
 

 

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Inscreva-se até 
9 de Fevereiro  e 

obtenha descontos 
especiais

o Conceitos e a linguagem contabilística, financeira , orçamental e fiscal 

o Demonstrações financeiras, detectando os aspectos mais importantes e críticos 

o Interesse e os limites dos métodos de análise e de afectação dos custos 

o A contribuição de cada segmento para a performance financeira da 
empresa 

o A elaboração de um orçamento 

o Preparação e interpretação de informação relevante para a análise das decisões 
operacionais, de investimento e de financiamento na sua área de 
responsabilidade 

o Principais obrigações fiscais da organização 

o Calendários fiscais para evitar sanções 

o Inclui 

o Simulações 

o Resolução de casos práticos 

o Apresentação de casos e resoluções reais

CONTABILIDADE GERAL
&

 FISCALIDADE
 Garanta as melhores práticas e um rigoroso cumprimento da Lei!

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Luanda, 20, 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2018 - Hotel**** Seminário Prático

 32 horas Intensivas para analisar em profundidade:

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

São muitos os casos nos que a Contabilidade e a Fiscalidade se entrecruzam 
condicionado-se de forma mútua. 

O domínio das questões técnicas relacionadas com ambas as disciplinas é muitas 
vezes difícil de alcançar pois são temas complexos que exigem conhecimentos 
contabilísticos e legais, requerendo tempo, atenção e experiência. Mas até o mais 
experiente contabilista  e fiscalista tem as suas dúvidas.  

Para abordar de forma pragmática as interrelações práticas, S-Training tem o prazer de 
lhe apresentar um Seminário completo sobre: 

Contabilidade Geral & Fiscalidade  
Luanda, 20,21, 22 e 23 de Fevereiro de 2018 

Aproveite estes 4 dias de Formação Intensiva para analisar em profundidade: 

- Contabilidade Geral nos contextos nacional e internacional 

- Demonstrações Financeiras 

- Harmonização e Normalização Contabilística 

- A Contabilidade e o Sistema Fiscal 

- Processos de Reporting 

- Avaliação de rubricas 

- Cálculo de Resultados 

- Meios Monetários 

- E muito mais! 

Com a confiança de que vai querer estar presente, despedimo-nos, esperando poder 
cumprimentá-lo/a pessoalmente no dia 20 de Fevereiro. Até lá receba os nossos 
melhores cumprimentos,

A Direcção

P.S.- Inscreva-se quanto antes e desfrute do preço especial! 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro 
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Perspectiva global da Contabilidade em Angola 

• Terminologia contabilística:  

o património: bens, direitos, obrigações, activo, passivo, valor líquido, 

o capital: tipos  

• O Plano de Contabilidade Angolano: origens e actualizações 

o características, fontes e aplicabilidade 

o princípios fundamentais: consistência, materialidade, não compensação de 

saldos entre activo e passivo 

o questões práticas: calendário e principais obrigações 

Demonstrações Financeiras 

• Características e Objectivos 

• Elementos constituintes das Demonstrações Financeiras 

o Balanço: activo, passivo e de capital próprio 

o Demonstração de resultados: proveitos e custos 

o Demonstração de fluxos de caixa 

o Notas à conta 

• Regras de Valorimetria:  

o Custos Históricos,  corrente, Padrão ou Standard, Plurianual, pelo Método do 
Retalho 

o Valores Realizável e Valor Realizável Líquido, Valor Presente ou Actual 

o Preço de Compra vs Custo de Aquisição 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro 
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• Identificação e avaliação de activos e passivos 

• Testes de imparidade 

• Elaboração e Análise da Demonstração Financeira 

• Particularidades das Demonstrações Financeiras Consolidadas

Harmonização e Normalização Contabilística 
Nacional e Internacional

• O Processo de Convergência em Angola 

• A Normalização Contabilística Angolana 

• Aplicação das IFRS/ USGAAP 

O Sistema Fiscal Angolano e Contabilidade 

• Principais Impostos em vigor 

• Principais Obrigações Declarativas 

Processos de Reporting 

• Reporting vs Reporting de prejuízos  

• Dedução aos Lucros Tributáveis dos Prejuízos verificados num Exercício 

• Excepções Legais 

Análise de questões relativas a Meios Fixos e 
Investimentos

• Tipos de Investimento 

• Depreciações: métodos e bases de cálculo 

• Cálculo de Mais e menos Valias 

• Especificidade dos Investimentos Financeiros 

PROGRAMA 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro 
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• Equivalência Patrimonial 

• Contratos de “Leasing” 

Avaliação das principais rubricas das contas a 
Receber e a Pagar

• Diferenças cambiais 

• Impuridades 

• Letras de Câmbio 

• Encargos com Férias e Subsídios 

• Retenções e Pagamentos de impostos 

• Provisões 

Meios Monetários

• Diferenças cambiais 

• Depósitos Bancários 

• Títulos Negociáveis 

Identificação de todas rubricas das Existências

• Valorimetria das Entradas e das Saídas 

• Descontos Comerciais e Descontos Financeiros 

• Sistemas de Inventário Permanente e Inventário Intermitente 

• Diferenças de Stocks 

Cálculo de Resultados

• Proveitos e Ganhos por natureza 

• Custos e Perdas por natureza 

PROGRAMA 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro 
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• Resultados Operacionais e não Operacionais 

• Os Resultados Financeiros 

• Resultados Extraordinários 

• Resultado líquido do Exercício 

Identificação da composição do Capital e das 
Reservas

• Realização do capital 

• Acções e quotas próprias 

• Prestações Suplementares vs Suprimentos 

• Resultados Retidos 

Especialmente desenvolvido para:

• Administradores  

• Directores Gerais  

• Directores Financeiros 

• Directores Administrativos 

• Responsáveis de Contabilidade 

• Técnicos de Finanças 

• Técnicos de Contabilidade 

• Técnicos de Administração  

• Assessores 

• Consultores  

• E todos os profissionais que queiram reciclar ou aumentar os seus conhecimentos 
neste âmbito 

PROGRAMA 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Contabilidade e Fiscalidade 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 20,21,22 e 23 de Fevereiro de 2018 

Hotel **** 

Facturação 

S-Training oferece descontos especiais a empresas 
que inscrevam 2 ou mais pessoas no mesmo 
evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 9 de Fevereiro  

439.900 AKZ  
Depois de 9 de Fevereiro 

459.900 AKZ  
O valor da inscrição inclui a documentação 

 almoços e os coffee breaks indicados no programa.
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