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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante deve adquirir competências de planificação, organização, coordenação e 
avaliação na implementação e na execução da contabilidade de gestão em diferentes 
entidades, com diferentes sistemas de custeio para apurar diferentes tipos de custos e, 
ainda, capacidade crítica de ação ao nível do apuramento e controle de gastos. 
A UC pretende desenvolver nos estudantes competências operacionais, académicas, assim 
como ao nível do domínio instrumental e de forma sistémica. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Cap 1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE DE GESTÃO  
1.1 Contabilidade geral, de gestão e suas diferenças 
1.2 Conceitos económico-financeiros e classificação dos gastos 
1.3 Determinação dos custos de produção 
1.4 Determinação da quota dos GGP 
Cap 2 - SISTEMAS DE CUSTEIO 
2.1Tipos de Sistemas 
2.2Análise das diferenças nos resultados 
Cap 3 - RELAÇÃO GASTO/VOLUME/RESULTADOS 
3.1 A variabilidade dos gastos 
3.2 Ponto crítico, zona relevante e margem de segurança 
Cap 4 – MÉTODOS DE APURAMENTO DO CUSTO INDUSTRIAL 
4.1 Método direto e indireto  
4.2 Situações de produção conjunta e defeituosa 
Cap 5 - CENTROS DE GASTOS 
5.1 Divisão funcional dos gastos 
5.2 Método dos centros de gastos 
Cap 6 - INTRODUÇÃO AO MÉTODO ABC 
6.1 A adoção do método ABC  
6.2 Descrição e aplicação do método 
Cap 7 - SISTEMAS DE CONTAS 
7.1 Os Sistemas de contas e sua movimentação 
7.2 Lista de contas 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

GFUC previsto 
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Esta unidade curricular, através dos conteúdos progamáticos desenvolvidos, visa 
contribuir para a formação integral do estudante como pessoa e futuro profissional da 
gestão. Para tal, o conteúdo apresentado ajuda à formação e preparação dos 
estudantes sensibilizando-os para a necessiddae do “saber ser”, “saber estar” e do 
“saber fazer”, no domínio operacional e instrumental da contabilidade de gestão. 
Pretende-se que os estudantes obtenham conhecimentos para desenvolverem 
competências operacionais e instrumentais. No final, o estudante deverá ser capaz 
de forma autónoma poder vir a participar e desenvolver a sua atividade 
nomeadamente ao nível da organização, desenvolvimento e aplicação de 
fundamentos de contabilidade de gestão nas organizações onde venham a estar 
integrados. 
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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. 
 
Metodologias de Avaliação: 

  Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de dois 
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fatores for igual ou superior a 10 (dez) valores, sendo dispensado de exame: Primeiro 
fator, realização de teste. A ponderação do teste será de 75% da nota final. Segundo 
fator, realização de trabalhos ou resolução de problemas, ponderado com 25% da nota 
final. A Nota mínima é de 6 valores em todas as fases de avaliação. 

 
Avaliação final: O estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação contínua 
ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja igual 
ou superior a 10 (dez) valores. 

 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se atingirem os objetivos propostos, a metodologia na unidade curricular assenta em 
princípios de formação teórico-prática e tutorial. 
 
Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante as sessões serão: 
 

a) Método afirmativo com interligação entre a técnica expositiva e demonstrativa; 
b) Método de estudo de casos (exercícios) para desenvolver a capacidade analítica e a 

tomada de decisão, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da 
aprendizagem e da coordenação das diversas ações e tarefas de simulação da 
gestão empresarial; 

c) Método de orientação tutorial que permitirá uma consolidação de conhecimentos e 
competências dos estudantes. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 
Docente da UC:  
 
Coordenador da Área Disciplinar: 

 
9. OUTROS 

Não aplicável. 
 
Data:  
Assinaturas: 
 
_____________________________        ____________________________ 

                    (Docente da UC)               (Coordenador da área disciplinar)  


