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Consolidação de Contas 

 

Objetivos Gerais: 
 
Analisar a problemática da consolidação de contas e o cumprimento do Dec-Lei nº 

238/91 de 2 de Julho e algumas comparações com o panorama internacional neste 

domínio. 

 
Objetivos Específicos: 
 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Compreender as Óticas, Métodos, Técnicas e Operações de Consolidação; 

 Efetuar os trabalhos necessários com vista à elaboração das contas 

consolidadas; 

 Compreender e enquadrar os diferentes diplomas legais que estão na base 

da Consolidação; 

 Compreender o âmbito e enquadramento da Consolidação Fiscal. 

 
Destinatário  
 
Este curso destina-se a: 

 Diretores e quadros dos departamentos financeiros, contabilidade e controlo 

de gestão, comerciais e gabinetes de apoio a empresas. 

 Quadros técnicos responsáveis pela análise de projectos e avaliação de 

empresas; auditoria. 

 Gerentes e Gestores de contas de empresas. 

 
Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdos Programáticos 

1. Introdução, objetivos, vantagens e limitações da consolidação; 

2. Conceito de grupo económico: 

 Formas de desenvolvimento das empresas;    

 Participação e Controlo. Formas de cálculo; 

 Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS).  

 

3. Óticas de consolidação 

 Económica; 
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 Financeira; 

 Económico-Financeira ou Mista; 

 Do Proprietário. 

 

4. Métodos de consolidação       

 Integral, Total ou Global; 

 Proporcional; 

 Equivalência Patrimonial (Equity Method); 

 Concentração das Atividades Empresariais (Business Combination). 

 

5. Técnicas de consolidação 

 Diretas, ascendente ou descendentes; 

 Indiretas ou em cascata. 

 

6. Operações de consolidação       

 Operações Financeiras: 

o Diferenças de Consolidação e Interesses Minoritários; 

 Operações Comerciais ou Intragrupo: 

o Resultados não Realizados; 

o Impostos Diferidos. 

 

7. Consolidação de contas de empresas com participações financeiras 

recíprocas/cruzadas 

 Participações Financeiras recíprocas “simples” 

 Participações Financeiras recíprocas “complexas” 

 

8. Trabalhos prévios de consolidação      

 Determinação do Perímetro de Consolidação 

 Escolha das técnicas e métodos de Consolidação 

 Ajustamentos e reclassificação de contas 

 Data das Demonstrações Financeiras a consolidar 

 Conversão das DF's em moeda estrangeira 

o Síntese evolutiva dos Métodos de Conversão                     

o Métodos de Conversão 

 Circulante/Não Circulante; 

 Monetário/Não Monetário; 

 Histórico ou Temporal; 

 Corrente, de Encerramento ou Final do Ano. 
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 As Normas de Conversão Norte Americanas e Europeias: FAS 8; FAS 

52 e NIC 21; 

 Escolha dos métodos de conversão. 

 

9. O manual de consolidação de contas 

10. A consolidação de contas em Portugal e o seu enquadramento legal 

 Dec.-Lei 238/91 de 2 de Julho; 

 7ª Diretiva Comunitária (83/349/CEE de 13 de Junho). 

 

11. A consolidação de contas a nível internacional;  

12. A consolidação fiscal;   

13. Caso prático (case study). 


