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OBJECTIVOS 
Este curso de Pós-Graduação, é constituído por três cursos de especialização autónomos, a saber POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, POCP- Plano Oficial e CIBE, Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, contemplando 
ainda a realização por parte do aluno de uma monografia numa das temáticas abordadas durante as especializações.    
 
No seu conjunto, pretende-se com esta Pós-Graduação o seguinte: 
 
- Proporcionar aos alunos os conhecimentos teóricos e técnicos considerados necessários, à implementação POCAL – Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais DL54-A/99 de 22/02/99), nas diversas autarquias locais e entidades equiparadas. 
-  Possibilitar aos participantes a apreensão de conhecimentos indispensáveis á utilização dos novos sistemas de contabilidade: 
             - Contabilidade Orçamental - Classe 0 
             - Contabilidade Patrimonial 
 
- Facultar aos alunos conhecimentos relativos aos funcionamentos dos diversos sistemas contabilísticos exigidos, para que os 
responsáveis pela sua implementação sejam capazes de: 

� Proceder ao registo contabilístico dos factos patrimoniais e orçamentais; 
� Elaborar os documentos de prestação de contas e documentos provisionais; 
� Implementar um sistema de Contabilidade analítica; 
� E elaborar um manual de controlo interno. 

 
- A publicação da portaria 671/2000, de 17 de Abril, que aprova as instruções regulamentadoras do Cadastro e Inventário dos 
Bens do Estado (CIBE), vem alargar a lógica, métodos e critérios à organização dos inventários dos imóveis e viaturas do Estado, 
fundindo-se num único diploma os três inventários de base (móveis, imóveis e veículos), segundo uma estrutura normalizadora 
das respectivas instruções. Considerando que o inventário é um instrumento económico – financeiro de extrema importância no 
âmbito da gestão e controlo da actividade patrimonial do Estado, torna-se essencial para a implementação do POCP, POCAL e 
restantes planos sectoriais. Assim, com a disciplina de CIBE, pretende-se transmitir conhecimentos nesta área.  

 
DESTINATÁRIOS 

Técnicos Oficiais de Contas. Contabilistas de Autarquias. Quadros Superiores de Administração Autárquica. Técnicos Oficiais de 
Contas. 
 
 
ESTRUTURA CURRICULAR / PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA 
 
O curso de Pós-graduação em Contabilidade Pública é composto por três cursos de Especialização:  
 

- Especialização em POCAL, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (8 ECTS) 

- Especialização em POCP, Plano Oficial de Contabilidade Pública (6 ECTS) 

- Especialização em CIBE, Cadastro e Inventários dos Bens do Estado (2 ECTS) 
 

E uma monografia final, sob um tema à escolha do aluno, no âmbito da temática da Pós-graduação, que será apreciada e 
discutida 60 dias após a conclusão da última especialização.  
 
 
REGIME DE AVALIAÇÃO 
Para efeitos de creditação ECTS, a avaliação de conhecimentos realiza-se, em cada um dos Cursos de Especialização, em duas 
componentes: avaliação contínua e exame final escrito ou trabalhos em função da orientação dos docentes responsáveis por cada 
unidade curricular.  
 
 
DURAÇÃO  
A duração total do curso de Pós-graduação é de 1 ano lectivo: 82 horas em sala (16 ECTS) e realização de uma monografia final. 
 
 
CUSTOS DE CANDIDATURA, MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E PROPINAS 
Para saber dos custos associados a este curso de Pós-Graduação, agradecemos o contacto para o Instituto Lusíada de Pós-
Graduações da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, através do telefone directo 252 309 238, ou para o e-mail: 
paulass@fam.ulusiada.pt.  

 
(OBS. A informação contida neste documento pode ainda vir a sofrer alguma alteração pontual.) 

 

paulass@fam.ulusiada.pt 
O processo de candidatura deverá ser enviado para 

Universidade Lusíada – Edifício da Lapa – 4760-108 Vila Nova de Famalicão– Tel: 252 309 200  Fax: 252 376 363 

 
 

 


