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Contabilidade dos Fundos de Pensões nas IFRS/IAS  

 

Objetivos Gerais: 

Desde 01 de janeiro de 2013, a informação financeira divulgada nos Relatórios Atuariais 

dos Fundos de Pensões através da IAS19 ("Benefícios concedidos dos empregados") é 

efetuada respeitando a revisão de 16 de junho de 2011 pela International Accounting 

Standarts Board (IASB), designada por IAS19R (IAS19 revista em 2011). O objetivo é 

criar uma maior consistência na informação de benefícios a empregados em matéria de 

custos e riscos inerentes ao Fundo de Pensões, melhorando assim a comparabilidade. 

Esta formação visa analisar estas alterações, aplicando-as a um Fundo de Pensões e 

reunir informação sobre o que está a mudar na contabilização e no reporte das 

responsabilidades com Fundos de Pensões. 

Objetivos Específicos: 

No final do curso os formandos ficarão aptos: 
 

 Identificar os conceitos fundamentais enquanto elementos de base 

indispensáveis à compreensão das operações contabilísticas realizadas em 

relação a fundos de pensões; 

 Analisar as demonstrações financeiras; 

 Enquadrar contabilisticamente as diversas componentes do negócio dos fundos 

de pensões. 

Destinatários: 

Este curso é dirigido a: Responsáveis das áreas financeiras e de contabilidade e controlo 

de gestão, de gestão, de planeamento, de auditoria, técnicas e atuariais em 

seguradoras e sociedades gestoras de fundos de pensões. 

Carga Horária: 

30 Horas 

Conteúdo Programático: 

Módulo I – Regime Contabilístico 

 Princípios Gerais; 

 Reconhecimento e Mensuração. 
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Módulo II – Demonstrações Financeiras 

 Componentes das Demonstrações Financeiras. 

 

Módulo III – Plano de Contas de Fundos de Pensões 

 Articulação com a Contabilidade da Entidade Gestora; 

 Estrutura do Plano de Contas; 

 Contas de Ordem Ligação das Contas de Ordem às Demonstrações Financeiras; 

 Listagem de Contas e Subcontas. 

 

Módulo IV – Contabilização das Principais Operações 

 Operações Correntes; 

 Operações de Fim de Período. 

 

Módulo V – Relato Financeiro dos Fundos de Pensões 

 Demonstração da Posição Financeira; 

 Demonstração de Resultados; 

 Demonstração de Fluxos de Caixa; 

 Notas; 

 Relatório de Gestão; 

 Certificação do Revisor Oficial de Contas. 

 

Módulo VI – Solvência 

 Margem de Solvência; 

 Fundo de Garantia; 

 Estruturas de Governação dos Fundos de Pensões. 
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