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1. Caracterização da Unidade Curricular 

1.1. Designação da Unidade Curricular 

1.1.1. Designação

Introdução à Contabilidade

Curso(s):

Gestão (P.L.)

Gestão

1.1.2. Designation

Introduction to Accounting

Course(s):

Degree in Management

1.2. Sigla da área científica em que se insere 

1.2.1. Sigla da área científica

CA

1.2.2. Scientific area's acronym

CA

1.3. Duração da Unidade Curricular 

1.3.1. Duração

Semestral

1.3.2. Duration

Semestral

1.4. Total de horas de trabalho 

1.4.1. Horas de trabalho

Horas de Trabalho: 0162:00

1.4.2. Working hours

Working hours: 0162:00
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1.5. Total de horas de contacto 

1.5.1. Horas de contacto

(T) Teóricas: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo: 0000:00

(TP) Teórico-Práticas: 0067:30 (OT) Orientação Tutorial: 0010:00

(P) Práticas: 0000:00 (E) Estágio: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais: 0000:00 (O) Outras: 0000:00

(S) Seminário: 0001:30

Horas Contacto: 0079:00

1.5.2. Contact hours

(T) Theoretical: 0000:00 (TC) Field Work: 0000:00

(TP) Theoretical-practical: 0067:30 (OT) Tutorial Guidance: 0010:00

(P) Practical: 0000:00 (E) Internship: 0000:00

(PL) Laboratory practices: 0000:00 (O) Other: 0000:00

(S) Seminar: 0001:30

Contact Hours: 0079:00

1.6. ECTS

6

1.7. Observações 

1.7.1. Observações

Obrigatória.

1.7.2. Comments

Mandatory

2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular 

2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)

TÂNIA ALVES DE JESUS
TPGD13 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais), TPGN11 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)

2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)

TÂNIA ALVES DE JESUS
TPGD13 (4.5 week hours; 67.5 semester hours), TPGN11 (4.5 week hours; 67.5 semester hours)
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3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular 

3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas

CÉLIA MARIA PEDRO CUSTÓDIO
TPGN13 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)

CRISTINA MARIA DO COITO ROQUE
TPGD14 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais), TPGN14 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)

TIAGO MATALONGA BARREIROS JORGE
TPGD11 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais), TPGD12 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais), TPGN12
(4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)

3.2. Other academic staff and lecturing load

CÉLIA MARIA PEDRO CUSTÓDIO
TPGN13 (4.5 week hours; 67.5 semester hours)

CRISTINA MARIA DO COITO ROQUE
TPGD14 (4.5 week hours; 67.5 semester hours), TPGN14 (4.5 week hours; 67.5 semester hours)

TIAGO MATALONGA BARREIROS JORGE
TPGD11 (4.5 week hours; 67.5 semester hours), TPGD12 (4.5 week hours; 67.5 semester hours), TPGN12 (4.5 week
hours; 67.5 semester hours)

4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

4.1. Objetivos de aprendizagem

Objetivo Geral:

 

Apreender os fundamentos e conceitos básicos da contabilidade de forma a aplicar os métodos e técnicas contabilísticas
necessárias à preparação e divulgação de informação financeira relativa à posição financeira e o desempenho de uma
entidade.

 

Competências:

Apreender o objeto, natureza e importância da contabilidade;
Entender os conceitos e fundamentos básicos contabilísticos;
Compreender os elementos das classes de contas da posição financeira e do desempenho empresarial;
Compreender o processo contabilístico de relevação das transações;
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4.2. Learning outcomes of the curricular unit

M a i n  g o a l :  
Understand the fundamentals and basic concepts of accounting in order to apply the accounting methods and techniques
necessary for the preparation and disclosure of financial information relating to an entity's financial position and
p e r f o r m a n c e .  

