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Curso  Contabilidade  Ano letivo 2021-2022 

Unidade Curricular 
Contabilidade de Gestão II ECTS 8 

Regime 
Obrigatório 

Ano 2º Semestre 2º  Horas de trabalho globais 

Docente Mestre Helena Saraiva Total 224 Contacto 90 

Coordenadora da área disciplinar  Prof Doutora Rute Abreu 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• implementação de um sistema de gestão orçamental, baseado em programas e orçamentos 
elaborados para uma entidade objeto de análise, identificando os vários tipos de variáveis 
implícitas nessa entidade; 

• desenvolvimento da capacidade crítica de ação ao nível da análise de desvios.  

• desenvolvimento de competências académicas, assim como ao nível do domínio instrumental e 
de forma sistémica. 

 
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 técnicas para apoiar a gestão na 
tomada de decisões, incluindo o cálculo de custos do produto, a análise de variações, a gestão de 
inventários e o orçamento e a previsão; aplicar técnicas quantitativas apropriadas para analisar o 
comportamento dos custos e os motores dos custos; analisar dados para fornecer informações 
relevantes para apoiar a tomada de decisões de gestão; preparar informações para apoiar a gestão 
na tomada de decisões em tópicos, incluindo planeamento e orçamentação, gestão de custos, 
controlo de qualidade, medição de desempenho e análise comparativa; avaliar o desempenho de 
produtos e de segmentos de negócios. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Orçamento anual 
1.1. Natureza e objetivos do orçamento 
1.2. Programas e orçamentos 
1.3. Sistemas de orçamento 
1.4. Implementação de um orçamento anual: os orçamentos de exploração; orçamentos financeiros e 
de resultados e demonstrações financeiras previsionais  
 
2. Sistema de custeio básico/orçamentados 
2.1 Custos reais versus custos básicos 
2.2 Tipos de custos básicos 
2.3 Sistema de custeio básico/orçamentado 
2.3.1 Desvios contabilísticos e desvios extra-contabilísticos  
2.4 Mapa do controlo orçamental 
 
3. Sistema de custeio padrão 
3.1. Introdução 
3.2. Vantagens do custo padrão 
3.3. Distinção entre padrões e orçamentos 
3.4. Tipos de custo padrão 
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3.5. Determinação dos desvios de compras, desvios de centros e desvios de gastos de produção 
3.6. Determinação dos desvios de resultados 
 
4. Controlo orçamental e análise de desvios 
4.1. Análise de desvios: orçamento flexível 
4.2. Sistema de controlo orçamental através do conceito de OFI e OFII 
4.3. O controlo orçamental nos municípios – Seminário. 
 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

 
O primeiro objetivo será alcançado com a lecionação do cap. I - Orçamento anual, II – Sistema de 
custeio básico/orçamentados, III- sistemas de custeio padrão, sensibilizando para a necessidade do 
“saber ser”, “saber estar” e do “saber fazer”, no domínio operacional e instrumental da contabilidade 
de gestão. 
 
O segundo objetivo será alcançado com a lecionação do Cap IV – Controlo orçamental e análise de 
desvios, sendo que o estudante deverá ser capaz de forma autónoma poder participar e desenvolver 
a sua atividade nomeadamente ao nível da organização, 
 
O terceiro objetivo será alcançado com a lecionação do Cap IV – Controlo orçamental e análise de 
desvios, que visa contribuir para a formação integral do estudante como pessoa e futuro profissional 
da gestão. 
 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatórios: 

CAIADO, A, (2012). Contabilidade Analítica e de Gestão. 7ª Edição. Lisboa: Áreas Editora. ISBN 

9789898058768. 

CAIADO, A. (2005). Casos Práticos de Contabilidade Analítica. Lisboa: Áreas Editora. ISBN: 

9789725109922. 

FRANCO et al. (2012). Temas de Contabilidade de Gestão - Gestão orçamental e medidas 

financeiras de avaliação de desempenho. 3ª edição, Lisboa: Livros Horizonte Editora. ISBN: 

9789722417617. 

RODRIGUES, A.M. (Coord.), (2010). Sistema de Normalização Contabilística. Coimbra: Edições 
Almedina. 

Internacional Accounting Education Standards Board (IAECS, 2019). Handbook of International 
Education Pronouncements. New York: IFAC 
 

Recomendados: 

CASHIN, J. e POLIMENI, R. (s.d.). Curso de Contabilidade de Custos. Lisboa: Mcgraw Hill. 

COOPER, R. e KAPLAN, R.S. (1998). The Design of Cost Management Systems: Text, Cases and 
Readings. New Jersey: Prentice Hall, 2ª Edição. 

DRURY, Colin (2001). Management and Cost Accounting. Thomson Business Press, 5ª Edição. 
Website do livro: http://www.drury-online.com/  

GARRISON, R.H., NOREEN, E.W. e SEAL, W. (2002). Management Accounting. Mcgraw-Hill, 
Edição Europeia. 

http://www.drury-online.com/
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FRANCO, V. et al (2005). Contabilidade de Gestão I - O apuramento dos custos e a informação 
de apoio à decisão. Lisboa: Publisher Team. 

HORNGREN, C., FOSTER, G. e DATAR, S. (2005). Cost Accounting, a managerial emphasis. 
London: Prentice Hall International. 

International Accounting Education Standards Board (IAESB, 2019). Handbook of International 
Education Pronouncements. New York: IFAC 

PERREIRA, C. e FRANCO, V. (2002). Contabilidade Analítica – Casos práticos. Lisboa: Rei dos 
Livros. ISBN: 9789725109922 

WARREN, REEVE, FESS (2001). Contabilidade Gerencial. Tradução da sexta Edição. São Paulo: 
Pioneira – Thomson Learning. 
 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

O processo de aprendizagem é subdividido em sessões de natureza coletiva e de orientação tutorial. 
Cada sessão aplicará o programa de modo teórico-prático e tutorial, com discussão de casos de 
estudo e investigação de casos reais, com recurso a meios audiovisuais. Adicionalmente, cada 
estudante trabalhará em exercícios para aplicar as técnicas de contabilidade de gestão. 

 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e cfr. 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 média ponderada de três fatores for igual 
ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame: (i) realização de 1º teste, ponderado com 
45% da nota final; (ii) realização de 2º teste, ponderado com 45% da nota final; (iii) Assiduidade 10%. 
A nota mínima de 6 (seis) valores é exigível nos dois testes da avaliação contínua. 
 

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 
(regime online) 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 Contabilidade de Gestão 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 Contabilidade de Gestão, em contexto real, 
através das experiências de personalidades de reconhecido mérito; 
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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 
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 Contabilidade 
de Gestão; 

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 
Contabilidade de Gestão. 

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 Contabilidade de Gestão. 

 

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) 


