Programa Avançado
de Contabilidade
Contabilidade I, II e III
LUANDA
90 HORAS DE FORMAÇÃO

ACELERAMOS CARREIRAS

EM ASSOCIAÇÃO COM

em associação com a Cegoc

PROGRAMA AVANÇADO DE CONTABILIDADE

Dando seguimento à estratégia de crescimento assumida desde a sua criação, a Luanda Business School,
lança em Setembro de 2017 a LBS Júnior, uma nova gama de oferta formativa que vem dar resposta
às necessidades de um segmento estratégico para Angola: os jovens gestores e os recém-licenciados
que procuram a sua oportunidade de entrada no mundo professional das empresas e das organizações.
Neste quadro a LBS Júnior disponibiliza ofertas formativas de especialização em áreas que constituem
a base de conhecimento para qualquer gestor ou profissional e que o irão diferenciar à hora de entrar
no mercado de trabalho e na progressão na sua carreira professional.
A oferta que disponibilizamos constitui um complemento à formação académica e distingue-se pelo seu
carácter prático e orientado para a acção.
Procuramos deste modo que os nossos alunos dêem consistência aos seus conhecimentos e ganhem
familiaridade com os instrumentos e práticas profissionais do mundo real das empresas de modo a serem
perspectivados pelas entidades empregadoras como quadros com um nível de autonomia capaz de
os tornar imediatamente úteis.

Acelera a tua carreira na LBS Júnior.

CONTABILIDADE
Nível 1
Objectivos

Programa

No final da acção, os participantes serão
capazes de:
ll conhecer as obrigações em matéria
de contabilidade;
ll apreender a linguagem contabilística;
ll saber apresentar e analisar as principais
rubricas do Balanço patrimonial;
ll evidenciar a importância da contabilidade
geral, como fonte de informação dos
accionistas e dos gestores e em relação
ao exterior (Fiscalidade, Bancos, Clientes,
Fornecedores, etc.);
ll conhecer a estrutura conceptual
da contabilidade;
ll identificar os tipos de lançamentos
contabilísticos nos livros básicos;
ll registar os diferentes factos contáveis
nos livros básicos.

CONTABILIDADE DE ANGOLA (PGC)
1	Módulo I
A Contabilidade Geral no âmbito
da gestão empresarial
ll Considerações gerais sobre a disciplina
ll Introdução a conceito de empresa, ciclo
de vida da empresa e relações de ordem
interna e externa. Representação
esquemática dos fluxos de bens
e serviços na empresa.
ll A Contabilidade, Noções, objectivos
e finalidades.
ll Origem e evolução da Contabilidade.
ll Divisão da Contabilidade.
ll Princípios de Contabilidade Geralmente
Aceites.
ll Exemplos práticos.
2	Módulo II
O Património
ll Noção e Classificação do património.
ll Massas Patrimoniais.
ll Estrutura Patrimonial.
ll Equação fundamental da Contabilidade.
ll Conceitos de Receitas, Despesas,
desembolsos, Investimento e conceito
de Resultado.
ll Factos Patrimoniais: Factos Permutativos,
Modificativos e Mistos.
ll Exemplos práticos.

3	Módulo III
A Conta e os registos contabilísticos
ll A Conta: Noção, requisitos essenciais
e representação gráfica.
ll Classificação das Contas: Patrimoniais
e de Resultado.
ll Elementos componentes das contas:
Activo, Passivo, Capital Próprio
e de Resultado. Grau das Contas.
ll Regra de movimentação das Contas.
ll O Balanço patrimonial, noções, estrutura
e classificação.
ll Método de registo contabilístico: Método
diagráfico ou das partidas dobradas.
ll Sistema de arquivo da contabilidade.
ll Normalização contabilística (IAS e IFRS):
Âmbito e vantagens. O Plano Geral
de Contabilidade (Aprovado pelo Decreto
Nº. 82/2001, de 16 de Novembro).
Quadro das Contas.
ll Principais Demostrações Financeiras
aprovadas pelo PGC Angolano (Balanço,
Demostração de Resultados e Demostração
do Fluxo de Caixa).
ll Principais livros fiscais: Livro Diário, Razão
e Balancete.
ll Exemplos práticos.

4	Módulo IV
Lançamentos contabilísticos
ll Documentos e seus lançamentos.
Noções gerais referentes aos lançamentos.
ll Lançamentos de abertura pelos tipos
de empresas e sociedades.
ll Classificação dos lançamentos quanto
à natureza dos movimentos.
ll Sistema de escrituração e lançamentos
no Diário, Razão, Fecho das contas
e Balancete de verificação.
ll Exemplos práticos.

