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Curso  Contabilidade Ano letivo 2021-2022 

Unidade Curricular Contabilidade Financeira Avançada ECTS 6 

Regime Obrigatório 

Ano 3.º Semestre 1º Horas de trabalho globais 

Docente Mestre Maria Lúcia Marques Total 168 Contacto 75 

Coordenador da área disciplinar Prof. Doutora Rute Abreu 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• planificação, organização, coordenação e avaliação, em contextos de relações de Grupo, 
Joint Ventures e Participações em Associadas relativamente a: implementar e elaborar 
Informação Financeira consolidada;  

• aplicação o Sistema de Normalização Contabilístico (SNC) e as NCRF em função da 
legislação nacional, europeia e internacional e a Produção dor Relato Financeiro 
consolidado; 

• Identificação dos aspetos particulares relacionados com a especificidade estrutural de 
cada Grupo Económico nomeadamente a Participações diretas, indiretas e recíprocas; 
Transposição de Demonstrações Financeiras consolidadas em moeda estrangeira; 
Impostos Diferidos na Consolidação de Contas.  

• Tratamento contabilístico da Concentração de Atividades Empresariais (CAE), 
nomeadamente em relação a Fusões e Aquisições nas suas diversas formas legais e 
contabilísticas.  

 
Face ao Normativo Internacional (IAESB-IFAC), desta UC, o estudante 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 (NIRF) e outras normas relevantes; avaliar a adequação 

das políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras; preparar 

demonstrações financeiras, incluindo demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com as 

normas da jurisdição nacional, as NIRF ou outras normas relevantes; interpretar as demonstrações 

financeiras e as divulgações relacionadas; e interpretar relatórios que incluam dados. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução 

(Objetivos; Hierarquia dos Normativos Contabilísticos na preparação de informação financeira 

consolidada) 

2. Investimentos Financeiros em Filiais e Associadas e Interesses em Empreendimentos Conjuntos  

GFUC previsto 
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(Enquadramento do tema e conceitos relevantes; Análise das Normas Internacionais e Nacionais; 

Operações, Ativos e Entidades conjuntamente controladas; Referência ao MEP; Consolidação 

proporcional) 

3. Concentração de Atividades Empresariais 

(Definição e classificação de Concentrações; Fusões e Aquisições (F&A); Transformação e liquidação 

de Sociedades; Análise das Normas Internacionais e Nacionais; Métodos de Contabilização: Método 

da Compra) 

4. Consolidação de Demonstrações Financeiras 

(Abordagem Histórica e Grupos Económicos; Consolidação de Contas) 

5. Outros Assuntos Relacionados com a Consolidação de Contas 

(Transposição de Demonstrações Financeiras Consolidadas em Moeda estrangeira; Impostos 

Diferidos na Consolidação de Contas)  

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O primeiro objetivo será alcançado com a lecionação do ponto 1 Normativos Contabilísticos na 
preparação de informação financeira consolidada 

O segundo objetivo será alcançado com a lecionação do ponto 2 Investimentos Financeiros em Filiais 
e Associadas e Interesses em Empreendimentos Conjuntos 

O terceiro objetivo será alcançado com a lecionação do ponto 3 Concentração de Atividades 
Empresariais 

O quarto objetivo será alcançado com a lecionação dos pontos 4 Consolidação de Demonstrações 
Financeiras e 5. Outros Assuntos Relacionados com a Consolidação de Contas 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Alexander, D.; Britton, A.; Jorisse, A. (2007), International Financial Reporting and Analysis. Third 
edition, Thomson Learning 

• Almeida, R. et al. (2010). SNC Casos Práticos e Exercícios Resolvidos. Volumes 1 e 2. Lisboa: 
AFT-Edições 

• Bline, D.; Fischer, M.; Skeke, T. (2008), Advanced Accounting. International edition, New Jersey: 
John Willey & Sons, Inc. 

• Borges, A. et al. (2007). As novas Demonstrações Financeiras de acordo com as NIC, Áreas Editor, 
Lisboa. 

