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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer e compreender os fundamentos da análise e gestão de custos;
2. Utilizar as técnicas, sistemas e métodos de apuramento dos custos de produção e prestação de serviços;
3. Adaptar as técnicas, sistemas e métodos de apuramento dos custos às especificidades das organizações;
4. Identificar e determinar os custos da gestão de stocks e da gestão da qualidade;
5. Analisar e gerir os custos das organizações.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender os princípios da contabilidade.

Conteúdo da unidade curricular
Fundamentos da análise e gestão de custos; Apuramentos dos custos de produção e prestação de serviços; Gestão de custos, de stocks e da qualidade.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Fundamentos da Análise e Gestão de Custos
- Âmbito e objetivos da análise e gestão de custos
- Os custos e as funções de gestão
- Conceitos fundamentais de custos
- Reclassificação dos custos por funções e a demonstração de resultados
2. Apuramento dos Custos de Produção e Prestação de Serviços
- Componentes dos custos de produção e prestação de serviços
- Os custos da produção acabada, em curso de fabrico e dos produtos vendidos
- Sistemas de custeio
- Métodos de acumulação dos custos e regimes de fabrico
3. Gestão de Custos, de Stocks e da Qualidade
- Gestão de stocks e os custos da gestão de stocks
- Gestão da qualidade e os custos da gestão da qualidade

Bibliografia recomendada
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5. Ferreira, D., Caldeira, C., Asseiceiro, J., Vieira, J., & Vicente, C. (2019). Contabilidade de gestão: Estratégia de custos e de resultados (2.ª ed.). Lisboa: Rei dos
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Métodos de ensino e de aprendizagem
A unidade curricular será lecionada através da exposição dos conteúdos teóricos (método expositivo), seguindo-se a resolução de exercícios práticos (método
demonstrativo). Para promover um maior envolvimento dos alunos na aquisição de conhecimentos e competências serão distribuídos, para resolução e análise,
casos práticos diversos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 60% (TP1 - Custos da produção e demonst. de resultados (30%) TP2 - Sistemas e métodos de custeio (30%))
- Exame Final Escrito - 40% (Exame sobre todos os conteúdos teóricos, regimes de fabrico, gestão de stocks e da qualidade)
2. Avaliação por Exame Final - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Avaliação final sobre todos os conteúdos da unidade curricular)

Língua em que é ministrada
Português

Validação Eletrónica
Rui Alexandre Ramos Pires

Jose Paulo Azevedo Rafael

Catarina Alexandra Alves Fernandes

Luisa Margarida Barata Lopes

03-03-2020

04-03-2020

05-03-2020

11-03-2020

Página 1 de 1

