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O Ensino da Contabilidade Analítica ou de Custos em Portugal 
 
 
 
Resumo 

 
 
Numa reflexão sobre o futuro da Contabilidade de Gestão, Burns e Yazdifar (2001), 

alertam para o facto de as instituições a cargo do ensino desta disciplina, nomeadamente 
as universidades, terem de direccionar o ensino da disciplina para um contexto mais 
geral, baseado na tecnologia e na estratégia, abreviando o mais possível as temáticas 
relacionadas com as práticas de Contabilidade de Gestão tradicionais. 

O actual estado do ensino da contabilidade necessita de reflexão séria por parte de 
todos os elementos a ele ligados, quer directa quer indirectamente. Se nos cingirmos ao 
ramo específico da Contabilidade Analítica, de Custos e/ou de Gestão, essa necessidade 
é por demais evidente, principalmente nos tempos que correm.  

O ramo da contabilidade sobre o qual incide o nosso estudo deverá ser parte 
integrante, numa organização, de um qualquer sector, adequada aos tempos modernos, 
quer de carácter empresarial quer de carácter público, daquilo que se designa de Sistema 
de Informação Geral. É, pois, sobre esta premissa, que apresentamos este trabalho no 
VIII Congresso Internacional de Custos, cujo principal objectivo será reflectir sobre a 
actual realidade da disciplina de Contabilidade de Custos, Analítica e de Gestão nas 
diversas instituições de ensino superior em Portugal. 

Para o efeito, apresentamos alguns resultados de um estudo empírico por nós 
desenvolvido, sobre o ensino daquela(s) disciplina(s) ao nível dos bacharelatos e 
licenciaturas, em que se destaca uma análise dos conteúdos programáticos, e o ensino 
desta(s) disciplina(s) nos diversos cursos de mestrado ou pós-graduação.  

A problemática das diferentes designações que se vêm adoptando para este ramo da 
Contabilidade é alvo de particular atenção neste trabalho pretendendo-se, desse modo, 
fundamentar a sua inclusão ao nível da investigação empírica, onde se procura aferir a 
sensibilidade dos docentes da disciplina para esta questão.  
 
 



 

1. As principais divisões ao nível da Contabilidade 
 

 
“Muitos crêem que a contabilidade é uma disciplina de estudos seca e árida e por isso 
não estimula os estudantes e os profissionais, não desafia a sua criatividade, a sua 
capacidade de julgar e decidir e não desenvolve a comunicação para com outros. 
Dizem, e é verdade, que os activos igualam os passivos mais o capital próprio e que 
os débitos estão à esquerda e os créditos à direita e que também devem ser iguais. É 
evidente que isto não é a essência da contabilidade” (Braz Machado, 1998, p. 37). 
 

Não é, de todo, dentro dos propósitos inerentes a este nosso estudo, objectivo 
primordial, enveredar por uma análise profunda a esta temática da divisão em 
Contabilidade. Porém, da leitura da abundante literatura sobre este tema verifica-se uma 
tendência, mais ou menos consensual, no que se refere às principais ramificações em 
que a Contabilidade das empresas se pode «desmembrar» e que são a Contabilidade 
Financeira, Geral ou Externa (Financial Accounting), e a Contabilidade hoje denominada 
de Gestão ou Contabilidade para a Gestão (Management Accounting), ainda que termos 
como os de Contabilidade de Custos/Contabilidade Analítica, continuem a ser utilizados 
como sinónimos ou sub-ramos da Contabilidade de Gestão. À primeira destas duas 
ramificações está associada a informação financeira obrigatória para os usuários 
externos à empresa, nomeadamente investidores, credores entre outros interessados na 
sua actividade. No que concerne à segunda, esta terá como função principal fornecer 
informação interna para os gestores sobre o consumo de recursos da cadeia de valor, o 
planeamento e estratégia, estrutura, compromisso, inovação, controlo e tomada de 
decisões organizacionais. Tratam-se de ramificações que, apesar de se complementarem 
mutuamente, actuam sobre contextos conceptuais distintos. É esta a divisão da 
Contabilidade em que nos baseamos ou seguimos ao longo deste trabalho. 

Concordamos com Vicente Montesinos Julve (1976; p.401), quando refere que 
“quando se fala em divisão em Contabilidade o mais correcto será falar-se nas diferentes 
divisões da Contabilidade, fruto dos critérios alternativos passíveis de adopção para esse 
efeito”. Contudo, dever-se-á respeitar as chamadas «leis da divisão científica», as quais, 
em palavras do autor, podem concretizar-se nos três extremos seguintes: 

1º - O fundamento da divisão deve manter-se durante toda a operação; 

2º - A soma lógica das subclasses1 distinguidas deve ser igual à classe 
dividida; 

3º - As subclasses distinguidas devem excluir-se mutuamente. 

O autor, de acordo com diferentes critérios, apresentou algumas divisões ao nível 
contabilidade, que, muito sucintamente, passamos a elencar através do quadro 1: 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Termo que se refere aos diferentes ramos da contabilidade distinguidos. 
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Quadro 1: Algumas divisões ao nível da Contabilidade 

Critérios de Divisão Divisões Apresentadas: 

 Tipos de Unidades Económicas 
 Microcontabilidade 

 Macrocontabilidade 

 Âmbitos da Circulação Económica  
 Contabilidade Interna 

 Contabilidade Externa 

 Destinatários da Informação Contabilística 
 Contabilidade Analítica, Interna ou de Gestão 

 Contabilidade Financeira ou Externa 

 Tipos de Actividades Económicas 
 Contabilidade de Actividades Produtivas 

 Contabilidade de Actividades Consumidoras 

 Módulo de Medição 
 Contabilidade Monetária 

 Contabilidade não Monetária 

 Perspectiva Temporal 
 Contabilidade Previsional 

 Contabilidade de Realizações 

Fonte: Elaboração própria, com apoio em Vicente Montesinos Julve (1976) 
 

Em Portugal, e numa análise ao documento que agrega a principal normalização em 
termos das práticas de contabilidade em Portugal, o Plano Oficial de Contabilidade 
(POC), denotamos uma divisão da Contabilidade em duas ramificações principais: 
Contabilidade Financeira ou Patrimonial2, esta última acepção aplicável especialmente a 
entidades de carácter público, e a denominada Contabilidade Interna, Analítica ou de 
Custos. Afigura-se, pois, como inequívoca a relação directa entre esta orientação do POC 
e a posição dos autores referenciados, mais concretamente no que respeita aos autores 
de origem portuguesa. 

De salientar ainda a obrigatoriedade da integração de uma Contabilidade Orçamental3 
no âmbito das entidades abrangidas pelos recém aprovados planos sectoriais de 
Contabilidade4, emergentes do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 232/97 de 3 de Setembro, data que constituiu um marco importante 
para a normalização da Contabilidade Pública em Portugal. 

Não poderíamos, obviamente, deixar aqui de relevar a proliferação a que se vem 
assistindo em termos da literatura escrita no sentido de se pretender atribuir novas 
ramificações à contabilidade, inclusive em Portugal. Nas habituais reflexões do Prof. 
Rogério Fernandes Ferreira, sobre diversas áreas do saber, levam-no desta feita a 
abordar também esta questão com a lucidez que julgamos até à data ainda não ter sido 
aplicada. 

 
“Fala-se, talvez menos bem terminologicamente, numa contabilidade de intangíveis 
e ou de recursos humanos, e também em contabilidade societal, contabilidade da 
qualidade, contabilidade estratégica, contabilidade ambiental, contabilidade não 
quantitativa ou qualitativa, etc.” (Rogério F. Ferreira, 2002, p. 294). 

                                                 
2 “A Contabilidade Patrimonial tem por objectivo a apresentação do Património actual de cada instituição, 
nomeadamente através do Balanço (constituído pelo Activo, Passivo e Património Líquido) e da 
Demonstração de Resultados (constituído pelos Proveitos, Custos e Resultados. (...) É um sistema em 
termos de estrutura e mapas finais muito similar à Contabilidade das Empresas privadas, normalmente 
designado por Contabilidade Geral ou Contabilidade Financeira ” (Carvalho et al., 1999, p. 89 e p. 166). 
3 “Contabilidad presupuestaria” 
4 De que são exemplo o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro; o Plano Oficial de Contabilidade Pública para o Sector da 
Educação (POC - Educação), aprovado em Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro; o Plano Oficial de 
Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS), aprovado em Portaria n.º 898/2000, de 28 de Setembro; e o 
Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social 
(POCISSSS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 12/2002, de 25 de Janeiro. 
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Acrescenta ainda, como conclusão final da sua reflexão em torno desta temática, que 
o surgimento de mais aspectos a considerar, uns contabilizáveis, outros não, não podem 
ou não devem conduzir a um «apregoar» do nascimento de novas contabilidades, e que 
certas áreas de conhecimento e certas categorias de novos fenómenos vão, afinal, ser 
novas espécies de contabilidade. 

 
“Dar aos problemas novos a atenção que merecem é atitude que se impõe, mas não 
deve cometer-se o exagero de considerar que essa atenção se traduz em novos 
ramos de contabilidade ou em ampliação do sentido que usualmente a ela se atribui 
(...)” (Rogério F. Ferreira, 2002, p. 331). 
 
 
 

2. A Contabilidade Analítica (de Custos) e/ou de Gestão 
 
 

A Contabilidade Analítica (de Custos), ainda hoje, é considerada por muitos autores 
como um instrumento ao serviço da Contabilidade Financeira. É encarada como a fonte 
de informação que deverá facilitar a valorização dos stocks (que figuram no activo) e o 
custo das vendas por período (cujo valor se reflecte na demonstração de resultados por 
função). Contudo, já data de algumas décadas atrás a progressiva emancipação da 
Contabilidade Analítica (de Custos) face à Contabilidade Financeira. Foi-se centrando 
nas funções de auxílio à gestão, nomeadamente ao nível da tomada de decisões, 
relegando para segundo plano o objectivo de valorização de stocks. Assumiu, 
paulatinamente, o papel de instrumento privilegiado ao serviço da gestão. É neste 
contexto que surge o conceito de Contabilidade de Gestão. 

 
“Para adequar os sistemas de contabilidade interna às exigências informativas dos 
executivos, a Contabilidade de Custos evolui e transforma-se nos anos 60 na 
chamada Contabilidade de Gestão ou «Management Accounting». A sua finalidade 
essencial consiste em obter e comunicar informação adequada para apoiar 
racionalmente o processo de decisões tácticas e operativas (...)” (Montañés, 1993, p. 
423). 

 
Este conceito, o de Contabilidade de Gestão, é entendido por alguns autores como a 

nova «face» da tradicional Contabilidade de Analítica (de Custos), sendo-o contudo, para 
outros autores, não mais do que um alargamento desta última, cujo âmbito e objectivos 
assumem uma orientação mais abrangente. Certo é que não há ainda, no seio da 
comunidade académica e profissional, uma posição uniforme acerca desta questão. De 
facto, existem opiniões divergentes se Contabilidade de Gestão passa a substituir a 
tradicional Contabilidade Analítica (de Custos) ou se demarca desta, continuando a haver 
lugar para esta última. 

Somos de entendimento que o termo Contabilidade de Gestão não deve ser imposto 
como a única designação possível para esta área da Contabilidade. Lembramos que a 
ciência contabilística está hoje presente no sector da indústria, do comércio, dos serviços, 
banca e seguros, e ainda na administração pública e demais entidades sem fins 
lucrativos. Haverá casos em que falar-se na elaboração da Contabilidade Analítica ou de 
Custos tem todo o sentido.  

Numa análise no sentido lato desta temática, as opiniões parecem convergir no 
sentido de que o surgimento do conceito de Contabilidade de Gestão está envolto da 
necessidade de se diluir a imagem tradicional que a Contabilidade de Custos 
transparecia, i.e., a sua postura de «vassalagem» perante a Contabilidade Financeira.  
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Como salientam Mendoza e Bescos (2001), a principal função da Contabilidade de 
Gestão deve ser o fornecimento de informação relevante para os gestores, para que os 
seus propósitos de gestão possam ser alcançados. À Contabilidade de Gestão, passa a 
ser-lhe incumbida responsabilidade de fornecer dados para apoio na tomada de decisões 
acertadas que, pelo seu carácter esporádico e pouco corrente, em algumas entidades, 
necessitam de uma base de apoio fiável. Os sistemas tradicionais de apuramento dos 
custos já não se mostram eficazes perante as mudanças que se vêm operando no meio 
empresarial de muitas empresas (Brierley et al., 2001). As empresas registam mudanças 
significativas na sua estrutura organizacional, actuam em ambientes cada vez mais 
competitivos e assistem a inovações constantes nas tecnologias de informação (Burns e 
Vaivio, 2001). 

