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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer os fundamentos da contabilidade de gestão, nomeadamente os objetos de custos em negócios internacionais, os objetivos, a terminologia de custos e
as demonstrações de resultados.
2. Apurar custos de produção, distinguindo as componentes do custo, os custos da produção em vias de fabrico e os custos da produção acabada.
3. Usar diferentes sistemas de custeio, distinguindo centros de custos e atividades, e analisar o ponto crítico das vendas na relação custo-volume-resultados.
4. Apurar custos de produção com recurso aos métodos por encomenda (direto) e por processos (indireto).
5. Apurar custos em regime de produção conjunta e com ocorrência de produção defeituosa.
6. Conhecer os conceitos e os instrumentos de planeamento e controlo de gestão de curto e longo prazo subjacentes ao processo orçamental e à avaliação do
desempenho.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
Fundamentos da contabilidade de gestão. Apuramento do custo de produção. Sistemas de custeio. Métodos de apuramento do custo industrial. O custo industrial
em produção conjunta e produção defeituosa. Gestão orçamental e controlo de gestão.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Fundamentos da contabilidade de gestão
- Contabilidade de Gestão: âmbito e objetivos
- Contabilidade de gestão e as funções de gestão
- Conceitos fundamentais associados aos gastos
- Contabilidade financeira versus contabilidade de gestão
- Demonstrações de resultados
2. Apuramento do custo de produção
- Os componentes do custo de produção
- Custos da produção acabada e da produção em vias de fabrico
3. Sistemas de custeio
- Custeio de absorção
- Custeio variável
- Custeio de absorção versus custeio variável: análise comparativa
- Método dos centros de custos e custeio baseado na atividade
- Análise custo-volume-resultado
4. Métodos de apuramento do custo industrial
5. O custo industrial em produção conjunta e produção defeituosa
6. Gestão orçamental e controlo de gestão
- Processo orçamental e orçamento anual
- Análise de desvios
- Contabilidade de gestão estratégica, análise de desempenho e Balanced Scorecard (BSC)
- Preços de transferência

Bibliografia recomendada
1. Bhimani, A., Datar, S., Horngren, C., & Rajan, M. (2019). Management and Cost Accounting (7th ed.). New York City, New York (USA): Pearson.
2. Blocher, E., Stout, D., Juras, P., & Smith, G. (2018). Cost management - A strategic emphasis (8th ed.). Maidenhead (UK): McGraw-Hill Education.
3. Datar, S., & Rajan, M. (2017). Horngren’s cost accounting: A managerial emphasis (16th ed.). New York City, New York (USA): Pearson.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Exposições teóricas que suportam a resolução de fichas de trabalho e casos práticos; Sessões tutórias nas horas de contacto.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Trabalhos Práticos - 30%
- Exame Final Escrito - 70%
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
Inglês
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