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Curso  Marketing Ano letivo 2018/2019 

Unidade Curricular Fundamentos de Contabilidade de Gestão ECTS 7 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Ano Semestre 2º  Horas de trabalho globais 

Professoras Ester Amorim Total 196 Contacto 90 

Coordenador da área  Rute Maria Abreu 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências de planificação, organização, coordenação e 

avaliação de gastos e rendimentos, na perspetiva da organização interna e no contexto das normas, 

nacionais e internacionais. Ainda, o estudante obterá aptidões para, de forma eficiente e eficaz, 

incrementar a sua capacidade de resolução de problemas no âmbito da área da contabilidade de gestão 

para a construção e fundamentação da sua própria argumentação face à gestão interna de uma 

organização. Assim, o estudante desenvolverá uma mente interrogativa na abordagem à organização, 

formando-se como um profissional competente na área da contabilidade de gestão.  
 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CAPÍTULO I – Conceitos Básicos de Contabilidade de Gestão 

1.1. Objetivos e características de Contabilidade de Gestão  

1.2. Contabilidade financeira versus contabilidade de gestão 

1.3. Importância da contabilidade de gestão para a tomada de decisões 

CAPÍTULO II – Teoria do Gasto-Volume-Resultado 

2.1. Objetivos e definições 

2.2. Indicadores do GVR 

2.3. Influência da teoria do GVR para a tomada de decisões 

CAPÍTULO III – Contabilidade de Gestão 

3.1. Custos do Produto e Custos do Período 

3.2. Apuramento do Custo Industrial 

3.3. Demonstração de Resultados por funções 

CAPÍTULO IV – Custo Industrial de Produção 

4.1. Componentes do Custo Industrial de Produção 

4.2. Métodos de imputação 

4.3. Sistemas de Custeio 

CAPÍTULO V – Métodos de Centro de Gasto 

5.1. Definição de Centro de Gasto 

5.2. Método das seções homogéneas 

5.3. Método de custeio baseado em Atividades (ABC) 

CAPÍTULO VI – Estudo do Planeamento e Controlo Orçamental 

6.1. Plano Estratégico 

6.2. Sistema de orçamento: Rígido e Flexível  

6.3. Análise de Controlo Orçamental  
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

I. Conceitos Básicos de Contabilidade de Gestão  

(com o objetivo do estudante se formar como profissional competente na área da contabilidade 

de gestão). 

II. Teoria do Gasto-Volume-Resultado 

(com o objetivo do estudante desenvolver uma mente interrogativa na abordagem à organização, 

formando-se como um profissional competente na área da contabilidade de gestão). 

III. Contabilidade de Gestão 

(com o objetivo do estudante desenvolver aptidões para, de forma eficiente e eficaz, incrementar 

a sua capacidade de resolução de problemas no âmbito da área da contabilidade de gestão). 

IV. Custo Industrial do Produto 

V. Métodos de Centro de Gasto 

(com o objetivo do estudante obter aptidões, de forma eficiente e eficaz, e incrementar a sua 

capacidade de resolução de problemas no âmbito da área da contabilidade de gestão para a 

construção e fundamentação da sua própria argumentação face à gestão interna de uma 

organização). 

V. Estudo do Planeamento e Controlo Orçamental 

(com o objetivo do estudante obter conhecimentos e competências de planificação, organização, 

coordenação e avaliação de gastos e rendimentos, na perspetiva da organização interna e no 

contexto das normas nacionais e internacionais). 
 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória 
Abreu, R. e Natário, M. (2018a). Fundamentos de Contabilidade de Gestão. Guarda: ESTG-IPG. 

Abreu, R. e Natário, M. (2018b). Fundamentos de Contabilidade de Gestão: Manual de Casos de Estudo-Vol I. 

Guarda: ESTG-IPG. 

Braun, K. & Tietz, W. (2018). Managerial Accounting. London: Pearson Edition 

Lima Santos, L., Gomes, C., Faria, A.R., Lunkes, R.J., Malheiros, C., Silva da Rosa, F. & Nunes, C. (2016). 

Contabilidade de Gestão Hoteleira. Lisboa: ATF-Edições, Lda. 

 

Complementar do Trabalho Individual 
Comissão de Normalização Contabilística (CNC, 2018). Sistema de Normalização 

 Contabilístico. Lisboa: CNC [disponível em http://www.cnc.min-financas.pt/snc2018.html] 

CMVM (2018). Sistema de Informação dos Emitentes. Prestação de Contas. Lisboa: CMVM. [disponível em 

www.cmvm.pt] 

Abreu, R. e Natário, M. (2018c). Fundamentos de Contabilidade de Gestão: Manual de Casos de Estudo-Vol II. 

Guarda: ESTG-IPG 

 

Complementar 
Caiado, A. C. P. (2017). Contabilidade Analítica e de Gestão. Lisboa: Áreas Editora 

Caiado, A.C.P. & Cabral, J.V. (2017). Casos práticos de Contabilidade Analítica. Lisboa: Áreas Editora 

Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting. London: Cengage Learning. 

Drury, C. (2016). Management Accounting for Business. London: South-Western / Cengage Learning. 

