
 

CURSO PRÁTICO FISCALIDADE:  
IMPOSTOS DIFERIDOS – E-

LEARNING 
 
 

 

PERMITE ACUMULAR 20 HORAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA O CUMPRIMENTO DAS 40 HORAS ANUAIS DE FORMAÇÃO 

CONTÍNUA OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DO 

TRABALHO 

 

 

OBJETIVOS 

 
Trata-se de um Curso de Formação eminentemente prático que visa 

dotar os participantes de conhecimentos ao nível do reconhecimento 

contabilístico de das implicações fiscais dos Impostos diferidos 

Toda a formação é ministrada de acordo com o mais recente 

Orçamento Geral do Estado.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
MÓDULO 1 

Origem e Caracterização do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC) 

Níveis de aplicação do referencial contabilístico português 

Microentidades – referencial aplicado e modelos de demonstrações 

financeiras 

Pequenas Entidades - referencial aplicado e modelos de 

demonstrações financeiras 

Médias e Grandes Entidades - referencial aplicado e modelos de 

demonstrações financeiras 

Entidades do setor não lucrativo - referencial aplicado e modelos de 

demonstrações financeiras 

Entidades às quais são aplicadas as normas internacionais de 

contabilidade 

Ligação entre o SNC e o Código do IRC 

Teste de avaliação do módulo 1  

 

 

 

MÓDULO 2 

PRESSUPOSTO DO REGIME DO ACRÉSCIMO 

Diferimentos – Conteúdo e movimentação 

Gastos a Reconhecer 

Rendimentos a Reconhecer 

Diferimentos e as demonstrações financeiras 

 

Devedores e Credores por acréscimos 

Devedores por acréscimos de rendimentos – casos práticos 

Credores por acréscimos de gastos – casos práticos 

Devedores e Credores por acréscimos nas demonstrações financeiras 

Teste de avaliação do módulo 2 

 

 

MÓDULO 3 

IMPOSTOS DIFERIDOS - Introdução 

Diferenças entre o Resultado Contabilístico e o Resultado Fiscal 

Conceito de Resultado Fiscal 

Dedução dos Prejuízos Fiscais 

Conceito de Matéria Coletável 

Taxa de IRC 

Derrama Municipal 

Derrama Estadual 

Método do Imposto a pagar 

Método do Imposto diferido 

Enquadramento com as Normas de Contabilidade (NIC 12, NCRF 25, 

NCRF-PE, NC-ME) 

Diferenças permanentes 

Diferenças temporárias tributáveis 

Diferenças temporárias dedutíveis 

Teste de avaliação do módulo 3 

 

MÓDULO 4 

IMPOSTOS DIFERIDOS – casos práticos 

Ativo por Imposto Diferido 

Passivo por Imposto Diferido 

Reconhecimento de ativos e passivos por impostos diferidos 

Mensuração de ativos e passivos por impostos diferidos 

Tratamento contabilístico dos Impostos Diferidos  

 

 

 



 

Divulgações 

Regime especial aplicável aos impostos diferidos 

Impostos Diferidos na declaração modelo 22 

Casos Práticos 

Teste de avaliação do módulo 4 

AVALIAÇÃO FINAL 
 
Teste de Avaliação Final para obtenção de Certificado de Formação. 
O teste final inclui questões de escolha múltipla sobre todos os temas 
da formação. 
 
Inquérito de Avaliação da Formação  
 
 

 

DURAÇÃO: 20 horas 

 

Preço: 120 euros 

 

CERTIFICAÇÃO: Aos formandos que sejam aprovados em todos 

os módulos do curso, será emitido um Certificado de Formação 

Profissional através da SIGO, tal como previsto na Portaria nº 

474/2010, de 8 de julho. 

 

Este Certificado é válido para efeito do cumprimento de 20 horas, das 

40 horas anuais de formação obrigatória, de acordo com o Código do 

Trabalho. 

 

 

DESTINATÁRIOS 

Todos aqueles que tendo conhecimentos de contabilidade pretendam 

aprofundar o tema dos Impostos Diferidos. 

 

 

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, etc. 

 

 

 

Regras de funcionamento do Curso de Fiscalidade -  Impostos 

Diferidos – E-LEARNING 

1- O candidato deverá preencher a ficha de inscrição 

através do site da CERTFORM; 

2- Após contacto da secretaria deverá ser efetuado o 

pagamento do valor; 

3- Serão atribuídas as credenciais para entrada na 

plataforma de E-LEARNING da CERTFORM; 

4- O formando tem acesso ao primeiro módulo do curso 

(materiais para estudo); 

5- Após o teste de avaliação do primeiro módulo, será 

disponibilizado o segundo módulo e assim 

sucessivamente; 

6- O formando pode fazer o estudo dos materiais através da 

plataforma ou fazer o download para o seu próprio 

dispositivo. Os materiais são não editáveis. 

7- Tendo todos os módulos concluídos o formando terá 

acesso ao teste de avaliação final. O teste final contempla 

a avaliação a matérias de toda a formação. 

8- Os testes do Curso são testes de escolha múltipla. Os 

testes são compostos por 5 questões. O formando terá 

de responder a três questões corretamente para avançar 

para o módulo seguinte. Caso o formando não alcance 

no mínimo três questões corretas repetirá o teste. No 

final do teste o formando terá acesso à chave de 

resolução. Os testes são realizados na própria 

plataforma E-LEARNING. 

9- Após conclusão do teste de avaliação final, será 

disponibilizado um inquérito de avaliação da formação 

em que o formando avalia a formação em diversos 

parâmetros. 

10- Uma vez concluído o percurso formativo será emitido o 

certificado de formação profissional através da SIGO, tal 

como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho 

11- O certificado será enviado em suporte papel pelos CTT 

para a morada do formando. 

 

 

 

 


