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Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver 
Proporcionar conhecimentos essenciais sobre o funcionamento das organizações, evidenciar 
a importância da contabilidade no sistema de informação das empresas e como instrumento 
de gestão. Destacar os principais documentos e suportes de informação. Destacar a estrutura 
conceptual do SNC. Transmitir conhecimentos básicos sobre a ciência, os conceitos e as 
técnicas contabilísticas. Familiarizar os alunos com os procedimentos contabilísticos 
correntes, nas suas diferentes fases de processamento, desde a abertura ao encerramento de 
contas, com especial ênfase, nesta primeira parte, na elaboração das demonstrações 
financeiras. 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed 
To provide essential knowledge regarding the functioning of organizations and establish the 
relevance of Accounting as a source of information and management tool. Establish the main 
documents that support this information. Explain the conceptual structure of SNC and provide 
basic knowledge regarding the science, concepts and accounting techniques. Allow students 
to familiarize themselves with current accounting procedures, according to their different 
stages, since the opening to the closure of accounts, with special emphasis, in this first part, 
on the financial statements. 
 
Conteúdos Programáticos 
1 – Introdução 
Contabilidade: principais definições e conceitos. Objetivos da Contabilidade e a relação com a 
atividade empresarial. 
2 – O Sistema de Normalização Contabilística 
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Necessidades de harmonização e o normativo nacional (SNC). O código de contas. 
Características, elementos e mapas das Demonstrações Financeiras. Documentos de suporte 
e informação contabilística. 
3 – Conceitos fundamentais da estática e dinâmica patrimonial. 
Património, Inventário e Balanço. 
Factos patrimoniais e a equação fundamental da contabilidade. A conta e o lançamento 
contabilístico: o método digráfico. 
O processo contabilístico: Diário e Razão. Balancete e Balanço Preliminar. 
4 - Demonstrações Financeiras. 
Apuramento e Demonstração de Resultados. Balanço Final. Breve ilustração dos restantes 
mapas das Demonstrações Financeiras. Notas sobre o registo do IRC. 
5 - Estudo das contas (Parte I) 
Classe 1 – Disponibilidades: meios financeiros líquidos; 
Classe 2 – Terceiros: contas a receber e a pagar. O registo do IVA. Compras e Vendas. 
 
Syllabus 
1- Introduction. Accounting: main definitions and concepts. Objectives and relation with the 
business activity. 
2- Harmonization requirements and the national normative (SNC). The accounts code; main 
elements and maps of the Financial Statements. Support documents to accounting. 
3- Main concepts regarding the static and dynamic approaches. Patrimony, Inventory and the 
Balance Sheet. Patrimonial facts, accounts and accounting entries. Cash books and ledger 
cards. 
4 - Financial statements. The balance sheet. Income and cash-flow statements. Brief notes on 
income taxes. 
4- Study of accounts: Class 1 – Cash and cash equivalents, Class 2 – Accounts receivable 
and payable; VAT. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 
curricular 
A primeira parte dos objetivos está relacionada com os capítulos 1 e 2. A segunda parte dos 
objetivos com os capítulos 3 e 4. A última parte dos objetivos é tratada na disciplina de 
Contabilidade Geral II. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
The first part of the objectives is associated with chapters 1 and 2; the second part with 
chapters 3 and 4. The third part of the purposes of this course is dealt with in Contabilidade 
Geral II. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As metodologias a utilizar são o método expositivo, com recurso a material bibliográfico e à 
projeção de diapositivos. Será utilizada também a metodologia por simulação pedagógica, isto 
é o processo de ensino-aprendizagem realizado em condições próximas da realidade 
empresarial, a partir de casos práticos. A avaliação da unidade curricular é feita com base em 
dois testes, com ponderação final na nota próxima dos 80%, e numa avaliação prática que 



depende da assiduidade, participação nas aulas e realização de trabalhos práticos 
(ponderação acumulada próxima de 20%). 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The lectures will be based on the bibliographical material, the projection of slides and the 
discussion of practical cases similar to those faced in a working environment. Evaluation is 
based on two written tests (worth around 80% of the final grade) and on a practical evaluation 
that includes assiduity, participation in class and homeworks (weighting around 20% of the 
final grade). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade 
curricular 
A adoção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; 
descobrir métodos de trabalho a utilizar; detetar a importância da atividade contabilística no 
contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas e suscitar uma discussão 
permanente nas aulas. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives  
The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; 
discover working methods to be used; detect the importance of the accounting activity in a 
business context; apply knowledge in new situations and raise an ongoing discussion in class. 
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