
duração 
24 horas 

 
datas de realização 
a definir 

 
horário 
9:30 às 12:30 e das 14:00 às 
18:00 
último sábado das 9:30 às 
12:30 

 
preço de inscrição 
 240€ 

 
Descontos 
20% de desconto = 192€ 
para quem efetivar (pagar) a 
inscrição até 1 mês antes do 
início da formação 
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ Uni-
versidade de Aveiro 

 
 
 
 

inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A aprovação do novo normativo contabilístico para as entidades do setor público, 
através do Decreto-Lei Nº. 192/2015, de 11 de setembro, que se designa Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), introduz um 
conjunto de alterações que tem como objetivo aproximar o referido normativo das 
normas internacionais de contabilidade para o setor público, designadas International 
Public Sector Accounting Standards. Desta forma, o SNC-AP incorpora uma filosofia 
divergente e um conjunto profundo de alterações ao atual normativo - Plano Oficial de 
Contabilidade Pública e demais planos setoriais. Face a tais alterações, está criada 
uma necessidade de formação para os diversos profissionais que, de forma mais ou 
menos direta, exercem a sua profissão no âmbito dos serviços de contabilidade e 
finanças de entidades públicas.  
 
objetivos gerais  
O objetivo geral do curso é de proporcionar uma visão geral do novo SNC-AP 
aprovado pelo Decreto-Lei Nº. 192/2015, de 11 de setembro, que revoga o Plano 
Oficial de Contabilidade Pública e demais planos setoriais.  
 
objetivos específicos  
• Contribuir para um melhor conhecimento do SNC-AP por parte dos preparadores da 
informação contabilística dos serviços públicos; 
• Contribuir para que os utilizadores da informação contabilística dos serviços 
públicos estejam melhor preparados para a sua interpretação e consequente tomada 
de decisões, seja ao nível interno (gestão, controlo e auditoria), seja a nível externo 
(por exemplo, para efeitos de revisão de contas, de avaliação de projetos de 
investimento e de financiamento). 
 
destinatários 
• Quadros médios e superiores de instituições do setor público com responsabilidades nas 
áreas de contabilidade e/ou de auditoria; 
• Contabilistas certificados; 
• Revisores oficiais de contas; 
• Controllers; 
• Analistas financeiros.  
 
conteúdos programáticos 
Módulo 1 
Abordagem geral ao SNC-AP  

 Enquadramento e caracterização 
 Estrutura concetual da informação financeira pública 
 Plano de contas multidimensional 
 Casos práticos 

Elaboração e preparação das DF  
 Estrutura e conteúdo das DFs (NCP 1) 
 Acontecimentos após a data de relato (NCP 17) 
 Provisões, passivos e ativos contingentes (NCP 15)~ 
 Políticas contabilísticas, alterações em estimativas e erros (NCP 2) 
 Casos práticos  

Sistema de Normalização Contabilística 
para as Administrações Públicas (SNC-

AP) – Uma visão geral 

Concede 36 créditos na OCC. 



conteúdos programáticos 
Módulo 2 
Ativos não correntes  

 Ativos fixos tangíveis (NCP 5) 
 Ativos intangíveis (NCP 3) 
 Locações (NCP 6) 
 Propriedades de investimento (NCP 8) 
 Imparidade de ativos (NCP 9) 
 Custo de empréstimos obtidos (NCP 7) 
 Casos práticos 

Aquisição de bens e serviços  
 Inventários (NCP 9) 
 Casos práticos  

 
Módulo 3 
Rendimentos de Transações  

 Com contraprestação (NCP 13) 
 Sem contraprestação (NCP 14) 
 Casos práticos 

Contabilidade e Relato Orçamental (NCP 26)  
 1.1 Ciclo orçamental 
 1.2 Execução orçamental da receita e da despesa 
 1.3 Demonstrações Orçamentais 
 1.4 Casos práticos 

 
Módulo 4 
Contabilidade de Gestão (NCP - 27)  

Susana Silva, docente do ensino superior no Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave e doutoranda em contabilidade na Universidade do Minho, estando a 
desenvolver a tese na área de especialização da contabilidade pública. Espe-
cialista na área científica de Contabilidade Pública pela Ordem dos Técnicos 
Oficias de Contas (OTOC). 

 

coordenadora e formadora 

Augusta da Conceição Santos Ferreira, professora adjunta do Instituto Su-
perior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro. Orienta 
dissertações de mestrado e teses de doutoramento nas áreas da Contabilida-
de Pública e da Contabilidade Financeira. É membro integrado do centro de 
Investigação em Contabilidade e Fiscalidade. Os seus interesses de investiga-
ção são: Contabilidade Pública; Normalização Contabilística no Setor Público; 
Sistemas de Informação Contabilísticos; Divulgação da Informação Financeira; 
Capital Intelectual; Accountability. 

formadores 

Jorge Mota, docente do ensino superior no Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave. Na área de contabilidade financeira ministra formação em cursos de 
preparação para os exames de avaliação profissional da Ordem dos Contabi-
listas Certificados. Especialista em contabilidade financeira da Ordem dos 
Contabilistas Certificados. 
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Testemunho  

A professora Augusta Ferreira, além de mostrar pleno conhecimento e um grande à vontade 
sobre as matérias que leciona (no meu caso particular, disciplinas ligadas à Administração 
Pública), tem como pilar fundamental, uma forte componente humana capaz de motivar e 
incentivar os seus alunos a ir sempre mais além. Sempre disponível e disposta a ultrapassar as 
dificuldades dos seus educandos. - Joana Oliveira 

 