• Gomes, J. e Pires, J. (2010). SNC - Teoria e Prática. Porto: Vida Económica - Editorial, SA. 

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

• Lopes, C. A. R. (2011). Consolidação de Contas: De acordo como SNC e NIC (IAS/IFRS), Edições 
Silabo  

• Macedo, A.; Azevedo, G. e Oliveira, J. (2013). Consolidação de Contas, Escolar Editora, Lisboa. 
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• Macedo, J. C. M. e Borges, A. (2008). Sociedades Gestoras de Participações Sociais: Aspectos 
Jurídicos, Fiscais e Contabilísticos, 4ª Edição, Áreas Editora, Lisboa. 

• Marques, L. (2020). Contabilidade Financeira Avançada: Plataforma e-learning. Moodle. Guarda. 
ESTG, IPG. 

• Porto Editoria (2020). SNC –Sistema de Normalização Contabilística, Porto Editora, Porto.  

• Rodrigues, A. (2006). O Goodwill nas Contas Consolidadas. Coimbra: Coimbra Editora 

• Rodrigues, A. et al. (2015). SNC – Contabilidade Financeira: Sua Aplicação, Reimpressão da 2ª 
Edição de 2011, Almedina, Coimbra. 

• Rodrigues, J. (2015). Participações financeiras e Consolidação de Contas, Porto Editora, Porto. 

• Rodrigues, J. (2016). SNC – Explicado, Porto Editora, Porto. ISBN:978-972-0-00032-3. 
Edição/reimpressão:09-2016 

• Rosa, E. (2013). Os grupos económicos e o desenvolvimento em Portugal no contexto da 
globalização. Página a Página – Divulgação do Livro, SA. Lisboa. 

• Silva, E. P. et al. (2011). Contabilidade Financeira: SNC – Casos Práticos Tomo II, Rei dos Livros, 
Lisboa. 

 

Legislação: 

• Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13/7, SNC, com alteração da Lei n.º 20/2010, de 23/8 e Lei n.º 
35/2010, de 3/9. 

• Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho: transpõe a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas. 

• NCRF do SNC, quer até 2015, quer depois de 2016, relacionadas com o conteúdo programático. 

• NIC e NIRF do IASB relacionadas com o conteúdo programático. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

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 cfr. Despachos do Presidente 
do IPG, as sessões serão em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua - o estudante obtém aprovação, ficando dispensado de exame, quando a média 
ponderada dos seguintes dois fatores for igual ou superior a 10 valores: (i) realização de prova escrita 
(65%), com a duração de 150 minutos e nota mínima de 8 valores; (ii) elaboração de um trabalho de 
grupo de 2 elementos (35%). Os trabalhos são valorizados numa escala de 0 a 20 valores, segundo 
os seguintes critérios: aplicação dos conteúdos propostos (35%); redação escrita (35%); 
apresentação e discussão na aula (30%);  

Avaliação na época de Exame Normal o estudante obtém aprovação, ficando dispensado de 
exame, quando a média ponderada dos seguintes dois fatores for igual ou superior a 10 valores: (i) 
realização de prova escrita (65%), com a duração de 150 minutos e nota mínima de 8 valores; (ii) 
elaboração de um trabalho de grupo de 2 elementos (35%). Os trabalhos são valorizados numa 
escala de 0 a 20 valores, segundo os seguintes critérios: aplicação dos conteúdos propostos (35%); 
redação escrita (35%); apresentação e discussão na aula (30%). 
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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 Financeira Avançada através da dinâmica do processo de 
aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

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 Financeira Avançada, 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 
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 
Financeira Avançada; 

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 Financeira Avançada. 

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 Financeira Avançada. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

 
Guarda, 30 de junho de 2021 

 
 
 
 

______________________________ _________________________________ 

Mestre Maria Lúcia Marques             Prof Doutora Rute Abreu 

(Docente da UC)            (Coordenadora da Área Científica) 


