
 

 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 

People Value 

 

DURAÇÃO:  
7 Horas 

 

DIRIGIDO A: 

Responsáveis e Profissionais de Contabilidade, Diretores Financeiros, Colaboradores do 

Departamento Financeiro, Administradores, Auditores, Analistas Financeiros, Assessores e 

Consultores de Contabilidade 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

▪ Saber como proceder à Consolidação de Contas, segundo o SNC 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

▪ Estruturar o Diagnóstico Financeiro e identificar a importância das Contas Consolidadas 

para análise da Performance Económico-Financeira 

▪ Identificar Situações de Obrigatoriedade de Apresentação de Contas Consolidadas 

▪ Operacionalizar a aplicação do Método da Equivalência Patrimonial e da Consolidação 

Integral 

▪ Compreender o Conceito de Goodwill e o Tratamento do mesmo 

 

PROGRAMA 

 

1. Conceitos de Controlo 

 

2. Investimentos em Associadas (Método da Equivalência Patrimonial) 

. Objetivo e Âmbito 

. Definições relevantes 

. Influência significativa 

. Método da Equivalência Patrimonial vs Método do Custo  

. Contingências e Divulgações 

. Aplicações Práticas 

 

3. Consolidação de Contas e SNC 

. Objetivo e Âmbito: o Crescimento Empresarial e o conceito de Grupo Económico 

. Aspetos Introdutórios: os tipos de dependência; a percentagem de controlo e a percentagem  

  de interesse, o controlo exclusivo, o controlo conjunto e a influência significativa; os grupos  

   verticais e horizontais  

. Conceito de Consolidação: o conceito de consolidação; o instrumento de informação externa  



 

 

   

  e interna; as Limitações da consolidação; o processo de consolidação 

. Preparação da Consolidação: a obrigatoriedade de elaborar contas consolidadas; a data de  

  referência das contas consolidadas; o perímetro da consolidação; a escolha dos métodos de  

  consolidação 

. Ajustamentos Prévios (o caso particular das demonstrações financeiras em moeda   

  estrangeira): harmonização de princípios e critérios; a conversão das contas em moeda  

  estrangeira 

. Operações de Consolidação: a acumulação de contas; a eliminação das participações  

   financeiras; a anulação das operações intra-grupo 

. Demonstrações financeiras consolidadas: as demonstrações financeiras consolidadas; as  

  óticas da consolidação 

 

 

 

VALOR: 285€ 

Ao valor apresentado acresce a taxa de IVA legal em vigor 