A visão deste ramo específico da contabilidade passa a integrar também no seu 
horizonte preocupação com o futuro. Projectar o médio e longo prazos torna-se crucial 
para uma empresa. Estar-se preparado e devidamente precavido, de forma a nos 
adaptarmos rapidamente às mudanças e assim melhor aproveitarmos as oportunidades, 
pode muito bem vir a constituir uma vantagem poderosa perante os nossos concorrentes 
mais directos. Trata-se de uma visão de foro estratégico. Nos dias de hoje a melhor 
defesa é o «ataque».  

Uma das funções mais importantes e atribuída como grande trunfo da Contabilidade 
de Gestão é a vertente previsional. A Contabilidade de Gestão deve permitir aos gestores 
preparar o leque de acções a levar a cabo. Neste seguimento, são três os objectivos 
primordiais associados a esta vertente previsional da Contabilidade de Gestão: 

1º. Ajudar à decisão para a previsão de parâmetros e para a estruturação dos modelos 
de decisão; 

2º. Sistema de medida, descrevendo as consequências das acções; 

3º. Participação no processo de comparação com o realmente percebido com os 
objectivos e os resultados previstos (Blanco Dopico, 1991). 

Em conclusão, à Contabilidade de Gestão, reforça-se, passa a estar incumbida a 
missão de sair do marco interno organizacional e orientar-se também para o meio externo 
que rodeia a empresa pois é neste meio externo, que se verificam as «lutas» pelo 
aumento de quota de mercado, pela obtenção de vantagens competitivas sustentáveis e 
duradouras, em resumo, a procura contínua de uma melhor posição das empresas e da 
sua viabilidade a longo prazo. Cabe acrescentar, que na persecução destes intentos, 
uma empresa necessita de tomar decisões estratégicas produto/mercado, de forma 
acertada, para que possa alcançar os objectivos estabelecidos, e que, 
consequentemente, conduzam à tal melhoria da posição competitiva da empresa. Talvez 
por este facto, o conceito de Contabilidade de Gestão, além de se ir sobrepondo ao 
anterior conceito de referência à contabilidade interna de uma empresa (a Contabilidade 
de Custos ou Contabilidade Analítica), regista já algumas «extensões», de que é exemplo 
a Contabilidade de Gestão Estratégica.  

 
 
 

3. O trajecto da literatura portuguesa sobre a contabilidade analítica ou de 
gestão 

 
 
Tal como refere Pires Caiado (2002), não existem estudos científicos sobre a evolução 

da Contabilidade de Custos em Portugal. O autor salienta a pouca preocupação com 
definições, revelada pela generalidade dos autores dos livros divulgados durante o séc. 
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XIX e parte do séc. XX, em detrimento da explicação e análise dos processos da indústria 
transformadora ou das manufacturas.  

Sobressai no entanto a questão da repartição dos custos indirectos, quer relacionados 
com a área fabril (custos industriais) quer relacionados com as demais funções (custos 
não industriais), que constituía já nessa época um foco de discussão em matéria de 
cálculo dos custos de fabricação. 

Em pleno séc. XX, no ano de 1930, Francisco Caetano Dias publicou o livro 
«Comércio e Contabilidade», no qual dedicou um capítulo, o 8.º, à Contabilidade 
Industrial. Segundo o autor, a contabilidade industrial visa, essencialmente, estabelecer 
os princípios e normas de actualização e observação, de forma a demarcar as diferentes 
fases de transformação dos materiais directos em produtos finais, e desse modo fixando, 
a estes últimos, o seu preço de custo. Para tal, a referida contabilidade, utiliza as 
chamadas contas industriais fundamentais: Matérias Primas, Matérias Subsidiárias, Mão 
de Obra, Gastos de Fabricação e Fabricação ou Laboração (Pires Caiado, 2002). 

Mas é no ano de 1938 que surge a primeira obra cujo título se refere à Contabilidade 
Industrial, falamos do livro «Contabilidade Industrial. Desgaste e reintegrações dos 
instrumentos», de autoria de Guilherme Rosa. Um ano depois (1939) surge mais um livro 
de Francisco Caetano Dias, intitulado «Contabilidade Industrial e Agrícola».  

 Em 1954 surge a 1ª edição do livro «Contabilidade Industrial», de autoria do Prof. 
Gonçalves da Silva. Nesta obra, o autor faz uma análise bastante pormenorizada de 
muitos dos aspectos intrínsecos ao apuramento do custo dos produtos fabricados, isto 
claro está, no que concerne às empresas do sector industrial. De facto, e tal como refere 
o Prof. Pires Caiado (2002), o rigor com que são desenvolvidas as diversas matérias em 
torno do apuramento do custo de produção ao longo dos vários capítulos que compõem o 
citado livro do Prof. Gonçalves da Silva, faz com que ainda hoje a sua obra constitua uma 
referência no ensino da Contabilidade Analítica ou Interna ao nível das várias instituições 
de ensino superior em Portugal. 

Outros autores se seguiram, debruçando-se sobre este ramo da contabilidade, depois 
da década de 50. O quadro 2 integra os autores dignos de referência, ao publicarem 
livros que trataram de matérias ao nível do que mais tarde veio a integrar o âmbito da 
chamada Contabilidade de Custos. 

 
Quadro 2: Literatura produzida desde finais do séc. XVIII até aos anos 70 do século XX 

Autores Título da Obra Temática(s) Abordada(s) Ano 

Manuel Teixeira C. 
de Mendonça Guarda-Livros Moderno Dois capítulos intitulados «Da Agricultura» e 

«Das Artes Mecânicas ou Manufacturas» 
Não 

Apurado 

José Maria de A. 
Outeiro 

Estudos sobre 
Escrituração Mercantil 

Um capítulo dedicado ao estudo das contas 
especiais, no qual apresenta a conta 
«Fábrica», aberta nos casos de manufactura 
de qualquer produto 

Não 
Apurado 

Rodrigo Affonso 
Pequito 

Curso de Contabilidade 
Comercial 

Capítulos XVI e XVII, integrados na Parte III, 
intitulados, respectivamente, «Contabilidade 
industrial ou da indústria manufactora» e 
«Contabilidade agrícola» 

1875 

Luíz M. dos Santos Tratado de Contabilidade 
Comercial 

Capítulos XXIII e XXVI relativos às 
Contabilidades Industrial e Agrícola, 
respectivamente 

1893 

Francisco Adolfo 
Manso-Preto 

Escrituração Comercial, 
Industrial e Agrícola 

Resume os conceitos relativos às últimas duas 
actividades  (industrial e agrícola) 1907 

Ricardo de Sá Tratado de Contabilidade Título V dedicado às Indústrias de 
manufactura e agrícola 1919 

Francisco Caetano 
Dias Comércio e Contabilidade, Capítulo 8: Contabilidade Industrial 1930 
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Guilherme Rosa 
Contabilidade Industrial. 

Desgaste e reintegrações 
dos instrumentos, , 

Contabilidade Industrial 1938 

Francisco Caetano 
Dias 

Contabilidade Industrial e 
Agrícola, Contabilidade Industrial e agrícola 1939 

Prof. Gonçalves da 
Silva Contabilidade Industrial  Contabilidade Industrial  1954 

Rogério Fernandes 
Ferreira 

Casos de Contabilidade 
Industrial Contabilidade Industrial  1960 

Martin Noel 
Monteiro Contabilidade Industrial Componentes do custo de produção na 

indústria 1973 

Jaime Lopes 
Amorim 

Noções Básicas de 
Contabilidade 

O volume II desta obra reserva o capítulo VII 
ao ramo da Contabilidade Industrial 1973 

Valdemar M. 
Oliveira e Mário 
Peres 

Contabilidade Industrial 
Aplicada 

Contempla os variados aspectos relacionados 
com a organização da produção e com o 
apuramento do custo de produção 

1974 

Fonte: Elaboração própria, com apoio em Pires Caiado (2002) 
 
Facilmente se depreende que a literatura produzida em Portugal, até metade da 

década de 70, quando comparada com a que já se ia produzindo e publicando noutros 
países, era demasiado superficial e muito pouco expressiva.  

No que se refere à literatura (manuais) existente, de origem portuguesa, que de uma 
forma mais completa abordam a Contabilidade Industrial, Analítica (de Custos) e/ou de 
Gestão e que servem de bibliografia obrigatória no ensino superior, são as obras 
publicadas pelos professores: Gonçalves da Silva, Rogério Fernandes Ferreira, Pires 
Caiado, Caiano Pereira com Victor Franco e José Manuel Esteves Pereira. 

Recentemente foi publicado um artigo de autoria de Matos Carvalho et al. (2002), onde 
é abordada a temática da investigação de Contabilidade de Gestão em Portugal. Trata-se 
de um estudo empírico, levado a cabo num trabalho de mestrado da área da 
contabilidade, respeitante à disciplina de Contabilidade de Gestão. Este estudo assentou 
no envio de um inquérito dirigido a docentes do ensino superior, tanto do ensino 
universitário como do ensino politécnico, público e privado, actualmente a leccionar ou 
que já tenham leccionado a disciplina de Contabilidade de Custos, Analítica e/ou de 
Gestão. Como complementaridade aos dados que se obtiveram através do inquérito, os 
autores procederam ainda a uma análise de artigos publicados em Portugal5, na área da 
Contabilidade de Gestão, até Outubro de 2000. 

As principais conclusões deste estudo vão de encontro ao que já foi aludido, nas 
entrelinhas de alguns parágrafos anteriores: não há, em Portugal, no seio da comunidade 
académica6 a cargo do ensino da disciplina, uma política de investigação na área da 
Contabilidade de Gestão devidamente organizada e sistematizada. O corpo docente 
afecto ao ensino da disciplina possui poucos anos de serviço no ensino superior, 
explicado, de certa maneira, pelo facto de a grande maioria das instituições onde a 
disciplina é leccionada terem sido criadas há menos de um quarto de século.  

A falta de professores doutorados na área da contabilidade em Contabilidade de 
Gestão, faz com que a incitação à investigação nesta área praticamente não exista, e por 
outro lado, não se constituam equipas de trabalho para se dedicarem à investigação. O 
que acaba por acontecer é a ocorrência de algumas publicações esporádicas, na maioria 

                                                 
5 Devemos aqui acrescentar, que no ano de 2000, havia já sido publicado um estudo empírico, de autoria de 
Guimarães et al., sobre a evolução de produção de artigos sobre contabilidade em Portugal, abrangendo o 
período de 1987-1997. 
6 Seria de esperar que o desencadeamento de projectos de investigação no que respeita à disciplina de 
Contabilidade Analítica (de Custos) e/ou de Gestão emergisse do seio da comunidade académica, 
nomeadamente dos docentes a cargo do ensino desta(s) disciplina(s). 
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dos casos, de alunos de mestrado, sem particular interesse pela Contabilidade de 
Gestão, referem os autores do estudo. Por fim, o estudo revela ainda que o número de 
professores jovens a publicar artigos, nomeadamente aqueles que actualmente 
leccionam a disciplina, é praticamente nulo. Os autores do estudo, em forma de 
conclusão final, referem que não há uma política de investigação consistente na área da 
Contabilidade de Gestão. 

Quanto a teses de doutoramento, do levantamento de dados que nos foi possível 
fazer, verificou-se que nenhuma das pessoas doutoradas em contabilidade em Portugal 
desenvolveu a sua tese de doutoramento exclusivamente sobre a área da Contabilidade 
de Gestão. Cabe no entanto referir que Lúcia Rodrigues7, na sua tese de doutoramento, 
aborda o conceito de Contabilidade de Gestão Estratégica e João Carvalho num dos 
capítulos da sua tese8 apresentou um modelo de Contabilidade Analítica para as 
Universidades. Porém, vislumbra-se alguma mudança a este nível. Após uma pesquisa 
através da base de dados «on-line» sobre doutoramentos em Portugal do Observatório 
da Ciência e do Ensino Superior (OCES), organismo sob a tutela do Ministério da Ciência 
e do Ensino Superior, foi-nos possível constatar que, dentro do leque de teses de 
doutoramento em curso em Portugal registadas no OCES, se encontram algumas cujo 
tema incide sobre a área da Contabilidade de Gestão.  