S k i l l s :  
  -  Understand the object ,  nature and importance of  account ing;  
  -  Understand the basic account ing concepts and fundamentals;  
  - Understand the elements of the account classes of financial position and business performance; 
 - Understand the accounting process of disclosure of transactions;

5.Conteúdos programáticos 

5.1. Conteúdos

Parte I - Introdução

 1. Âmbito e Objeto da Contabilidade;

 2. Caracterização da atividade empresarial.

 

Parte II - Enquadramento normativo da Contabilidade Financeira

  1. A Harmonização contabilística internacional;

  2. O Sistema de Normalização Contabilístico (SNC).

 

Parte III - Conceitos fundamentais da contabilidade

 1. O Património e a dinâmica patrimonial;

   1.1. Conceito de ativo, de passivo e de capital próprio;

   1.2. Factos patrimoniais e sua classificação;

   1.3. Conceito de rendimento, de gasto e de resultado;

 2. Demonstrações financeiras;

   2.1. Balanço;

   2.2. Demonstração dos Resultados por Naturezas;

 3. Ética no relato financeiro;

 4. Classificação contabilística: contas e classes de contas;

 5. O processo de reconhecimento contabilístico: Método das partidas dobradas e o lançamento contabilístico;

 6. Documentos de suporte das operações.
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Parte IV - Estudo das principais contas do Quadro Síntese do SNC

 Classe 1 - Meios Financeiros Líquidos;

 Classe 2 - Contas a Receber e a Pagar;

 Classe 3 - Inventários e Ativos Biológicos;

 Classe 4 - Investimentos;

 Classe 5 - Capital, Reservas e Resultados Transitados;

 Classe 6 - Gastos;

 Classe 7 - Rendimentos.

 Classe 8 - Resultados

 

Parte V - Trabalho de fim do período

 1. Balancete de Verificação;

 2. Inventário Anual;

 3. Regularização de Contas;

 4. Balancete Retificado;

 5. Apuramento de Resultados;

 6. Balancete de Inventário ou Final;

 7. Demonstração dos Resultados por Naturezas;

 8. Balanço;

 9. Encerramento das Contas.

 

5.2. Syllabus

Semana / Período / Aulas

01 - Conceitos Básicos:

O Património
A Equação fundamental

 

02 - A equação fundamental da contabilidade:

 Estática e dinâmica patrimonial.
 Factos qualitativos e quantitativos.
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- O resultado.

 

03 - O Balanço.

- A Demonstração dos Resultados por Naturezas.

Ética no relato financeiro

Pressupostos, características e critérios de mensuração

 

04 - As contas:

 Caracterização e princípios ou regras para a sua variação.
 O método das partidas dobradas.

- Os lançamentos:

O diário, o razão e os razões auxiliares e o balancete

-  Os documentos de suporte

 

05 -  Trabalho contabilístico/de escrituração

- Capital:

 Noção e movimentação.
 Lançamento de abertura.

 

06 - Meios Financeiros Líquidos:

Caixa
Depósitos bancários

 

07 - Inventários:

 Definição e critérios de mensuração e de reconhecimento.
 Compras de mercadorias.
 Vendas de mercadorias.
 Custo das mercadorias vendidas.
 O inventário permanente e os métodos de custeio das saídas de armazém.

 

08 - Inventários (continuação).

 

09 - Operações de compra e venda:
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 Gastos adicionais com compras.
 Descontos e devoluções em compras e vendas.
 Mercadorias em trânsito e em poder de terceiros.

 

10 - Operações de compra e venda (continuação).

 

11- Ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis:

Definição.
Mensuração inicial.
Depreciações e amortizações

 

12- Rendimentos e gastos:

 Prestação de serviços e outros rendimentos.
 Fornecimentos e serviços externos.
 Outros gastos
 Gastos com o pessoal 

 

13 - Trabalho de fim de período:

 Balancete do razão de verificação.
 Inventário final.
Lançamentos de regularização
Balancete rectificado
 Lançamentos de apuramento do resultado.
 Balancete final.
 Balanço e Demonstração dos Resultados por Naturezas.

 

 

6.2. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

Learning Outcomes: 

- Apply the accounting technique of double entry; 
- Recording a significant number of basic transactions / transactions in light of the  Portuguese Accounting Standardization
System (SNC); 
- Prepare financial statements; 
- Elaborate and understand Balance Sheets and Income Statements.
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7. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

7.1. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Avaliação Contínua

 O aluno será considerado em  de aquisição de competências, caso cumpra os seguintes requisitos:1. avaliação contínua

 Realização de  com uma  em cada um dos dois testes. a) dois testes escritos na UC, nota mínima igual ou superior a 7

 A ponderação da avaliação contínua na nota final será calculada do seguinte modo:2.

