
 

 

 

10855 - SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas 

 
Modalidade de Formação: Formação Modular Certificada 

Forma de Organização: Formação a distância 

Carga Horária: 25 horas 

Destinatários 

Adultos ativos (empregados ou desempregados) com idade igual ou superior a 18 anos 

que necessitam desta formação para o exercício das respetivas funções e/ou 

requalificação profissional. 

Enquadramento 

As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de ativos, dão a 

possibilidade aos adultos de adquirir mais competências escolares e profissionais, com 

vista a uma (re) inserção ou progressão no mercado de trabalho e/ou adaptação aos 

processos de melhoria organizacional. 

Objetivos 

 Identificar os objetivos da contabilidade pública no contexto da 

harmonização contabilística. 

 Implementar um sistema de contabilidade, atendendo aos conceitos, 

regras e procedimentos previstos no SNC-AP. 

 Identificar as regras fundamentais para registo das principais operações 

contabilísticas efetuadas pelas Administrações Públicas. 

 Elaborar documentos de prestação de contas. 

 

Conteúdos 

Icebreak de acolhimento dos formandos  

 Contabilidade pública 
o Setor público 

 Noção e composição 
o Serviço público 

 Noção, objetivos, comparação com serviço privado 



o Evolução da contabilidade Pública em Portugal1.3.1. 
Reforma Administrativa e Financeira do Estado - (RAFE) 

 Plano Oficial de Contabilidade Publico - POCP 
 Normalização contabilística em Portugal para o 

Sector Público 
 Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC-AP) 
o Objetivos 
o Âmbito 
o Regimes 
o Estrutura normativa 
o  Estrutura conceptual (anexo I) 

 Finalidade 
 Objetivos e utilizadores das Demonstrações 

Financeiras 
 Características qualitativas 
 Elementos das Demonstrações Financeiras 
 Mensuração dos elementos 

o  Normas de Contabilidade Pública – Regime geral (anexo II) 
 Contabilidade Financeira – NCP 1 a NCP 25 
 Contabilidade Orçamental – NCP 26 
 Contabilidade de Custos e de Gestão – NCP 27 

o  Plano de contas multidimensional (anexo III) 
 Quadro de contas 
 Estudo das principais contas 
 Classificadores complementares 

Avaliação e encerramento 

 

 

 Avaliação: Qualitativa - Formativa e Sumativa 

Metodologias: Método expositivo, participativo, trabalho prático 

Regime de Assiduidade: As faltas não podem exceder 10% do total das horas de formação. 

 

 
 


