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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915201; 999401  - Contabilidade Geral I 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 344 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Filipe Pires dos Reis 

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) 

150 30       45                               75 

 

Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Compreender os objetivos e a importância da contabilidade financeira nas organizações;  

- Compreender o processo de harmonização internacional em curso, na contabilidade; 

- Conhecer os diferentes normativos aplicáveis internamente pelas empresas; 

- Saber definir qual o normativo contabilístico a adotar por cada entidade;  

- Conhecer a Estrutura Conceptual do SNC, objetivos e aplicação;  

- Conhecer e dominar a aplicação prática do SNC e das suas normas;  

- Compreender os vários contextos teóricos e práticos que envolvem a profissão e as diferentes exigências a que esta deve dar 
resposta por questões estatutárias, legais ou fiscais. 

- Saber aplicar os conhecimentos a situações reais; 

- Apreender e saber dar resposta às diferentes exigências da profissão; 

- Saber utilizar as diferentes ferramentas eletrónicas indispensáveis à profissão de contabilista; 

- Demonstrar capacidade de resolução correta dos exercícios propostos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Evolução histórica da contabilidade e o seu papel como instrumento de gestão; 

- Conceito de harmonização e de normalização contabilística; 

- Divisões da contabilidade e seus objetivos:  

- Os diferentes normativos a considerar em Portugal para a contabilidade financeira; 

- Conceitos fundamentais em contabilidade: 

 - Estrutura Conceptual;  

 - Conceito de Património e suas variações; 

 - Rendimentos e gastos; 

 - Dívidas a pagar e a receber; 

 - Inventários; 
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 - Investimentos; 

 - O capital Próprio e seu significado; 

 - O Plano de Contas do SNC, objetivos, articulação e movimentação das contas; 

 - Os lançamentos contabilísticos; 

 - O IVA e o seu tratamento na contabilidade. 

- Provisões, ativos e passivos contingentes; 

- Amortizações e depreciações de ativos; 

- Perdas por Imparidade; 

- Impostos Diferidos; 

- Resolução de exercícios práticos, inclusive com o recurso a software específico. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos desta Unidade Curricular encontram-se direcionados para a transmissão, aos alunos, dos primeiros conceitos de 
contabilidade financeira, nomeadamente sobre os diferentes normativos com ela relacionados, a sua aplicação prática, a sua 
importância face à necessidade de informação nas organizações e, por fim, sobre o cumprimento de um conjunto de exigências 

estatutárias, legais e fiscais. Neste contexto, também se procura realçar a importância da prestação de contas e do relato 
financeiro, visando a interligação com outras Unidades Curriculares do curso.  

Assim, pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre os diferentes normativos aplicáveis em Portugal na 
contabilidade financeira e as suas especificidades, apreendam as regras e procedimentos inerentes à execução regular da 

contabilidade e saibam identificar e cumprir as diferentes exigências que lhe são inerentes. 

Nestes termos, os conteúdos programáticos foram definidos visando a prossecução destes objetivos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aula expositiva; Resolução de casos práticos; debate das matérias leccionadas, entre outros. A avaliação é realizada com base 

em testes escritos sem consulta e trabalhos de grupo realizados em sala de aula. 

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

A contabilidade é, cada vez mais, uma área do saber que implica conjugar uma adequada formação teórica com uma 
componente de aplicação prática (o saber fazer) pois um futuro profissional deve estar tecnicamente preparado para dominar as  

duas vertentes da profissão, incluindo a utilização das adequadas ferramentas eletrónicas, indispensáveis nos dias de hoje.  

Logo, a metodologia de ensino adotada ao longo desta UC visa prosseguir estes dois objetivos, ministrando aos alunos os 
conhecimentos teóricos necessários e complementando-os depois com uma vertente prática, quer através da resolução de 
casos concretos, em sala de aula, como recorrendo a ferramentas eletrónicas, principalmente em trabalho autónomo, já que 

estas também são indispensáveis para um contato dos alunos com toda a realidade dos processos contabilísticos. Neste 
contexto, os estudantes têm acesso a software de contabilidade, licenciado para efeitos académicos, que estes podem instalar 
nos seus computadores pessoais, como forma de consolidar, executar e apreender os diferentes processos contabilísticos, de 
que são exemplos os lançamentos, as conferências de contas, os apuramentos de IVA, a impressão de balancetes ou extratos 

de conta, entre outros. Esta mesma metodologia é seguida depois no caso da UC de contabilidade geral II, mas dando ênfase 
às matérias incluídas nos seus conteúdos programáticos. 

Através destas metodologias de ensino é possível formar profissionais com conhecimentos multifacetados que lhes permitem 
dar resposta às inúmeras exigências com que se deparam na profissão, com o rigor e a capacidade técnica que as 

organizações deles esperam. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Procura-se, sempre que as matérias o permitam, aplicar metodologias de ensino teórico/práticas, conjugando a transmissão de 

conceitos teóricos com a sua aplicação prática, recorrendo à resolução de exercícios que pretendem reforçar e consolidar os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

 É também solicitado aos alunos que, em trabalho autónomo, resolvam diferentes exercícios e procedam ao seu 
lançamento em software de contabilidade (licenciado em nome da insitutição de ensino), visando reforçar e complementar a sua 

componente teórica e prática e demonstrar como é registada, processada e gerada a informação contabilistica.  

 Por fim, procura-se incentivar o debate nas aulas e fora delas e, ainda, o estudo e pesquisa de conceitos e temas, 
principalmente sobre matérias lecionadas ou correlacionadas.  

 A avaliação é baseada em testes escritos em sala de aula (60%), sem consulta, e na realização de trabalhos práticos 

em software de contabilidade (40%), numa vertente de trabalho autónomo.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Elementos de Contabilidade Geral (26ª edição). António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues, Áreas Editora. 
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2014.  

- Fundamentos de Contabilidade Financeira. Isabel Costa Lourenço, Ana Isabel Morais e Ana Isabel Lopes. Edições Sílabo. 
2015.  

- Contabilidade Financeira Explicada - Manual Prático (3ªedição). Cristina Gonçalves, Dolores Santos, J. Rodrigo, Sant´Ana 
Fernandes. Vida Económica. 2017. 

- SNC - Todas as Normas em Casos Práticos. Catarina Kaizeler, Domingos Cascais, José Pedro Farinha. Objetiva. 2017.  

- Contabilidade Financeira - Exercícios Resolvidos e Propostos. Ilídio Tomas Lopes, Almedina. 2017. 
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