CONTABILIDADE
EXECUTIVA E FISCAL
Caro Formando,
Neste documento poderá esclarecer as suas dúvidas sobre o nosso curso de Contabilidade Financeira Executiva.

1. Qual o objetivo principal desta formação em Contabilidade?
O objetivo principal deste módulo é que o formando aprenda o percurso da contabilidade no período de 7 meses, dominando
desde a abertura ao encerramento das contas, incluindo o processamento da informação contabilística em software
específico de Contabilidade.

2. Além de conhecer todo o percurso desde a abertura ao fecho de contas
o que mais vamos aprender?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos teóricos de Contabilidade
Princípios e características qualitativas da Contabilidade;
Estudo do Património, suas características e aplicação técnica nas contas;
Estudo da conta particularizando a Classe 34 - Estado;
Aspectos teóricos desde a abertura das contas ao fecho, tendo em conta aspectos fiscais;
Exercícios práticos desde abertura ao fecho com remissões ao Sistema Fiscal Angolano;
Links Fiscalidade versus Contabilidade (cruzamento de saldos);
Classificação, lançamento e preenchimento dos mapas de amortizações (novo modelo);
Processamento e pagamento de salários incluindo problemática da Segurança Social;
Estudo das provisões, classificação, lançamento e estudo de diplomas legais;
Fabricação e compreensão do Balanço e Demonstração de Resultados;

3. Caso eu queira aprender Fiscalidade, este seria o curso certo para mim?
Não. Fiscalidade aprende-se na formação de Fiscalidade também ministrada pelo nosso centro. A Contabilidade é uma
disciplina completamente diferente da Fiscalidade. No entanto, para aprender Contabilidade é fundamental considerar
aspectos relacionados à Fiscalidade e ao Direito Fiscal, pelo que no curso de Contabilidade serão também abordadas as
seguintes matérias:
•
•
•
•
•
•

A generalidade dos impostos;
O Sistema Fiscal Angolano;
Planeamento e a Gestão Fiscal;
Preenchimento do Modelo 1 e esclarecimento de possíveis dúvidas sobre o modelo;
Análise do Balanço, da Demonstração de Resultados e do Modelo 1;
Outros temas que envolvem a Contabilidade, Fiscalidade e Direito Fiscal.
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O Formando conhecerá o percurso completo da Contabilidade na empresa (desde a abertura ao fecho das contas) tendo
em conta os aspectos contabilísticos e fiscais (Princípios e Características da Contabilidade, diferenciação do lançamento
contabilístico nas IFRS e o PGC; Interpretação legal, classificação e movimentação dos impostos);
Saberá lidar com ferramentas contabilísticas como as Amortizações, as Provisões, Processamento de Salário, os Impostos
e conseguirá ainda fabricar o Balanco e Demonstrações de Exercício sem sobressaltos.
Saberá ainda fazer o link das contas na Contabilidade com o Sistema fiscal Angolano.

4. A quem se recomenda a formação?
A Formação é recomendada a qualquer pessoa sem conhecimentos de Contabilidade ou com conhecimentos, mas que
pretenda aprofundar a forma como a Contabilidade se processa tendo em conta a Legislação Fiscal.

5. Qual a documentação necessária?
•
•
•

Ficha de Inscrição (pode ser enviado via mail);
Cópia do Bilhete de Identidade (pode ser enviado via mail);
Comprovativo de Pagamento (pode ser enviado via mail).

Observações:
O módulo inclui: Código Imposto Industrial, Decreto Legislativo sobre Provisões e Amortizações, Plano Geral de Contabilidade,
calculadora
O módulo não Inclui: Legislação Fiscal, Caderno, Esferográfica, Borracha, Lápis, Lanche e Afiador.

Informação Geral
•

Tempo de Formação: 126 horas;

•

Estágio (opcional): 216 horas. (totalizando 342 horas incluindo estágio de 12 meses);

•

Formadores: Dr. Manuel Ribeiro Sebastião e Assistentes;

•

Valores opcionais: cadernos, plano geral de contabilidade e material de apoio personalizados;

•

Módulo Software: Condição obrigatória para obtenção de certificação reconhecido pelo INEFOP.
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Centro de Formação Samba
Inicio do curso: 2 de Fevereiro de 2018
Horário: Sábados das 8:00 – 12:30 (Sala Janeth Capita)
Local: Centro de Formação “Manuel Ribeiro Sebastião” – Samba – Luanda - Angola
Valores: Mensalidades de 80.000,00 Akz/mes).
Belas Business Park – Talatona
Inicio do curso: 1 de dezembro de 2018
Horário: Sábados das 8:00 – 12:30 (Sala Eduardo Nvovi)
Horário: Terças e quintas-feiras das 18:00 - 20: 15
Local: Belas Business Park, Talatona – Luanda - Angola
Valores: mensalidade de 90.000,00 Akz/mês).
O formando que terá aos sábados a sua formação em grupo, poderá ao longo da semana seguinte, junto de formador ou
alguém indicado pela instituição, ser acompanhado sobre dúvidas que não foram possíveis superar ao longo da formação,
pagando uma taxa acordada entre as partes.

Inscrição
Inscrição Gratuita.
Mensalidades: Indicadas no ponto anterior.
Não existem outros pagamentos adicionais (a mensalidade inclui todos os custos e necessidades para a formação).
Pagamento das mensalidades:
Coordenadas Bancárias:
Banco: BAI
N.º de Conta: 061589961 10 001
IBAN: AO06 0040 0000 61589961101 56
A Coordenação do curso agradece a V. preferência e está ao dispor para informações adicionais.
Cordialmente,

Manuel Ribeiro Sebastião

Informações:

T. 920 269 999 / 930 229 999 ou Email: geral@mribeiros.com

Aprenda Contabilidade Júnior e Sénior em 4 meses, num único módulo. Adicionando 2 meses
de prática com o software Primavera beneficie do Certificado Reconhecido pelo INEFOP.

