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Objetivos de Aprendizagem
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vá
In

Compreender a Estrutura Conceptual do SNC [Sistema de Normalização Contabilística]. Analisar a
normalização internacional e os esforços para a sua efetivação. Enquadrar e analisar contabilisticamente as
operações internas e externas das empresas, no Sistema de Normalização Contabilística [SNC],
nomeadamente as operações da atividade operacional, as operações da atividade de investimento e as
operações da atividade de financiamento. Compreender a necessidade de informação a divulgar no Balanço,
Demonstração dos Resultados e Anexo. Interpretar as demonstrações financeiras e a sua articulação ¿
especialmente no que se refere ao trabalho de fim de exercício, tendo em atenção os vários utilizadores da
informação. Compreender as NCRF. Desenvolver a visão da contabilidade como sistema de informação e
ferramenta indispensável à compreensão da evolução económica e financeira das empresas.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit

o

Understand the Conceptual Structure of the SNC [Sistema de Normalização Contabilística]. Analyze
international standardization and efforts to achieve it. Accounting framework and analysis of the internal and
external operations of companies, in the Sistema de Normalização Contabilística [SNC], namely the
operations of the operating activity, the operations of the investment activity and the operations of the
financing activity. Understand the need for information to disclose in the Balance Sheet, Income Statement
and Annex. Interpret the financial statements and their articulation - especially with regard to year-end work,
taking into account the various users of the information. Understand the NCRF. Develop the vision of
accounting as an information system and indispensable tool for understanding the economic and financial
evolution of companies.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)

A estrutura conceptual do SNC [Sistema de Normalização Contabilística].
Estudo específico das operações e respetivas NCRF associadas: NCRF 20 ¿ Rédito / NCRF 19 ¿ Contratos
de construção. O ciclo das operações ¿ Atividade de investimento: Investimentos financeiros; Propriedades
de investimento; Ativos fixos tangíveis; Ativos Intangíveis; Ativos não correntes detidos para venda. O ciclo
das operações ¿ Atividade de financiamento: Capital e operações associadas; Financiamento bancário;
Locação financeira ¿ NCRF 9; outras operações de financiamento; abordagem à NCRF 10. Operações de
fim de exercício: Conceitos gerais; Regularização de contas e principais operações de fim do exercício;
Apuramento dos resultados; O balanço e a demonstração dos resultados por naturezas.
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Syllabus (Lim:1000)
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The conceptual structure of the CNS [Accounting Standardization System].
Specific study of operations and associated NCRF: NCRF 20 - Revenue / NCRF 19 - Construction contracts.
The cycle of operations - Investment activity: Financial investments; Investment properties; Tangible fixed
assets; Intangible assets; Non-current assets held for sale. The cycle of operations - Financing activity:
Capital and associated operations; Bank financing; Finance leasing - NCRF 9; other financing operations;
NCRF approach 10. End-of-year operations: General concepts; Regularization of accounts and main
year-end operations; Clearance of results; The balance sheet and the income statement by nature.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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A metodologia de ensino apresentada permite que os alunos adquiram um sólido conhecimento quer dos
fundamentos teóricos quer da realidade prática das matérias lecionadas. Para um melhor acompanhamento
e compreensão das matérias, os docentes fornecem aos alunos apontamentos sobre os diversos temas
abordados nas aulas que completam a bibliografia recomendada. Além disso, os casos práticos
apresentados nas aulas aos alunos serão disponibilizados posteriormente com as respetivas resoluções e
esclarecimentos adequados, que os ajudarão a desenvolver as competências esperadas pelos objetivos da
unidade curricular.
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Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)
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The teaching methodology presented allows students to acquire a solid knowledge of both the theoretical
foundations and the practical reality of the subjects taught. For better monitoring and understanding of the
subjects, teachers provide students with notes on the various topics covered in classes that complete the
recommended bibliography. In addition, the case studies presented to students will be available later with
appropriate resolutions and clarifications, which will help them develop the skills expected by the objectives of
the course.
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)
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Borges, A, Rodrigues, José Azevedo [2021]; Elementos de Contabilidade Geral ¿ 27.ª Edição, Áreas Editora
[657 BOR - versão anterior]
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Gomes, João; Pires, Jorge [2015]; SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística, Teoria e Prática ¿ 5.ª
Edição, Edição Vida Económica. [657 GOM - versão anterior]
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Rodrigues, Ana Maria [2016]; SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística ¿ 3.ª Edição, Almedina.
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Rodrigues, João [2015]; SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística Explicado ¿ 5.ª Edição, Porto
Editora.
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SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística ¿ 6.ª Edição [2016], Porto Editora.
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Bibliography (Lim:1000)
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Borges, A, Rodrigues, José Azevedo [2014]; Elementos de Contabilidade Geral ¿ 26.ª Edição, Áreas Editora
[657 BOR - versão anterior]
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Gomes, João; Pires, Jorge [2015]; SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística, Teoria e Prática ¿ 5.ª
Edição, Edição Vida Económica. [657 GOM - versão anterior]
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Rodrigues, Ana Maria [2016]; SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística ¿ 3.ª Edição, Almedina.
Rodrigues, João [2015]; SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística Explicado ¿ 5.ª Edição, Porto
Editora.
SNC ¿ Sistema de Normalização Contabilística ¿ 6.ª Edição [2016], Porto Editora.

Observações
«Observações»
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«Observations»
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Observações complementares
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