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UNIDADE CURRICULAR:

Normalização Contabilística

CURRICULAR UNIT:

Normalização Contabilística

DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVAS HORAS DE CONTATO NA UNIDADE CURRICULAR:

Professora Doutora Maria Goreti Dâmaso (22.5h x 2 turmas)

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE
FULLNAME):

Professora Doutora Maria Goreti Dâmaso (22.5h x 2 turmas)

OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME
COMPLETO):

Não há outros docentes.

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

There are no other academic staff.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS
ESTUDANTES):

 Objetivo Geral:
Providenciar aos alunos uma abordagem a questões específicas da contabilidade e do relato financeiro, tanto no plano
concetual como no plano prático.

 

 Competências:
Respondem aos objetivos pedagógicos de:

Compreensão da necessidade da harmonização contabilística internacional tomando consciência da sua
necessidade, vantagens e obstáculos;
Reforço das competências dos mestrandos em contabilidade e relato financeiro, antecipando a sua confrontação
com a problemática da vida real;
Preparação para novas competências através do desenvolvimento de capacidades de pesquisa de informação, de
análise e interpretação da informação, de definir conclusões sustentadas e deresolver situações profissionais
problemáticas.
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LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

General objective:

Provide students with an approach to specific issues of accounting and financial reporting, both on a conceptual and
practical level.

 

Skills:

They respond to the pedagogical objectives of:

Understanding the need for international accounting harmonization by becoming aware of its need, advantages and
obstacles;
Reinforcement of the masters' skills in accounting and financial reporting, anticipating their confrontation with
real-life problems;
Preparation for new skills through the development of information research, analysis and interpretation of
information, to define sustained conclusions and to solve problematic professional situations.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Parte I - A harmonização Contabilística Internacional

Os normativos contabilísticos nacionais: Situação atual e perspetivas futuras
Introdução às IAS/IFRS: Harmonização, Tendências, Agenda do IASB; Desenvolvimentos Recentes e Perspetivas
futuras
Diferenças entre os normativos nacionais em matéria de relato financeiro

Parte II - O sistema de normalização contabilística

1. Demonstrações financeiras separadas, individuais e consolidadas

Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras
Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros
Participações financeiras, concentrações de atividades empresariais e o relato financeiro consolidado

2. Matérias específicas sobre o relato financeiro

Ativos de médio e longo prazo (não financeiros)
Imparidade de ativos
Inventários e rédito
Custos de empréstimos obtidos
Provisões, ativos e passivos contingentes
Acontecimentos após a data do balanço
Instrumentos financeiros
Impostos sobre o rendimento
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SYLLABUS:

Part I - International Accounting Harmonization

National accounting regulations: Current situation and future prospects
Introduction to IAS / IFRS: Harmonization, Trends, IASB Agenda; Recent Developments and Future Perspectives
Differences between national rules on financial reporting

 

Part II - The accounting standardization system

1. Separate individual and consolidated financial statements

Structure and content of the financial statements
Accounting policies, changes in estimates and errors
Financial holdings, business combinations and consolidated financial reporting

 

2. Specific material on financial reporting

Medium and long-term assets (non-financial)
Impairment of assets
Inventories and Revenue
Borrowing costs
Provisions, assets and contingent liabilities
Events after the balance sheet date
Financial instruments
Taxes on income

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE
CURRICULAR:

A divisão dos conteúdos programáticos em dois grandes grupos permite a existência de uma introdução de
enquadramento a nível nacional e internacional e numa segunda parte, sobre o Sistema de Normalização Contabilística
propriamente dito. A segunda parte é ainda subdividida por módulos que, integrados, permitem transmitir os
conhecimentos tidos como fundamentais para que os alunos alcancem os objetivos previamente estabelecidos.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

The division of the programmatic contents into two large groups allows the existence of a national and international
framework introduction and a second part about the Accounting Standardization System itself. The second part is further
subdivided by modules that, integrated, allow transmitting the knowledge considered as fundamental for the students to
reach the objectives previously established.
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METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

As aulas desta unidade curricular são teórico-práticas. Como regra geral, há primeiro uma apresentação dos conceitos
teóricos seguida de alguns casos práticos para exemplificar e discutir a sua aplicação em contextos organizacionais
específicos.

A metodologia de avaliação aplicada na unidade curricular consiste na realização de um teste escrito (50%), do qual não
poderá resultar uma nota inferior a 8,0 valores, na realização e apresentação de um trabalho de grupo (40%) e na
participação em sala (10%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The classes of this course unit are theoretical-practical. Normally, there is first a presentation of theoretical concepts
followed by some practical cases to exemplify and discuss their application in specific organizational contexts.

The evaluation methodology applied in the curricular unit consists of a written test (50%), which cannot result in a grade
lower than 8.0 values, in the performance and presentation of a group work (40%) and in participation in class (10%).

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA
UNIDADE CURRICULAR:

As metodologias de ensino seguidas nesta unidade curricular permitem que os objetivos de aprendizagem sejam
alcançados progressivamente porque se respeita a interdependência entre conteúdos programáticos e se faz uso de
exemplos práticos em contextos específicos para apoiar o processo de aprendizagem ao longo do tempo.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING
OUTCOMES:

The teaching methodologies followed in this course unit allow the progressive achievement of its learning objectives
because it is considered the interdependence of contents and it is made use of examples taking specific organizational
contexts in order to support the learning process through time.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 
MAIN BIBLIOGRAPHY:

Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS).
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).
Almeida, Rui; Almeida, Maria do Céu; Dias, Ana Isabel; Albuquerque, Fábio; Carvalho, Fernando; Pinheiro, Pedro
(2013). SNC Casos Práticos e Exercícios Resolvidos. 3ª Ed. Lisboa: ATF Edições Técnicas. ISBN
978-989-964-121-1.
PKF International Ltd (2016). WILEY IFRS 2016: Interpretation and Application of International Financial Reporting
Standards. Chichester (UK): Wiley. ISBN 978-1-119-10441-4.
Rodrigues, João (2017). SNC - Sistema de Normalização Contabilística Explicado. 6ª Ed. Porto: Porto Editora.
ISBN 978-972-0-00032-3.


