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Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 

Instituição de Utilidade Pública 
DELEGAÇÃO DA MADEIRA 

Av. Arriaga, 42-B 2.º Andar n.º 5 
9000 - 064 Funchal 

Tel. n.º 291 204 660  Fax n.º 291 204 677 

madeira@apotec.pt 
Promove 

Formação Profissional 

 
“A formação ministrada pela APOTEC é válida para efeitos da 

Regulamentação do Código do Trabalho” 
Emissão de CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

Para efeitos do cumprimento com o disposto na alínea 
s) do artigo 3º do Estatuto da Ordem dos Contabilistas 
Certificados (aprovado pela Lei nº 139/2015 de 7 de 
Setembro), informamos os Associados da APOTEC e 
outros profissionais que frequentem as acções de 
formação da APOTEC, que sejam em simultâneo 
Contabilistas Certificados, que podem submeter os 
certificados de formação profissional promovida pela 
APOTEC, através do site da dita Ordem, via Pasta CC 
(vulgo Pasta TOC), sem necessidade de qualquer outro 
formalismo adicional.  

 

Programa 
Acção de formação 

16 de Outubro de 2018 
Encerramento do exercício de empresas em liquidação 

1. Liquidação e dissolução de sociedades (ME) 
.          Conceitos 
·         Aspectos particulares: períodos e responsabilidades 
2. O encerramento do exercício para ME 
·         As asserções da contabilidade  
·         Revisão das principais rubricas  
·         Depreciações e imparidades 
3. O cálculo do imposto 
·         Imposto corrente: estimativa de IRC 
.         Revisão das principais rubricas da Mod. 22 
·         Derrama 
·         Tributação autónoma: o caso especial das viaturas 
4. As Demonstrações Financeiras  
·         Operações de liquidação e partilha 
·         Balanço  
·         A Demonstração de Resultados e a formação dos resultados  
·         O Anexo : ligação com a IES 
5. A prestação de contas 
·         Deliberação sobre as contas 
·         Elaboração da ata 
·         Aplicação dos resultados 
Destinatários: Profissionais na área contabilística com responsabilidade na preparação 
e apresentação de demonstrações financeiras. 
Monitor: Dr. José Araújo 
Licenciado em Auditoria pelo ISCAL, Formador certificado pelo IEFP, Membro do 
Conselho Científico da APOTEC. 
Horário: Das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 
Pausa para café: 10h45 (manhã) e 16h00 (tarde) 
Local: Secretaria Regional da Agricultura e Pescas. Avenida Arriaga, 21 –A, Edifício 
Golden Gate. 9004-528 Funchal. 
 “A APOTEC disponibiliza-lhe Formação Profissional Contínua Certificada pela DGERT, 
cumprindo com os requisitos da formação profissional, no âmbito do Código do 
Trabalho e cumpre os requisitos da alínea s) do artigo 3º do Estatuto da OCC 
(aprovado pela Lei nº 139/2015 de 7 de Setembro). 

Estas Acções de Formação são também válidas para a medida Cheque-Formação.” 
 

Inscrições limitadas aos 80 participantes 
            

Boletim de Inscrição e Pagamento 
16 de Outubro de 2018 

Associado n.º_____________     Nome: ___________________________________________________________NIF:_________________________ 
 
Empresa:____________________________________________________________________NIF: ________________________________________ 
 
Morada: ________________________________________________________________ Código Postal________- ___________________________ 
 
Telefone: _______________ Fax: _______________ Telem. ____________________ e-mail: ____________________________________________ 
 
*B.I. N.º:___________________ Data de emissão: _____ /____/______ Arquivo _______________ Naturalidade: ____________________________ 
 
*Data de nascimento: _____ / ____ / ____________ Cartão do Cidadão n.º: ______________________ Válido até _______ / ________ /_________ 
 *Para efeitos de emissão do Certificado de Formação Profissional é obrigatório o preenchimento dos campos assinalados. 
Modo de pagamento: 
Cheque n.º: _________________________ S/Banco: __________________(à ordem da APOTEC) 
□  Pagamento por transferência Bancária para o IBAN: 
            PT50 0018 0008 01478733020 77 
 OBS: O pagamento por transferência bancária requer obrigatoriamente a entrega do Boletim de Inscrição e o comprovativo do Banco. 
Preço:  
       -  Associados da APOTEC: 55,00€ (*)                                                              
          (*) Requer-se a apresentação do cartão de associado da APOTEC no acto da inscrição.      

       -  Outras Entidades: 90,00€ 
Campanha Associados Individuais – 40º aniversário APOTEC* 
Inscrição de colaboradores nas formações: 
- Preço igual ao do Associado 
- Sem limite de colaboradores 
Campanha Associados Coletivos – 40º aniversário APOTEC* 
- Por cada 3 inscrições há a oferta de 1 inscrição na formação 
* Campanha mantém-se em 2018 
 
 


