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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2022/2023

Contabilidade

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 13772/2014 - 12/11/2014

Ficha da Unidade Curricular: Contabilidade Financeira Avançada I

ECTS: 6; Horas - Totais: 162.0, Contacto e Tipologia, TP:60.0;

Ano | Semestre: 2 | S2

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 905619

Área Científica: Contabilidades

Docente Responsável

Daniel Ferreira de Oliveira

Professor Adjunto

Docente(s)

Daniel Ferreira de Oliveira

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Conhecer e aplicar as normas internacionais de contabilidade no contexto empresarial

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Conhecer e aplicar as normas internacionais de contabilidade no contexto empresarial

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e, promover oportunidades de

aprendizagem ao longo da vida para todos. (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 4,

conforme Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela Assembleia Geral das

Nações Unidas em setembro de 2015)

Conteúdos Programáticos

Transformação, Dissolução e Liquidação de Sociedades

IAS 7 / NCRF 2

IAS 8 / NCRF 4

IAS 23 / NCRF 10
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IAS 36 / NCRF 12

IFRS 15 / NCRF 19

IAS 37 / NCRF 21

IAS 20 / NCRF 22

IAS 41 / NCRF 17

Relato Financeiro

Conteúdos Programáticos (detalhado)

Transformação, Dissolução e Liquidação de Sociedades

- Transformação de uma sociedade por quotas em sociedade anónima e vice-versa

- Transformação de uma sociedade unipessoal em sociedade por quotas e vice-versa

- Dissolução e causas

- Liquidação

- Tratamento contabilístico: Transformação, Dissolução e Liquidação de Sociedades

IAS 7 / NCRF 2 – Demonstração de Fluxos de Caixa

- Objetivo

- Âmbito

- Definições

- Apresentação de uma demonstração de fluxos de caixa

- Relato de fluxos de caixa das atividades operacionais

- Relato de fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento

- Relato de fluxos de caixa numa base líquida

- Fluxos de caixa numa base líquida

- Fluxos de caixa em moeda estrangeira

- Juros e dividendos

- Imposto sobre o rendimento

- Investimento em subsidiárias, em associadas e em empreendimentos conjuntos

- Alterações nos interesses de propriedade em subsidiárias e outras atividades empresariais

- Transações que não sejam por caixa

IAS 8 / NCRF 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

- Objetivo

- Âmbito

- Definições

- Políticas contabilísticas

- Alterações nas estimativas contabilísticas

- Erros

- Impraticabilidade com respeito à aplicação retrospetiva e à reexpressão retrospetiva

IAS 23 / NCRF 10 – Custos de empréstimos obtidos

- Objetivo

- Âmbito

- Definições

- Reconhecimento

IAS 36 / NCRF 12 – Imparidades

- Objetivo

- Âmbito

- Identificação de um ativo que possa estar com imparidade
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- Mensuração da quantia recuperável

- Reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade

- Unidades geradores de caixa e goodwill

- Reverter uma perda por imparidade

IFRS 15 / NCRF 19 – Contratos de construção

- Objetivo

- Âmbito

- Definições

- Combinação e segmentação de contratos de construção

- Rédito do contrato

- Custos do contrato

- Reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato

- Reconhecimento de perdas esperadas

- Alterações nas estimativas

IAS 37 / NCRF 21 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

- Objetivo

- Âmbito

- Definições

- Provisões e outros itens

- Reconhecimento

- Mensuração

- Reembolsos

- Alterações em provisões

- Uso de provisões

- Aplicação das regras de reconhecimento e de mensuração

IAS 20 / NCRF 22 – Subsídios e outros apoios das entidades públicas

- Objetivo

- Âmbito

- Definições

- Subsídios das entidades públicas

- Outros apoios das entidades públicas

IAS 41 / NCRF 17 – Agricultura

- Âmbito

- Definições

- Base fiscal

- Reconhecimento e mensuração

- Subsídios das entidades públicas

- Considerações finais

Relato Financeiro

- Balanço

- Demonstração de resultados por natureza

- Demonstração de resultados por funções

- Demonstração das alterações no capital próprio

- Demonstração dos fluxos de caixa

- Anexo (divulgações mínimas exigidas pelas IAS/NCRF abordadas na UC)

Metodologias de avaliação
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Resolução de casos práticos

Avaliação contínua (por três frequências com uma ponderação de 33% cada) e exame presencial

Software utilizado em aula

Não aplicável

Estágio

Não aplicável

Bibliografia recomendada

- PKF International, . (2021). Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards 2021 . 2021,
Jonh Wiley and Sons Inc. New Jersey
- Vários, . (0). Ordem dos Contabilistas Certificados Acedido em 10 de fevereiro de 2023 em
http://www.occ.pt/
- Vários, . (0). IIFRS Foundation and the IASB Acedido em 10 de fevereiro de 2023 em
http://www.ifrs.org
- Vários, . (0). Ordem dos Revisores Oficiais de Contas Acedido em 10 de fevereiro de 2023 em
http://www.oroc.pt/

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Referências a diversas normas internacionais/nacionais de contabilidade para permitir uma

melhor compreensão e aplicação das normas num contexto empresarial

Metodologias de ensino

Presencial

Resolução de casos práticos

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Resolução de casos práticos com o respetivo enquadramento teórico e prático das normas

internacionais/nacionais de contabilidade

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não tem pré-requisitos formalmente definidos.

No entanto, é importante que os estudantes possuam um bom domínio das matérias de
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contabilidade.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno
e produtivo e o trabalho digno para todos;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
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