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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: 9152301;9994301 - Contabilidade Financeira 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       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Compreender os objetivos da contabilidade financeira nas organizações;  

 Saber definir e enquadrar as entidades no respetivo normativo a adotar; 

 Dominar a estrutura conceptual do SNC; 

 Dominar, em termos teóricos e práticos, as NCRF e seus objetivos; 

 Saber articular as exigências contabilísticas com as obrigações fiscais; 

 Compreender e saber aplicar os conhecimentos a situações reais; 

 Saber resolver corretamente os exercícios propostos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Evolução histórica da contabilidade e do seu papel como instrumento de gestão; 

2. Divisões da Contabilidade e seus objectivos 

2.1. A Contabilidade externa, geral ou financeira  

2.2. A Contabilidade interna, analítica ou de gestão 

2.3. A Contabilidade orçamental ou previsional  

3. Normas, a considerar em Portugal, para a elaboração da contabilidade; 

3.1. Normas internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) 

3.2. Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) 

3.3. Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-PE) 

3.4. Normas para Micro entidades (NCM) 

4. Conceitos fundamentais em Contabilidade 

4.1. O património e suas variações 

4.2. O Plano de contas 

4.3. Os lançamentos contabilísticos 
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4.4. A estrutura Conceptual 

4.5. Os procedimentos sistemáticos a serem adoptados nas classes 2, 3 e 4  

4.5.1. As Depreciações e Amortizações      

4.5.2. As provisões 

4.5.3. As imparidades de activos 

5. Estudo das NRCF: âmbito e conteúdo, movimentação e articulação. 

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 financeira, visando que estes adquiram conhecimentos sobre o conjunto de normas  aplicáveis em Portugal e 
dominem as regras e procedimentos inerentes à sua execução. Neste sentido, os conteúdos programáticos foram desenhados 
visando a prossecução destes objectivos de 1000 caracteres com espaços>> 

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 ou em trabalho autónomo.  

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

A 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 para a sua vida profissional futura. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de um conjunto de trabalhos práticos individuais com uma ponderação global de 40% da nota final e ainda uma 
prova de frequência com ponderação de 60% e com nota mínima de 7,5 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 7,5 valores.       
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