
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
 

 
DESIGNAÇÃO 

 
A PREPARAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE CONTAS DE 2016 

Aspetos essenciais e específicos a considerar, por antecipação,  
no encerramento de contas do exercício  

 

FORMADOR Dr. Abílio Sousa 
(Economista, Consultor de Empresas e Formador) 

DATAS LOCAL DURAÇÃO HORÁRIO 
03/11/2016     Maia   (Auditório do Fórum da Maia) 8 horas 

04/11/2016     Vilamoura   (Hotel Tivoli Marina Vilamoura) 8 horas 

07/11/2016     Leiria   (Auditório n.º 1 ESTG de Leiria) 8 horas 

11/11/2016     Lisboa   (Auditoria Fac. Med. Dentária) 8 horas 

8h00/9h30 - Receção 
12h30/14h00-Intervalo 
18h00 - Encerramento 

 
OBJETIVOS 

• Analisar os procedimentos relativos ao encerramento de contas do período de 
2016;  

• Dotar os formandos com os instrumentos legais necessários, a observar na 
preparação do encerramento de contas;  

• Identificar os procedimentos preparatórios do encerramento de contas quanto 
aos aspetos contabilísticos; 

• Analisar e perspetivar o impacto fiscal do encerramento de contas, com 
destaque para as alterações legislativas ocorridas no ano de 2016; 

 
DESTINATÁRIOS 

Empresas Associadas da APECA, podendo qualquer colaborador dessas empresas 
frequentar a formação, nomeadamente Contabilistas Certificados e Técnicos de 
Contabilidade. 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO 

Formação contínua, dirigida a ativos, visando a atualização e aperfeiçoamento dos 
conhecimentos e competências para o desempenho da atividade profissional ou 
função. 

FORMA DE 
ORGANIIZAÇÃO 

Presencial 

 
CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 

1. Introdução: a prestação de contas no Código das Sociedades Comerciais, 

cronologia do processo de prestação e aprovação de contas. 

2. Operações pré-encerramento: conferência de saldos, contagem física dos 

inventários e preparação de documentação fiscal. 

3. Análise de operações pré-encerramento com impacto fiscal:  

• reversão contra diretores, administradores ou gerentes da pessoa 

coletiva das dívidas fiscais no caso situação líquida negativa (oficio-

circulado n.º 60.082); 

• perda de metade do capital social (artigos 35.º e 523º do Código das 

Sociedades Comerciais); 

• suprimentos como manifestação de fortuna (artigo 89.º-A da LGT); 

• obrigatoriedade de existência de contas bancárias (artigo 63.º-C da 

LGT).  



 
 
 
 
 

 

4. Operações de encerramento: aspetos contabilísticos e fiscais 

4.1 Introdução: alterações aos normativos contabilísticos para 2016 

(Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho) 

4.2 Depreciações, amortizações, transmissões e abates de ativos 

4.3 Justo valor 

4.4 Inventários: 

• Obrigatoriedade de inventário permanente 

• Operações com inventários: tratamento de abates e ofertas de 

existências 

4.5 Método da equivalência patrimonial 

4.6 Perdas por imparidade em créditos e créditos incobráveis 

4.7 Provisões 

4.8 Subsídios 

4.9 A reforma do IRC – aspetos a ter em conta na preparação do 

encerramento de contas:  

• Documentação de gastos 

• Regime fiscal do reinvestimento 

• Regime de participation exemption (com as alterações 

ocorridas em 2016) 

4.10 Benefícios Fiscais: análise, verificação e preparação dos elementos do 

dossier dos benefícios. 

5. As taxas do IRC a aplicar no período de 2016 e alguns aspetos relacionados 

com tributações autónomas. 

6. Regime fiscal da dedução de prejuízos: revisão das alterações ocorridas em 

2016. 

7. Preparação do Dossier Fiscal: aspetos essenciais. 

 
 
 
 