LUANDA . 30 horas (10 sessões de 3 horas, ao longo de 5 semanas)
Turmas

Horário

Datas

(inclui intervalo de 30 minutos)

Turma 1

9h00 às 12h30

Turma 2

16h00 às 19h30

25 e 27 Setembro

2 e 4 Outubro

9 e 11 Outubro

16 e 18 Outubro

23 e 25 Outubro

PREÇO POR PARTICIPANTE: 100 000,00 AKZ
T +351 939 290 910 / +244 927 617 588 / info@lbs.co.ao / www.lbs.co.ao

em associação com a Cegoc

PROGRAMA AVANÇADO DE CONTABILIDADE

CONTABILIDADE
Nível 2
Objectivos
No final da acção, os participantes serão
capazes de:
ll dominar o tratamento contabilístico
das operações gerais de compra e venda;
ll conhecer e contabilizar as operações
ligadas aos Activos não Correntes;
ll contabilizar as provisões para riscos
e encargos;
ll saber elaborar a folha de caixa
e a reconciliação bancaria.

Programa
CONTABILIDADE DE ANGOLA (PGC)
1	Módulo I:
Estudo da Classe 1 - Meios Fixos
e Investimentos:
Activos tangíveis e Activos intangíveis
ll Definição.
ll Reconhecimento inicial.
ll Reconhecimento posterior.
ll Amortização, depreciação e exaustão.
ll Retirada de uso por venda ou sinistro.
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.
Investimentos Imobiliários
de investimentos imobiliário.
ll Reconhecimento dos investimentos
imobiliários.
ll Avaliação dos investimentos imobiliários.
ll Retirada de uso por venda.
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.
ll Conceitos

2	Módulo II:
Estudo da Classe 2 - Existências
ll Definição, classificação e importância.
ll Inventariação e sua importância.
ll Critérios de valorização das existências:
FIFO, LIFO e CUMP.
ll Sistema de Inventários: Sistema
de Inventário Permanente e Sistema
de Inventário Intermitente, características
e valorização dos stocks.
ll Regras de movimentação em sistema
de inventário permanente e intermitente
(Esquema de funcionamento).
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
Compras de Existências e outros Bens
e Serviços
ll Compras de existências, bens consumíveis
e serviços.
ll Devoluções de compras.
ll Descontos e abatimentos em compras.
ll Adiantamento a fornecedores.
ll Sistemas de inventariação.
ll Implicações fiscais.
ll Exemplos práticos.
Vendas e Prestações de serviços
de existências e prestações
de serviços.
ll Devoluções de vendas.
ll Descontos e abatimentos em vendas.
ll Adiantamentos de clientes.
ll Sistemas de inventariação.
ll Implicações fiscais.
ll Exemplos práticos.
ll Vendas

3	Módulo III:
Estudo da Classe 3 - Terceiros:
Clientes
ll Definição.
ll Reconhecimento dos clientes.
ll Reforma de Letras: Reformas Parciais e Totais.
ll Constituição de Provisões de clientes
de cobranças duvidosas.
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.
Fornecedores
ll Definição.
ll Reconhecimento

dos fornecedores.

ll Informações

a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.

Pessoal

Compras de Existências e outros Bens
e Serviços
ll Compras de existências, bens consumíveis
e serviços.
ll Devoluções de compras.
ll Descontos e abatimentos em compras.
ll Adiantamento a fornecedores.
ll Sistemas de inventariação.
ll Implicações fiscais.
ll Exemplos práticos.
Vendas e Prestações de serviços
de existências e prestações
de serviços.
ll Devoluções de vendas.
ll Descontos e abatimentos em vendas.
ll Adiantamentos de clientes.
ll Sistemas de inventariação.
ll Implicações fiscais.
ll Exemplos práticos.

Entidades Participantes e Participadas
de dividendos.
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.
ll Distribuição

ll Reforma de Letras: Reformas Parciais e Totais.

ll Vendas

Estado e outros entes: Operações
com Estado
ll Imposto de Consumo.
ll Retenção na Fonte Lei 19/14.
ll Imposto Industrial.
ll Segurança Social.
ll IRT Lei 18/14.
ll IPU e Imposto sobre capitais.
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.

ll Definição.
ll Processamento

e pagamento de salários.
a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.
ll Informações

Acréscimos e diferimentos
do exercício económico.

ll Especialização

4	Módulo IV:
Estudo da Classe 4 - Meios Monetários
ll Definição.
ll Diferenças cambiais realizadas
e não realizadas.
ll Folha de caixa.
ll Reconciliação Bancária.
ll Informações a revelar nas notas
aos estados financeiros.
ll Exemplos práticos.

