
 

CURSO PRÁTICO DE  
CONTABILIDADE E FISCALIDADE 

COM INFORMÁTICA APLICADA  

DE ACORDO COM O SNC 

 
A CERTFORM ENCONTRA-SE INSCRITA NA ORDEM DOS 

CONTABILISTAS CERTIFICADOS, AO ABRIGO DO ARTIGO 8.º DO 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS. 

 

ESTE CURSO REUNE CONDIÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DE 72 

CRÉDITOS - RAC / OCC. 

 

VÁLIDO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DAS 35 HORAS DE 

FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DO 

TRABALHO 

 

OBJETIVOS 

 
Com este curso pretende-se proporcionar uma formação com um 

acentuado teor prático capaz de proporcionar as seguintes vantagens 

aos formandos: 

» Desenvolver os conhecimentos práticos na área da contabilidade, 

informática e fiscalidade de forma a contribuir para uma rápida 

adaptação ao mercado de trabalho; 

» Obter conhecimentos actualizados e promover a valorização 

profissional de todos aqueles que assegurem ou venham a assegurar 

as tarefas da contabilidade e fiscalidade nas empresas;  

 

Ao frequentar este curso, o formando será capaz de: 

» Executar a contabilidade de uma empresa de acordo com o SNC - 

Sistema de Normalização Contabilística; 

» Utilizar diverso Software de Gestão na área administrativa da 

empresa; 

» Conhecer todas as obrigações fiscais e contabilísticas das 

empresas; 

» Obter conhecimentos práticos e actualizados sobre a tributação do 

rendimento (IRS e IRC) e da despesa (IVA), conhecendo as 

obrigações declarativas fiscais, obrigações de pagamento e o 

calendário fiscal mensal e anual das empresas; 

» Conhecer e aplicar os meios legais de Economia Fiscal (Benefícios 

e Incentivos Fiscais); 

» Ser capaz de preencher as declarações e modelos exigidos pelas 

entidades oficias; 

» Desenvolver conhecimentos práticos de modo a estabelecer 

relações entre a contabilidade e as incidências fiscais. 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
O CURSO SERÁ MINISTRADO AO ABRIGO DO  ORÇAMENTO 

GERAL DO ESTADO PARA 2019 

 

MÓDULO 1 

Processamento de Salários, Segurança Social e IRS na 

perspectiva da Empresa 

» Utilização da Aplicação de Salários - Software de Gestão Sage. 

 

MÓDULO 2 

IRS e Modelo 3 

» Preenchimento do modelo 3 e anexos. Cálculo do imposto a pagar 

ou a recuperar pelo agregado familiar. 

 

MÓDULO 3 

Prática Contabilística 

» Executar a contabilidade da abertura ao fecho das contas c/ recurso 

ao sistema informático (Software de Gestão Sage) - Este módulo é 

desenvolvido de acordo com o novo SNC. 

 

MÓDULO 4 

IVA 

» Apuramento contabilístico e cumprimento das obrigações fiscais 

declarativas. Preenchimento de declarações de IVA e anexos. 

 

MÓDULO 5 

IRC 

» Do Resultado Contabilístico ao Resultado Fiscal. Regime 

Simplificado e Regime Geral. Estudo detalhado da Declaração Modelo 

22. Elaboração dos documentos a constar do Dossier Fiscal da 

Empresa. IES – Informação Empresarial Simplificada – Análise dos 

Anexos que o constituem. 

 

MÓDULO 6 

Utilização de Software de Apoio à Gestão 

» Aplicação de Salários e Contabilidade - Software de Gestão Sage. 

 

Contempla as alterações no IRC decorrentes da entrada em vigor do 

novo Sistema de Normalização Contabilística 

 

 

O QUE VAI APRENDER NESTE CURSO 

 
O curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade (com informática 

aplicada) aborda de uma forma muito prática todo o trabalho 

contabilístico e fiscal de uma empresa. 

 

Neste curso vai aprender de uma forma prática as seguintes matérias: 

 

MÓDULO 1 

Processamento de Salários. Cálculo de Remunerações. Regimes e 

Taxas de Segurança Social. IRS na perspectiva da Empresa: 

Apreenderá os aspectos relacionados com as retenções na fonte em 

sede de IRS nas empresas nas diversas categorias de rendimentos 

previstas no CIRS. Utilização de Software de Gestão Sage - Salários. 

 

 

MÓDULO 2 

IRS. Casos Práticos de preenchimento do Modelo 3 e Anexos. Cálculo 

do IRS a pagar ou receber pelo agregado familiar. Benefícios Fiscais 

em IRS. 

 

 

 

 



 

MÓDULO 3 

Prática Contabilística - Numa empresa simulada aprenderá a fazer a 

contabilidade desde a abertura ao fecho. São utilizados documentos 

reais, classificados de acordo com o plano de contas do SNC e 

introduzidos no computador. Aprenderá a encerrar a escrita na 

informática e abrir o novo exercício. Utilização do Software de Gestão 

Sage - Contabilidade. 

