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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos definidos na UC de Normalização Contabilística, face as alterações normativas que 
levaram à utilização do Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), pretendem que o estudante 
efetue: 

• Identificação dos normativos de referência em normalização, quer internacionais, quer 
nacionais: o SNC – enquadramento legal; 

• Compreensão a estrutura conceptual do SNC, principais conceitos e sua aplicação prática; 

• Revisão e integração das NCRF, dando especial enfoque aos conceitos de reconhecimento, 
mensuração e desreconhecimento aplicáveis.  

• Compreensão da movimentação das contas e lançamento das operações de acordo com as 
normas respetivas. 

• Aprofundamento das competências na preparação da informação financeira anual, 
nomeadamente no que se refere às demonstrações financeiras anuais e intercalares de 
acordo com o normativo nacional (SNC). 

 
E, face ao Normativo Internacional (IAESB-IFAC), o estudante nesta UC deve, adquirir os seguintes 

resultados de aprendizagem, passíveis de aplicar em ambientes de trabalho caracterizados por níveis 

moderados de ambiguidade, complexidade e incerteza, aplicar princípios contabilísticos a transações 

e outros eventos; aplicar o sistema de normalização contabilística da jurisdição nacional; aplicar as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro e outras normas relevantes; avaliar a adequação das 

políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras; preparar 

demonstrações financeiras, de acordo com as normas da jurisdição nacional, as NIRF ou outras 

normas relevantes; interpretar as demonstrações financeiras e as divulgações relacionadas; e, ainda, 

interpretar relatórios que incluam dados e informações não financeiras. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Harmonização e Normalização contabilística 

1.1 - Aspetos gerais da normalização contabilística 
1.1.1. Objetivos 
1.1.2. Vantagens e desvantagens 
1.1.3. Normalização contabilística e o planeamento contabilístico 

1.2. - A normalização contabilística em Portugal 
1.2.1. Organismos de normalização contabilística 

GFUC previsto 
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1.2.2. Instrumentos de normalização contabilística 
1.2.3. Normalização contabilística setorial nos setores público e privado da 
economia 

1.3. - Alguns referenciais da harmonização contabilística a nível mundial 
1.3.1. Objetivos da harmonização contabilística internacional 
1.3.2. Ordenamento contabilístico contemporâneo – principais modelos de 
normalização contabilística 
1.3.3. O IASB: origem, objetivos e estrutura 
1.3.4. Normas emitidas pelo IASB 
1.3.5. A harmonização contabilística na Europa comunitária 
 

2. Normativos de Referência (SNC) 

2.1. Análise dos Anexos ao Decreto-Lei do SNC 
2.1.1 Bases para Apresentação de Demonstrações Financeiras (DF) 
2.1.2 Modelos de DF 
2.1.3 Código de Contas 
2.1.4 Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) 
2.1.5 Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades 
(NCRF-PE) 
2.1.6 Normas Interpretativas 
2.1.7 Outras Normas 

2.2 Estrutura conceptual do SNC 
2.2.1 Objetivo 
2.2.3 Pressupostos 
2.2.4 Características Qualitativas 
2.2.5 Elementos das DF 
2.2.6 Reconhecimento dos elementos das DF 
2.2.7 Mensuração dos elementos das DF 
2.2.8 Conceitos de capital e manutenção de capital 

3. Preparação de Informação Contabilística  
3.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras 

3.1.1 NCRF 1: Estrutura e Conteúdo das DF 
3.1.1.1 Balanço 
3.1.1.2 Demonstrações dos Resultados 
3.1.1.3 Demonstração das Alterações no Capital Próprio 
3.1.1.4 Anexo 

3.1.2. NCRF 2: Demonstração de Fluxos de Caixa  
3.1.3. NCRF 4: Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas 
contabilísticas e erros 
3.1.4. NCRF 24: Acontecimentos após a data do Balanço 

3.2. Ativos não Correntes 
3.2.1. NCRF 6: Ativos Intangíveis 
3.2.2. NCRF 7: Ativos Fixos Tangíveis 
3.2.3. NCRF 10: Custos de Empréstimos Obtidos 

3.3. Propriedades de Investimento, Locações e imparidade de ativos 
3.3.1. NCRF 11: Propriedades de investimento 
3.3.2. NCRF 9: Locações 
3.3.3. NCRF 12: Imparidade de Ativos 

3.4. Ativos correntes e rédito 
3.4.1. NCRF 8: Ativos não correntes detidos para venda e unidades 
operacionais descontinuadas 
3.4.2. NCRF 18: Inventários 
3.4.3. NCRF 19: Contratos de Construção 
3.4.4. NCRF 20: Rédito 
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3.4.5. NCRF 22: Contabilização dos subsídios do Governo e divulgação de 
apoios do Governo 

