
CONTABILIDADE

CERTIFICAÇÃO

PERFIL PROFISSIONAL

OBJETIVOS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Este curso profissional confere um diploma equivalente ao ensino secundário e um 
certificado de nível 4. Atribui o nível secundário e permite o ingresso no mundo do 
Trabalho. Proporciona o acesso a uma especialização tecnológica (nível 5) e permite 
acesso ao ensino superior.

Organizar e efetuar o registo e tratamento de dados contabilísticos de 
uma empresa ou serviços públicos

• Organizar e classificar os documentos contabilísticos da empresa ou ser-
viço público;
• Efetuar o registo das operações contabilísticas da empresa ou serviço
público, ordenando os movimentos pelo débito e crédito nas respetivas 
contas, de acordo com a natureza do documento, utilizando aplicações in-
formáticas e documentos e livros auxiliares obrigatórios;
• Contabilizar as operações da empresa ou serviço público, registando dé-
bitos e créditos;
• Preparar, para a gestão da empresa ou serviço público, a documentação
necessária ao cumprimento das obrigações legais e ao controlo das ativi-
dades;
• Recolher dados necessários à elaboração, pela gestão, de relatórios pe-
riódicos da situação económica financeira da empresa ou serviço público, 
nomeadamente, orçamentos, planos de ação, inventários e relatórios;
• Organizar e arquivar todos os documentos relativos à atividade conta-

bilística.
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PROJETOS
Talented Entrepeneurs in Job Market

https://www.esrpeixoto.edu.pt/projetos-escola/projetos-europeus
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PLANO
CURRICULAR DISCIPLINAS HORAS

FORMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL

Português 320

Língua Estrangeira I, II ou III 220

Área de Integração 220

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 100

Educação Física 140

Educação Moral e Religiosa 81

FORMAÇÃO 
CIENTÍFICA

Matemática 300

Economia 200

FORMAÇÃO 
TÉCNICA

Contabilidade e Auditoria 450

Direito das Organizações 300

Cálculo Financeiro 75

Organização e Gestão de
Empresas 275

Formação em Contexto de 
Trabalho 600


