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Objetivos

Com esta unidade curricular pretende-se fornecer os conhecimentos necessários à compreensão e interpretação do
normativo contabilístico nacional em vigor em Portugal - Sistema de Normalização Contabilística (SNC), em
particular no que respeita a operações que envolvem o capital próprio, bem como o enquadramento contabilístico
relacionado com a contabilização de investimentos financeiros.
Pretende-se também dotar os estudantes no que respeita a cumprimento de obrigações em matéria do relato
financeiro por parte das entidades, imposto pela legislacao em vigor, no ambito do SNC, do Codigo das Sociedades
Comerciais (CSC) e do Codigo do Registo Comercial.

Resultados da Aprendizagem

No final desta unidade curricular os estudantes devem ser capazes de:
a) identificar os diferentes tipos de associação entre entidades e efetuar o devido enquadramento contabilístico
descrevendo os vários métodos de contabilização possíveis ou obrigatórios para a situação concreta;
b) perceber e distinguir os conceitos de capital social, capital próprio, reservas, resultados, e figuras afins.
c) perceber a contabilização de alguns factos patrimoniais diretamente no capital próprio;
d) enquadrar em termos da legislação societária as obrigações sociais das entidades e respetivos gestores em
relação à manutenção e conservação do capital social;
e) entenderem as obrigações das entidades em termos de prestação de contas face à legislação societária e
comercial em vigor.
Conteúdos Programáticos

1. Investimentos financeiros;
1.1. Conceitos e noções fundamentais;

1.2. Enquadramento face ao normativo contabilístico;
1.3. Métodos de contabilização dos investimentos financeiros:
1.3.1. Modelo do custo;
1.3.2. Modelo do justo valor;
1.3.3. Método da equivalência patrimonial.

2. Operações com Capital próprio
2.1. Conceito de capital próprio e capital
2.2. O capital e outros itens equiparados
2.3. Reservas e resultados
2.3.1. Outras alterações no capital próprio
2.3.2. Subsídios e outros apoios de entidades públicas (NCRF22)
3. O Relato financeiro face ao sistema de normalização contabilística
3.1. Pressupostos na elaboração das demonstrações financeiras
3.2. As demonstrações financeiras
3.2.1.O Balanço e a demonstração dos resultados
3.2.2.A demonstração de alterações no capital próprio
3.2.3.A demonstração de fluxos de caixa
3.2.4. O anexo
4. O relato financeiro face à legislação comercial.
4.1. O Relatorio de gestao e documentos adicionais de prestacao de contas (Codigo das Sociedades Comerciais.
4.2. O Deposito dos documentos de prestacao de contas (Codigo do Registo Comercial)
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteudos programaticos foram definidos tendo por base os objetivos a cumprir no ambito desta unidade
curricular, bem como as competencias a adquirir pelos estudantes.
Exemplifica-se, de seguida, a coerencia entre estes dois parametros.
Numa primeira fase sao revistos alguns principios e conceitos basicos, destacando o sistema
contabilistico imposto as entidades portuguesas e a sua articulacao com o direito das sociedades comerciais. O
primeiro capitulo é dedicado ao estudo de alguns itens do capital proprio, analisando as disposicoes contidas no
Sistema de Normalizacao Contabilistica, conjugadas com as disposicoes legais de indole societaria, dotando os
estudantes de competencias que lhes permitam compreender e interpretar a articulacao existente entre os itens do
capital proprio e entre este e os restantes elementos do balanco.
O segundo e terceiro e dedicado ao estudo de disposicoes especificas contidas no Sistema de Normalizacao
Contabilistica, a proposito da elaboração das demonstracoes financeiras: anexo e demonstração dos fluxos de
caixa, dotando as estudantes e os estudantes de competencias que lhes permitam compreender e interpretar os
suportes do relato financeiro.
O quarto capítulo destaca a relevancia das disposicoes de direito das sociedades comerciais e de direito do registo
comercial, no ambito dos procedimentos de prestacao de contas, no que a preparacao e a elaboracao dos
documentos de suporte, bem como ao seu deposito, concerne.
No final do semestre, os estudantes devem ter adquirido os conhecimentos basicos necessarios a interpretacao e
implementacao da normalizacao contabilistica em vigor em Portugal, conjugada com o direito comercial, no âmbito
do relato financeiro.

Métodos de Avaliação

O sistema de avaliação será baseado num modelo de avaliação contínua composto por dois testes, com uma
ponderação de 50% cada para a nota final.

Para a aprovação à unidade curricular é condição que, em cada um dos testes, o estudante obtenha uma nota
mínima de 7 valores (numa escala de 0 a 20 valores) e que a média final 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.
Na época de exames, a classificação final resultará, exclusivamente, de um exame final.
É proibida a utilização de telemóveis, tablets, computadores portáteis e smartwatches em sala de aula ou durante a
realização de qualquer prova de avaliação, salvo autorização expressa por parte do docente responsável pela UC.
Consequentemente, estes equipamentos devem permanecer desligados durante as aulas e nos períodos de
avaliação.
Nas provas de avaliação não é permitida a utilização de calculadoras gráficas. Todos os estudantes inscritos à UC
poderão realizar o teste incluído na avaliação contínua. No entanto, é obrigatório que cada estudante responda a
um inquérito a manifestar a intenção de realizar a referida prova, numa sondagem que será efetuada na plataforma
moodle, até 15 dias antes da data do teste.

