A estratégia da União Europeia em matéria de prestação de informação
financeira coloca um novo desafio aos bancos, na medida em que vem provocar
alterações significativas à forma como fazemos contabilidade, privilegiando o
relato financeiro em detrimento do registo financeiro.
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Bancária
DESTINATÁRIOS*
Colaboradores que vão integrar o departamento
de Contabilidade Bancária. Colaboradores de
outras áreas da banca que tenham necessidade
ou interesse em ter conhecimentos nesta área.
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Contabilidade Bancária
OBJETIVOS
Com este Curso pretende-se que os participantes
identifiquem qual o tratamento contabilístico das
principais operações bancárias, que reflete a
especificidade da sua atividade. Pretende-se,
igualmente, salientar a importância da Contabilidade
como sistema de informação e gestão.

DESTINATÁRIOS
Diretores e quadros dos Departamentos Financeiros, Contabilidade e
Controlo de Gestão, Comerciais e Gabinetes de Apoio a Empresas.
Quadros técnicos responsáveis pela Análise de Produtos e Avaliação
de Empresas. Gerentes e gestores de contas de empresas.
DURAÇÃO: 18 horas
HORÁRIO: 09h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00

FORMAÇÃO
INTERMÉDIA

CONTABILIDADE E
ANÁLISE DE
EMPRESAS

ENQUADRAMENTO

METODOLOGIA

O desenvolvimento de novas formas de
difusão de informação, bem como a
intensificação da necessidade de
comparabilidade das empresas justificam,
por si só, a importância das normas
subjacentes à prestação de informação
financeira. No sector bancário esta questão
assume uma função estratégica sobretudo
porque tem um impacto direto na confiança
dos investidores.

Presencial

E porque cada colaborador é um agente
ativo neste processo de mudança, o IFB
disponibiliza este curso que tem uma
abordagem orientada para a resolução de
situações concretas, ao mesmo tempo que
contribui para o seu aperfeiçoamento
profissional nesta área, cobrindo matérias
como:
• Enquadramento legal e institucional da
atividade financeira (NIC's);
• Estudo e análise das demonstrações
financeiras;
• Contabilização de operações bancárias.
Contribua para o seu aperfeiçoamento
profissional nesta área e inscreva-se já!

PROGRAMA
1. A Harmonização Contabilística na EU
1. A Normalização Contabilística
2. A Estrutura Concetual, NIC's, NIRF's, NCA's
2. A Normalização Contabilística do Setor
Bancário Nacional
1. O Plano de Contas Bancário
2. O Balanço
3. A Demonstração de Resultados
3. A Fiscalidade no Setor Bancário
4. Contabilização de Operações Bancárias
1. Depósitos
2. Prestação de Serviços
3. Crédito Normal
4. Garantias das Operações
5. Crédito Vincendo

6. Provisões
7. Ativos Fixos
8. Títulos
9. Moeda Estrangeira
10. Encerramento da Atividade

FULL MEMBER OF

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído
por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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