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ANO LETIVO 2018 / 2019 

 
TPAP/ 2017/2020 

DISCIPLINA: Economia e Gestão Agrícola 

 

N.º TOTAL DE MÓDULOS/UFCD’S: 1 
 

 

N.º 
ORDEM 

N.º DE 
HORAS 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO/ UFCD’S 

1 60 aulas 6363 – Contabilidade Agrícola Simplificada 

 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 

SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM/ 

AVALIAÇÃO 

RECURSOS | BIBLIOGRAFIA 

Distinguir bens de serviços; 

Distinguir fluxos reais de fluxos monetários; 

Conhecer o significado das expressões débito e 
crédito; 

Identificar as principais finalidades da empresa; 

Identificar os utentes da informação financeira; 

Descrever as principais funções da 

contabilidade; 

Dar uma noção de contabilidade; 

Identificar os modelos de demonstrações 

financeiras 

Dar uma noção de património da empresa; 

Distinguir bens de direitos e obrigações 

Dar uma noção de ativo 
Dar uma noção de passivo; 

Apresentar uma representação do património 

da empresa; 

Identificar ativos e passivos; 

Dar uma noção de inventário; 

Dar uma noção de balanço; 

1. Contabilidade agrícola 
 

-Noções básicas de contabilidade: 

conceito de inventário, balanço, 
avaliação dos bens, depreciações e 

investimentos 

 

-Conta de exploração 
 

-Custos variáveis e custos fixos 

 
- Receitas e despesas 

eventuais/extraordinárias 

 

- Margem bruta e margem liquida 
 

2. Tipos de contabilidade agrícola 

 

Sempre que possível, os conteúdos 
serão lecionados tendo por base 

situações vivenciadas pelos alunos 

aliando a teoria à pratica. 
 

Levantamento de alguns elementos 

relativos ao parque de máquinas da 

quinta para proceder ao cálculo das 
depreciações dos equipamentos. 

 

Consulta dos cadernos físicos do 
Sistema RICA. 

 

Recurso a fichas de trabalho  

 
Exercícios de síntese  

 

Trabalhos em grupo 

 
 

Lousã, Aires; Pereira, Paula Aires; 

Lambert, Raul; Lousã, Mário Dias 
Manual de Contabilidade Geral e 

Analítica; Ensino profissional - 

nível 3.Porto Editora, 2010. 

 
Rodrigues, João; Sistema 

Normalização Contabilística-SNC 

Explicado. 3ª edição atualizada. 
Porto Editora, 2012. 

 

 

Cadernos RICA 
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Apresentar uma representação de balanço; 

Conhecer as contas do Ativo, Passivo e do 

Capital Próprio; 

Explicar o conceito de depreciação; 

Dar uma noção de valor residual e vida útil de 

um bem; 

Calcular depreciações de equipamentos pelo 

método das quotas constantes e quotas 

decrescentes; 

Calcular e preencher mapas/quadros de 
depreciações; 

Conhecer as rubricas da Conta de exploração; 

Ter uma noção de custos fixos e custos 

variáveis; 

Distinguir custos fixos de variáveis; 

 Distinguir receitas e despesas 

eventuais/extraordinárias; 

Calcular a margem bruta  

Calcular a margem liquida; 

Conhecer as orientações da NCRF 17- Norma 

Contabilística e  
de Relato Financeiro; 

Conhecer a noção de ativo biológico e produto 

agrícola; 

Distinguir ativo biológico de produção e ativo 

biológico consumíveis; 

Conhecer a mensuração dos ativos biológicos 

(justo valor); 

Conhecer os diferentes tipos de contabilidade 

agrícola: 

-Contabilidade organizada  

-Contabilidade agrícola simplificada 

Conhecer as vantagens dos diferentes tipos de 
contabilidade agrícola; 

Conhecer as desvantagens dos diferentes tipos 

de contabilidade; 

Conhecer os objetivos do sistema RICA; 

Conhecer a ficha de exploração RICA; 

3. Cadernos de contabilidade 

agrícola simplificada (RICA- 

Rede de Informação de 
Contabilidade Agrícola) 

 

4. Utilização da Contabilidade 

para a gestão da empresa 
 

- Tratamento e análise da informação 

 
- Indicadores de gestão 

 

- Gestão da atividade produtiva 

 

Teste avaliação 

 
Questões aula 
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Conhecer o Caderno Modelo I e Caderno 

Modelo II do sistema RICA; 

Perceber a importância da contabilidade para a 

gestão do negócio; 

Conhecer alguns indicadores de gestão 

 
A ordem dos módulos definida para a lecionação dos módulos/UFCD’S corresponde à proposta do programa homologado pelo 
Ministério da Educação? 
 

Sim X Não  

Justificação didática da alteração: 
 
 
 
Observações / Recomendações: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

O Professor: Gertrudes Cristina Mira Mendes  
 
O Diretor de Curso: 
 
_______________________________________________ 
 
Visto 
O Diretor 

mailto:epf@epfcb.pt

