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A - Descrição Geral
Designação do Curso - Mestrado em Auditoria e Finanças

Qualificação atribuída - Mestrado em Auditoria e Finanças

Nível da qualificação - Mestrado, 2.º Ciclo de Estudos do Ensino Superior; Nível 7 do EQF; e Nível 7 de ISCED

Requisitos de admissão
Gerais
Segundo a legislação nacional Portuguesa podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos
conducente ao grau de mestre:

Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, que corresponde ao primeiro ciclo do ensino●

superior;
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo●

de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente
a este Processo;
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os●

objectivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de
Tecnologia de Tomar;
Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como●

atestando capacidade para realização do segundo ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-Científico
da Escola Superior de Gestão de Tomar.

Específicos

Sem prejuízo dos requisitos gerais de admissão, são admitidos ao mestrado em Auditoria e Finanças,
mas sujeitos a limitações quantitativas:

· Os titulares do grau de licenciado no domínio da Gestão e de qualquer outra licenciatura em áreas
afins do sistema de ensino superior português; e

· Não titulares de diploma de licenciatura, a selecionar por análise de currriculum vitae e entrevista,
que, tendo, aproveitamento no 1.º ano do Curso, obterão diploma de especialização em Auditoria e
Finanças, com creditação de 60 ECTS, não tendo cabimento a elaboração de dissertação, projeto ou
estágio, nem obtenção do grau de mestre.
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Regulamento de Creditação da Formação e Experiência Profissional (nas modalidades formal, não-formal e
informal)

Gerais
A creditação das aprendizagens prévias no ciclo de estudos estão reguladas pela legislação Portuguesa,
devendo ser tida em consideração o nível dos créditos e a área científica onde foram obtidos e sujeita
ao reconhecimento pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão de Tomar:

Pode ser creditada no ciclo de estudos a formação realizada no âmbito de outros ciclos de estudos●

superiores em estabelecimentos de ensino superior nacionais ou estrangeiros, quer a obtida no
quadro da organização decorrente do Processo de Bolonha, quer a obtida anteriormente;
Pode ser creditada no ciclo de estudos a formação realizada no âmbito de cursos de pós-graduação;●

Pode ainda ser creditada no ciclo de estudos a experiência profissional e outra formação diversa da●

referida nos pontos anteriores.

Específicos

Requisitos da qualificação e regulamentos:
Os cursos de mestrado são regulamentados pela legislação portuguesa e pelas normas regulamentares dos cursos de
mestrado definidas pela Escola Superior de Gestão de Tomar.

Para completar o ciclo de estudos de mestrado é necessário obter 120 Créditos ECTS, distribuídos por 4 semestres
curriculares de acordo com a estrutura curricular do curso.

A cada crédito ECTS correspondem 27 horas de trabalho total dos alunos.

Perfil do programa de estudos:
O Mestrado em Auditoria e Finanças (MAF) tem como objetivo proporcionar uma formação profunda e rigorosa
conferente de competências científicas e técnicas a todos os que exerçam ou pretendam vir a exercer atividades
profissionais nas áreas de auditoria e finanças e/ou aprofundar competências já adquiridas aliando o saber pensar ao
saber fazer, de acordo com as necessidades das organizações.O mestrado decorre da experiência da interligação
com as organizações, assentando numa filosofia profissão/formação e no binómio qualidade da qualificação/perfil
de competência adequadas. O MAF procura proporcionar especializações na área da auditoria e finanças, através de
uma adequada preparação científica e fomentando linhas de investigação aplicáveis na resolução das incessantes
necessidades das organizações.
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Principais resultados da aprendizagem:
Os detentores do grau de mestre em Auditoria e Finanças deverão ser capazes de:

· Explicar os aspetos relacionados com a evolução da auditoria no tempo e a forma com tem respondido à dinâmica
das organizações;

· Relacionar as alterações nos modelos de governação das sociedades com as exigências da auditoria, promovendo
a reflexão sobre as tendências atuais e futuras;

· Explicar os principais aspetos relacionados a profissão do auditor interno, designadamente, âmbito de atuação,
condições de exercício da profissão e pontos de contacto e afastamento com a auditoria externa;