Ferreira, D., Caldeira, C., Asseiceiro, J., Vieira, J. e Vicente, C. (2017). Contabilidade de Gestão-Estratégia de 

Custos e de Resultados – Casos práticos – Vol I. Lisboa: Rei dos Livros 

Ferreira, D., Caldeira, C., Asseiceiro, J., Vieira, J. e Vicente, C. (2016). Contabilidade de Gestão-Estratégia de 

Custos e de Resultados – Casos práticos – Vol II. Lisboa: Rei dos Livros  

Ferreira, D., Caldeira, C., Asseiceiro, J., Vieira, J. e Vicente, C. (2014). Contabilidade de Gestão-Estratégia de 

Custos e de Resultados. Lisboa: Rei dos Livros 
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Franco, V. & Pereira, C. (2005). Contabilidade Analítica. Casos Práticos. Lisboa: Editora Publisher Team 

Franco, V. & Pereira, C. (2005). Contabilidade Analítica. Lisboa: Editora Publisher Team 

Franco, V., Lourenço, A.I., Oliveira, A.V., Jesus, M.A., Morais, A.I., Major, M.J., Oliveira, B.J. e Serrasqueiro, 

R. (2005). Contabilidade de Gestão. Volume I – O apuramento dos custos e a de apoio à Gestão. Lisboa: 

Publisher Team. 

Franco, V., Oliveira, A.V., Jesus, M.A., Morais, A.I., Major, M.J., Oliveira, B.J. e Serrasqueiro, R. (2006). 

Contabilidade de Gestão. Volume II – Orçamento anual e instrumentos de avaliação de desempenho 

organizacional. Lisboa: Publisher Team. 

Garrison, R.H. & Norren, E. W. (2000). Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC editora 

Horngren, T. C.; Datar, S.M.; Rajan, M.V. (2015), Cost Accounting: A Managerial Emphasis. London: Prentice 

Hall. 

Pereira, D. (2018). A Sustentabilidade da Prestação de Contas. Guarda: ESTG 

Segura, L. (2018). Auditoria: o Caso JBS.  Guarda: ESTG 

Weygandt, J., Kimmel, P. & Kieso, D. (2015). Financial and Managerial Accounting. London: Wiley. 

 

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; Seminários em diversas línguas; 

Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de 

colaboração periódica. 
 

REGRAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de quatro fatores for igual 

ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame.  

Primeiro fator: realização obrigatória de uma prova escrita (com consulta do SNC), ponderado com 

50% da nota final, na data marcada pela Direção da ESTG.  

Segundo fator: realização obrigatória de um trabalho individual, subordinado ao tema “Análise 

GVR: Um Caso de Estudo”, com apresentação e discussão, sendo a entrega em formato papel e 

suporte digital, ponderado com 40% da nota final.  

Terceiro fator: assistência e participação, comprovada, a dois seminários com Especialistas de 

reconhecido mérito, ponderado, cada um, com 5% da nota final. 

 

Avaliação por exame na época normal: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de 

quatro fatores for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame.  

Primeiro fator: realização obrigatória de uma prova escrita (com consulta do SNC), ponderado com 

50% da nota final, na data marcada pela Direção da ESTG.  

Segundo fator: realização obrigatória de um trabalho individual, subordinado ao tema “Análise 

GVR: Um Caso de Estudo”, com apresentação e discussão, sendo a entrega em formato papel e 

suporte digital, ponderado com 40% da nota final.  

Terceiro fator: assistência e participação, comprovada, a dois seminários com Especialistas de 

reconhecido mérito, ponderado, cada um, com 5% da nota final. 

 

Avaliação por exame na época de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 

avaliação contínua ou por exame na época normal, ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando 

realize o exame na época de recurso (com consulta do SNC), com a classificação igual ou superior a dez 

valores, numa escala inteira entre zero e vinte, em data fixada pela Direção. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - ganhar conhecimentos na área 

da contabilidade de gestão através da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado 

com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de casos – ganhar conhecimentos e competências com vista a compreender a importância da 

contabilidade de gestão na credibilização da informação financeira (a nível interno e externo) e o 

enquadramento legal, implicando uma abordagem prática através de estudo de casos; 

Seminário - ganhar conhecimentos na área da contabilidade de gestão em contexto real através das 

experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - participar de forma interventiva e pró-ativa na elaboração e 

discussão de novas estratégias e práticas que lhe permitam desenvolver a capacidade crítica de ação 

ao nível da análise dos principais conceitos de contabilidade e sua inter-relação, bem como ao nível 

dos objetivos e limitações dos sistemas de contabilidade financeira e de gestão. 

Sessões de colaboração periódica - reforçar 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. 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Docente          

Gabinete  da ESTG, Telefone: + 351 271 220 120 

Horário de Atendimento:  

Coordenador da Área Científica: Rute Abreu (ra@ipg.pt) 

Gabinete 50 da ESTG, Telefone: + 351 271 220 120 

 

9. OUTROS 

Não aplicável. 

 

Guarda, 25 de fevereiro de 2019 

 

                     Assinaturas                                                                                                              Assinatura 

 

 

 

              Profª. Ester Amorim                                                                                     Profª. Dra.  Rute  Abreu 

                (Professora)                                                                            (Coordenadora da área disciplinar) 

mailto:ra@ipg.pt