Destacamos então, através do quadro seguinte, as teses cujo tema versa a área da 
Contabilidade de Gestão, e que por esse facto nos merecem o maior destaque: 

 
 
Quadro 3: Teses de Doutoramento em Curso em Portugal na área da Contabilidade de Gestão 

Tema Doutorando Instituição Ano de 
Registo

Contabilidade de Gestão - Um Instrumento para 
a Criação de Valor 

Paulo Jorge Duarte 
Correia 

Instituto Superior de 
Ciências do 

Trabalho e da 
Empresa 

2000 

Contabilidade de Gestão Estratégica e Controlo 
de Gestão: Uma Ferramenta para Medir a 
Performance nas Autarquias Locais 

Susana Margarida 
Faustino Jorge 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade 

de Economia 
2000 

Contabilidade de Gestão Ambiental Alexandra Sofia T. A. 
dos Santos 

Universidade 
Lusíada 2001 

Modelização da Contabilidade Estratégica ao 
Serviço da Indústria Seguradora 

Manuel Mendes da 
Cruz 

Instituto Superior de 
Ciências do 

Trabalho e da 
Empresa 

2001 

 

Pela análise à bibliografia que consta de um artigo recentemente publicado por 
Ferreira e Ferreira (2003) verificamos que em 2002 foram defendidas teses de 
doutoramento na área da Contabilidade de Gestão de autores portugueses, de que 
damos referência no quadro que se segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Elaborou a sua tese de doutoramento subordinada ao tema «Aplicação da Teoria dos Conjuntos Vagos na 
Medida e Gestão do Risco Cambial Económico». 
8 Intitulada «Propuesta de un modelo de información contable para las Universidades y su aplicación en 
Portugal». 
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Quadro 4: Teses de Doutoramento recentemente defendidas por autores portugueses na área da 
Contabilidade de Gestão 

Tema Doutorando Instituição Ano 
Management Accounting and Control Systems 
Design and Use: an Exploratory Study in Portugal Aldónio Ferreira Lancaster University 2002 

The Impact of the Liberalisation of the 
Portuguese Telecommunications Industry upon 
Marconi’s Management Accounting System: 
Activity-Based Costing and New Institutional 
Theory 

Maria João Martins 
F. Major 

University of 
Manchester 2002 

Accounting and Change in the Financial Services 
Sector: The case of Activity-Based Costing in a 
Portuguese Bank 

Rui Vieira University of 
Warwick 2002 

 
Já no que concerne aos cursos de mestrado, tem-se, efectivamente, verificado um 

número razoável de dissertações defendidas nestes últimos anos, abordando, de alguma 
maneira, matérias de âmbito da Contabilidade de Gestão.  

Quadro 5: Dissertações de Mestrado defendidas 

Tema Autor(a) Instituição/Mestrado Ano 

CBA - Custeio Baseado nas Actividades: Uma 
Abordagem à Gestão Estratégica de Custos 

Rui José Oliveira 
Vieira 

ISCTE/Gestão Estratégica 
e Desenvolvimento 

Empresarial 
1994 

Modelo de Contabilidade Analítica nos SMAS 
– Aplicação do Método ABC (Activity Based 
Costing) 

Maria José da Silva 
Fernandes 

Universidade do 
Minho/Administração 

Pública 
1996 

O Tratamento Contabilístico dos Custos da 
Qualidade: Estudo de Casos em Empresas 
Portuguesas 

Carla Susana 
Policarpo Lobo 

Universidade do 
Minho/Contabilidade e 

Auditoria 
1999 

Contabilidade de Gestão Estratégica versus 
Contabilidade Multidimensional 

Amélia Cristina 
Ferreira da Silva 

Universidade do 
Minho/Contabilidade e 

Auditoria 
2000 

O Custeio Tradicional e o Custeio por 
Actividades: um Confronto Crítico com 
Aplicação ao Caso da Divisão de Alta Tensão 
e Subestações Móveis da EFACEC 

Samuel Cruz Alves 
Pereira 

Faculdade de Economia 
do Porto/Ciências 

Empresariais 
2000 

Contabilidade de Gestão Contingencial Joaquim A. Mendes 
Leite 

Universidade 
Aberta/Contabilidade e 
Ciências Empresariais 

2001 

A Aplicação do “Balanced Scorecard” em 
Portugal 

Maria Gabriela 
Pombo Sousa 

Faculdade de Economia 
do Porto/Ciências 

Empresariais 
2001 

A Contabilidade como Sistema de Informação 
para a Gestão Ambiental 

Sónia Maria da Silva 
Monteiro 

Universidade do 
Minho/Contabilidade e 

Auditoria 
2002 

International Convergence of Management 
Accounting: An Exploration of Linkages 

João Pedro 
Figueiredo F. de 
Carvalho Oliveira 

Faculdade de Economia 
do Porto/Ciências 

Empresariais 

2002 
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4. A disciplina de Contabilidade Analítica (de Custos) e/ou de Gestão 
 

4.1. A integração da Contabilidade Analítica (de Custos) no ensino superior 
 
 

“Relativamente à entrada da Contabilidade no nosso ensino superior não 
fomos pioneiros mas também não fomos dos últimos, considerados os 
países com quem temos relações mais estreitas” (Carqueja, 2001, p. 362). 

 
Embora sem carácter de irrefutabilidade, poderá afirmar-se que radica da criação da 

«Aula de Comércio» (ainda que na altura se falasse somente em ensino da 
Contabilidade, e especialmente na vertente comercial9) a introdução no ensino, no caso, 
ao nível do ensino superior, do ramo da contabilidade que, decorrente das mutações 
ocorridas no meio empresarial com o passar dos tempos, assume no presente 
designações como: Contabilidade de Custos, Contabilidade Analítica e/ou Contabilidade 
de Gestão. 

A «Aula de Comércio», no início do século XIX, perde alguma da sua importância e é 
transformada por Costa Cabral, em 30 de Setembro de 1844, na Escola de Comércio, 
integrada na Secção Comercial do Liceu Nacional de Lisboa, e mais tarde (1869) 
integrada no recém-criado Instituto Industrial e Comercial com os Cursos Elementar e 
Complementar. No seguimento de uma reorganização do ensino comercial levada a cabo 
por Emídio Navarro, em 1888, é constituído um Curso Superior de Comércio, ministrado 
apenas no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Em 1891, através do Decreto de 8 
de Outubro, ocorre uma organização do Ensino Industrial e Comercial, sob a tutela da 
Direcção Geral do Comércio e Indústria do Ministério das Obras Públicas, Comércio e 
Indústria. Esta intervenção (artigo 1º do referido Decreto) veio declarar os Institutos 
Industriais e Comerciais como estabelecimentos de ensino médio, cuja secção industrial 
se destinaria a formar mestres ou condutores10 de Indústria, bem como desenhadores e 
técnicos industriais; sendo que a secção comercial ficaria incumbida de formar 
negociantes de pequeno ou de grosso trato, bem como guarda-livros e empregados 
superiores de contabilidade. Mais tarde, em 1911, Manuel de Brito Camacho, Ministro da 
Educação na altura, integra o Curso Superior de Comércio no Instituto Superior de 
Comércio, após a divisão do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa em duas escolas 
autónomas, o Instituto Superior Técnico e o Instituto Superior de Comércio (Coutinho e 
Carvalho, 2000). 

É através do plano curricular do Curso Superior de Comércio do Instituto Superior de 
Comércio, regulamentado por Decreto em 1913, que entre as disciplinas do 5º ano do 
curso encontramos a disciplina «Contabilidade Industrial e Contabilidade de Estado».  

No seguimento da nossa pesquisa bibliográfica tivemos acesso a um manual de 
apontamentos da disciplina de «Escrituração Industrial e Mineira», com data de 1914, de 
autoria de Raul Dória, fundador da Escola Prática Comercial Raul Dória do Porto11. 
Nestes apontamentos, podemos verificar que o autor procede a uma clara distinção entre 
a escrituração comercial e a escrituração industrial (fabril): 
                                                 
9 19 de Maio de 1759 é a data oficial do alvará que aprovou os estatutos da «Aula de Comércio», criada por 
Marquês de Pombal (Costa e Alves, 1999). A Aula de Comércio começou por ser um curso com a duração de 
três anos e nele ministravam-se principalmente as seguintes áreas do saber ou matérias: A Aritmética; Os 
Câmbios, Pesos e Medidas; Seguros; Método de escrever os Livros ou partidas dobradas (Lúcia Rodrigues et 
al., 2003). 
10 Deveremos aqui entender a palavra condutores no sentido de comando ou gerência. 
11 “(...) a Escola Prática Comercial de Raul Dória foi pioneira em Portugal no ensino prático do Comércio e da 
Contabilidade, com uma forte ligação à praxis da altura, ou seja, o seu ensino baseou-se, essencialmente, 
num modelo que hoje se designa de «simulação empresarial»” (Cunha Guimarães, 2002, p. 24). 
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“A escrituração fabril diverge, pois, da escrituração comercial por esta ter que 
atender, unicamente, ao lucro ou prejuízo na venda de qualquer artigo, enquanto 
que na escrituração fabril tem que determinar-se o custo dos produtos fabricados, a 
existência desses produtos, as despesas de fabrico e consumo de matérias primas 
empregadas na sua elaboração” (Raul Dória, 1914, p. 3). 

 
O autor fazia já na altura referência para o registo diário de todo o movimento fabril, 

como condição necessária para que a escrituração industrial produzisse resultados. Seria 
preciso determinar a quantidade exacta dos materiais consumidos e da produção de cada 
produto. Assim sendo, deveriam ser abertas as seguintes contas: 

 Matérias primas 
 Produtos em acabamento 
 Gastos de fabricação 
 Produtos manufacturados 
 Máquinas e Utensílios (ou Maquinismo) 
 Mão de Obra 
 Combustível 
 Lubrificação 
 Conservação do material 
 Armazém 
 Gastos gerais 

Das notas explicativas ao funcionamento de cada uma destas contas ressaltam 
algumas semelhanças com o que ainda hoje é ensinado nas disciplinas de Contabilidade 
Analítica, de Custos e/ou de Gestão, quando se trabalha a conta 9. A título de exemplo 
temos a descrição para a movimentação das contas «Matérias primas», «Mão de Obra» 
e «Gastos de fabricação». Estas contas teriam de ser creditadas (fechadas) por 
contrapartida da conta de «Produtos manufacturados», que segundo o autor, na indústria, 
equivalia à conta que no comércio tem o nome de «Mercadorias». 

 
“(...) Esta conta (Produtos manufacturados) debita-se todos os meses pelo importe 
da matéria prima e da mão de obra aplicada aos produtos acabados durante esse 
período, e , calculando qual a parte dos gastos gerais proporcional aos mesmos 
produtos, debita-se igualmente esta conta” (Raul Dória, 1914, p. 5). 
 

Alguns anos mais tarde, em 1918, pelo Decreto 5029 de 1 de Dezembro, o ensino da 
contabilidade passa a ser ministrado no Instituto Comercial de Lisboa, que teve como 
suporte ao seu regulamento o decreto n.º 5162 de 14 de Fevereiro, assinado pelo 
Ministro do Comércio, Manuel José Pinto Osório, estava-se em 1919.  

 
“O Instituto Comercial de Lisboa, criado pelo decreto com força de lei de 1 de 
Dezembro de 1918, em substituição da secção comercial da antiga Escola de 
Construções, Indústria e Comércio, é um estabelecimento de ensino técnico médio, 
com autonomia pedagógica e administrativa, mantido pelo Ministério do Comércio, 
destinado a ministrar aos seus alunos uma instrução adequada, para formar 
auxiliares de comércio, agentes comerciais, guarda-livros e contabilistas, segundo as 
necessidades económicas e comerciais do país” (Artigo 1º do Decreto n.º 5162 de 
14 de Fevereiro de 1919). 
 

Do leque de cadeiras que integram os cursos somente a disciplina de «Contabilidade 
Aplicada» (do 4º ano) poderia, no seu programa, integrar matérias do âmbito da 
Contabilidade Industrial ou da Escrituração Industrial, mas que por falta de documentação 
não podemos, portanto, ir mais além do que a suposição. 

Em 1927 é aprovado pelo Decreto n.º 14291 de 14 de Setembro o regulamento dos 
Institutos Superiores de Comércio de Lisboa e Porto. 
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“Os Institutos Superiores de Comércio de Lisboa e Porto são estabelecimentos de 
ensino superior, com autonomia pedagógica e administrativa, dependentes do 
Ministério do Comércio e Comunicações, tendo por fim ministrar aos seus alunos 
uma instrução especializada e adaptada às necessidades económicas e comerciais 
do país e ainda ao desempenho de funções do Estado” (Artigo 1º do Decreto n.º 
14291 de 14 de Setembro de 1927). 
 

O ensino a ministrar nos Institutos compreendia o Curso Geral, com duração de três 
anos, que daria depois acesso aos seguintes cursos especiais: 

- Curso de administração comercial; 

- Curso de finanças; 

- Curso aduaneiro; 

- Curso diplomático e consular; 

- Curso complementar de ciências económicas e comerciais. 

As disciplinas estavam estruturadas por grupos, sendo que no 5º grupo - 
Administração comercial e financeira, encontrava-se a 26ª Cadeira - Contabilidade 
Industrial, que era leccionada no curso de Administração Comercial, tratando de uma 
disciplina semestral. 

