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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: 915220; 999420  - Contabilidade Pública 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 344 ECTS: 4,0 

 
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) 

100 15       30                               55 

 

Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

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

- Compreender os principais conceitos inerentes à administração financeira do estado; 

- Conhecer as regras inerentes à preparação, aprovação e execução do Orçamento anual. 

- Apreender o papel do controlo financeiro no estado e as suas medidas mais relevantes; 

- Compreender os objectivos e a importância da contabilidade orçamental e patrimonial no setor público; 

- Conhecer os conteúdos do SNC-AP e suas diferenças face ao POCP e Planos sectoriais; 

- Compreender o PCM e a sua articulação; 

- Compreender as várias fases da execução do orçamento na vertente orçamental e patrimonial; 

- Apreender os processos de registo na contabilidade orçamental e patrimonial; 

- Compreender as diferentes fases da prestação de contas e as suas exigências; 

- Saber preparar e analisar os diferentes mapas de prestação de contas na vertente orçamental e patrimonial; 

- Capacidade de resolução correta dos exercícios propostos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1) O IPSASB e a harmonização internacional em curso na contabilidade pública; 

2) Caracterização das Finanças Públicas em Portugal. A organização financeira do Estado e os princípios Orçamentais 
vigentes; 

3) A contabilidade orçamental: 

 a) Conceitos orçamentais; 

 b) A classe zero do PCM: classificadores e rúbricas orçamentais; 

    c) Orçamento inicial e suas alterações e a execução da receita e da despesa; 

 d) As reposições (RAP e RNAP); 

 e) A informação para períodos futuros - receita e despesa; 

 f) As operações de tesouraria; 



Página 2 de 2 

 g) O encerramento da contabilidade orçamental; 

 h) O relato orçamental individual e consolidado: componentes e finalidades. 

4) A contabilidade financeira (contas individuais) 

 a) A estrutura conceptual do SNC-AP: finalidades, objetivos e particularidades; 

 b) Estudo e articulação das contas do PCM; 

 c) Estudo das principais NCP e sua aplicação prática; 

 d) O relato financeiro; 

 e) Estrutura e conteúdo das DF´s 

5) A contabilidade de gestão: a NCP 27.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos desta Unidade Curricular encontram-se direccionados para a transmissão, aos alunos, dos primeiros conceitos de 
contabilidade pública, pretendendo-se que estes adquiram conhecimentos sobre as normas a aplicar em Portugal pelas 
entidades e organismos do estado e dominem as regras e procedimentos inerentes à sua execução e ao processo de relato que 
lhe está inerente. 

Neste sentido, os conteúdos programáticos foram desenhados visando a prossecução destes objectivos, realçando-se, ainda, a 
importância da interligação desta UC com outras Unidades Curriculares do curso. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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 através do recurso à resolução de exercícios práticos que pretendem reforçar e 
consolidar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

É também solicitado aos alunos que desenvolvam trabalho prático e autónomo, visando reforçar e complementar a componente 
teórica e prática lecionada em sala de aula. 

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. 

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 o futuro profissional deve estar tecnicamente preparado para dominar as 
duas vertentes da profissão. 

Logo, a metodologia de ensino adotada ao longo desta UC visa prosseguir estes dois objectivos, ministrando-se primeiro os 
conhecimentos teóricos necessários aos alunos e procurando-se, depois, complementar e reforçar os mesmos através da 

resolução de casos práticos, quer em sala de aula quer até em regime trabalho autónomo, neste último caso através da 
elaboração de trabalhos para avaliação, que envolvem também alguma pesquisa de dados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é baseada em testes escritos em sala de aula (60% da nota final, com a nota mínima de 7,5 valores), sem consulta, 
e ainda na realização de trabalhos práticos (40% da nota final) já numa vertente de trabalho autónomo.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Contabilidade Orçamental Pública - De Acordo com o SNC-AP (2017). João Carvalho, Olga Silveira, Pires Caiado e Victor 

Simões. Áreas Editora; 

- O Sistema de Normalização Contabilística - Administrações Públicas (2016). Teoria e Prática. Alberto Velez Nunes, Lúcia Lima 
Rodrigues, Luís Cracel Viana. Almedina; 

- Gestão Orçamental & Contabilidade Pública (2015). Ana Calado Pinto; Tiago Joanaz Melo e  Paula Gomes Santos. ATF 

Edições. 
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