
Calendário 2012 

Curso Intensivo de Pós-Graduação                                   
Avançada em Direito Fiscal 

O Novo Sistema de Normalização Contabilística e o IRC 

2012   
    

Janeiro       

1.ª Sessão 7 SNC - Temáticas Seleccionadas - Dr. Fernando Carreira Araújo 

2.ª Sessão 14 SNC - Temáticas Seleccionadas - Dr. Fernando Carreira Araújo 

3.ª Sessão 21 SNC - Temáticas Seleccionadas - Dr. Fernando Carreira Araújo 

4.ª Sessão 28 

SNC e Sector Bancário - Dr. Pedro Marques 

SNC e Sector Segurador - Drª. Teresa Casado 

Fevereiro       

5.ª Sessão 4 IRC e SNC - Dr. João Pedro Santos 

6.ª Sessão 11 IRC e SNC - Dr. João Pedro Santos 

  
18   

  
25 Exame Escrito 

 

 

  Duração: cada sessão terá a duração de quatro horas.   
Horário: todas as sessões decorrerão aos Sábados, entre as 9.00 e as 13.00.   

 



 
PROGRAMA 

1. SNC – Temáticas Seleccionadas 

FERNANDO CARREIRA ARAÚJO 

Objectivo: O módulo visa dotar os formandos com conhecimentos 

avançados sobre um conjunto de questões de forte conteúdo 

problematizante relativo ao relato financeiro das empresas, com 

interacções no Direito Fiscal, Civil e Societário.  

 Variações de Capitais Próprios 

 Amortizações e Depreciações (com a colaboração de Andreia Pereira 

da Costa) 

 Inventários/ activos biológicos e reconhecimento do rédito (com a 

colaboração de Nuno Neto) 

 Activos Tangíveis e Imparidades (com a colaboração de Américo 

Coelho) 

 Outras temáticas actuais 

 

2. SNC e Sector Bancário 

PEDRO MARQUES 

Objectivo: O módulo visa dotar os formandos com conhecimentos gerais 

sobre aspectos do SNC especialmente aplicáveis na actividade bancária 

que lhes permitam compreender o relato financeiro do sector e enquadrar 

as adaptações atinentes efectuadas ao Código do IRC. 

 Instrumentos financeiros 

 IAS 39 - Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração 

 IAS 32 - Instrumentos financeiros: apresentação 

 IFRS 7 - Instrumentos financeiros: divulgações 



 

 Adaptação das NIC ao Sector Bancário 

 Aviso 1/2005 do Banco de Portugal - Normas de Contabilidade 

Ajustadas 

 Principais diferenças entre as NIC e as NCA 

 Ajustamentos fiscais para o apuramento do IRC 

 Alterações recentes ao Código do IRC 

 Relevância fiscal do justo valor em instrumentos financeiros 

 Conceito fiscal de operações de cobertura com instrumentos 

financeiros derivados 

 Dedutibilidade fiscal das perdas por imparidade 

 

3. SNC e Sector Segurador 

TERESA CASADO 

Objectivo: O módulo visa dotar os formandos com conhecimentos 

especiais sobre a nova normalização contabilística especialmente 

aplicáveis na actividade seguradora que lhes permitam compreender o 

relato financeiro do sector e enquadrar as adaptações atinentes efectuadas 

ao Código do IRC. 

 Contratos de Seguro 

 IFRS 4 – Contratos de Seguro 

 Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES) 

 Enquadramento legal e regulamentar 

 Diferenças entre as NIC e o PCES 

 Impactos e preocupações 

 Ajustamentos fiscais para o apuramento do IRC 

 Instrumentos financeiros 

 Terrenos e edifícios 

 Imparidades e provisões 



 Tratamento específico dos investimentos a representar as 

provisões técnicas do seguro de vida com participação nos 

resultados ou afectos a contratos em que o risco de investimento é 

suportado pelo tomador de seguro 

 Processo de transição 

 

4 – IRC e SNC 

JOÃO PEDRO SANTOS 

Objectivo: O módulo visa dotar os formandos com conhecimentos 

especiais sobre as mais prementes e discutidas questões do Código do IRC 

(e respectiva legislação complementar) directamente relacionadas com o 

SNC, com realce para a discussão na casuística fiscal administrativa e 

judicial. 

 A Estrutura do IRC entre a Contabilidade e Fiscalidade 

 Alterações e evoluções no normativo fiscal 

 A periodização dos rendimentos e gastos 

 O modelo do justo valor 

 Contratos de construção 

 Subsídios 

 As variações patrimoniais não reflectidas no resultado 

 Inventários e fisco – impacto fiscal 

 Depreciações e amortizações – impacto fiscal 

 Imparidades e provisões – impacto fiscal 

 Outros encargos 

 Regime das mais-valias e menos-valias realizadas 

 

No dia 25 de Fevereiro de 2012, das 09.00 às 11.00, tem lugar o exame 

escrito de avaliação final (facultativo). 