Através do programa da disciplina de «Contabilidade Industrial», do Instituto Superior 
de Comércio de Lisboa, com data de 1929 (ver apêndice A), ficamos com uma ideia mais 
ou menos clara dos propósitos em termos do ensino desta disciplina em finais dos anos 
20.  

Há a destacar a distinção entre matéria prima e subsidiária, os elementos do custo de 
produção, as contas industriais e a valorização dos produtos em fabricação (ao que hoje 
costumamos designar de produtos em curso de fabrico ou em vias de fabrico). 

Posteriormente, em 1931, é criado o Curso de Contabilista na sequência de uma 
reorganização do curriculum dos Institutos Comerciais, com duração de quatro anos, 
onde figurava no último ano a disciplina de «Contabilidade Industrial e Agrícola». 
Passados vinte anos, em 1951, o plano curricular daquele curso é alterado, passando de 
quatro para três anos, constando no 3º e último ano a disciplina de «Organização e 
Contabilidade Industrial e Agrícola».  

Uma análise ao programa da componente Contabilidade Industrial da disciplina de 
«Contabilidade Industrial e Agrícola» da altura (1951) permite-nos constatar, após 
observação do índice do livro «Contabilidade Industrial», de Gonçalves da Silva, 1ª 
edição, data de 1954, que se verifica uma total concordância, até mesmo na sequência 
dos capítulos. O autor em causa era, na altura, segundo indicação na capa da referida 
obra, professor do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Mais tarde 
viria então a ser publicada a referida obra, ano de 1954. 

Uma visualização de um programa posterior a 1957, da mesma disciplina 
(componente industrial), dá-nos indicações de algumas alterações ocorridas, 
especialmente na sua estrutura e títulos dos principais pontos. A primeira alteração que 
sobressai tem a ver com a utilização do termo Contabilidade Analítica logo no primeiro 
subtítulo (Âmbito da Contabilidade Analítica de Exploração), no sexto e sétimo pontos da 
segunda parte (em títulos intitulados, respectivamente, A Contabilização dos Custos: 
Autonomia da Contabilidade Analítica e A Contabilidade Analítica e o Balanço). O manual 
de autoria do Prof. Rogério Fernandes Ferreira, com data de 1960 (a que já fizemos 
alusão anteriormente através do quadro 2), é também um bom exemplo do tipo de 
temáticas que estavam afectas à disciplina, na época, denominada de Contabilidade 
Industrial, as quais já temos vindo a focar nos parágrafos anteriores. Há no entanto a 
sublinhar que se trata de um manual que não integra capítulos especificamente 
relacionados com as componentes do custo industrial (materiais directos, mão de obra 
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directa e gastos gerais de fabrico), enfatizando mais os vários métodos de cálculo do 
custo industrial (o caso da produção conjunta, a fabricação por fases e a fabricação por 
encomenda), destacando-se ainda os custos básicos e custos padrões e o plano de 
contas (com análise aos sistemas monistas e ao sistema duplo contabilístico, este último 
com uma abordagem também em termos do Plano Contabilístico Francês). 

Em face da realidade actual, a analogia que se pode estabelecer é que a 
Contabilidade Industrial daquela época equivale hoje à Contabilidade de Custos das 
empresas do sector industrial, muito embora (como já tivemos oportunidade de realçar), o 
termo Contabilidade Analítica tenha sido aquele que passou a vigorar com maior 
predominância ao nível do ensino deste ramo da contabilidade pela maioria das 
instituições de ensino superior (universitário e politécnico) do nosso país, coexistindo 
actualmente com o termo Contabilidade de Gestão. 

Podemos assim afirmar, em forma de conclusão do que já foi descrito no decurso do 
desenvolvimento deste ponto, que foi a partir de inícios do século XX que o ensino do 
ramo da contabilidade, que inicialmente começou por ter preocupações somente ao nível 
do apuramento interno dos custos industriais dos produtos acabados, passou a integrar a 
estrutura curricular de um curso superior na área do comércio e contabilidade em 
Portugal. Esta nossa associação da denominação «Contabilidade Industrial» à temática 
dos custos de produção prende-se com os objectivos intrínsecos a este ramo da 
contabilidade fixados por alguns autores da época, de que é exemplo Francisco Caetano 
Dias (1930)12 . Refira-se que a adopção na altura da denominação «Contabilidade 
Industrial» se prendia com a forte influência francesa ao nível da contabilidade no nosso 
país. Recordamos que nos países sob influência dos EUA, a denominação para esta área 
da contabilidade na altura, comummente aceite, era a de «Contabilidade de Custos»13. 

Convém também realçar que os EUA sempre se apresentaram com significativos 
avanços relativamente ao resto do mundo em termos de desenvolvimento em matérias 
de domínio da área da contabilidade. Mais tarde, nos EUA, viria então, como também já 
tivemos oportunidade de salientar antes, a proliferar a utilização do termo «Contabilidade 
de Gestão – Management Accounting», em detrimento do termo «Contabilidade de 
Custos», facto que acabou por se reflectir, a pouco e pouco, por todo o mundo, inclusive 
nos países de influência francesa, de que é exemplo Portugal. 

É, no entanto, em 1976, através da conversão dos Institutos Comerciais em Institutos 
Superiores de Contabilidade e Administração (ISCA’s), ao abrigo do Decreto-Lei 327/76 
de 6 de Maio, que ocorre o grande impulso em termos do ensino da contabilidade em 
Portugal. Estas instituições foram integradas no subsistema Politécnico do Ensino 
Superior e passaram a deter a concessão dos graus de bacharelato e licenciatura. 

Com a oficialização dos ISCA’s, estava-se então em 1976, o ensino da contabilidade 
no nosso país passa a deter definitivamente um lugar de destaque ao nível do ensino 
superior. 

Em 1976 é apresentado o primeiro plano curricular do Bacharelato em Contabilidade e 
Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 
(ISCAL), no qual figura, no bloco de disciplinas do 2º ano a disciplina de «Contabilidade 
de Custos e Gestão I» e do 3º ano14, a disciplina de «Contabilidade de Custos e Gestão 
II». Já que no que se refere ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

                                                 
12 Citado por Pires Caiado (2000). 
13 Ainda no que se refere a esta questão, tal como descreve Matos Carvalho (2002), é só analisar a 
bibliografia indicada na primeira edição do livro «Contabilidade Industrial» de Gonçalves da Silva, estava-se a 
pouco mais de metade do século XX, 1954, para se ter uma ideia da designação da disciplina em diferentes 
países. Verifica-se que em França a designação era Contabilidade Industrial, em Espanha também, e 
denotando-se traduções de obras americanas com o título Contabilidade de Custos. 
14 Os cursos de Bacharelato, tal como na altura, ainda hoje são constituídos por três anos lectivos. 
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Coimbra (ISCAC)15, a nossa pesquisa permitiu-nos aferir que desde o ano lectivo 1976/77 
até ao ano lectivo 1987/88 a disciplina assumiu a designação de «Contabilidade Analítica 
de Exploração», entre os anos lectivos de 1988/89 e 1995/96 passou a designar-se 
somente «Contabilidade Analítica» e nos anos lectivos de 1996/97 e 1997/98 a 
denominação passou a ser igual à utilizada pelo ISCAL, ou seja, «Contabilidade de 
Custos e Gestão». Tal, leva-nos a concluir que se operou uma mudança ao nível da 
denominação no que respeita à disciplina de «Contabilidade Industrial», que passou a 
denominar-se «Contabilidade de Custos e Gestão» no caso do ISCAL e «Contabilidade 
Analítica de Exploração», depois somente «Contabilidade Analítica» e ainda 
«Contabilidade de Custos e Gestão», no caso do ISCAC. Referir que esta mudança se 
processou ainda durante o período em que o curso de Contabilista era ministrado, pelo 
que não se pode dizer que foi uma alteração proveniente da criação dos ISCA’s. Da 
análise ao programa do ano lectivo 1976/77 das referidas disciplinas, ministradas no 
ISCAL e no ISCAC, verifica-se a continuidade de uma forte influência ao nível das 
matérias leccionadas da obra do Prof. Gonçalves da Silva, sinal de que a alteração da 
denominação da disciplina em pouco ou nada teve a ver com o âmbito e objectivos lhes 
atribuídos. Inclusive, o que seria óbvio de prever após o que acabamos de descrever, a 
obra de Gonçalves da Silva é indicada como bibliografia base no apoio à disciplina. Em 
suma, exceptuando a denominação, tudo o resto permaneceu imutável desde de meados 
dos anos 50 até essa data. 

Cerca de dez anos depois, a entrada em vigor do Decreto-Lei 443/85, de 24 de 
Outubro, vem permitir a criação dos Cursos de Estudos Superiores Especializados, em 
diversas áreas científicas e profissionais, onde estava incluída a área da Contabilidade de 
Custos. Segundo descrição dos autores acima citados, estes cursos confeririam: 

 
“(...) habilitação equivalente à da licenciatura para todos os efeitos académicos e 
profissionais, nomeadamente os de acesso à frequência dos cursos de mestrado e 
às carreiras técnicas superiores da administração central e local”. 
 

Tal é concretizado pela portaria 92-B/86, de 19 de Março, ao aprovar os planos 
curriculares e habilitações de acesso, dos cursos de Auditoria e Controlo Financeiro para 
o ano lectivo de 1985/86. 

Assistiu-se, pois, desde inícios da década de 70 até meados dos anos 90, a uma 
proliferação de cursos superiores ministrados por todo o país, via instituições de ensino 
universitário e especialmente via instituições de ensino politécnico, nas áreas de 
Contabilidade, Finanças e Gestão, nos quais a disciplina Contabilidade de Custos, sendo 
que nalguns casos a opção em termos de denominação acabou por ser, inicialmente, a 
de Contabilidade Analítica de Exploração e depois só Contabilidade Analítica, em grande 
parte devido à influência do POC francês na actual estrutura do POC do nosso país, bem 
como de algumas traduções de obras publicadas por autores franceses.  

Da análise de alguns programas destas disciplinas a partir de 1990 (ainda no que 
respeita à sua leccionação no ISCAL e no ISCAC), denota-se um facto que pressupõe 
uma ruptura com os anos anteriores. Na bibliografia apontada como apoio à disciplina 
(isto para o caso do ISCAL), deixa de constar a obra de Gonçalves da Silva. Verifica-se 
uma referência predominante de manuais de Contabilidade de Custos, e uma ou outra 
referência para um manual com o título de Contabilidade Analítica de Exploração ou só 
Contabilidade Analítica, o primeiro de autoria de Rapin e Poly e o segundo, indicado na 
sua língua originária, do autor Pierre Lauzel. Nos inícios dos anos 90 surge também o 

                                                 
15 Por falta de elementos suficientes relativos a esta matéria referentes aos Institutos Superiores de 
Contabilidade e Administração de Aveiro e Porto (ISCAA e ISCAP, respectivamente) não nos foi possível 
alargar esta nossa análise a essas duas instituições. 
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manual «Contabilidade Analítica» de autoria de Caiano Pereira e Vítor Seabra Franco 
indicado na bibliografia base de apoio à disciplina. 

A partir de metade da década dos anos 90 denota-se um acrescer de determinadas 
temáticas em termos do ensino da disciplina, temáticas essas de âmbito do que hoje é 
leccionado em separado em muitas instituições de ensino superior na disciplina de 
«Controlo de Gestão». O livro de Pires Caiado16 e o do Caiano Pereira e Vítor Seabra 
Franco (referenciado no ponto anterior) passam a fazer parte da bibliografia de apoio à 
disciplina, bem como outros manuais direccionados para a área do Controlo de Gestão. A 
inclusão da temática da gestão estratégica de custos (Just in Time e o Modelo de 
Qualidade Total), bem como do método ABC (Activity Based Costing System), como 
parte dos conteúdos programáticos da disciplina, não é mais do que o reflexo do 
progressivo abandono das denominações tradicionais da disciplina para passar, de uma 
forma generalizada, a denominar-se só Contabilidade de Gestão. Ainda que em Portugal 
a distinção até à data nunca tenha sido alvo de um afloramento objectivo, a inclusão de 
tais matérias, entre outras, ao nível do ensino da disciplina «Contabilidade de Gestão», 
indicia, comparando com o que foi descrito atrás em termos dos conteúdos 
programáticos, que o âmbito lhe atribuído extrapola as fronteiras da tradicional 
Contabilidade de Custos ou Contabilidade Analítica, apresentando problemáticas de 
maior complexidade, subjacentes ao quotidiano do momento das empresas.  

A este facto não é alheio o surgimento dos primeiros mestrados no nosso país na área 
da contabilidade por esta mesma altura, factor que em muito contribuiu para um 
desenvolvimento assinalável ao nível do ensino da Contabilidade em Portugal.  

