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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.
2. Ilustrar as diferenças entre a contabilidade financeira e a contabilidade de gestão.
3. Identificar e utilizar diferentes classificações de custos para posterior análise de resultados.
4. Apurar custos de produção em diferentes sistemas de custeio.
5. Determinar resultados por funções/atividades e por produtos/serviços e elaborar as respetivas demonstrações.
6. Distinguir regimes de fabrico e apurar custos industriais com recurso aos métodos direto e indireto.
7. Utilizar diferentes critérios para determinação dos custos no regime de produção conjunta.
8. Medir a produção defeituosa e compreender a sua influência no custeio dos produtos.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Aplicar os fundamentos básicos de contabilidade financeira.

Conteúdo da unidade curricular
Fundamentos da contabilidade de gestão; Apuramento do custo de produção; Sistemas de custeio; Métodos de apuramento do custo industrial - método direto e
método indireto; O custo industrial em produção conjunta e produção defeituosa.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Fundamentos da contabilidade de gestão
- Âmbito e objetivos da contabilidade analítica ou de gestão
- A contabilidade de gestão e as funções de gestão
- Conceitos fundamentais associados aos gastos
- Contabilidade financeira versus contabilidade de gestão
- Demonstrações dos resultados: por naturezas e por funções
- A contabilidade de gestão e a estratégia empresarial
2. Apuramento do custo de produção
- Custos da produção acabada e da produção em vias de fabrico
- Os componentes do custo de produção
3. Sistemas de custeio
- Custeio de absorção
- Custeio variável
- Custeio de absorção versus custeio variável: análise comparativa
4. Métodos de apuramento do custo industrial – método direto e método indireto
- Regimes de fabrico ou de produção: classificações e definições
- Método dos custos por ordens de produção (Método direto)
- Método dos custos por processos (Método indireto)
5. O custo industrial em produção conjunta e produção defeituosa
- Produção conjunta
- Produção defeituosa
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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.
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