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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: 9152315; 9994315 - Contabilidade de Gestão e Orçamental 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 344 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Clara Pereira Pires 

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       80                                     70 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o estudante demonstrará que é capaz de: 

• Conhecer os métodos e técnicas a aplicar no desenvolvimento de Sistemas de apuramento e custeio por 

produtos, funções e departamentos das empresas; 

• Compreender a importância dos trabalhos de Contabilidade de Gestão e Orçamento como instrumento 

fundamental de gestão e organização de empresas; 

• Conhecer os principais aspectos da actividade do gestor, bem como as bases que poderão ser adquiridas 

quer para o seguimento da profissão, quer para qualquer outra actividade, nomeadamente no que respeita à 

metodologia, sistematização, disciplina e organização do trabalho a desenvolver. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• A contabilidade geral e a informação interna. 

• Objetivos e características da contabilidade analítica. 

• O SNC e a Contabilidade Analítica. 

• Classificações várias dos custos nas organizações. 

• O custo industrial, comercial e complexivo. 

• Custos dos produtos e custos do período. 

• Classificação dos custos para controlo. 

• Análise das principais componentes do custo de produção. 

• Custos não industriais. 

• Imputação dos Gastos Gerais de Fabrico. Escolha da base de imputação 

• Diferentes técnicas de custeio. 

• Método de apuramento dos custos de produção: direto, indireto e misto. 
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• Apresentação de uma classe 9 – Contabilidade Analítica ou interna. 

• Diferentes métodos de custeio. 

• Divisão funcional dos custos. 

• O método das secções homogéneas 

• Apuramento dos custos pelo método das secções. 

• Centros de custos e de Lucros. 

• Controlo de Custos: Controlo dos desperdícios e defeituosos. 

• Alternativas de custeio e resultados. 

• Processo Orçamental e Processo de Planeamento. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Preparação prática e intensiva de profissionais para a realização da função de Contabilista de Gestão; 

Dotar os alunos dos instrumentos práticos necessários as 4 áreas do controlo de gestão – contabilidade de custos, 

informação de gestão, monitorização e orçamentação.  

Complementar: 

Construir software próprio, recorrendo a folhas de calculo em Excel ou similar, tendo por base os casos práticos 

desenvolvidos ao longo do curso 

Parcial: 

Relevar a importância do controlo de gestão como ferramenta de criação de valor. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. Avaliação contínua: Resolução de um exercício na sala de aula, individualmente ou por um grupo de 2 

alunos. (Ponderação 40 %); Teste de avaliação individual. (Ponderação 60 %). 

2. Regime alternativo de avaliação e Regime dos Trabalhadores-Estudantes: Resolução de um exercício na 

sala de aula, individualmente ou por um grupo de 2 alunos. (Ponderação 40 %); Teste de avaliação individual. 

(Ponderação 60 %): Todos os alunos podem realizar um exame de recurso, a efectuar na época de recurso marcada no 

calendário escolar, sendo obrigatório inscreverem-se nos Serviços Académicos. 

3. Época especial / Melhoria de nota: Resolução de um exercício na sala de aula, individualmente ou por um 

grupo de 2 alunos. (Ponderação 40 %); Teste de avaliação individual. (Ponderação 60 %). Poderão realizar estes exames 

os alunos que reúnam as condições estipuladas no Regulamento Escolar Interno. 

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

As aulas com componente teórica serão suportadas em apresentação oral apoiadas em meios audiovisuais. 

Serão realizados trabalhos práticos pelos alunos sobre temas relacionados com a utilidade da informação financeira, 

preferencialmente com contacto directo com empresas e instituições similares. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

.A metodologia de avaliação consiste na realização de testes escritos individuais onde constam questões teórico-práticas e, 
ainda a realização de um trabalho que consiste na elaboração dos vários orçamentos de uma determinada empresa. 
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