 Primeiro teste -  a) 40%;

 Segundo teste -  b) 40%;

 Participação em sala -   c) 20%.

 A exclusão do regime de avaliação contínua de aquisição de competências, implica a realização do exame final com3.
uma ponderação de 100%, na classificação final da unidade curricular.

7.2. Teaching methodologies (including evaluation)

Continuous evaluation 
1. The student will be considered for continuous assessment of skills acquisition if he meets the following requirements: 
   a) Perform two written tests in the course, with a minimum grade of 7 or higher in each of the two tests. 
2. The weighting of the continuous assessment in the final grade will be calculated as follows: 
   a) First test - 40%; 
   b) Second test - 40%; 
   c) Participation in class - 20%. 

3. Exclusion from the continuous assessment regime of competence acquisition, implies the completion of the final exam
with a weighting of 100%, in the final classification of the course

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade
Curricular 

8.1. Demonstração da coerência das metodologias

The assessment methodology in the Introduction to Accounting will have a skills acquisition  through a continuous
assessment process and alternatively an exam assessment.

8.2. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Regime de avaliação:

No âmbito dos estatutos de avaliação do ISCAL, a metodologia de avaliação na unidade curricular de Introdução à
Contabilidade terá uma avaliação de aquisição de competências através de um processo de avaliação contínua e
alternativamente uma avaliação através de exame.
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9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória

Bibliografia Principal:

Legislação

Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro (última atualização: Decreto regulamentar n.º 4/2015, de 22 de
 - Depreciações e amortizaçõesabril)

SNC - Sistema de Normalização Contabilística

DL 158/2009, de 13/ 7 - Aprovação do SNC

DL 159/2009, de 13/ 7 - Alterações do CIRC em adaptação ao SNC

DL 160/2009, de 13/ 7 - Regime jurídico da CNC

DL 20/2010, de 23/8 - Alarga o conceito de pequenas entidades

DL 35/2010, de 2/09 - Regime especial para micro-entidades

DL 98/2015, de 02/06 - Transposição da Directiva 2013/34/EU

Portaria nº 218/2015, DR 142, I Série de 2015/07/23 - Código de Contas

Portaria nº 220/2015, DR 143, I Série de 2015/07/24 - Modelos DF

Aviso 8254/2015, DR 146, II Série de 2015/07/29 - Estrutura Conceptual

Aviso 8255/2015, DR 146, II Série de 2015/07/29 - NCRF - Microentidades (ME)

Aviso 8256/2015, DR 146, II Série de 2015/07/29 - NCRF - Regime Geral

Aviso 8257/2015, DR 146, II Série de 2015/07/29 - NCRF -  PE

Aviso 8258/2015, DR 146, II Série de 2015/07/29 - Normas Interpretativas

Aviso 8259/2015, DR 146, II Série de 2015/07/29 - NCRF - ESNL

 

Livros                                                                   

-  ALMEIDA, Rui, DIAS, Ana I., ALBUQUERQUE, Fábio, CARVALHO, Fernando, PINHEIRO, Pedro, (2010) SNC
Explicado, 2ª Edição, ATF Edições Técnicas, Lisboa.

- SILVA, Eusébio Pires da, SILVA, Ana Cristina Pires da, (2011), SNC Manual de Contabilidade, Rei dos Livros, Lisboa

- SILVA, Eusébio Pires da, SILVA, José Luis, JESUS, Tânia Alves de, SILVA, Ana Cristina Pires da, (2011), Casos
Práticos SNC Contabilidade Financeira - Tomo I, Rei dos Livros, Lisboa

- COSTA, Carlos Baptista da e ALVES, Gabriel Correia (2014), CONTABILIDADE FINANCEIRA-, 9ª Edição, Rei dos
Livros, Lisboa.

- ALMEIDA, Rui, DIAS, Ana I., ALBUQUERQUE, Fábio, CARVALHO, Fernando, PINHEIRO, Pedro (2021) SNC - Casos
Práticos e Exercícios Resolvidos, 4ª Edição, ATF Edições Técnicas, Lisboa.

 

Exercícios
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Colectânea de exercícios e casos práticos elaborados pela equipa de Introdução à Contabilidade da Licenciatura em
Gestão.

 

Bibliografia Complementar

Código Comercial (CC)

Código das Sociedades Comerciais (CSC)

 

 

 


