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DOCENTE RESPONSÁVEL: Orlando Manuel Barrocas Roque 
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Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável  
  

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM  

- Capacidade de definir qual o normativo a adoptar por cada empresa;  

- Domínio da estrutura conceptual do SNC;  

- Domínio das NCRF;  

- Aplicação das NCRF;  

- Compreensão e execução das operações de fim de exercício. Elaboração das peças contabilísticas finais;  

- Saber determinar, ou apurar, os impostos a pagar;  

- Deter conhecimentos sobre Consolidação de contas e seus objectivos;  

- Capacidade de adaptação dos conhecimentos a situações reais;  

- Compreensão e capacidade de resolução correcta dos exercícios propostos.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

1. Operações de fim de exercício;  

Balancetes de verificação;  

Regularização de contas; Balancete 

rectificado;  

Apuramento dos resultados;  

Estimativa de impostos sobre o rendimento;  

Encerramento e reabertura de contas;  

Peças contabilísticas fundamentais;  

Demonstrações de carácter financeiro;  

Balanço;  

Demonstração de fluxos de caixa e seu anexo;  

Demonstrações de carácter económico;  
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Demonstração de resultados por natureza;  

Demonstração de resultados por funções;  

Demonstração das variações nos capitais próprios  

Notas Anexas  

2. Contas consolidadas  

Métodos de consolidação de contas  

Perímetro de consolidação  

Operações de consolidação  

Demonstrações financeiras consolidadas  

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 conceitos de 
contabilidade financeira relacionados com o relato financeiro, visando que estes adquiram conhecimentos sobre as exigências 

de prestação de contas em termos individuais e consolidados de acordo com o conjunto de normas aplicáveis em Portugal. 
Neste sentido, os conteúdos programáticos foram desenhados visando a prossecução destes objectivos.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Aula expositiva; Resolução de casos práticos; Realização de um trabalho de grupo com base em software de contabilidade, 
debate das matérias leccionadas, entre outros. A avaliação é realizada com base em testes escritos sem consulta e trabalhos 

de grupo realizados autonomamente pelos alunos.  

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

AA exposição dos conteúdos programáticos é acompanhada com a resolução de casos práticos, permitindo aos alunos 
aplicarem os conhecimentos adquiridos numa área bastante relevante no curso e na sua vida profissional futura.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO  

Realização de um trabalho prático em grupo com uma ponderação global de 40% da nota final e ainda uma prova de frequência 
com ponderação de 60% e com nota mínima de 7,0 valores, para que o aluno obtenha aproveitamento na Unidade Curricular. 
Os alunos que não obtenham nota final de 10.0 valores nas avaliações por regime de frequência poderão realizar um exame 
final nas mesmas circunstâncias, ou seja, sendo-lhes contadas as notas dos trabalhos realizados (também com ponderação 
final de 40%) e em que o exame também terá uma ponderação de 60%, mais uma vez com uma nota mínima de 7,0 valores.   

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL  

Obrigatória:  

Elementos de Contabilidade Geral. António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues. 25.ª Edição. Áreas Editora. 2010 
(ou versão mais recente, se já existir).  

Complementar:   

SNC - Sistema de Normalização Contabilística Explicado. João Rodrigues. 4.ª Edição. Porto Editora. 2014  

Demonstração dos Fluxos de Caixa.  2ª Edição. António C. Pires Caiado, Primavera M. Daniel Gil. Áreas Editora. 2014.  

A profissão de Técnico Oficial de Contas - Enquadramento normativo. Cristina Gonçalves, Gabriela Gonçalves, Elizabete 
Sequeira. Editora: Vida Económica. 2014.  
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