
 

1 - OBJECTIVOS : 
 

 

Perspectivar uma visão global do Sistema de Normalização Contabilística para Portugal, 
que, de acordo com as recentes evoluções, se prevê entrar em vigor em Janeiro de 2010. 

 
 
 
2- COMPETÊNCIAS: 
 
 

Os formandos deverão ser capazes de compreender: 
 Os antecedentes deste sistema de normalização 
 As opções contabilísticas da União Europeia 
 Os conceitos base do modelo 
 Os novos modelos de Demonstrações Financeiras 
 As alterações impostas  
 A Caracterização geral de cada uma das normas integrantes do SNC 
 
 
 
3 - PROGRAMA: 
 
 

1 – Arquitectura e Estrutura do SNC 
 1.1 – Âmbito e estrutura geral 
 1.2 – Esquema de Síntese do SNC 
 1.3 – Vinculação e hierarquia 
 
2 - Conceitos, Princípios e Bases 
 2.1 – Estrutura Conceptual 
 2.2 – Princípios de Apresentação das Demonstrações Financeiras 
 
3 – Demonstrações Financeiras Modelos e Seu Enquadramento 
 3.1 – As Demonstrações Financeiras do SNC 
 3.2 – As Demonstrações Financeiras e as NCRF 
 3.3 – NCRF específicas para as Demonstrações Financeiras a apresentar 
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4 – Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) 
 4.1 – Caracterização Geral 
 4.2 – Activos fixos tangíveis e propriedades de investimento 
 4.3 – Activos intangíveis 
 4.4 – Interesses em associadas e empreendimentos conjuntos 
 4.5 – Activos e Passivos financeiros 
 4.6 – Inventários 
 4.7 – Activos biológicos e associados à prospecção de recursos naturais 
 4.8 – Imparidade de Activos 
 4.9 – Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 
descontinuadas 
 4.10 – Rédito (e contratos de construção) 
 4.11 – Benefícios dos empregados 
 4.12 – Provisões e outros passivos 
 4.13 – Subsídios públicos 
 4.14 – Efeito do uso do dinheiro 
 4.15 – Imposto s/ o rendimento 
 4.16 – Acontecimentos após a data de relato 
 4.17 – Concentração de actividades empresariais e consolidação 
 4.18 – Matérias ambientais 
 4.19 – Políticas contabilísticas 
 
5 – O Anexo às Demonstrações Financeiras 
 5.1 – Considerações Gerais 
 5.2 – As divulgações do SNC 
 
6 – Quadro e Código de Contas 
 6.1 – Quadro geral 
 6.2 – Codificação desenvolvida 
 
7 – Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro 
 7.1 – Estrutura da NCRF 3 – Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e 
de relato financeiro 
 7.2 – Aspectos essenciais da transição decorrentes da NCRF 3 
 7.3 – Balanço de abertura de acordo com as NCRF 
 7.4 – Excepções 
 7.5 – Apresentação e Divulgação 
 7.6 – Rubricas mais relevantes na mudança do POC para o SNC 

 
 
 
4 - DESTINATÁRIOS: 

 
 
Técnicos Oficias de Contas com inscrição em vigor na CTOC. 

 

 
 
5 - DURAÇÃO: 
 
 
De 17 de Setembro a 6 de Outubro 
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6 - INSCRIÇÕES: 
 
 
Via Internet no sítio da CTOC, de 23 de Julho a 02 de Setembro de 2008. 
 
 

7 - CALENDÁRIO: 
 
 

BLOCO FORMATIVO I 
 

DIA HORA DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 

17 de 
 Setembro 

00:00 Disponibilização do vídeo formativo para visualização 

18 de 
Setembro 

00:00 Abertura do Fórum para discussão (*) (**) 

18 de 
Setembro 

00:00 Disponibilização da auto-avaliação (*) 

24 de 
Setembro 

18:00 
Comentários finais do orientador sobre os assuntos discutidos no 
fórum 

24 de 
Setembro 

00:00 Início do período de avaliação dos conhecimentos adquiridos (***) 

25 de 
Setembro 

24:00 Encerramento do período para avaliação 

 
(*) Actividade de carácter facultativo 

 (**)  O Orientador comunicará às turmas o dia e horas em que estará on line no fórum. 
(***)  Iniciado o período de avaliação o formando terá uma hora e trinta minutos para o concluir. 

 
 

BLOCO FORMATIVO II: 
 

DIA HORA DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 

25 de 
Setembro 

Após 
conclusão da 
avaliação do 

Bloco I 

Disponibilização do vídeo formativo para visualização 

26 de 
Setembro 

00:00 Abertura do Fórum para discussão (*) (**) 

26 de 
Setembro 

00:00 Disponibilização da auto-avaliação (*) 

3 de  
Outubro 

18:00 
Comentários finais do orientador sobre os assuntos discutidos no 
fórum 

4 de 
 Outubro 

00:00 Início do período de avaliação dos conhecimentos adquiridos(***) 

6 de 
 Outubro 

24:00 Encerramento do período para avaliação 

 
(*) Actividade de carácter facultativo 

 (**)  O Orientador comunicará às turmas o dia e horas em que estará on line no fórum. 
(***)  Iniciado o período de avaliação o formando terá uma hora e trinta minutos para o concluir. 
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8 - ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS: 
 
 
De acordo com o art.º 15º do Regulamento de Controle de Atribuição de Créditos, são atribuídos 12 
créditos ao curso.  
 
 
 

9 - RECURSOS NECESSÁRIOS: 
 
Recursos humanos: 
 
 

� COORDENADOR  

 
João Cipriano 

 
� ORIENTADORES  (recrutados em função das inscrições dos formandos) 

 

Recursos didácticos 

Serão disponibilizados aos formandos, na Plataforma de (LMS Blackboard), na pasta 
"Materiais do Curso", os seguintes suportes (em pdf):  

  Manual de Curso  
  Diapositivos de Suporte  
  Exercícios Práticos 

 Manual do Formando 

 
 
 
10 – ACOMPANHAMENTO DO CURSO : 

Todas as dúvidas relacionadas com os conteúdos do curso, deverão ser esclarecidas pelo 
respectivo orientador, através das ferramentas fóruns  

Para questões técnicas sobre a utilização da plataforma Blackboard têm ao seu dispor um 
serviço de Help Desk: 

Contacto Telefónico: 800 200 075.  

Correio electrónico: elearning.helpdesk@ctoc.pt  

Horário de funcionamento: das 9h00 às 22h00 de segunda a sexta feira. 

 

 


