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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Gestão e Contabilidade 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 345 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Isabel Costa Gonçalves Valente 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer e distinguir as diferentes fases e funções da gestão de uma empresa agrícola. 

Distinguir entre objectivos estratégicos e operacionais. 

Definir indicadores, metas e instrumentos para cada objectivo da empresa. 

Avaliar, organizar e estruturar informações relevantes para o planeamento e para o processo de tomada de decisão. 

Identificar os principais eixos de desenvolvimento das empresas agrícolas. 

Conhecer os diferentes tipos de liderança empresarial. 

Identificar, caracterizar e avaliar estruturas orçamentais e relacioná-las com os processos específicos. 

Domínio das funções da contabilidade, quantificação de informações financeiras e patrimoniais. 

Compreender, analisar e criticar aplicações informáticas de contabilidade e de controlo de gestão. 

Conhecer as principais demonstrações financeiras. 

Utilização dos mapas contabilísticos para a apreciação da actividade da empresa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Objectivos e funções da gestão de empresas. 

O planeamento na empresa agrícola. 

A contabilidade e a empresa agrícola: características da escrituração contabilística; análise sumária dos principais sistemas 
contabilísticos; estudo das principais rubricas e peças contabilísticas. 

Resultados económicos da empresa agrícola.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudo dos objectivos e funções da gestão de empresas visa permitir desenvolver os conhecimentos sobre as diferentes 
fases e funções da gestão de uma empresa agrícola. Permite distinguir os diferentes tipos de objectivos e visa definir 
indicadores, metas e instrumentos para cada objectivo da empresa. 

O estudo dos conceitos básicos sobre o planeamento da empresa agrícola permite avaliar, organizar e estruturar informações 
relevantes para o processo de planeamento e para o processo de tomada de decisão. 

O estudo dos conhecimentos básicos de contabilidade e a sua aplicação na empresa agrícola permite identificar a situação 
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económica e financeira da empresa e visa a aplicação das obrigações legais no âmbito da contabilidade de uma empresa 
agrícola. Visa a transmissão de conhecimentos sobre as demonstrações contabilísticas e a sua utilidade como fonte de 
informação para a tomada de decisão no âmbito da gestão de uma empresa agrícola.       

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino baseiam-se em, aulas com a utilização do método expositivo em sala de aula equipada com 
projector, aulas de estudo orientado mas focam-se sobretudo nas metodologias de análise de estudos de caso e de resolução 
de casos práticos.  

Uma metodologia de participação ativa nas aulas onde se fomenta a discussão de ideias e opiniões sobre a gestão da empresa 
agrícola com o objectivo de desenvolver a capacidade de raciocínio e de tomada de decisão. 

As metodologias de ensino incluem o incentivo à pesquisa e acompanhamento do trabalho de pesquisa para a resolução de 
casos práticos sobre a gestão da empresa agrícola. 

Resolução de exercícios sobre a contabilidade na empresa agrícola e sobre a análise das demonstrações contabilísticas como 
fonte de informação para a tomada de decisão. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

- A parte expositiva das aulas tem por objectivo a apresentação dos conceitos básicos sobre a gestão na empresa agrícola 
visando a aquisição de competências para conhecer e distinguir as diferentes fases e funções da gestão de uma empresa 
agrícola, distinguir entre objectivos estratégicos e operacionais, definir indicadores, metas e instrumentos para cada objectivo da 
empresa, planear, organizar, coordenar, liderar, controlar e decidir. 

As aulas expositivas visam transmitir os conhecimentos fundamentais de contabilidade e as obrigações legais no âmbito da 
contabilidade na empresa agrícola e da utilização das demonstrações contabilísticas como fonte de informação para a tomada 
de decisão. 

- A parte prática das aulas visa a ilustração da teoria com estudos de caso e exemplos reais para análise e discussão visando 
uma metodologia participativa activa com a finalidade de desenvolver o raciocínio e o desenvolvimento das ideias no âmbito da 
gestão da empresa agrícola. A análise dos estudos caso e a resolução de exercícios sobre a gestão e contabilidade permite a 
aplicação da teoria na prática contribuindo para desenvolver as competências de gerir, coordenar, liderar, planear e decidir no 
âmbito de uma empresa agrícola.   

- A interligação entre a teoria e a prática visa também desenvolver a capacidade de resolução de problemas e a tomada de 
decisão no âmbito da gestão de empresas agrícolas.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é realizada por frequência ou por exame final. A avaliação por frequência inclui dois testes individuais e escritos 
com a ponderação de 50%. O exame tem a ponderação de 100%. 
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