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Objetivos

Com esta unidade curricular pretende-se transmitir as competências necessárias para a compreensão de alguns
conceitos básicos em contabilidade financeira e relato financeiro, com referência à análise do Sistema de
Normalização Contabilística (SNC) e das principais demonstrações financeiras.
Resultados da Aprendizagem

Pretende-se que os estudantes sejam capazes de conhecer as obrigações correntes em matéria de Contabilidade e
interpretar e compreender o sistema de informação contabilística, tecendo uma opinião sobre a situação económica
e financeira das entidades,necessária para a tomada de decisão dos diferentes utilizadores externos à empresa

Os estudantes deverão ainda compreender e saber interpretar as principais definições dos elementos
contabilísticos, bem como as principais classes de rubricas que compõem o SNC.Os estudantes devem ainda saber
elabora e interpretar as demonstrações financeiras Balanço e Demonstração de Resultados por Natureza.

Conteúdos Programáticos

1.Conceitos Fundamentais: o património e a dinâmica patrimonial e os resultados
1.1.A atividade económica e a contabilidade
1.2.A situação patrimonial/financeira: Património; Conta; Inventário; Balanço
1.3.A dinâmica/desempenho empresarial: Variações empresariais; contas de gastos, rendimentos e resultados;
balancete de verificação do Razão
1.4.Balanço Final (posição financeira) e Demonstração dos Resultados (desempenho financeiro

2.Harmonização Contabilística e o Sistema de Normalização Contabilística (SNC)

2.1Caracterização e âmbito de aplicação do SNC
2.2.Estrutura Conceptual do Sistema de Normalização Contabilística
3.Operações correntes: reconhecimento e mensuração
3.1. Implicações do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na contabilização das operações
3.2. Ativo corrente
3.2.1. Meios financeiros líquidos
3.2.2. Inventários e dívidas a receber
3.2.2.1. Reconhecimento e mensuração dos inventários: sistemas de inventários
3.2.2.2. Compras de inventários e outras operações com fornecedores
3.2.2.3. Vendas de inventários e outras operações com clientes (dívidas a receber)
3.2.3. Imparidade de ativos correntes: inventários e dívidas a receber

3.3. Ativo não corrente: reconhecimento e mensuração dos investimentos
3.3.1. Ativos fixos tangíveis
3.3.2. Propriedades de investimento
3.3.3. Ativos intangíveis
3.3.4. Depreciações/amortizações e Imparidade de ativos não correntes

3.4. Passivo corrente e passivo não corrente
3.4.1. Dívidas a pagar: processamento de salários, financiamentos (Locações)
3.4.2. Provisões e contingências

4. Operações contabilísticas de fim de período
4.1. Periodização económica (pressuposto do acréscimo)
4.2. Lançamentos de regularização/retificação
4.3. Apuramento dos Resultados

5. Elaboração e interpretação das principais demonstrações financeiras

5.1.Balanço
5.2.Demonstração dos Resultados por Natureza
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Legislação:
Sistema de Normalização Contabilística:
Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, Sistema de Normalização Contabilística (SNC), alterado pela Lei 20/2010,
de 23 de Agosto, pelo Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de março, e pelas Leis nº 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e
83 -C/2013, de 31 de dezembro.
Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2013/34/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, alterando o Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho.
Aviso nº 8254/2015 de 29 de julho, alterado pela Declaração de Retificação nº 917/2015, Estrutura Conceptual do
SNC.
Aviso nº 8258/2015, de 29 de julho, Normas Interpretativas do SNC.
Aviso nº 8257/2015, de 29 de julho, alterado pela Declaração de Retificação n.º 915/2015, Norma Contabilística e
de Relato Financeiro para pequenas Entidades (NCRF-PE).
Aviso nº 8256/2015, de 29 de julho, alterado pela Declaração de Retificação n.º 918/2015, Normas Contabilísticas e
de Relato Financeiro (NCRF) do Sistema de Normalização Contabilística.
Portaria nº 220/2015, de 24 de julho, alterado pela Declaração de Retificação nº 41-B/2015, de 21 de setembro,
modelos de demonstrações financeiras de acordo com o SNC.
Portaria nº 218/2015, de 23 de julho, Código de Contas do SNC.
Aviso nº 8255/2015, de 29 de julho, alterado pela Declaração de Retificação n.º 914/2015, Norma Contabilística e
de Relato Financeiro para Microentidades.
Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho, alterado pela Declaração de Retificação n.º 916/2015, Norma Contabilística e
de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo.

Normas Internacionais de Contabilidade Normas(NIC/IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro
(NIRF/IFRS) emanadas pelo IASB (International Accounting Standards Board).

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 conceitos gerais, essenciais ao entendimento da contabilidade financeira, serão
estudados, no capítulo 1, alguns princípios e conceitos básicos.

Atendendo aos atuais desenvolvimentos em termos de harmonização e normalização contabilística, e para uma
melhor interpretação e compreensão dos atuais normativos nacionais e internacionais, no capítulo 2, estudam-se os
mais recentes desenvolvimentos em termos de normalização e harmonização contabilística.
Com o objetivo de fornecer algumas habilidades contabilísticas aos estudantes, no capítulo 3 estudam-se algumas
das questões nucleares da contabilidade, no que respeita ao reconhecimento e mensuração dos elementos das
demonstrações financeiras. No âmbito das operações correntes são estudadas as questões inerentes às compras e
vendas de inventários, e investimentos, analisando-se a aplicação do IVA a essas operações e respetivas
obrigações contabilísticas inerentes a esse imposto. O capitulo 4 é dedicado ao trabalho de fim de exercício.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias ao registo das principais
operações contabilísticas efetuadas por uma empresa. No final do semestre, os estudantes terão adquirido os
conhecimentos básicos, necessários à elaboração e interpretação das demonstrações financeiras (capitulo 5):
balanço e demonstração dos resultados.

Métodos de Avaliação

O sistema de avaliação será baseado num modelo deavaliação contínuacomposto por dois testes avaliação, a
ponderar 50% cada.O estudante deve ter nota mínima de 7 valores em cada um dos testes.Para aprovação à
unidade curricular é condição que a média final dos três elementos de avaliação seja superior ou igual a 9,5 valores
(numa escala de 0 a 20 valores).
Os estudantes que não obtenham aprovação através da avaliação contínua terão de se submeter a exame final na
época de exames do 1º semestre. Na época de exames, a classificação final resultará, exclusivamente, de um
exame final.
Nota: Não é permitida a utilização de máquinas gráficas ou de telemóveis, seja qual for a sua finalidade, durante as
provas de avaliação

