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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Adotar uma conduta ética e deontológica no exercício da profissão.
2. Compreender e acompanhar o processo legal e formal de constituição da empresa.
3. Elaborar e implementar o Plano de Negócios.
4. Desenvolver, implementar e realizar práticas de controlo interno.
5. Organizar a contabilidade nos termos do SNC ou outros planos aplicáveis desde a receção dos documentos até à sua organização, classificação, registo com
recurso a software adequado e arquivo.
6. Cumprir as obrigações laborais e efetuar o apuramento de contribuições e impostos e o preenchimento das respetivas declarações.
7. Desenvolver e implementar um Sistema de Contabilidade de Gestão para a recolha, tratamento e fornecimento de informação para a gestão.
8. Efetuar o encerramento de contas e elaborar e preparar o Relatório e Contas e outros documentos para o "Dossier Fiscal".

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Dominar os conhecimentos e competências adquiridos em Contabilidade Financeira e de Gestão.
2. Dominar os conhecimentos e competências adquiridos em Fiscalidade.
3. Dominar os conhecimentos e competências adquiridos em Análise Financeira.
4. Dominar os conhecimentos e competências adquiridos em Direito Empresarial.

Conteúdo da unidade curricular
Ética e deontologia do profissional de contabilidade; Aspetos legais e formais da constituição da empresa; Plano de Negócios; Práticas de controlo interno;
Operações correntes e não correntes relacionadas com a atividade da empresa; Sistemas de Contabilidade de Gestão; Encerramento de contas e documentos de
prestação de contas.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Ética e deontologia do profissional de contabilidade
2. Aspetos legais e formais da constituição da empresa
3. Desenvolvimento do Plano de Negócios
4. Práticas de controlo interno
5. Operações correntes e não correntes relacionadas com a atividade numa empresa
- Operações de aquisição, venda, prestação de serviços e outras operações comerciais
- Investimentos em ativos não financeiros
- Operações de financiamento: bancário; obrigacionista; leasing; factoring; suprimentos; letras
- Investimentos financeiros temporários e permanentes
- Operações de alteração do capital
- Operações de transformação, fusão, cisão, dissolução e liquidação
- Aspetos formais do cumprimento das obrigações laborais
- Apuramento de contribuições e impostos e preenchimento das respetivas declarações
6. Sistemas de Contabilidade de Gestão
- Desenvolvimento de um Sistema de Contabilidade de Gestão
- Implementação de um Sistema de Contabilidade de Gestão
- Monitorização e adaptação do Sistema de Contabilidade de Gestão
7. Encerramento de contas e documentos de prestação de contas

Bibliografia recomendada
1. Borges, A. , Rodrigues, A. & Rodrigues, R. (2014). Elementos de contabilidade geral (26ª edição). Lisboa: Áreas Editora. ISBN 9789898058874.
2. Caiado, A. (2020). Contabilidade analítica e de gestão (9. ª edição). Lisboa: Áreas Editora. ISBN 9789899010017.
3. Gonçalves, C. & Carreira, F. (2012). O comportamento ético e o profissional de contabilidade. Lisboa: Áreas Editora. ISBN 9789898058676.
4. Nascimento, E. & Trabulo, M. (2019). Formulários BDJUR - Contratos comerciais e laborais (3ª edição). Coimbra: Almedina. ISBN 9789724082615.
5. Pinho, C. & Tavares, S. (2012). Análise financeira e mercados (2. ª edição). Lisboa: Áreas Editora. ISBN 9789898058744.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Sessões tutóricas com recurso à prática simulada (utilizando software adequado) para a realização de todas as atividades de natureza comercial e administrativa.
Informação mais detalhada no regulamento da Unidade Curricular de Projeto disponível na plataforma IPB. Virtual, na área da unidade curricular.

Alternativas de avaliação
- Avaliação por exame final - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Projetos - 100% (Avaliação detalhada no regulamento da Unidade Curricular de Projeto, disponível no IPB. Virtual).)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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