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Distribuição de Horas de Contato por tipo de Ensino 

Total Teórico Teórico/Prático Prático e 
Laboratorial 

Trabalho 
de Campo Seminário Orientação Tutorial 

45 
 

 45     

 

Distribution of Contact Hours by type of education 

Total theoretical theoretical / 
practical 

practical and 
Laboratory Field Work seminar Tutorial 

45 
 

 45     

 

Docente Responsável / Teacher in charge Correio eletrónico / Email 

Equiparado a Professor Adjunto Filipa Nogueira filipa.nogueira@esg.ipsantarem.pt 

  

  

  

 

 

 

Código Área Científica ECTS Obrigatória/Optativa Semestre Ano Curricular 
 Contabilidade  5   2017/2018 

Code Scientific Area ECTS Compulsory /Elective Semester Academic Year  
 Accounting 5   2017/2018 

Ficha de Unidade Curricular / Área Temática: Contabilidade Financeira e Relato/Accounting  

Sheet Course / Thematic Area: Financial Accounting and Reporting /Accounting  

Sistema de Garantia da Qualidade 

mailto:filipa.nogueira@esg.ipsantarem.pt
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Objetivos de Aprendizagem (conhecimento, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 

Dar a conhecer a importância da Contabilidade dentro dos sistemas de informação e gestão 
das empresas. 
Compreender os conceitos fundamentais de Contabilidade, os objetivos das demonstrações 
financeiras e da Estrutura conceptual da contabilidade. 
Estudar de forma sistemática as Demonstrações Financeiras em especial o Balanço, a 
Demonstração de resultados e a Demonstração dos fluxos de caixa. 
Compreender e aplicar os pressupostos das Normas internacionais de Contabilidade. 
 
Learning outcomes of the curricular unit 
Understand the importance of Accounting in the information systems and business 
management. 
Understand and learn accounting concepts and standards. Understand financial reporting 
objectives and the conceptual framework. 
Study the Financial Statements in particular the balance sheet, income statement and 
statement of cash flows. 
Understand and apply the assumptions of the International Accounting Standards. 

Conteúdos programáticos 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Noção e função da contabilidade e das demostrações financeiras. 
1.2.Património, factos patrimoniais, ativos, passivos, contas a receber e a pagar, inventário, 
capital, gastos, rendimentos e lucros. 
2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
2.1. Balanço 
2.2. Demonstração dos resultados. 
2.3. Mapa de Fluxos de Caixa 
3. ANÁLISE CONTABILISTICA 
3.1. Objetivos da preparação das demonstrações financeiras para análise financeira e de 
gestão. 
 
Syllabus 

1. INTRODUCTION 
1.1. Accounting and Financial Statements, concept and objectives. 
1.2. Property, property facts, assets, liabilities, accounts receivable and payable, inventory, 
capital spending, revenues and profits. 
2. FINANCIAL STATEMENTS 
2.1. Balance Sheet 
2.2. Income statement. 
2.3. Cash Flow Statement 
3. ANALYSIS accounting 
3.1. Objectives of financial statements for financial analysis and management. 
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Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da Unidade 
Curricular 

O estudo sistemático da função da contabilidade através do conhecimento dos seus 
pressupostos, da sua estrutura, característica, e objetivos, bem como a sua aplicação prática 
permitirá: conhecer a importância da Contabilidade; perceber o enquadramento existente 
entre a Contabilidade Financeira e o Sistema contabilístico em vigor; compreender os 
conceitos fundamentais de Contabilidade; aprofundar o conhecimento sobre as 
especificidades de algumas contas; analisar as demonstrações financeiras numa perspetiva de 
utilizador da informação. 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

The systematic study of the accounting function through knowledge of its assumptions, its 
structure, character and goals, as well as their practical application will allow: to know the 
importance of accounting; realize the existing framework between financial accounting and 
the accounting system; understand the fundamental concepts of accounting; increase 
knowledge about the specifics of some accounts; analyze the financial statements on a 
prospective information user. 

Metodologia de Ensino (Avaliação incluída) 

Para além do necessário enquadramento teórico, realizado através da exposição dos 
conteúdos teóricos, o trabalho a desenvolver terá uma perspetiva igualmente prática pelo que 
paralelamente àquelas exposições teóricas serão apresentados e resolvidos casos que 
permitam ilustrar a prática contabilística em geral. A avaliação de conhecimentos será baseada 
no método de avaliação contínua, com as seguintes ponderações: um teste com ponderação 
de 85%; trabalho e participação nas atividades letivas com ponderação de 15%. Não há lugar à 
realização de provas orais. 

Teaching methodologies 

Teachers make available to students a set of texts and other teaching materials (books, slides, 
exercises, cases) that bear the bulk of the material to teach and assess. The assessment of 
knowledge will be based on the continuous assessment method, with the following weights: a 
test weighting 85%; written work and participation in class activities weighting 15%. There are 
no oral examinations. 

Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de Aprendizagem 
da Unidade Curricular.  

Através da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, os alunos poderão elaborar as 
demonstrações financeiras previstas, bem como analisar de forma crítica a documentação de 
cariz contabilístico, produzida e emanada pelas empresas. O estudo sistemático da legislação 
publicada permitirá um conhecimento das regras, características e objetivos da contabilidade 
atual. 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning 
outcomes 
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Through the practical application students can prepare the financial statements and will be 
able to critically analyze the nature of accounting documentation, produced and issued by 
companies. The systematic study of the enacted legislation will allow an understanding of the 
rules, objectives and characteristics of current accounts. 
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