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Objetivos
Os objetivos fundamentais da disciplina de Contabilidade e Finanças Públicas consistem em:
Conhecer as diferentes abordagens das Finanças Públicas, como consequência das diferentes concepções de
Estado, nas economias mistas das sociedades democráticas ocidentais;
Conhecer a realidade institucional e financeira do sector público administrativo em Portugal, incluindo a análise do
processo de elaboração, aprovação, execução e controlo do Orçamento de Estado, com ênfase nas suas
dimensões orçamental e contabilístico;
Conhecer o sistema contabilístico público em vigor dos organismos públicos;
Conhecer os fundamentos e objetivos dos Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações.
Públicas (SNC-AP)
Resultados da Aprendizagem
No final do semestre os alunos deverão ser capazes de:
Executar tarefas relativas à elaboração do Orçamento de Estado;
Acompanhar as fases do ciclo orçamental;
Compreender e aplicar as regras inerentes ao sistema português de auditoria e controlo financeiro público;
Analisar e compreender o enquadramento macroeconómico da tomada de decisão política, em particular a política
orçamental;
Compreender a recente reforma contabilística no Sector Público Português e enquadrá-la na tendência
internacional;
Compreender, de uma forma global, o sistema contabilístico em vigor (nomeadamente no que diz respeito à
integração dos três subsistemas: Orçamental, financeiro e Contabilidade de Gestão) e ;
Compreender as suas inovações face ao sistema anterior.
Conteúdos Programáticos
1. Evolução da Contabilidade Pública
1.1. Principais marcos históricos
1.2. Situação atual da contabilidade pública

1.3. Evolução histórica da contabilidade pública ( da RAFE ao POCP)
2- O Sistema de Normalização Contabilístico (SNC-AP)
2.1 Objetivos e características do SNC-AP
2.2 Contabilidade Orçamental (NCP- 26)
2.2.1 Conceitos
2.2.2 Aprovação do orçamento (receita e despesa)
2.2.3 As modificações orçamentais (receita e despesa)
2.2.4 Execução Orçamental da despesa
2.2.4 Execução Orçamental da receita
2.3 Contabilidade Financeira
2.3.1 Estrutura concetual
2.3.2 Normas contabilísticas
2.3.3 Plano de Contas Multidimensional (PMC)
3- A Prestação de Contas
3.1 Na ótica Orçamental
3.2 Na ótica financeira
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a
coerência entre estes parâmetros.
Para a compreensão de alguns do sistema contabilístico em vigor será apresentada a situação atual, bem como a
evolução histórica será estudados, no capítulo 1, a evolução histórica da Contabilidade Pública em Portugal desde a
reforma dos anos 90 até à publicação do POCP em 1997 culminando na recente aprovação do SNC-AP.
Atendendo aos atuais desenvolvimentos em termos de harmonização e normalização contabilística e a aprovação
do SNC-AP será apresentada situação nacional e internacional que justificam a alteração do normativo
contabilístico português. O SNC-AP será apresentado de forma genérica, enfatizando os seus objetivos,
características principais e contextualização em termos internacionais.
Com o objetivo de fornecer algumas habilidades contabilísticas aos estudantes, estudam-se algumas das questões
nucleares da contabilidade orçamental, de acordo com o definido na norma 26 do SNC-AP fornecendo também
informações acerca das principais obrigações contabilísticas. Será dado relevo as operações relacionadas com a
aprovação do orçamento, modificações orçamentais e execução do orçamento da despesa e da receita.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias ao registo das principais
operações contabilísticas efetuadas por uma entidade pública no que se refere à contabilidade orçamental.
No âmbito da contabilidade financeira será apresentado o plano de contas multidimensional, específico do SNCAP
e as especificadas das normas relativamente à contabilidade pública.
Por fim serão estudados os principais documentos de prestação de contas, quer na vertente orçamental quer
financeira.
No final do semestre, os estudantes terão adquirido os conhecimentos básicos, necessários à interpretação e
implementação de uma grande parte da legislação contabilística em vigor no âmbito da contabilidade pública.
Métodos de Avaliação
Avaliação contínua com base em três elementos de avaliação:
(a) Teste: 45% (nota mínima 7 valores);
(b) Trabalho escrito com apresentação em aula- 45%;
(c)Participação em aula: 10%.