3.5. Instrumentos Financeiros 
3.5.1. NCRF 27: Instrumentos Financeiros. 

3.6. Passivos não Financeiros 
3.6.1. NCRF 21: Provisões; passivos e ativos contingentes 
3.6.2. NCRF 28: Benefícios dos Empregados 

3.7. Tratamento contabilístico de Partes Relacionadas 
3.7.1. NCRF 5: Divulgações de partes relacionadas. 
3.7.2. NCRF 13: Interesses em empreendimentos conjuntos e investimentos 
em associadas. 
3.7.3. NCRF 23: Os efeitos de alterações em taxas de câmbio 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O primeiro objetivo será alcançado com a lecionação do primeiro capítulo enquadramento da 
normalização contabilística em termos mundiais, europeus e nacionais. 

O segundo objetivo será alcançado com a lecionação do segundo capítulo que descreve o Decreto-lei 
que criou o SNC e respetivos anexos. Nesta fase o objetivo pedagógico passa pela identificação 
do enquadramento legal do SNC e principais normativos de referência. Também no segundo 
capítulo se analisa a estrutura concetual, sendo que os objetivos pedagógicos passam pela 
compreensão da estrutura concetual do SNC, principais conceitos e sua aplicação prática. 

O terceiro objetivo será alcançado com a lecionação do terceiro capítulo a preparação de informação 
contabilística de acordo com os preceitos legais definidos. Assim, será feita uma revisão e 
integração das NCRF, dando especial enfoque aos conceitos de reconhecimento, mensuração e 
desreconhecimento aplicáveis. São objetivos pedagógicos deste capítulo a compreensão da 
movimentação das contas e lançamento das operações de acordo com as normas respetivas e o 
aprofundamento das competências na preparação da informação financeira, nomeadamente no 
que se refere às demonstrações financeiras anuais e intercalares de acordo com o normativo 
nacional (SNC). 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Araújo, Duarte Nuno, Cardoso, Patrícia e Novais, José (2013), Manual de prestação de Contas nas 
Sociedades Comerciais – o processo de relato financeiro em SNC, Edição Jornal Fiscal 
 
Borges, António et al (2009), SNC – Sistema de Normalização Contabilística – Casos Práticos, 
Áreas Editora. 
 
Cascais, Domingos e Farinha, José Pedro (2010), SNC e as PME – Casos Práticos, Texto, Gestão. 
 
Gomes, João e Pires Jorge (2011), SNC-Sistema de Normalização Contabilística (SNC) Teoria e 
Prática, Vida Económica. 
 
Guimarães, Joaquim Fernando da Cunha (2007), Técnicos Oficiais de Contas – História da 
Profissão e do associativismo, Estatuto e Código Deontológico, Contabilidade e Fiscalidade, 
Encerramento de Contas, Edições INFOCONTAB. 
 
Guimarães, Joaquim Fernando da Cunha (2011), Estudos sobre a Normalização Contabilística em 
Portugal, Vida Económica. 
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Internacional Accounting Education Standards Board (IAECS, 2019). Handbook of International 
Education Pronouncements. New York: IFAC 

 
Kaizeler, Catarina; Cascais, Domingos e Farinha, José Pedro (2017), Novo SNC – todas as normas 
em casos práticos, Objectiva. 
 
Monteirro, Sónia Maria da Silva (2013), Manual de Contabilidade Financeira, Vida Económica. 
 
Rodrigues, Ana Maria, Carvalho, Carla, Cravo, Domingos e Azevedo, Graça (2013), Contabilidade 
Financeira: sua aplicação, Edições Almedina. 
 

Legislação: 

• Aviso 15652/2009 de 7 de setembro 

• Aviso 15653/2009 de 7 de setembro 

• Aviso 15654/2009 de 7 de setembro 

• Aviso 15655/2009 de 7 de setembro 

• Aviso 8254/2015 de 29 de julho – EC 

• Aviso 8255/2015 de 29 de julho NC-ME 

• Aviso 8256/2015 de 29 de julho NCRF-RG 

• Aviso 8257/2015 de 29 de julho NC-PE 

• Aviso 8258/2015 de 29 de julho NI 

• Aviso 8259/2015 de 29 de julho NC-ESNL 

• Declaração de retificação nº 67-B/2009 de 11 de setembro 

• Decreto-Lei 158/2009 de 13 de julho 

• Decreto-Lei 160/2009 de 13 de julho 

• Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro – SNCAP 

• Decreto-Lei 36-A/2011, de 9 de março. 