Após a reestruturação por parte da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (CTOC) 
no que concerne ao regulamento de inscrição como Técnico Oficial de Contas naquele 
organismo, a Contabilidade Analítica, de Custos e/ou de Gestão (é assim que a CTOC se 
refere a este ramo da contabilidade) permanece como disciplina base obrigatória ao nível 
da estrutura curricular de um bacharel ou licenciado que pretenda ser admitido como 
membro deste organismo na situação de TOC. Razão, em nosso entender, 
principalmente ao que em termos da prática contabilística no nosso país diz respeito, 
mais que suficiente para que um estudo sobre o ensino da disciplina, quer universitário 
quer politécnico, se revista de utilidade acrescida. 

São já em número significativo os cursos (bacharelatos e licenciaturas), reconhecidos 
pela CTOC como respeitando na íntegra os critérios de reconhecimento dos cursos para 
acesso à inscrição na CTOC desses diplomados, de acordo com o n.º 3, art. 16º, do 
Estatuto deste organismo. Da lista disponibilizada pela CTOC, contam-se 97 cursos 
reconhecidos, distribuídos por 59 instituições de ensino superior distintas, dos quais 17 
são bacharelatos, 31 são licenciaturas e 49 como detendo a vertente de bacharelato 
conjuntamente com a possibilidade de obtenção do grau de licenciatura. Salientar que 
mais 28 cursos poder-se-ão ainda juntar-se aos restantes já reconhecidos, faltando para 
isso o assegurar do aproveitamento em determinados módulos/cadeiras opcionais por 
parte dos respectivos diplomados. 

A CTOC estabeleceu como conteúdos programáticos mínimos em termos da disciplina 
«Contabilidade Analítica, de Custos ou de Gestão», os seguintes tópicos: 

 Articulação entre a Contabilidade Geral e Analítica; 
 Apuramento do custo de produção; 
 Sistemas de Custeio; 
 Custo Padrão. 

Grande parte do percurso cronológico deste ramo da contabilidade, como disciplina no 
nosso país, tem-se pautado pela incumbência a este ramo da informação contabilística a 
recolha e fornecimento de informação relacionada com as operações internas das 
                                                 
16 Intitulado «Contabilidade Analítica – um instrumento para a gestão». 
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empresas, visando auxiliar os gestores e restantes órgãos directivos na tomada de 
decisões. Uma das interrogações que pretendemos clarificar neste nosso estudo é se a 
orientação do ensino desta disciplina nas nossas universidades e politécnicos, ao nível 
dos bacharelatos e licenciaturas, vai de encontro aos desenvolvimentos que desde finais 
dos anos 80 se vêm operando em torno deste ramo da contabilidade. Atendendo aos 
conteúdos mínimos estabelecidos pela CTOC parece-nos evidente que não. Em inícios 
da década dos anos 90 Holzer e Norreklit (1991), resumiam as principais críticas 
apontadas às práticas de Contabilidade de Custos da altura nos EUA nos seguintes 
pontos: 

- A Contabilidade de Custos está pré-concebida para atender às necessidades da 
Contabilidade Financeira; 

- A Contabilidade de Custos recorre a métodos muito simples para a identificação 
dos custos, especialmente quando se trata de empresas de produção múltipla; 

- A Contabilidade de Custos tradicional não pode agregar as necessidades do 
ambiente tecnológico que actualmente rodeia as empresas. 

Os sistemas de Contabilidade de Custos/Analítica desenvolvidos fundamentalmente 
para avaliação de stocks e elaboração dos documentos de prestação de contas, apesar 
de aperfeiçoados ao longo do tempo, começam a enfrentar críticas resultantes da falta de 
informação precisa e oportuna para efeitos de gestão. Torna-se necessário que a 
contabilidade de Custos/Analítica adopte uma perspectiva mais estratégica, fornecendo 
informações relacionadas com os mercados da empresa e os seus concorrentes. É então 
que surge o conceito de Contabilidade de Gestão, como resposta à obsolescência dos 
modelos e conceitos intrínsecos à denominada Contabilidade de Custos/Analítica 
tradicional. Digamos que o conceito Contabilidade de Gestão passou a representar a 
Contabilidade de Custos/Analítica do presente. 

Este ramo da contabilidade, até há um tempo não muito distante, assentava em 
métodos e técnicas de recolha de informação sobre custos, com especial relevo para 
entidades do sector industrial. Certo é que, hoje, a realidade é completamente diferente, 
e a utilidade da Contabilidade de Gestão está perfeitamente consagrada também ao nível 
das entidades do terceiro sector e entidades do sector público. 

Importa, pois, aferir qual a realidade actual do ensino da disciplina em Portugal. Já foi 

por nós referido que o surgimento dos primeiros mestrados em contabilidade no nosso país, 

por volta de metade da última década, serviu de grau de alavanca para uma dinamização 

assinalável em termos do ensino da contabilidade no nosso país. No presente, são alguns os 

mestrados que vão sendo ou já foram ministrados por todo o país na área da contabilidade:  
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Quadro 6: Mestrados em Contabilidade em Portugal 

Denominação Instituição(ões) Ano de 
Criação

Contabilidade e Finanças 
Empresariais Universidade Aberta (Aveiro) 1994 

Contabilidade e Auditoria Universidade Autónoma de Lisboa 1995 
Contabilidade e Auditoria Universidade do Minho 1997 

Contabilidade e Administração 
Universidade do Minho, em parceria 
com a Associação dos Politécnicos do 
Norte 

1997 

Contabilidade e Auditoria 
Universidade Aberta e Instituto 
Superior de Contabilidade e 
Administração de Coimbra 

1998 

Contabilidade 

Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras (Lisboa), 
em colaboração com Instituto 
Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa 

1999 

Ciências Empresariais: Especialização 
em Contabilidade Faculdade de Economia do Porto 1999 

MBA - Mestrador em Gestão: 
Especialização em Contabilidade e 
Auditoria 

IESF - Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais (Porto) 2000 

Contabilidade e Finanças 

Escola Superior de Gestão de Leiria, 
em parceria com a Faculdade de 
Economia da Universidade de 
Coimbra e Universidade do Minho 

2000 

Contabilidade e Auditoria Universidade de Évora 2001 

Fonte: Rogério F. Ferreira e Leonor F. Ferreira (2003, p. 126). 
 
Foi através destes cursos que o termo Contabilidade de Gestão ganhou expressão em 

Portugal, ao ponto de hoje registar a sua utilização generalizada como disciplina também 
ao nível dos diversos planos de estudos dos bacharelatos e licenciaturas da área 
contabilidade e outras áreas afins. 

Ferreira et al. (1996) publicaram um artigo em língua inglesa numa Série Monografias, 
editada por Catturri e Riccaboni, no qual abordaram as práticas e o ensino da 
Contabilidade de Gestão e dos sistemas de controlo em Portugal. O tópico do ensino da 
Contabilidade de Gestão em Portugal é aquele que interessa aqui relevar atendendo aos 
propósitos que estão por detrás do nosso estudo. 

Relativamente a esse tópico, os autores enunciam os principais temas abordados ao 
nível do ensino da Contabilidade de Gestão dentro do período em que se enquadra essa 
publicação, a saber: 

 Tipos de custos; 
 Relação Custo-Volume-Resultados; 
 Localização e imputação dos custos; 
 Custos standard; 
 Técnicas de orçamentação. 

Referir que recentemente, um dos autores daquela publicação, conjuntamente com um 
outro autor (Ferreira e Ferreira, 2003), publicaram em língua espanhola um artigo sobre a 
Contabilidade de Gestão em Portugal, onde os temas acima elencados voltam a ser 
referidos como integrando, sob um ponto de vista geral, o conteúdo programático mínimo 
em termos do ensino da disciplina no nosso país. Como forma de uma maior 
especificação, mais concretamente no que se refere ao conteúdo programático da 
disciplina nos cursos superiores na área da Contabilidade ministrados nos ISCA’s, são 
ainda acrescentadas temáticas como: sistemas de planificação e controlo, orçamentos, 
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técnicas de análise de desvios, preços de transferência e centros de responsabilidade. 
Denota-se também uma preocupação por parte dos autores em se referirem ao ensino da 
Contabilidade de Gestão e ao ensino da Contabilidade de Custos. Tal, em nosso 
entender, poder-se-á explicar pelo facto de ao nível dos cursos de bacharelato e 
licenciaturas se ensinar com maior predominância temáticas do foro de uma 
Contabilidade de Custos e ao nível de pós-graduações e cursos de mestrado serem 
leccionadas e discutidas matérias que vêm sendo enquadradas na denominada 
Contabilidade de Gestão. 

Ao ensino da Contabilidade de Custos os autores afectam temáticas como: 

 Conceitos básicos de custos; 
 Estrutura de sistemas de custos; 
 Centros de custos; 
 Métodos de repartição dos custos conjuntos pelos produtos; 
 Custeio por processos e por encomenda (por pedido); 
 Custos Standard e análise de desvios. 

 
 

4.2. Perspectivas de futuro para o ensino da disciplina 
 
 
Booth17 (1996), numa reflexão pessoal sobre o futuro da Contabilidade de Gestão, 

destaca três variáveis independentes a considerar ao nível das mudanças em curso, com 
influência directa no futuro desta disciplina: 

- Competitividade; 
- Tecnologias de informação; 
- Estrutura organizacional. 
Data de algum tempo o início de uma nova era no que concerne a esta disciplina, 

desde a adopção generalizada do termo Contabilidade de Gestão, sob o pretexto de se 
adequar às novas incumbências atribuídas a este ramo da contabilidade, até à 
concepção de melhores sistemas de custeio (Activity-Based Costing e Target Costing), 
do desenvolvimento de novos indicadores (não financeiros) de medição da 
«performance», de que são exemplo os chamados Factores Críticos de Sucesso, e 
introdução de sistemas de medição e gestão da qualidade (Totaly Management Quality – 
TQM). 

Pelas mais recentes movimentações em alguns países (especialmente nos EUA) em 
redor da disciplina de contabilidade, e mais concretamente em relação à disciplina 
específica de Contabilidade de Gestão, somos levados a concluir que é mais do que 
certo que a mesma tenderá a desaparecer, pelo menos sob esta denominação. Booth 
(1996), projectava já esta realidade quando referia: 

 
“Assumindo uma visão extrema, a disciplina específica denominada Contabilidade 
de Gestão desaparecerá. A contabilidade, base quantitativa da actual Contabilidade 
de Gestão, fundir-se-á com as demais áreas que integram o chamado Controlo de 
Gestão Geral. Deste modo, a Contabilidade de Gestão será integrada na Gestão 
como parte da nova disciplina «Controlo de Gestão» (…)”. 
 

Segundo o autor, a razão lógica para esta mudança encontra-se na necessidade de 
direccionar uma disciplina que até à data se centrava, essencialmente, no tratamento de 
dados passados, para uma disciplina baseada na utilização de técnicas analíticas de 
dados, recorrendo cada vez mais às tecnologias da informação e baseada ainda no 
conhecimento do negócio. Tenderá a ser uma disciplina-chave, cuja informação 
                                                 
17 Professor da disciplina de Contabilidade de Gestão na «University of Technology», em Sydney, Austrália. 
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proporcionada será extremamente útil para a sobrevivência de uma empresa, 
possibilitando a sua integração no que o autor chama de «nova era empresarial». 

 
Figura 1: Pirâmide do Conhecimento 

 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Fonte: Peter Booth (IFAC, 1996)  
 
Será uma disciplina que auxiliará cada vez mais as acções dos gestores, 

abandonando as funções mais rígidas a que estava afecta a tradicional Contabilidade de 
Gestão, nomeadamente ao nível do controlo e avaliação. Booth, referenciando Armitage 
et al. (1994), destaca o facto de esta nova disciplina, «Management Control», eleger a 
figura do cliente como um dos focos principais: 

Figura 2: A Contabilidade de Gestão e o cliente no centro da análise 

            
            
            
            
            
            
            
    

 

 

 

 
Fonte: Peter Booth (IFAC, 1996)  

 
Estas quatro formas de medição de «performance» constituem o alicerce dos novos 

sistemas de controlo de gestão da «nova era empresarial». 

Toda esta mudança deriva do novo papel do «contabilista de gestão» dentro da 
organização de que faz parte. Como podemos ver em Matos Carvalho (2002), recentes 
publicações vindas dos EUA18 evidenciam alterações profundas no papel do contabilista 
                                                 
18 O autor menciona o IMA, cuja tradução para português resulta em Instituto de Contabilistas de Gestão 
(EUA), que num primeiro relatório, datado de 1999, procede a uma análise da profissão do contabilista de 
gestão nos EUA (relatório apresentado por Siegel e Sorensen),e posteriormente, em 2000, através de um 
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de gestão naquele país. Este, com a introdução de sistemas de informação cada vez 
mais avançados, fruto da evolução tecnológica a que se vem assistindo, deixou, 
paulatinamente, de exercer funções única e exclusivamente de carácter operatório, de 
escrituração e cálculo. Exige-se, hoje, que este profissional da contabilidade saiba 
analisar e interpretar dados, participando inclusivamente nos processos de tomada de 
decisão. 