 

MÓDULO 4 - IVA 

Neste módulo vai aprender quais as obrigações fiscais declarativas 

dos contribuintes em termos de IVA. Sujeitos Passivos. Transmissão 

de Bens. Prestação de Serviços. Importações. Aquisições 

Intracomunitárias de bens. Valor Tributável. Exportações. 

Transmissões Intracomunitárias de Bens. Isenções. Sujeitos Passivos 

Mistos. Deduções e excepções do direito à dedução. Casos Práticos 

de aplicação: São feitos vários casos práticos de preenchimento de 

declarações do IVA e anexos. 

 

MÓDULO 5 - IRC  

Aprenderá a fazer a passagem do Resultado Contabilístico ao 

resultado fiscal. São feitos casos práticos de preenchimento do 

modelo 22, da declaração anual e a elaboração do dossier fiscal. É 

feita uma abordagem prática ao IES – Informação Empresarial 

Simplificada. É analisado o Estatuto dos Benefícios Fiscais no sentido 

de conhecer os meios legais ao dispor das empresas no âmbito da 

economia fiscal. 

No módulo de IRC aprenderá a fazer a passagem do Resultado 

Contabilístico ao Resultado Fiscal de uma Empresa com base no 

seguinte conteúdo: 

5.1 Regimes de determinação do Lucro Tributável 

5.2 Regime Simplificado de determinação do lucro tributável. Caso 

Prático. 

5.3 Regime Geral de determinação do lucro tributável. A determinação 

da matéria colectável. Do "Resultado Fiscal" ao "Resultado 

Contabilístico". Análise de ajustamentos fiscais a acrescer e a deduzir. 

Casos Práticos. 

5.4 Benefícios Fiscais em IRC. Casos Práticos. 

5.5 Cálculo dos Pagamentos por conta e do pagamento especial por 

conta (PEC). 

5.6 Documentos que devem constar do Dossier Fiscal do Sujeito 

Passivo. 

5.7 IES - Informação Empresarial Simplificada - Análise dos anexos 

mais comuns. 

 

 

A frequência deste curso fornece aos formandos os instrumentos 

práticos para enfrentar com maior sucesso o mercado de 

trabalho. Neste curso é aprendida a prática que falta nos cursos 

do ensino tradicional. 

Declarações Fiscais analisadas e preenchidas ao longo do curso: 

modelo mensal de retenções na fonte, Modelo 10, Modelo 3 e anexos, 

Declaração Periódica do IVA e Anexos, Declaração Modelo 22 e 

anexos (Anexo A e Anexo B), IES - Informação Empresarial 

Simplificada e os anexos mais comuns. 

Outros Modelos analisados e preenchidos: Mapas de Ajudas de 

Custo, Boletins Itinerários, Folhas de Remunerações da Segurança 

Social, Quadros de Pessoal. 

Trata-se de um curso fundamental para quem pretende conhecer a 

vertente prática das matérias contabilísticas e fiscais. 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 
Candidatos a emprego na área contabilística e fiscal das empresas 

com necessidade de formação prática capaz de ajudar a enfrentar os 

desafios profissionais. Licenciados, Bacharéis e estudantes das áreas 

de Gestão, Contabilidade, Economia e áreas afins com necessidade 

de formação prática e focalizada nas necessidades do mercado de 

trabalho. Técnicos Oficiais de Contas com necessidade de 

actualização. Formandos que já trabalham na área contabilística e 

fiscal das empresas com necessidade actualização. 

 

 

FORMADORES 

 
DR. MIGUEL FRAGOSO 

Economista, Membro Efectivo da Ordem dos Economistas no Colégio 

de Especialidade de Economia e Gestão Empresariais. Contabilista 

Certificado, Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Director 

Geral e Gestor de Formação da CERTFORM desde Abril de 2000. 

Experiência de 20 anos em Prestação de serviços de Contabilidade e 

Assessoria Fiscal a Empresas e Particulares. Formador Certificado 

pelo IEFP com uma experiência formativa de cerca de 19 000 horas 

como formador em Ciências Empresariais com particular enfoque nos 

domínios de Contabilidade e Fiscalidade. Educação: MBA em 

Direcção e Administração de Empresas, Licenciatura em Gestão de 

Empresas, Especialização em Auditoria Financeira, Pós- Graduação 

em Fiscalidade e Assessoria, Bacharel em Contabilidade e 

Administração. Possui vários Cursos de Formação Contínua para 

actualização de conhecimentos na área das Ciências Empresariais em 

particular no Sistema de Normalização Contabilística, Normas 

Internacionais de Contabilidade, Fiscalidade Nacional, Fiscalidade 

Internacional, Análise Económica e Financeira, Finanças 

Empresariais,Empreendedorismo, etc. 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 
Será emitido um Certificado de Formação Profissional através da 

SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de Julho, que 

será atribuído aos formandos com um nível de presenças superior ou 

igual a 75%. 

 

Este Certificado é válido para efeito do cumprimento das 35 horas de 

formação obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 


