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Contabilidade Analítica 

Objetivos Gerais: 

Este curso visa dotar os participantes dos princípios e técnicas de recolha e tratamento 

de dados necessários à valorização dos produtos fabricados e vendidos e às condições 

internas de exploração. Os formandos serão também capazes de reconhecer a 

importância da contabilidade analítica no processo de planeamento e controlo 

orçamental das empresas. 

Objetivos Específicos: 

No final deste curso os participantes deverão ser capazes de:  

 Conhecer os objetivos da contabilidade analítica;  

 Saber utilizar os vários métodos para apurar o gasto da produção;  

 Conhecer os componentes do gasto industrial da produção;  

 Saber como se movimentam as contas do sistema de contabilidade analítica;  

 Apurar os gastos da produção em vários regimes de fabrico;  

 Criar centros de gasto;  

 Adquirir noções de controlo orçamental;  

 Conhecer as fases da conceção de um sistema de contabilidade analítica.  

Destinatários:  

Este Curso destina-se a todos os empregados dos serviços de contabilidade analítica, 

controlo de gestão, “controllers” e público em geral.  

Carga Horária:  

24 Horas 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1. Os Objetivos da Contabilidade Analítica  

 Os limites da contabilidade financeira; 

 A necessidade de dispor de uma contabilidade analítica;  

 Articulação entre a contabilidade financeira e a contabilidade analítica;  

 Conceitos fundamentais de contabilidade analítica. 

 

2. Determinação dos Gastos  

 A multiplicidade das noções de gastos;  

 Tipos de Gastos; 
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 A formação dos gastos nos produtos/serviços. 

 

3. Margens e Resultados  

 Classificação das margens; 

 Classificação de resultados; 

 A demonstração de resultados por funções; 

 Os indicadores financeiros na análise dos gastos. 

  

4. Cálculo e Análise de Gastos (4,5 Horas)  

 Método das seções homogéneas; 

 Método ABC (Activity Based Costing). 

 

5. Apuramento do Gasto da Produção  

 Método direto; 

 Método indireto;  

 Determinação das unidades equivalentes a acabadas;  

 Valorização de stocks de produtos em vias de fabrico. 

  

6. Sistemas de Apuramento de Gastos  

 Sistemas monistas e dualistas;  

 O plano de contas da contabilidade analítica;  

 As principais contas da Contabilidade Analítica. 

  

7. Controlo Orçamental  

 Técnicas do orçamento flexível; 

 Análise de desvios;  

 Projeções. 

 

8. Exercícios e Simulações  

 