Claro está que esta realidade terá reflexos directos no ensino da contabilidade, que ao 
que parece é o que já se está a verificar nos EUA. É defendido um ensino das matérias 
necessárias ao Contabilista de Gestão diferente daquele que vinha sendo praticado, i.e., 
menos orientado para o desenvolvimento de rotinas de cálculo e mais para o 
desenvolvimento do raciocínio e determinadas competências. Aquilo que nos EUA se 
designa por KSA (Knowledge, Skills and Abilities), i.e., «Conhecimentos», 
«Competências» e «Capacidades». Os futuros licenciados deverão possuir alargados e 
profundos conhecimentos, bem como capacidades de comunicação escrita e oral e de 
resolução de problemas abertos. Um facto, que de certa forma, constitui também uma 
preocupação recente da UE, expressa através do célebre processo da Declaração de 
Bolonha19, cujos objectivos gerais se centram ao nível da: 

 

- competitividade do Sistema Europeu de Ensino Superior; 

- mobilidade e empregabilidade no Espaço Europeu.  

A crescente automatização de determinados serviços, onde se inclui actualmente a 
contabilidade, conduz a um menor trabalho executório e a uma maior exigência ao nível 
de: raciocínio, análise, comunicação e decisão. Dotações imprescindíveis no 
desempenho das mais diversas actividades das organizações modernas. Os estudantes 
do ensino superior devem desenvolver competências tecnológicas (nomeadamente ao 
nível dos sistemas informáticos), de pensamento analítico e crítico e também de tomada 
de decisão. 

Booth (1996), autor que temos vindo a citar neste ponto, fazia já referência ao 
progressivo declínio da profissão de Contabilista de Gestão. A tendência seria para uma 
nova afectação deste tipo de profissionais ao serviço das organizações, integrando-os 
nos processos de gestão. Pretende-se um papel proactivo desse profissional da 
contabilidade ao nível da gestão das organizações. Deverá ser capaz de assumir um 
papel de relevo no desenvolvimento de modernos sistemas de controlo de gestão, tendo 
para isso que possuir conhecimentos suficientes para explorar o potencial das novas 
tecnologias de informação. Em suma, este profissional, segundo o autor, para continuar a 
ter lugar dentro de uma organização moderna, terá de possuir a capacidade de entender 
a forma como a organização trabalha e obtém sucesso. 

Para o autor, as alterações ao nível da Contabilidade de Gestão e do papel do ainda 
existente Contabilística de Gestão, pressupõe, inevitavelmente, mudanças em termos do 
ensino da disciplina. 

Segundo Matos Carvalho (2002), a publicação, sob a forma de relatório, do estudo 
levado a cabo por Albrecht e Sack (ver nota de rodapé 17 na página anterior), originou 
uma quebra significativa nas inscrições em cursos de contabilidade no EUA, denotando a 
percepção por parte dos estudantes que se trata de uma profissão, pelo menos nos 
moldes em que até há pouco tempo vinha a ser enquadrada no seio das empresas, 
actualmente em extinção naquele país. Referir que o relatório em causa é resultado de 
um projecto levado a cabo por aqueles dois autores, sob o patrocínio da AAA, o AICPA, e 
o IMA, juntamente com cinco grandes empresas da área da Contabilidade dos EUA, com 
                                                                                                                                                    
segundo relatório, se debruça sobre o ensino da contabilidade nos EUA (relatório apresentado por Steve 
Albrecht e Robert J. Sack). 
19 Assinada em 19 de Junho de 1999 pelos Ministros da educação de 29 países europeus. 
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o intuito de se debruçar sobre o futuro do ensino da Contabilidade naquele país. Um 
estudo intitulado «Accounting Education: Charting the Course Trough a Perilous Future» 
(Francisco e Kelly, 2003). 

Evidências de tempos de mudança são já uma realidade, pois o título da revista do 
IMA, «Management Accounting», ou seja, Contabilidade de Gestão, passou a ser 
«Stratégic Finance», que na nossa língua significa Finanças Estratégicas. De Inglaterra 
surge também uma posição mudança por parte do CIMA, que alterou o título da sua 
revista de «Management Accounting» para «Financial Management», ou seja, de 
Contabilidade de Gestão para Gestão Financeira (Matos Carvalho, 2002). 

Convém no entanto sublinhar que o CIMA publica ainda a revista «Management 
Accounting Research», a qual permanece, por enquanto, sem alteração da sua 
denominação. 

 

 
 

5. Investigação empírica 
 

5.1. Obtenção dos dados 
 
 
Atendendo aos objectivos gerais do estudo, torna-se vital procurar resposta para 

algumas das questões/interrogações levantadas ao longo da revisão de literatura. O 
caminho escolhido foi o da análise empírica, apoiada nas construções teóricas existentes 
sobre que uma certa forma se inter-relacionam com o fenómeno em estudo.  

Assim sendo, e após concluída a análise teórica, que resultou da consulta efectuada à 
literatura escrita considerada relevante para o estudo, conjugado com o tratamento 
teórico dado à restante informação recolhida, dá-se corpo, neste ponto, à abordagem dos 
principais aspectos no que respeita à metodologia subjacente à investigação empírica 
levada a cabo no âmbito do presente estudo. 

O desenho da investigação empírica a que nos propusemos assenta na obtenção dos 
dados necessários à análise a efectuar sobre o fenómeno alvo de estudo (através de 
uma das técnicas de recolha de dados – o inquérito por questionário), e posterior 
tratamento dos dados obtidos, recorrendo a métodos estatísticos diferenciados, definidos 
em função do tipo de variáveis identificadas. Concorre para esta fase do trabalho, com 
vista à sua correcta consecução, o imperioso apoio da literatura sobre Estatística 
Descritiva e manuseamento dos principais instrumentos ao serviço do tratamento 
estatístico de dados para fins de estudos com carácter empírico. 

O principal propósito intrínseco a esta componente do nosso estudo prende-se com o 
tipo de temáticas que actualmente integram os conteúdos programáticos da(s) 
disciplina(s) Contabilidade Analítica/de Custos/de Gestão nos diversos cursos em que 
esta(s) disciplina(s) é/são leccionada(s). Será depois pertinente proceder a uma análise 
comparativa entre os resultados obtidos através desta análise e algumas das ilações 
tiradas da análise dos conteúdos programáticos da disciplina de Contabilidade de 
Gestão20, leccionada ao nível dos cursos de pós-graduação e mestrado na área da 
Contabilidade e áreas afins, a decorrerem em várias zonas do país. 

                                                 
20 Salientar que em alguns casos, em cursos de mestrado que não estão especificamente direccionados para 
a área da Contabilidade, ainda que não integrem a disciplina de Contabilidade de Gestão na sua estrutura 
curricular, verifica-se a inclusão da disciplina de Controlo de Gestão, na qual acabam também por ser 
tratadas matérias de âmbito da Contabilidade de Gestão. 
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5.2. Universo inquirido 
 
 
O questionário foi enviado para um total de 67 instituições de ensino superior, 

distribuídas pelo território nacional e regiões autónomas. Deste total, 30 das instituições 
integram-se no ensino superior público, distribuídas, por sistema de ensino, da seguinte 
forma: 

 Universidades (Escolas, Faculdades, Institutos Superiores, etc.) - 14 
 Institutos Politécnicos (Escolas e Institutos Superiores) - 16 

Os números apresentados anteriormente são resultado de duas etapas em termos de 
trabalho de pesquisa com vista à definição da população alvo a inquirir: 

- numa primeira etapa, efectuou-se uma consulta ao guia de acesso ao ensino 
superior de 2002, bem como à lista de instituições de ensino superior público 
(universitário, politécnico e corporativo) e privado, disponível na Internet através do 
site do ministério da educação (www.desup.min-edu.pt/escolas.htm); 

- a segunda e última etapa, consistiu em, após obtida a lista final das instituições 
reconhecidas pelo poder central, nomeadamente pelo ministério que tutela o 
ensino superior, o agora denominado Ministério do Ensino da Ciência e do Ensino 
Superior, como habilitadas para ministrar cursos superiores, isolar as instituições 
onde as disciplinas de Contabilidade de Custos, Analítica e/ou de Gestão fossem 
leccionadas em um ou mais cursos aí ministrados. 

Decorrido todo este processo, deu-se início ao envio do questionário, cuja primeira 
fase ocorreu em Junho de 2002. Há a salientar ainda que, juntamente com o 
questionário, seguiram indicações explícitas no que se refere ao destinatário (inquirido), 
i.e., quem deveria proceder ao seu preenchimento. Salvo situação de impossibilidade, foi 
solicitado que a resposta ao questionário, por instituição, ficaria a cargo do 
responsável/regente pela(s) disciplina(s) de Contabilidade de Custos, Analítica e/ou de 
Gestão. 

 
 
 

5.3. Caracterização da amostra 
 
 
O inquérito incidiu sobre toda a população alvo (i.e., todo o universo) definida para 

este estudo, pelo que, em situações destas, não se coloca a questão da 
representatividade da amostra. Foram recebidas 38 respostas, sendo que 3 destas 
respostas não puderam ser consideradas válidas, duas por revelarem que o inquirido não 
era docente de alguma das disciplinas sobre que incide o nosso estudo e a outra por se 
não se tratar, pressupomos, do responsável/regente, dado não ter respondido às 
questões fulcrais. Foi definido como premissa base para este estudo empírico uma 
estimativa de um único responsável/regente por cada estabelecimento.  

Deste modo, e perante os números apontados, relembrando que o questionário foi 
enviado para um total de 67 estabelecimentos de ensino superior, temos que a taxa de 
resposta é de 52,2%. Contudo, do total de respostas consideradas válidas, 4 delas 
provieram de dois estabelecimentos de ensino, repartidas de forma equitativa por cada 
um deles. Depreende-se deste facto que, nesses dois estabelecimentos, não existe um 
responsável/regente devidamente instituído para esta área da Contabilidade. Daqui, 
resulta que a taxa de resposta, a ser estabelecida em função da premissa inicial, ou seja, 
uma resposta por cada estabelecimento de ensino, passará a ser estipulada à razão de 
33 respostas em 67 possíveis (49,3%).  
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O quadro que se segue publicita a informação relativa a três variáveis do questionário, 
e permite caracterizar a amostra obtida quanto ao sexo, sector de ensino e tipo de 
instituição de ensino. 

                           Quadro 7 Caracterização da amostra (a) 

Variáveis Respostas 
(n.º) 

Respostas 
(%) 

Sexo   

   Masculino 19 54,3 

   Feminino 16 45,7 

Total 35 100 

Sector de Ensino   

   Público 23 65,7 

   Privado 12 34,3 

   Ambos 0 0 

Total 35 100 

Tipo de Instituição   

   Universidade 14 40 

   Inst. Superior/Inst. Politécnico 21 60 

Total 35 100 
   (a) Dados obtidos após uma análise em termos globais 

Do total de respostas sujeitas a tratamento tem-se que, os elementos do sexo 
masculino constituem, ainda que ligeiramente, a parcela maior (54,3%). O número de 
respostas provindas do ensino público destaca-se com alguma diferença relativamente 
ao sector privado, com 65,7%. Referir que nenhum dos inquiridos indicou estar a 
desempenhar funções de docência em ambos os sectores. Quanto ao tipo de instituição, 
sobressai a maior taxa de respostas para os institutos superiores/institutos politécnicos 
(60%). 

Seguidamente apresentamos dados relativos às mesmas variáveis do quadro anterior, 
mas sujeitos a um cruzamento entre os dados de cada uma das variáveis: 

 
Quadro 8 Caracterização da amostra (b) 

Variáveis Universidade Inst. Superior/ 
Inst. Politécnico Total 

Sexo    

   Masculino 8 11 19 

   Feminino 6 10 16 

Total 14 21 35 

Sector de Ensino    

   Público 7 16 23 

   Privado 7 5 12 

Total 14 21 35 
  (b) Dados obtidos após uma análise cruzada 
 
Do quadro 8 resulta que o sexo masculino apresenta o maior número de respostas em 

ambos os tipos de instituição de ensino. No tocante ao sector de ensino, podemos ver 
que se verifica uma igualdade para o ensino universitário, com 7 respostas, e uma 
supremacia significativa para o sector público no que respeita às respostas oriundas do 
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ensino politécnico ou a ele equiparado, com um total de 16 respostas contra as 5 do 
sector privado. 

