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Conhecer os conceitos de prestação de contas 

previstas na legislação nacional. Conhecer as 

principais normas de contabilidade pública 

aplicadas à prática da prestação de contas. 

NCP 1 — Estrutura e Conteúdo das 

Demonstrações Financeiras. 

NCP 2 — Políticas Contabilísticas, Alterações 

em Estimativas Contabilísticas e Erros. 

NCP 17 — Acontecimentos Após a Data de 

Relato 

NCP 20 — Divulgações de Partes 

Relacionadas. 

NCP 25 — Relato por Segmentos. 

NCP 26 — Contabilidade e Relato 

Orçamental. 

Docente Sofia Félix - Docente Convidada do 

ISCAC - Coimbra Business School; Chefe 

Divisão Adm. e Financeira do Município de 

Tábua. 

SNC-AP - Prestação 

de Contas nos 

Municípios  

 

Formação ONLINE com início 

dia 20 Janeiro 2021 

Inscreva-se aqui!! 

http://campus.fefal.pt/listagens/listagemacoesnoaut/268


Agenda 2030: 

Sustentabilidade Municipal – 

Ferramentas para a 

transformação local  

 

O Programa de Sustentabilidade 

Municipal tem o intuito de 

capacitar as entidades do sector 

autárquico para a implementação da 

Agenda 2030 ao nível local. 

Este curso tem como objetivo 

treinar e fornecer aos participantes 

as ferramentas e recursos 

necessários para enfrentarem o 

desafio dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e para promoverem uma 

transformação local. 

 

Nesse sentido, desenvolvemos um 

conceito de formação baseado em 

conhecimento técnico e exemplos 

de boas práticas em cada um dos 17 

ODS que permite definir, 

implementar e monitorizar 

estratégias ao nível local para se 

atingirem as metas e os objetivos de 

desenvolvimento sustentável 

globais, nacionais e sub-nacionais. 

Formação ONLINE com início 

dia 2 março 2021 

Inscreva-se aqui!! 

A Inteligência Emocional tem vindo a 

manifestar-se como um conjunto de 

competências essenciais em todos os domínios 

da atividade profissional e pessoal. A falta de 

competências emocionais e a incapacidade de 

gerir emoções nos indivíduos pode gerar 

diversas dificuldades pessoais, familiares, 

escolares, na interação social e no trabalho. 

 

A Inteligência Emocional (QE) apresenta-se 

efetivamente como mais importante que o QI 

dado que a primeira pode ser alvo de trabalho e 

de melhoramento. 

 

As pessoas emocionalmente inteligentes 

distinguem-se por características como 

autoconfiança, autodomínio, capacidade de 

comunicar e de adaptar-se à mudança, 

Inteligência 

Emocional 

 

Formação ONLINE com início 

http://campus.fefal.pt/listagens/listagemacoesnoaut/205


influenciar, gerar empatia, autossuperação e 

elevação ética. O conhecimento e domínio dos 

princípios da Inteligência Emocional assim 

como das suas competências e propostas surge 

assim como uma mais-valia para qualquer 

pessoa que pretenda melhorar 

significativamente a sua performance 

profissional e interpessoal. 

dia 1 março 2021 

Inscreva-se aqui!! 

Workshop - Prevenção de 

riscos de corrupção e infrações 

 

Formação ONLINE com início dia 22 

fevereiro 2021 

Inscreva-se aqui!! 

O Conselho da Prevenção da 

Corrupção, tem recomendado aos 

dirigentes máximos de entidades 

gestoras de dinheiro, valores e 

património públicos, a adotarem e 

divulgarem Planos de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas. 

Por sua vez, o XXII Governo 

Português tem proposto uma 

estratégia nacional, global e 

integrada, de prevenção e combate 

à corrupção, que envolva a 

participação de diferentes entidades 

e profissionais, pendendo sobre 

aquele a transposição da Diretiva 

(UE) 2019/1937, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, 23 de 

outubro de 2019, relativa à proteção 

das pessoas que denunciam 

violações do direito da União. 

 

Ciente destes objetivos, a Fundação 

para os Estudos e Formação nas 

Autarquias Locais (FEFAL) oferece 

esta formação com o intuito não só 

de reiterar o seu papel ativo numa 

sociedade que deve pugnar pela 

justiça e instituições eficazes, como 

dar um contributo para qualificar 

http://campus.fefal.pt/listagens/listagemacoesnoaut/218
http://campus.fefal.pt/listagens/listagemacoesnoaut/263


profissionais mais aptos ao mitigar 

os riscos de corrupção e infrações 

conexas. 

  

 Outras Formações: 

- Curso de Gestão Pública na 

Administração Local (GEPAL - 2ª 

Edição 2021) 

 

- Gestão Financeira Pós-COVID19 - 

Ferramentas p/ a redução dos impactos 

da pandemia nas finanças municipais 

 

- Workshop de Preparação de 

Encarregados e Gestores de Dados 

(RGPD) 

 Mais informações, 

consulte a nossa página em 

www.fefal.pt ou 

em formação em destaque  
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