· Efetuar o levantamento e avaliação do sistema de controlo interno e sua implantação em qualquer organização,
independentemente da sua natureza;

· Explicar os aspetos essenciais referentes ao funcionamento dos mercados e aos instrumentos financeiros,
nomeadamente no que se reporta aos principais produtos financeiros (ações, obrigações, etc.);

· Avaliar as melhores alternativas de investimento, tendo em conta a rendibilidade e o risco dos produtos
financeiros;

· Trabalhar com os principais modelos de equilíbrio, tendo em vista a análise e a avaliação de ativos financeiros;

· Apontar caminhos para uma reestruturação empresarial;

· Aplicar as normas internacionais de contabilidade no contexto empresarial;

· Explicar o funcionamento e as principais normas dos impostos, bem como as implicações fiscais na gestão
empresarial;

· Explicar a atividade desenvolvida pelo sector público e pelo sector não lucrativo, o seu enquadramento legal,
regulamentar e contabilístico;

· Utilizar software para o tratamento de informação e técnicas várias de recolha, tratamento e análise de informação;

· Identificar os tipos de sociedades comerciais; explicar as suas estruturas de funcionamento, as relações e
responsabilidade dos sócios e dos membros dos órgãos sociais e os problemas de governação;

· Caracterizar e explicar as principais teorias subjacentes ao governo das sociedades;

· Desenvolver autonomamente uma atividade de investigação nas áreas científicas de referência do Curso.

Perfil ocupacional dos diplomados:
Os detentores do grau de mestre em Auditoria e Finanças estarão preparados, entre outros, desempenhar funções
nas seguintes áreas:

Financeira;●

Seguradora;●

Auditoria (como trabalhador de sociedades de revisores oficiais de contas;●
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Contabilidade (como trabalhador de sociedades de técnicos oficiais de contas); e●

Análise Financeira.●

Acesso a outros ciclos de estudos:
O Mestrado em Auditoria e Finanças permite o acesso aos cursos de terceiro ciclo na área da Gestão, das Finanças
e em outras áreas afins conforme as condições de acesso estipuladas para esses cursos.
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Estrutura curricular do curso

Nome da Disciplina / Unidade curricular Ano Semestre Créditos

Auditoria Financeira 1 S1 5

Governação de Sociedades 1 S1 5

Metodologia de Investigação 1 S1 5

Metodologias Estatísticas de Apoio à Decisão 1 S1 5

Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira 1 S1 5

Tópicos Avançados de Finanças 1 S1 5

Auditoria Interna e Operacional 1 S2 5

Avaliação de Empresas 1 S2 5

Contabilidade do Setor Público e de Entidades Sem Fins Lucrativos 1 S2 5

Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários 1 S2 5

Gestão Fiscal 1 S2 5

Instrumentos Financeiros de Gestão de Risco 1 S2 5

Projeto/Dissertação/Estágio 2 A 50

Mercados Financeiros e Finanças Internacionais 2 S1 5

Projeto de Investigação 2 S1 5

(*) Esta unidade curricular pode não funcionar em determinados anos letivos. Por favor confirme a disponibilidade com o coordenador de Curso.
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Regulamentos de exames, avaliação e classificação

Gerais
A avaliação das unidades curriculares realiza-se de acordo com o Regulamento Académico em vigor
na Escola Superior de Gestão de Tomar, excepto no caso da Dissertação, do Projecto e do Estágio,
para os quais se aplica o estipulado nas normas regulamentares dos cursos de mestrado da Escola
Superior de Gestão de Tomar:

A Dissertação, o Projecto e o Estágio têm apenas duas épocas de avaliação, podendo cada aluno●

optar apenas por uma;
O calendário do processo de avaliação da Dissertação, do Projecto e do Estágio no início do ano●

lectivo é proposto ao Conselho Técnico-Científico pela Comissão de Coordenação de cada curso;
À Dissertação, ao Projecto e ao Estágio não se aplica o regime geral de melhoria de classificação.●

A classificação final do curso de mestrado é a média aritmética ponderada pelo número de créditos
ECTS, arredondada às unidades, das classificações das unidades curriculares que integram o plano de
estudos do curso.

A classificação no intervalo de 10 a 20 valores da escala numérica inteira de 0 a 20 é acompanhada do
seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de classificações, e da menção qualitativa de
Suficiente, Bom, Muito Bom ou Excelente.