Quadro 9: Caracterização da amostra (c) 

Variáveis Sector 
Público 

Sector 
Privado Total 

Sexo    

   Masculino 12 7 19 

   Feminino 11 5 16 

Total 23 12 35 
   (c) Dados obtidos após uma análise cruzada 
 
Também em relação ao sector de ensino em que se integra a instituição na qual os 

inquiridos exercem as funções de docência da disciplina de Contabilidade Analítica, de 
Custos e/ou de Gestão, se verifica que o maior número de respostas recai para o lado do 
sexo masculino. Antes de finalizar este ponto apresenta-se ainda os dados referentes à 
categoria profissional dos inquiridos: 

 
Quadro 10: Categoria profissional 

 Prof. 
Catedrático 

Prof. 
Associado 

Prof. 
Auxiliar Assistente Outra Total 

Instituição de Ensino       

   Universidade 0 2 4 7 1 14 

 Prof. 
Coordenador 

Prof. 
Adjunto 

Assistente 
2º Triénio 

Assistente 
1º Triénio Equiparado Total 

   Inst. Superior/Inst. Politécnico 2 7 4 3 5 21 

 

Ao nível dos inquiridos que pertencem ao ensino universitário registar o número 
aceitável para as duas categorias que antecedem o topo de carreira (Prof. Catedrático) e 
que, em consonância com o regime de progressão de carreira, pressupõem a detenção 
do grau de doutoramento. No que concerne ao quadro para o ensino politécnico ou a ele 
equiparado, verifica-se um número interessante para a categoria de Prof. Adjunto 
(categoria que neste sistema de ensino pressupõe, por regra, a detenção do grau de 
mestre), havendo ainda a salientar as duas respostas para a categoria de Prof. 
Coordenador, cuja ascensão a esta categoria tem vindo a ser facultada aos possuidores 
do grau de doutor, entre outros factores, como seja a experiência profissional no ensino 
superior. No entanto, para este sistema de ensino temos uma taxa de respostas a 
sublinhar no que se refere à categoria de equiparado. Tratam-se de elementos sem 
vínculo à instituição, em situações do denominado emprego precário. Do total de 
inquiridos que se encontram com este tipo de ligação à instituição, somente 4 indicaram a 
respectiva categoria; Um encontra-se equiparado a assistente do 2º triénio e os restantes 
equiparados a assistente do 1º triénio. 

 

 
 
 
 

5.4. Outros dados referentes aos inquiridos 
 

A primeira parte do questionário tinha ainda como finalidade, além da recolha de 
informação relativa às variáveis tratadas no ponto anterior, obter algumas referências 
adicionais acerca do inquirido alvo.  
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Na questão relativa à situação presente em termos de formação, dos 34 inquiridos que 
responderam a esta questão, 45,7% das respostas indicaram que sim, tendo sido 
indicada mais vezes a opção mestrado (56,3%), contra os 43,8% da opção 
doutoramento. Em ambas as situações a área da contabilidade foi a mais indicada para 
investigação por aqueles que responderam a esta questão (73,3%). No entanto, só 
27,3% indicaram a área específica da Contabilidade de Analítica/Contabilidade de 
Gestão/Contabilidade Estratégica como área de investigação. 

Por fim, e no que concerne à experiência de leccionação no ensino superior, eis os 
resultados obtidos: 

 
Quadro 11: Experiência no ensino superior 

 Respostas 
(n.º) 

Respostas 
(%) 

N.º de Anos   

   Menos de 1 ano 1 2,9 

   ≥ 1 ano e < 5 anos 18 51,4 

   ≥ 5 anos e ≤ 10 anos 8 22,9 

   > 10 anos 7 20 

   Não Respondeu 1 2,9 

Total 35 100 

 

O segundo escalão foi o mais apontado (51,4%), o que revela uma média ao nível da 
experiência no ensino superior entre 1 e 5 anos. De realçar os 20% do último escalão, 
que atribui uma experiência no ensino superior acima dos 10 anos. Como informação 
complementar no que toca a esta variável, referir que é no sector público que se 
concentra a esmagadora maioria (85,7%) dos docentes com experiência superior a 10 
anos. 

 
5.5. Os resultados referentes ao ensino da disciplina 

 

A análise que se segue resulta do tratamento dos dados obtidos através da segunda 
parte do questionário, toda ela composta por variáveis respeitantes ao ensino da 
disciplina. 

a) A designação da disciplina 

Na primeira questão da parte do questionário reservada para o ensino da disciplina, 
procurou-se aferir qual das diferentes designações assume, hoje, maior predominância 
ao nível dos planos curriculares dos cursos de graduação em que a mesma está 
integrada. 

 
 
 
 
 

Figura 3: As designações em uso 
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Outra: Contabilidade
Analítica e Gestão Orçamental

 

A designação Contabilidade Analítica é a que recolhe o maior número de referências 
(num total de 20), seguindo-se a designação Contabilidade de Gestão com 12. Salientar 
as quatro referências para a disciplina Contabilidade Analítica e Gestão Orçamental, 
onde figura, mais uma vez, a designação Contabilidade Analítica. 

Uma questão ainda mais pertinente, relacionada com a problemática da designação, e 
por nós levantada e tem a ver com a coerência em termos da utilização de todas estas 
designações. Analisaremos as opiniões sobre o âmbito intrínseco às três designações 
que mais se destacam: Contabilidade Analítica, Contabilidade de Custos e Contabilidade 
de Gestão. 

 
Quadro 12: Âmbito dos diferentes conceitos 

Cont. de Custos 
versus 

Cont. Analítica 

Cont. de Gestão 
versus 

Cont. de Custos 

Cont. Analítica 
versus 

Cont. de Gestão  
n.º % n.º % n.º % 

Alternativas de Resposta       

   Sim 17 48,6 10 28,6 17 48,6 

   Não 16 45,7 24 68,6 15 42,9 

   Sem Opinião 1 2,9 1 2,9 1 2,9 

   Não Respondeu 1 2,9 --- --- 2 5,7 

Total 35 100 35 100 35 100 

 
Cerca de metade das respostas (48,6%) evidenciam uma tendência para a não 

diferenciação entre o âmbito adstrito à Contabilidade de Custos e o atribuído à 
Contabilidade Analítica. Para a mesma questão, só que desta feita em relação à 
Contabilidade de Gestão e Contabilidade de Custos, a grande maioria dos inquiridos 
(68,6%) é de opinião que o âmbito destes dois conceitos não se confunde, existindo 
determinadas especificidades e temáticas próprias de cada um deles. Relativamente à 
questão que confronta a Contabilidade Analítica com a Contabilidade de Gestão, 48,6% 
dos inquiridos é de opinião que o âmbito destes dois conceitos se confunde, não 
apresentando por isso, na sua substância essencial, diferenças em concreto. 

Como se pode constatar, estamos perante resultados que evidenciam incoerência por 
parte dos inquiridos. Esta observação resulta da análise global dos resultados obtidos 
para esta questão. Parece-nos, contudo, e face ao resultado evidenciado pela segunda 
das três alternativas de confronto ao nível das designações (segunda coluna do quadro 
anterior), que a maioria dos inquiridos são de entendimento que a Contabilidade de 
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Gestão subentende um âmbito distinto daquele que está associado à Contabilidade 
Analítica (de Custos). 

Ainda sobre esta temática, decidimos incluir uma questão sobre a aceitabilidade da 
coexistência entre todas estas designações. 

 
Figura 4: Coexistência das diferentes designações 

Sim
43%

Não
57%

 

Não se registou qualquer resposta em branco, sendo que todas as respostas recaíram 
nas duas primeiras das três alternativas dadas para efeito de resposta a esta questão. 
Verifica-se uma ligeira supremacia (57%) para o lado da opinião desfavorável à 
coexistência de todas estas designações, nomeadamente em termos dos planos 
curriculares. 

Para os inquiridos que manifestaram a sua discordância quanto à aceitabilidade da 
coexistência de todas estas designações, colocamos a questão acerca da 
homogeneização em termos de denominação. Foram 20 os inquiridos questionados, 
tendo somente dois deles demonstrado não serem favoráveis à homogeneização em 
termos de designação. Resulta assim que, 90% defendem a utilização de uma só 
designação. Questionados, estes últimos, sobre qual das designações deveria passar a 
representar este ramo da Contabilidade, cerca de 50% indicou a designação 
Contabilidade de Gestão, como podemos ver no quadro abaixo: 

 
                        Quadro 13: Designação seleccionada 

 Respostas 
(n.º) 

Respostas 
(%) 

Designações   

   Contabilidade Analítica 3 16,7 

   Contabilidade Analítica e de Gestão 6 33,3 

   Contabilidade de Gestão 9 50 

Total 18 100 

 

Sublinhar que dos dois inquiridos que responderam não concordar com a 
representação deste ramo da Contabilidade através de uma só designação, um indicou 
que deveria passar a existir somente as designações Contabilidade de Custos e 
Contabilidade de Gestão, e o outro apontou a coexistência das designações: 
Contabilidade Analítica e Contabilidade de Gestão. 

 
 
 
b) Conteúdos programáticos 
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O tópico de maior interesse ao nível da componente empírica prende-se com o 

conteúdo programático que actualmente é ministrado nos diferentes cursos de atribuição 
do grau de bacharelato e licenciatura. Os resultados obtidos através das respostas ao 
questionário constituem a base para uma análise comparativa com o ensino desta(s) 
disciplina(s) nos diversos cursos de mestrado ou pós-graduação. 

A questão 6 da parte II do questionário teve como principal objectivo aferir quais as 
temáticas que mais se leccionam actualmente nas disciplinas de Contabilidade Analítica, 
Contabilidade de Custos e Contabilidade de Gestão em temos dos cursos de bacharelato 
e licenciatura. 

 
Quadro 14: Temáticas leccionadas 

Temáticas (ordenadas por ordem decrescente)  % 

Principais conceitos e classificações de custos e proveitos                      (a) 94,3 

Componentes do custo de produção (Matérias directas, MOD e GGF)    (b) 94,3 

Custos não industriais                                                                                (c) 94,3 

Principais contas da contabilidade analítica (conta 9)                               (d) 94,3 

Método dos custos por ordens de produção (Método directo)                   (e) 94,3 

Produção defeituosa                                                                                   (f) 94,3 

Centros de custos (Método das secções homogéneas)                            (g) 94,3 

Custos básicos e custos padrão                                                                (h) 94,3 
Demonstração de resultados por natureza (POC) e demonstração de 
resultados por funções (Directriz Contabilística N.º 20)                              (i) 88,6 

Sistemas de custeio (custeio total, racional e variável)                               (j) 88,6 

Método dos custos por processos ou fases (Método indirecto)                 (k) 88,6 

Produção conjunta, subprodutos e desperdícios                                        (l) 88,6 

Análise Custo/Volume/Resultado (Análise CVR)                                      (m) 85,7 

Custeio baseado nas actividades (Activity Based Costing)                       (n) 80 

A gestão orçamental e o controlo orçamental (análise de desvios)           (o) 74,3 

Orçamentação baseada nas actividades (OBM)                                        (p) 31,4 

Preços de transferência                                                                             (q) 25,7 

Just-in-time                                                                                                  (r) 22,9 

Custos de qualidade e de não qualidade                                                   (s) 20 

Balanced Scorecard                                                                                    (t) 17,1 

Target Costing                                                                                            (u) 17,1 

Contabilidade directiva e/ou estratégica                                                     (v) 14,3 

Custos ambientais                                                                                     (w) 8,6 

 

Da análise ao quadro anterior, cuja informação percentual está estabelecida em 
função do n.º de inquiridos que assinalaram as temáticas apresentadas com fazendo 
parte do conteúdo programático, ressalta a elevada percentagem ao nível da leccionação 
registada nas temáticas relacionadas com o apuramento dos custos, com especial 
predominância dos métodos e técnicas tradicionais. De realçar os 80% para o método 
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ABC (Activity Based Costing System), indiciando uma realidade para a qual já havíamos 
feito referência anteriormente (ver pág. 13). 