• Decreto-Lei 64/2013 de 13 de maio. 

• Decreto-Lei 98/2015 de 2 de junho 

• Portaria 1011/2009 de 9 de setembro 

• Portaria 218/2015 de 23 de julho – C. Contas 

• Portaria 220/2015 de 24 de julho – DF 

• Portaria 986/2009 de 7 de setembro 
 
Web-referências: 

• www.cnc.min-financas.pt 

• www.occ.pt/pt/ 
• www.oroc.pt 

• http://ec.europa.eu/internal_market/accounting 

• http://www.iasplus.com 

• http://www.fasb.org/intl/convergence_iasb.shtml 

• http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

• http://www.ifrs.org 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 
Como já se referiu anteriormente são objetivos específicos desta unidade curricular a: Apreensão e 
compreensão dos sistemas de normalização e harmonização contabilística a nível global, regional e 
nacional; Identificação dos normativos de referência do SNC – enquadramento legal; a Compreensão 
da estrutura conceptual do SNC, principais conceitos e sua aplicação prática; a Revisão e integração 
das NCRF, dando especial enfoque aos conceitos de reconhecimento, mensuração e 

http://www.cnc.min-financas.pt/
http://www.occ.pt/pt/
http://www.oroc.pt/
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting
http://www.iasplus.com/
http://www.fasb.org/intl/convergence_iasb.shtml
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/
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desreconhecimento aplicáveis; a Compreensão da movimentação das contas e lançamento das 
operações de acordo com as normas respetivas. Assim como o aprofundamento das competências 
na preparação da informação financeira anual, nomeadamente no que se refere às demonstrações 
financeiras anuais e intercalares de acordo com o normativo nacional (SNC). Todos estes objetivos 
são alcançados através de dois métodos: método de ensino e método de avaliação. No primeiro caso 
pretende-se dotar o aluno de ferramentas necessárias à compreensão e inclusão destes objetivos 
através das ferramentas descritas no ponto anterior e no segundo caso, validar a compreensão 
desses objetivos. Nesse sentido, o aluno sujeitar-se-á ou a uma avaliação contínua ou a uma 
avaliação por exame, nos termos descritos no ponto 5. 

 
METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Seminário; 
Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de 
colaboração periódica. 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e Despachos do Presidente do 
IPG, as sessões serão em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 

REGRAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a classificação da frequência (regime 
online) for igual ou superior a 10 valores, sendo dispensado de exame: 
- dois mini-testes, com valor relativo na classificação final de 100% (50% cada um), a nota mínima de 
cada mini-teste será de 7,5 valores. 
- alternativamente, um teste com classificação igual ou superior a 10 valores ponderado em 100% na 
avaliação final; 
- frequência: um teste com classificação igual ou superior a 10 valores ponderado em 100%. A data 
será a de frequência marcada pela Direção da Escola. 
 

Avaliação na época de Exame Normal: O estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame for 
igual ou superior a 10 valores 
 

Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação 
quando a classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero 
e vinte, em data fixada pela Direção. 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

 
Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - para que o estudante 

ganhe conhecimentos na área da Normalização Contabilística através da dinâmica do processo de 
aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais e plataformas de ensino à distância 
(plataformas moodle e colibri/zoom). 

Estudo de casos – para que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos principais aspetos 
relacionados com estudos das contas e respetiva implicando uma abordagem prática através de estudo de 
casos; 

Seminário - para que o estudante ganhe conhecimentos na área da Normalização Contabilística, em contexto 
real, através das experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – para que o estudante aceda aos conteúdos da 
unidade curricular através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
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estudante domina as ferramentas, conceitos, metodologias e técnicas que reforçam a sua capacidade de 
atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar o seu desempenho na área da Normalização 
Contabilística; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - para que o estudante participe de forma interventiva e pró-activa na 
elaboração e discussão de novas estratégias e práticas que lhe permitam desenvolver a capacidade crítica com 
argumentos, factos e raciocínios logicamente consistentes, nomeadamente ao nível do estudo das contas da 
Normalização Contabilística. 

Sessões de colaboração periódica - para que o estudante reforce a sua capacidade de atuação crítica e 
consolide conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para otimizar o seu 
desempenho na área da Normalização Contabilística. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

 
Guarda, 30 de junho de 2021 

 
 
 
 

______________________________ _________________________________ 

Mestre Helena Saraiva              Prof Doutora Rute Abreu 

(Docente da UC)            (Coordenadora da Área Científica) 