Específicos

Os alunos deverão realizar um trabalho de projeto original e especialmente realizado para este fim, ou
desenvolver um estágio de natureza profissional objeto de relatório final ou, ainda, produzir uma
dissertação. Tanto o trabalho de projeto como o relatório de estágio, assim como a dissertação são
objeto de apreciação e discussão pública por um júri especialmente nomeado para o efeito.

Requisitos de graduação:
A conclusão do ciclo de estudos requer a aprovação em todas as unidades curriculares que o compõem, incluindo a
defesa pública do trabalho de dissertação, projeto ou do relatório de estágio, de forma a totalizar 120 Créditos
ECTS.

Regime de estudos:
Tempo integral ou tempo parcial

Diretor do curso

Diretor: Luís António Antunes Francisco
Coordenador Erasmus: Maria de Fátima Rodrigues Pedro
Coordenador ECTS: José Manuel Barros Pinheiro Nogueira
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Auditoria Financeira

Código da Unidade
Curricular

39251

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Carlos Fernando Calhau Trigacheiro

Objetivos da unidade
curricular

A Unidade Curricular visa proporcionar sólidos conhecimentos sobre as normas nacionais e
internacionais de auditoria e sobre os procedimentos a desenvolver pelos auditores, em cada circunstância,
como forma de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a sua opinião.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não tem pré-requisitos definidos. No entanto, é importante que os estudantes possuam um bom domínio
das matérias de auditoria e de contabilidade.

Programas Opcionais
recomendados

Não aplicável.

Conteúdos da Unidade
Curricular

1- Auditoria na sociedade 2- Auditoria às demonstrações financeiras 3- Ética e deontologia em auditoria
4- Compromisso e planeamento de uma auditoria 5- Prova em auditoria 6- Amostragem em auditoria 7-
Controlo interno 8- Conclusão do trabalho de auditoria 9- Relatórios de auditoria

Bibliografia Recomendada - Beasley, M. e Elder, R. e Arens, A. (2012). Auditing and assurance services - an integrated approach.
(Vol. 1). USA: NYC: Prentice Hall
- Batista da Costa, C.(2017). Auditoria Financeira - Teoria e prática . (Vol. 1). Lisboa: Rei dos Livros
- IFAC, I.(2016). Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements. (Vol. I).
New York: IAASB
- Machado de Almeida, B.(2017). Auditoria Financeira - Uma análise integrada baseada no risco. (Vol.
1). Coimbra: Escolar Editora

Métodos de Ensino Aulas teórico-práticas, onde se descrevem os conceitos teóricos e se exemplifica a aplicação dos
princípios fundamentais. Os alunos são convidados a aprofundar o estudo das normas internacionais de
auditoria, para apresentação e debate nas aulas.

Métodos e critérios de
Avaliação

A avaliação contínua: média ponderada de um trabalho prático e da prova escrita individual (nota mínima
na prova escrita - 7 valores). Os alunos não aprovados na avaliação contínua fazem exame escrito,
abrangendo as diversas componentes do programa.

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável.
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Governação de Sociedades

Código da Unidade
Curricular

39254

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor José Manuel Barros Pinheiro Nogueira

Objetivos da unidade
curricular

A presente unidade curricular tem como objetivos: 1) Explicitar o conceito de governo das sociedades; 2)
Caracterizar e dar a conhecer as principais teorias subjacentes ao governo das sociedades; 3) Fornecer
uma visão clara sobre os mecanismos que permitem a proteção dos interesses dos shareholders

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não Aplicável

Programas Opcionais
recomendados

Não Aplicável

Conteúdos da Unidade
Curricular

1. Governo das Sociedades 2. Teorias associadas ao governo das sociedades 3. Mecanismos de controlo 4.
Limitações dos sistemas de governo das sociedades 5. Práticas de governo em Portugal e no mundo 6. A
influência do governo das sociedades no desempenho das organizações

Bibliografia Recomendada - Davies, A.(2007). Corporate Governance: Boas PrÃ¡ticas de Governo das Sociedades. Lisboa:
Monitor
- Silva, A. e Vitorino, A. e Alves, C. e Cunha, J. e Monteiro, M. (2006). Livro Branco sobre Corporate
Governance em Portugal. Lisboa: IPGC
- Rodrigues, J.(2009). Corporate Governance: Retomar a ConfianÃ§a Perdida. Lisboa: Escolar Editora

Métodos de Ensino O método de ensino é essencialmente construtivista. Haverá uma parte expositiva, mas o professor
funcionará essencialmente como elemento mediador do processo de ensino-aprendizagem: programando,
orientando, organizando e proporcionando recursos.

