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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer e compreender os fundamentos da contabilidade de gestão;
2. Determinar os custos de produção e de prestação de serviços;
3. Utilizar os diferentes sistemas de custeio na determinação dos custos de produção;
4. Proceder à acumulação dos custos com o recurso a diferentes métodos e em diferentes regimes de fabrico;
5. Compreender a articulação entre a contabilidade de gestão e a contabilidade financeira.

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

Conteúdo da unidade curricular
Fundamentos da contabilidade de gestão; Apuramento dos custos de produção / prestação de serviços; Sistemas de custeio; Modelos de acumulação dos custos e
regimes de fabrico; Articulação da contabilidade de gestão com a contabilidade financeira.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Fundamentos da Contabilidade de Gestão
- Âmbito e objetivos da contabilidade de gestão
- A contabilidade de gestão e as funções de gestão
- Contabilidade de gestão versus contabilidade financeira
- Conceitos fundamentais e reclassificação dos gastos
- A reclassificação dos gastos por funções e a demonstração de resultados
2. Apuramento dos Custos de Produção / Prestação de Serviços
- Os custos da produção acabada e em curso de fabrico
- Componentes dos custos de produção
- Os custos dos produtos vendidos
3. Sistemas de Custeio
- Custeio por absorção
- Custeio variável
- Análise comparativa dos sistemas de custeio
4. Métodos de Acumulação dos Custos e Regimes de Fabrico
- Métodos de apuramento dos custos de produção: método por ordens de produção e método por processos
- Produção conjunta
- Produção defeituosa
- Centros de custos e acumulação dos custos por atividades (abordagem ao método ABC)
5. Articulação da Contabilidade de Gestão com a Contabilidade Financeira
- Planos de contas da contabilidade de gestão
- Sistemas de contas

Bibliografia recomendada
1. Blocher, E., Stout, D., Juras, P., & Smith, S. (2019). Cost management: A strategic emphasis (8th ed.). New York: McGraw Hill. ISBN: 978-1-25-991702-8.
2. Caiado, A. P. (2020). Contabilidade analítica e de gestão (9.ª ed.). Lisboa: Áreas Editora. ISBN: 978-989-9010-01-7.
3. Drury, C. (2018). Management and cost accounting (10th ed.). Hampshire: Cengage Learning. ISBN: 978-1-4737-4887-3.
4. 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
Livros. ISBN: 978-989-8823-89-2.
5. Horngren, C., Datar, S., & Rajan, M. (2015). Cost accounting – A managerial emphasis (15th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-342870-4.

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)
- Prova Intercalar Escrita - 10% (Capítulo 1.)
- Prova Intercalar Escrita - 20% (Capítulo 2.)
- Prova Intercalar Escrita - 10% (Capítulo 3.)
- Exame Final Escrito - 60% (Capítulo 4 e 5.)
2. Avaliação por Exame Final - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Avaliação final sobre todos os conteúdos da unidade curricular)
3. Estudantes em Mobilidade Internacional - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Principalmente questões de verdadeiro e falso, e questões de escolha múltipla)
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