
 FORMAÇÃO: “Sobre a Norma para a Prática Profissional de Contabilidade”  

Tendo como objetivo de proporcionar formação aos Contabilistas e Auditores 

Certificados, e seus Colaboradores, assim como a outros Contabilistas e 

Auditores,  sobre a Regulamentação em vigor e os instrumentos de qualidade para a 

prática profissional, a OPACC realiza nos dias 17 e 18 de Março, no Mindelo e na ilha do 

Sal, respetivamente, uma Formação sobre a “Norma para a Prática Profissional de 

Contabilidade”, sendo que na Praia, será programada duas sessões da mesma formação 

no próximo mês de Abril. 

  OBJECTIVOS GERAIS DA FORMAÇÃO 

 Proporcionar informação aos contabilistas sobre a regulamentação em vigor e 

os instrumentos de qualidade para a prática profissional; 

 Informar acerca da forma e conteúdos dos diversos instrumentos contidos na 

norma; 

 Orientar para uma adequada prática profissional tendo em consideração os 

padrões éticos e de responsabilidade para com a Ordem, os colegas, a 

administração fiscal e os clientes ou entidades patronais. 

  DESTINATÁRIOS DA FORMAÇÃO 

Pessoas que pretendem adquirir ou reciclar conhecimentos de auditoria financeira, 

nomeadamente: 

 Contabilistas e auditores certificados e candidatos à certificação como 

contabilista e auditor; 



 Gestores, diretores e quadros técnicos de contabilidade, finanças e 

auditoria; 

 Estudantes e outros profissionais com conhecimentos de contabilidade geral 

e financeira. 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. DELIBERAÇÃO E REGULAMENTO DE CONTROLO DE QUALIDADE 

a.    Entrada em vigor: período experimental e início efetivo de aplicação 

b.    Metodologia de controlo 

c.    Equipas de controlo 

d.    Relatório de controlo 

e.    Sanções aplicáveis  

2.  RESPONSABILIDADE E ÉTICA PROFISSIONAL: BREVE SÍNTESE DAS DISPOSIÇÕES 

LEGAIS PROFISSIONAIS E FISCAIS APLICÁVEIS 

       ESTRUTURA E CONTEÚDO PRÁTICO DA NORMA: 

a.   Relação com os clientes 

b.   Cumprimentos de obrigações para com a Ordem e colegas 

c.    Dossiê permanente 



d.    Programas de trabalho para o encerramento do exercício económico e a prestação 

de contas 

e.    Dossiê fiscal 

f.    Dossiê laboral e social 

g.   Dossiê de sistemas de informação 

h.   Relatório de final do exercício económico e eventual emissão de opinião (quando 

exigida) 

  

4.   SÍNTESE DA NORMA PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE  

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que no final da formação os participantes (contabilistas e auditores 

certificados e seus colaboradores e outros técnicos de contabilidade e finanças e 

auditoria) tenham tomado razoável conhecimento da NPPC-Norma para a Prática 

Profissional de Contabilidade, e das exigências que traz sobre a forma de processar a 

contabilidade e de documentar o trabalho contábil realizado, o qual vai ser a base do 

controlo de qualidade do trabalho dos contabilistas certificados e das sociedades de 

contabilistas certificados, a ser efetuado pela Ordem e/ou por organismo externo a ser 

criado pelo Governo. 

 FORMADOR 



 Dr. José António Matias Araújo* 

Licenciado em Auditoria e Bacharel em Contabilidade e Administração pelo ISCAL-

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e Pós-Graduado em 

Gestão Industrial e Inovação Tecnológica, perfil de Finanças Empresariais, pelo IST-

Instituto Superior Técnico. Detentor de Formação Pedagógica de Formador pela INIS, SA 

e pela CEGOC e de um Certificado de Aptidões Pedagógicas emitido pelo IEFP-Instituto 

do Emprego e Formação Profissional. Em Cabo Verde já ministrou várias formações, na 

Praia e no Mindelo, à solicitação da OPACC, nas matérias de Contabilidade no Contexto 

do SNCRF (NRF e encerramento de contas); Análise Financeira sob o Ponto de Vista da 

Gestão; Consolidação de Contas de Grupos Económicos e SGPS; Imparidades de Ativos 

não Financeiros; Método de Equivalência Patrimonial-Aspetos mais Relevantes; Ativos 

não Correntes; Impostos diferidos, e Novos Códigos do IRPC e IRPS. Vem sendo 

classificado pela grande maioria dos formandos como um Excelente formador. 

  

*O Dr. José Araújo é o Consultor que ganhou o Concurso Internacional para elaboração 

da NPPC. 

  

TAXA DE INSCRIÇÃO NA FORMAÇÃO 

Associados: 6.850$00 ; 

Não associados: 7.500$00;  

2 ou + inscritos: desconto de 10%; 

 Estudantes: 3.750$00. 

 



Os interessados devem fazer a sua inscrição, com pronto pagamento, na sede da 

OPACC na Praia e na sede da Comissão Regional do Barlavento, no Mindelo – 

Email: opacc-praia@sapo.cv / opacc-mindelo@sapo.cv 

  

 DATA, LOCAL DE REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação é de 7 horas e decorre no dia 17-Março-2016, no Mindelo (Sala da CCB/AE 

ou Sede Regional da OPACC) e 18-Março-2016, nos Espargos (Sala da Biblioteca 

Municipal). 

 

Nota: 

  As formações da OPACC, são por pagamento antecipado! O envio do boletim de 

inscrição, não implica a confirmação da inscrição. As inscrições são confirmadas 

mediante o pagamento. Feito o pagamento, a vaga é reservada, por isso, em caso de 

falta a Formação, a OPACC não devolve nem permite a reutilização do valor. 
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