LUANDA . 30 horas (10 sessões de 3 horas, ao longo de 5 semanas)
Turmas

Horário

Datas

(inclui intervalo de 30 minutos)

Turma 1

9h00 às 12h30

Turma 2

16h00 às 19h30

30 Set. e 1 Outubro

6 e 8 Novembro

13 e 15 Novembro

20 e 22 Novembro

27 e 29 Novembro

PREÇO POR PARTICIPANTE: 100 000,00 AKZ
T +351 939 290 910 / +244 927 617 588 / info@lbs.co.ao / www.lbs.co.ao

em associação com a Cegoc

PROGRAMA AVANÇADO DE CONTABILIDADE

CONTABILIDADE
Nível 3
Objectivos

Programa

No final da acção, os participantes serão
capazes de:
ll dominar o tratamento contabilístico
das operações de regularização;
ll construir o Balancete Regularizado
ll saber efectuar o apuramento
dos resultados;
ll construir o Balancete Final;
ll construir o Balanço, a Demostração
de Resultados por sua Natureza
e o Fluxo de Caixa pelo Método Directo;
ll construir a folha de caixa
e a reconciliação bancária;
ll saber realizar o análise económico-financeiro do Balanço e a Demostração
de Resultados.

1	Modulo I
Encerramento do Exercício Económico
ll Operações de Regularização e Elaboração
do Balancete Regularizado.
ll Operações de Apuramento de Resultados.
ll Elaboração do Balancete Final após
Apuramento de Resultado.
ll Elaboração do Balanço.
ll Elaboração da Demostração de Resultados
(Por natureza).
ll Elaboração do Fluxo de Caixa (Método
Directo).
ll Elaboração do Relatório de Contas.
ll Preenchimento do Modelo 1 (Imposto
Industrial).

2	Modulo II
Interpretação da informação
contabilística
ll Análise económica e financeira:
noção e material de análise.
ll O balanço para efeitos de análise
económico-financeira. Análise gráfica
de balanços.
ll Painel de gestão.
ll Métodos e técnicas para fazer o análise
económica e financeira na interpretação
da informação apresentada
nas demostrações financeiras:
Balanço e Demostração de Resultado.
ll Principais rácios financeiros e económicos
ll Rácios financeiros de estrutura:
--rácio de solvabilidade;
--rácio de autonomia financeira;
--rácio de endividamento ou dependência.
ll Rácios financeiros de liquidez:
--rácio de liquidez geral;
--rácio de liquidez reduzida.

ll Rácios

económicos:

--rácio Rendibilidade dos capitais próprios;
--rácio Rendibilidade do activo total;
--rácio Rendibilidade líquida das vendas;
--rácio Rotação do activo total;
--rácio Rotação do activo fixo;
--rácio Rotação do activo circulante;
--rácio Tempo médio de duração das
existências;

--rácio Tempo médio de cobrança;
--rácio Tempo médio de pagamento.
ll Outros

indicadores:

--margem comercial ou resultado bruto;
--margem industrial;
--valor acrescentado bruto na óptica
de produção e na óptica de repartição.
de maneio.
ll Equilíbrio financeiro.
ll O cash-flow.
ll Relatório técnico pelo análise económica
e financeira.
ll Fundo

LUANDA . 30 horas (10 sessões de 3 horas, ao longo de 5 semanas)
Turmas

Horário

Datas

(inclui intervalo de 30 minutos)

Turma 1

9h00 às 12h30

Turma 2

16h00 às 19h30

4 e 6 Dezembro

11 e 13 Dezembro

18 e 20 Dezembro

8 e 10 Janeiro 2018

15 e 17 Janeiro 2018

PREÇO POR PARTICIPANTE: 100 000,00 AKZ

s Duração total do programa: 30 dias / 90 horas
s Os níveis deste programa podem ser adquiridos separadamente
s Horário da formação: 9h00 às 12h30 / 16h00 às 19h30
(inclui intervalo de 30 minutos)

LBS - Luanda Business School
Campus Universitário Óscar Ribas
Rua Direita do Centro de Convenções Talatona,
Edifício Luanda Business School, LUANDA SUL
www.lbs.co.ao

s As inscrições poderão ser submetidas por e-mail: info@lbs.co.ao
s Contactos: T. +351 939 290 910 // +244 927 617 588

T +351 939 290 910 / +244 927 617 588 / info@lbs.co.ao / www.lbs.co.ao

