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Objetivos de Aprendizagem
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Deseja-se que o aluno pense a empresa em termos de modelo económico-financeiro que se serve de base à
elaboração do orçamento anual.
A consolidação da visão contabilístico-financeiro da empresa é um objectivo que procura ser alcançado por
resoluções de casos práticos, exposição de casos reais de implementação de orçamentos.
O aluno deve ficar apto a elaborar um orçamento em folha de cálculo e discuti-lo com base em cenários
alternativos.
O controlo orçamental é apresentado na perspectiva de análise de desvios e Tableau de Bord e inserido
numa óptica de custeio baseado nas actividades.
Porque o tema não é estático, procura-se igualmente fazer a ponte entre os conhecimentos aqui discutidos e
os novos desenvolvimentos do tema ou mesmo a interligação destes temas com os de outras disciplinas
mais adiantadas no curriculum.
O aluno deverá ter adquirido as competências inerentes à frequência da unidade de Contabilidade de
Gestão do Plano Cessante.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit

ce

It is hoped that the student thinks the company in terms of economic and financial model that that supports
the preparation of the annual budget.
The consolidation of accounting and financial vision of the company is an objective that seeks to be achieved
by resolutions of practical cases, exposure of actual implementation of budgets.
The student should be able to draw up a budget spreadsheet and discuss it based on alternative scenarios.
Budgetary control is presented in the context of deviation analysis and Tableau de Bord and inserted into
optical activity-based costing.
Because the issue is not static, it is also looking to bridge the knowledge discussed here and the new
developments of the theme or the interconnection of these topics with other subjects earlier in the curriculum.
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The student should have acquired the skills inherent frequency unit Management Accounting Outgoing Plan.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)

ão

1. A CONTABILIDADE DE GESTÃO E O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA EMPRESA

3. A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA EMPRESA
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4. A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E A INFORMÁTICA.

fic

aç

2. GESTÃO ORÇAMENTAL ¿ INTRODUÇÃO
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5. CUSTOS BÁSICOS
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6. O CONTROLO ORÇAMENTAL
- Controlo dos desvios enquanto etapa fundamental da gestão orçamental.
- Os desvios relevantes e intervalos de controlo.
- Os orçamentos ajustados
- Desvios na demonstração de resultados
- Desvios do custo de produção acabada
- Desvios dos centros de custos
- Limitações do sistema de análise de desvios
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7. EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO.
- Desvantagens do Sistema tradicionais enquanto instrumento de informação e controlo da actividade dos
gestores;
- Tableau de Bord e Balanced Score Card
- Análise de desempenho utilizando indicadores quantitativos e qualitativos.
- A Contabilidade a custos padrões e o Benchmarking;
- Custos da qualidade;
- Custos ambientais.
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Syllabus (Lim:1000)
1 st. ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM COMPANY

vá
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2nd. BUDGET MANAGEMENT - INTRODUCTION
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3rd. THE PREPARATION OF ENTERPRISE BUDGETS
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4th. THE PREPARATION OF BUDGETS AND A COMPUTER.
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5th. BASIC COSTS
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6th. CONTROL OFFICER
- Control of deviations while key step in the budget management.
- The relevant deviations and control intervals.
- Budgets adjusted
- Deviations in the income statement
- Branching production cost finished
- Deviations from cost centers
- Limitations of the analysis system deviations
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7th. EVOLUTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING.
- Drawbacks of traditional system as an instrument of information and control of the activity of managers;
- Tableau de Bord and Balanced Score Card
- Performance analysis using quantitative and qualitative indicators.
- The cost accounting standards and Benchmarking;
- Quality costs;
- Environmental costs
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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A unidade curricular organiza-se em aulas teórico-práticas.
Algumas das sessões privilegiar-se uma metodologia expositiva, apesar de, dada a natureza técnica da
maioria dos temas a apresentar, haja um forte recurso a exemplos e a demonstrações de aplicação dos
conceitos expostos.
Na maioria das sessões estas correspondem à aplicação dos conceitos expostos/demonstrados através da
resolução, acompanhada e orientada pelo docente, de exercícios que constam de um caderno de exercícios.
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O aluno é avaliado por uma das três opções alternativas:
a) Da realização de uma prova de exame, ao qual acedem todos os alunos regularmente inscritos na
unidade curricular;
b) Da realização de uma prova em época de recurso;
c) Através de frequência com base em:
- Uma prova final de frequência;
- Um trabalho prático a realizar pelo aluno, em grupo.
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Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)
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The course is organized into practical classes.
Some of the sessions focus on a methodology expository, though, given the technical nature of most of the
topics to be presented, there is a heavy reliance on statements and examples of application of the concepts
exposed.
Most of these sessions correspond to the application of the concepts displayed / demonstrated through the
resolution, accompanied and guided by the teacher, exercises contained in a workbook.
The student is evaluated by one of three alternative options:
a) The performance of a proof test, which regularly accessing all students enrolled in the course;
b) The performance of a test in time of action;
c) By frequency based on:
- A final test frequency;
- A practical work to be undertaken by the student group.
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)
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Observations
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Observações complementares
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