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Objetivos
Com esta unidade curricular pretende-se fornecer os conhecimentos necessários acerca de alguns conceitos
básicos em contabilidade e relato financeiro, relativos à análise do Sistema de Normalização Contabilística (SNC),
bem como dos principais documentos de prestação de contas.
Pretende-se ainda que os estudantes sejam capazes de interpretar e compreender o sistema de informação
contabilística, tecendo uma opinião sobre a situação económica e financeira das entidades.
Resultados da Aprendizagem
Pretende-se que os estudantes adquiram os seguintes conhecimentos e competências:
- Apreender os conceitos básicos de contabilidade e relato financeiro que facultem a compreensão e análise do
sistema de informação contabilística;
- Compreender a equação fundamental da contabilidade e a sua importância;
- Apreender os conceitos inerentes ao Sistema de Normalização Contabilística (SNC);
- Compreender os princípios e normas subjacentes à elaboração e apresentação das demonstrações financeiras,
bem como proceder à sua interpretação;
- Compreender os procedimentos e técnicas de análise económica e financeira e interpretar os principais
indicadores;
- Compreender as questões relativas ao relato financeiro e à prestação de contas face ao Código das Sociedades
Comerciais e à Administração Fiscal.
Conteúdos Programáticos
1. Introdução
2. Normalização e Harmonização Contabilística
3. Estrutura Conceptual da Contabilidade
4. Representação do Património e dos Resultados
5. Contabilização de Operações
6. Demonstrações Financeiras aplicadas à generalidade das entidades
7. Breves Noções de Análise Económica e Financeira
8. Relato Financeiro e Prestação de Contas
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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 conceitos gerais, essenciais ao entendimento da contabilidade financeira, serão
estudados, no capítulo 1, alguns princípios e conceitos básicos, que irão ser mais aprofundados e aplicados nos
capítulos 4, 5 e 6.
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 e 3 estudam-se
os mais recentes desenvolvimentos em termos de normalização e harmonização contabilística.
Com o objetivo de fornecer alguns conhecimentos sobre o relato financeiro e a publicação das contas periódicas
das entidades, bem como sobre a interpretação económico financeira da informação publicada, no capítulo 7 e 8
desenvolve-se o estudo de alguns métodos e técnicas de análise económico financeira, e faz-se referência às
exigências do relato financeiro no âmbito da legislação societária, contabilística e fiscal.
No final do semestre, os estudantes terão adquirido os conhecimentos básicos, necessários à interpretação e
implementação de uma grande parte da legislação em vigor no âmbito da contabilidade financeira.
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 aprovação à unidade curricular é condição que a média final dos dois elementos de avaliação seja superior ou
igual a 9,5 valores (numa escala de 0 a 20 valores). Nos dois casos é exigida nota mínima de 8 valores.
Os estudantes que não obtenham aprovação através de avaliação contínua terão de se submeter a exame final na
época de exames do 2º semestre. Neste caso, a classificação final resultará, exclusivamente, de um exame final.