Do tratamento estatístico dado à questão relativa à discriminação das temática acima 
enunciadas por curso, tendo em conta as respostas consideradas válidas, foi possível 
sintetizar os resultados obtidos no que se pode visualizar no quadro que se segue: 

 
Quadro 15: Discriminação das temáticas leccionadas por cursos 

Temáticas (expressas em função da ordenação alfabética atribuída no 
quadro 14) Lista dos cursos indicados 

pelos inquiridos a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

Contabilidade                        

Contabilidade Empresarial                        
Contabilidade e Finanças 
Públicas                        
Contabilidade e 
Administração                        

Contabilidade e Gestão                        

Contabilidade e Auditoria                        

Contabilidade e Finanças                        
Ciências Económicas e 
Empresariais                         

Gestão de Empresas                        

Gestão Estratégica                        
Organização e Gestão de 
Empresas                        

Gestão                        

Ciências Empresariais                        

Economia                        

Administração Pública                        

Gestão e Informática                        
Informática e Gestão de 
Empresas                        

Informática e Gestão                        

Informática de Gestão                        

Finanças                        

Fiscalidade                        
Gestão e Engenharia 
Industrial                        

Gestão de Recursos 
Humanos                        

Marketing                        
Gestão da Distribuição e 
Logística                        

Sistemas de Informação 
para a Gestão                        

Secretariado                        
Relações Internacionais 
Económicas e Políticas                        

Comércio Internacional                        
Engenharia da Energia e 
do Ambiente                        
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A recolha de alguns programas da disciplina Contabilidade de Gestão ministrada em 
pós-graduações e cursos de mestrado na área da Contabilidade e demais áreas afins a 
decorrer em Portugal permite-nos fazer uma comparação face aos dados que figuram no 
quadro 13. As temáticas que apresentam um índice mais baixo de leccionação são as 
que depois se desatacam nos programas da disciplina Contabilidade de Gestão 
ministrada em cursos de pós-graduações e de mestrado. No quadro abaixo são indicadas 
as principais temáticas leccionadas neste tipo de cursos. 

 
Quadro 16: Temáticas leccionadas em cursos de pós-graduação e de mestrado 

Temáticas (ordenadas por frequência de integração nos programas)  

1. ABC System e ABM 

2. Gestão Estratégica de Custos 

3. Indicadores (Medidas) de Performance 

4. Quadro de Comando (Balanced Scorecard) 

5. Fixação de Preços. Preços de Transferência 

6. Teoria das Limitações 

7. Custos de qualidade e de não qualidade 

8. Just-in-time 

9. Contabilidade de Gestão Estratégica 

10. A Contabilidade de Gestão e a Criação de Valor 
11. Custos ambientais 

 
 
 
Conclusões  

 
 
A investigação empírica na área da Contabilidade tem registado um desenvolvimento 

assinalável nos últimos anos, inclusive em Portugal, mercê, fundamentalmente, dos 
trabalhos e dissertações alvo de consecução por parte dos alunos dos diversos 
mestrados que actualmente são ministrados no nosso país na área da Contabilidade.  

O contexto de mudança que hoje caracteriza qualquer economia, seja em que parte 
do globo for, onde o aumento da concorrência, derivado da crescente globalização da 
economia, a concepção de novas estruturas organizacionais e sobretudo a explosão 
tecnológica, impõe uma nova atitude. Às empresas, já não basta analisar o passado e 
tentar remediar eventuais desvios relativamente aos objectivos perseguidos no presente. 
Muito mais do que corrigir algumas falhas do passado, no presente, dever-se-á agir 
pensando no futuro. É preciso, para que isso seja possível, desenvolver os diversos 
sistemas de informação dentro de uma organização no sentido de os mesmos poderem, 
em tempo oportuno, fornecer informação útil e apropriada, que permita auxiliar esse tipo 
de planeamento. 

Pensamos ser de extrema importância o criar de mecanismos que rapidamente 
conduzam ao desenvolvimento de projectos de investigação em Portugal versando a área 
da Contabilidade de Gestão. Passará, em primeiro lugar, pelas instituições de ensino 
superior em que a disciplina é leccionada, o passo inicial no desencadear da constituição 
de grupos de trabalho/investigação, no seio dos respectivos departamentos, onde a área 
da Contabilidade de Gestão possa, de uma vez por todas, ser alvo de investigação séria 
e credível em Portugal. 
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Os resultados do inquérito evidenciam que o docente responsável pela disciplina de 
Contabilidade Analítica, de Custos e/ou de Gestão detém, em média, uma experiência de 
leccionação no ensino superior entre 1 e 5 anos. A coexistência das diferentes 
designações é uma realidade no nosso país ao nível dos planos de estudos dos cursos 
de bacharelato e licenciatura, sendo que metade dos docentes que responderam serem 
defensores da existência de uma só designação para representar este ramo da 
contabilidade é de opinião que a designação «Contabilidade de Gestão» é a que deveria 
passar a ser adoptada em detrimento de todas as outras designações. 

Quanto ao conteúdo programático ministrado nesta(s) disciplina(s) nos diversos cursos 
de bacharelato e licenciatura, os resultados do inquérito, quando comparados com a 
análise aos programas da disciplina de Contabilidade de Gestão ministrada em pós-
graduações e cursos de mestrado na área da Contabilidade e demais áreas afins, 
conduzem ao seguinte: nos cursos de bacharelato e licenciatura em que este ramo da 
contabilidade é leccionado (ensino universitário e politécnico; público e privado) decorre, 
essencialmente, o ensino das temáticas afectas à tradicionalmente denominada 
Contabilidade Analítica ou de Custos, ao passo que ao nível dos cursos de pós-
graduações e de mestrado se verifica o ensino da Contabilidade de Gestão propriamente 
dita. 
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Apêndices 

 
Apêndice A: Programa da cadeira de Contabilidade Industrial 

 
Introdução 

a) Indústria; sua classificação 
b) Contabilidade Industrial; seu fim 

I-Meios de acção característicos das Empresas Industriais 
a) Imobilizações 

1 – Classificação 
2 – Amortização 
3 – Contabilidade dos valores imobilizados 

b) Matéria prima e subsidiária 
1 – Classificação 
2 – Aquisição 
3 – Entrada 
4 – Guarda e conservação 
5 – Saída e consumo 
6 – Contabilidade analítica dos armazéns 

c) Mão de obra 
1 – Sistemas de pagamento de salários 
2 – Fiscalização 
3 – Contabilidade analítica da mão de obra 

II-Custo de Produção 
1 – Definição 
2 – Elementos Componentes 
3 – Critérios de classificação 
4 – Importância da sua exacta fixação 

III -Elementos do Custo de Produção 
a) Elementos directos 

1 – Matéria prima 
2 – Resíduos 
3 – Sub-produtos 
4 – Mão de obra 
5 – Elementos complementares 

b) Elementos indirectos 
1 – Juro do capital industrial 
2 – Amortizações 
3 – Despesas gerais; suas espécies 
4 – Critérios de distribuição das despesas gerais 

IV - Contabilidade do Custo de Produção 
a) Serviço de contabilidade industrial 
b) Classificação das contas industriais 
c) Contas de laboração 
d) Contabilidade analítica do custo de produção 

V - Serviços Complementares da Produção 
a) Características 
b) Normas especiais 
c) Contabilidade 
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VI - Contabilidade Geral das Empresas Industriais 
a) Plano geral da contabilidade sintética 

1 – Contas sintéticas características 
2 – Quadros sintéticos dos períodos gestivos 
3 – Critérios de valorização dos produtos em curso 

b) Balanço geral das empresas industriais 
1 – Fecho das contas características destas empresas 
2 – Inventário dos valores componentes do capital industrial 
3 – Contas do exercício 
4 – Organização do balanço geral. Análise de balanços 

 
 
Apêndice B: Questionário 
 

O Ensino da Contabilidade Analítica ou de Custos em Portugal 
 
Responsáveis pelo inquérito: 

     Prof. Doutor João Carvalho, Universidade do Minho 
     Dr. Óscar Morais, Estgm do Instituto Politécnico de Bragança 

 
As respostas a este questionário serão tratadas com total confidencialidade e anonimato, sendo que a publicação dos resultados 
não será feita individualmente, mas sim sob a forma de tabelas estatísticas. As suas respostas serão utilizadas só para este 
estudo, não tendo qualquer outro fim. Para responder às questões deverá, por favor, assinalar  na resposta aplicável ao seu 
caso, salvo indicações noutro sentido. 

 

Parte I – O Docente 

 
1. Sexo: 
   Masculino      Feminino  

   
2. Sector em que a instituição de ensino na qual é docente se enquadra: 
  Público    Privado    Ambos 

 
3. Categoria Profissional: 

 Universidade     Politécnico 
         Professor Catedrático    Prof. Coordenador c/ Agregação                           
         Professor Associado     Prof. Coordenador s/ Agregação 
         Professor Auxiliar              Professor Adjunto   
         Assistente       Assistente de 2º Triénio   
           Assistente Estagiário          Assistente de 1º Triénio   

  Colaborador/Convidado     Equiparado   Categ.: ____________ 
  Outra: ______________________       Outra: _________________________ 

 
4. Há quanto tempo é docente da(s) disciplina(s) de Contabilidade Analítica (e/ou de 

Custos) e/ou de Contabilidade de Gestão, ou outra(s) com designação(ões) 
semelhante(s)? 

  Menos de 1 ano   
  ≥ 1 ano e < 5 anos   

 ≥  5 anos e  ≤ 10 ano 
 > 10 anos  
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Parte II – A Disciplina 

1. Especifique a designação da(s) disciplina(s) que lecciona dentro deste ramo da 
contabilidade e o(s) curso(s) ao(s) qual(is) a(s) lecciona (por favor, à frente da 
designação de cada curso, coloque, entre parêntesis, (L) no caso de se tratar de 
licenciatura, e (B) no caso de se tratar de bacharelato): 

Disciplina(s) Curso(s) 

 Contabilidade de Custos       

 Contabilidade Analítica        

 Contabilidade Analítica e de Gestão       

 Contabilidade de Gestão       
 Outra(s):              

 

2. Acha que o âmbito de cada uma das ramificações acima enunciadas se confunde 
(assinale SIM) ou, pelo contrário, apresenta determinadas especificidades e temáticas 
próprias (assinale NÃO)? Dê a sua opinião para cada uma das seguintes alternativas: 

2.1. Entre a Contabilidade de Custos e a Contabilidade Analítica? 

   Sim    Não    Sem Opinião 

2.2. Entre a Contabilidade de Gestão e a Contabilidade de Custos? 

   Sim    Não    Sem Opinião 

2.3. Entre a Contabilidade Analítica e a Contabilidade de Gestão? 

   Sim    Não    Sem Opinião 
 

3. Na sua opinião, e ignorando a sua resposta na questão anterior, é aceitável a 
coexistência de todas estas designações, entre outras, nomeadamente em termos 
dos planos curriculares? 

   Sim    Não    Sem Opinião 
(Se respondeu Sim, p.f. passe para a questão 6) 
 

4. É então de opinião de que algum destes ramos (em termos de designação) deveria 
sobrepor-se nos planos curriculares, levando à homogeneização em termos de 
denominação? 

   Sim    Não    Sem Opinião 
 
5. Se respondeu Sim na questão anterior, indique, na sua opinião, qual das 

designações deveria passar a representar este ramo da contabilidade nos planos 
curriculares dos vários cursos ao nível do ensino superior? 

 
  Contabilidade de Custos 

  Contabilidade Analítica 

  Contabilidade Analítica e de Gestão 

  Contabilidade de Gestão 
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  Outra(s):       
 

Se respondeu Não, esclareça melhor a sua posição. 

     _______________________________________________________________________ 

 
6. Assinale com um X todas as temáticas, que abaixo se apresentam, que integrem o 

conteúdo programático da(s) disciplina(s) que lecciona e que anteriormente já 
mencionou na questão 1 (Parte II) (Na linha que se segue a cada quadrado, e no caso 
de leccionar esta(s) disciplina(s) a mais do que um curso, deverá indicar as iniciais do 
curso, para que seja possível identificar as matérias que integram os conteúdos 
programáticos das disciplinas em estudo para os diversos cursos em que são 
leccionadas. No caso das temáticas que integrem o conteúdo programático de mais do 
que um curso ou todos serem idênticas, deverá indicar na linha as respectivos iniciais 
desses cursos): 

6.1. Principais conceitos e classificações de custos e proveitos          

6.2. Componentes do custo de produção (Matérias directas, MOD e GGF)        

6.3. Custos não industriais              

6.4. Demonstração de resultados por natureza (POC) e demonstração de resultados por 
funções (Directriz Contabilística N.º 20)       
      

6.5. Sistemas de custeio (custeio total, racional e variável)          

6.6. Principais contas da contabilidade analítica (conta 9)          

6.7. Método dos custos por ordens de produção (Método directo)         

6.8. Método dos custos por processos ou fases (Método indirecto)         

6.9. Produção conjunta, subprodutos e desperdícios           

6.10. Produção defeituosa              

6.11. Centros de custos (Método das secções homogéneas)          

6.12. Custeio baseado nas actividades (ABC)            

6.13. Orçamentação baseada nas actividades (OBM)           

6.14. Análise Custo/Volume/Resultado (Análise CVR)           

6.15. Custos básicos e custos padrão             

6.16. A gestão orçamental e o controlo orçamental (análise de desvios)         

6.17. Custos de qualidade e de não qualidade            

6.18. Target Costing               

6.19. Preços de transferência              

6.20. Just-in-time               

6.21. Custos ambientais              

6.22. Balanced Scorecard              

6.23. Contabilidade directiva e/ou estratégica            

6.24. Outra(s): 

               

             

             
 


