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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 Pública e Bancária

ECTS: 4; Horas - Totais: 108.0, Contacto e Tipologia, TP:45.0;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 905614

Área Científica: Contabilidades

Docente Responsável

Arlindo José Bernardo Dinis

Professor Adjunto

Docente(s)

Arlindo José Bernardo Dinis

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Contabilidade Pública:

Compreender o papel e as diferentes formas de utilização da Contabilidade nos serviços

públicos.

Contabilidade Bancária: Instrução 23/2017.

Contabilidade de Seguros: Capacitar os alunos a distinguir a

Contab. de Seguros da Contab. Geral.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Contabilidade Pública: Compreender o papel e as diferentes formas de utilização da

Contabilidade nos serviços públicos enquadrados na reforma da administração financeira do

Estado e a importância das IPSAS como o único conjunto de normas de contabilidade do setor

público reconhecido internacionalmente, constituindo uma referência incontornável para o

estabelecimento de contas harmonizadas do setor público na UE. Contabilidade

Bancária:Conhecer os princípios contabilísticos e critérios de valorimetria da Instrução

23/2017.Contabilidade de Seguros pretende capacitar os formandos a distinguir a
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Contabilidade de Seguros da Contabilidade Geral, reconhecer o Plano de Contas da Atividade

Seguradora, realizar a contabilização dos prémios, comissões e sinistros. Pretende ainda dotar

os

alunos com as competências técnicas de forma a distinguir os diversos tipos de provisões

inerentes à Atividade Seguradora e proceder à sua respetiva contabilização e realizar casos

práticos de aplicação.

Conteúdos Programáticos

Contabilidade Pública: Sector Público Administrativo e Sector Empresarial do Estado, Diferenças.

Contabilidade Bancária: Normas e princípios contabilísticos; Normas específicas de

contabilização; Principais Avisos e instruções do BP.

Contabilidade Seguros: Identificar a Contabilidade de

Seguros. Casos Práticos.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

Contabilidade Pública:

Sector Público Administrativo e Sector Empresarial do Estado, Diferenças fundamentais do ponto

de vista contabilístico. IPSAS como conjunto de normas de contabilidade do setor público

reconhecido internacionalmente.

Contabilidade Bancária: Normas e princípios contabilísticos; Definições e conceitos; Quadro e

âmbito das contas; Critérios valorimétricos; Documentos de prestação de contas; Normas

específicas de contabilização; Principais Avisos e instruções do BP.

Seguros:

Contabilidade de Seguros, processo de seguro, responsabilidades provenientes de contratos.

Metodologias de avaliação

Contínua por dois testes (50%/50%), Exame e Exames de Recurso.

Software utilizado em aula

Estágio

Não aplicavel.

Bibliografia recomendada

- Santos, J. (2007). Contabilidade de Seguros (Vol. -). (pp. ---). -, Quid Juris. -
- CAIADO, A. (2011). ; Bancos – Normativos, Contabilidade e Gestão  (Vol. -). (pp. ---). -,
ALMEDINA. -
- António C. Pires , C. (2017). Contabilidade Pública (Vol. -). (pp. ---). -, Áreas Editora. -
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- PORTUGAL, B. (0). PLANO CONTAS Acedido em 1 de outubro de 2020 em
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/plano_de_contas_do_banco_de_portugal.pdf
- Ipsasb, I. (0). INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD
Acedido em 30 de setembro de 2020 em https://www.ipsasb.org/

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Abordados os temas previstos o aluno ficará capacitado para atingir os objetivos propostos.

Metodologias de ensino

As aulas decorrem tendo por base o método expositivo e demonstrativo.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Dada a temática de cariz contabilístico sectorial a metodologia seguida mostra se coerente e

suficiente.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicavel.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicavel.

Observações

1-erradicar a pobreza; 4-educação de qualidade; 8-trabalho digno e crescimento económico;
9-industria, inovação e infraestruturas; 16-paz, justiça e instituições eficazes; 17-parcerias para a
implementação de objetivos.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

1 - Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
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;
12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;
16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso á justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis;
17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável;
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