Métodos e critérios de
Avaliação

Avaliação contínua: leitura, resumo e apresentação semanal em contexto de aula de artigos científicos
subordinados à temática do marketing internacional. Avaliação por exame: Prova individual escrita.

Língua de Ensino Português

Estágio Não Aplicável
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Metodologia de Investigação

Código da Unidade
Curricular

39256

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Daniel Ferreira de Oliveira
Célio Gonçalo Cardoso Marques

Objetivos da unidade
curricular

O objetivo principal desta Unidade Curricular é proporcionar o contacto com uma variedade de
pressupostos teóricos e metodológicos que sirvam de base ao desenvolvimento de processos
investigativos conducentes à elaboração de um trabalho de investigação.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não aplicável.

Programas Opcionais
recomendados

Não aplicável.

Conteúdos da Unidade
Curricular

- Paradigmas, metodologias e métodos de investigação; - A formulação de um problema, da questão de
investigação e de hipóteses; - Revisão da literatura e fontes de informação; - Técnicas de recolha de
dados; - Instrumentos de recolha de dados; - Recolha, tratamento e análise descritiva dos dados; -
Aspetos éticos; - Organização e redação formal de um documento científico.

Bibliografia Recomendada - Myers, M.(2013). Qualitative Research in Business and Management. London: Sage.
- Barañano, A.(2004). Métodos e técnicas de investigação em Gestão. Manual de apoio à realização de
trabalhos de investigação. Lisboa: Edições Sílabo.
- Bryman, A. e Bell, E. (2007). Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
- Yin, R.(2008). Case Study Research. Design and Methods. London: Sage.
- Gill, J. e Johnson, P. (2002). Research Methods for Managers. London: Sage.

Métodos de Ensino As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas envolvem exposições teóricas, resolução de
exercícios práticos, demonstrações, debates e orientação tutorial.

Métodos e critérios de
Avaliação

Os conhecimentos adquiridos serão avaliados através de um trabalho individual de investigação em
avaliação contínua e exame (100%).

Língua de Ensino Português | Tutoria em  Inglês

Estágio Não aplicável.
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade Curricular Metodologias Estatísticas de Apoio à Decisão

Código da Unidade
Curricular

39255

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Ricardo Jorge Viegas Covas

Objetivos da unidade
curricular

No final do curso os alunos devem ter desenvolvido competências que lhe permitam, concomitantemente
com as competências adquiridas, e a adquirir, nas restantes unidades curriculares, investigar nas áreas
científicas de referência do Curso.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não existem

Programas Opcionais
recomendados

Não existem

Conteúdos da Unidade
Curricular

Cap. I - Estatística descritiva Cap. II - Regressão linear Cap. III - Séries cronológicas Cap. IV -
Programação matemática Cap. V - Simulação de Cenários com variáveis pseudo-aleatórias

Bibliografia Recomendada - Pedrosa, A. e Gama, S. (2007). IntroduÃ§Ã£o Computacional Ã  Probabilidade e EstatÃstica. Porto:
Porto Editora
- Holloway, C.(1979). Decision Making Under Uncertainty: Models and Choices. Nova Iorque: Prentice
- Hall
- Glasserman, P.(2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Stochastic Modelling and
Applied Probability). Nova Iorque: Springer
- Judge, G. e Griffiths, W. e Hill, R. (2001). Undergraduate Econometrics. Nova Iorque: Wiley

Métodos de Ensino Aulas Teóricas e Práticas em ambiente laboratorial com recurso a software específico (ambiente
informático)

Métodos e critérios de
Avaliação

Frequência e exame

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira

Código da Unidade
Curricular

39253

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Daniel Ferreira de Oliveira

Objetivos da unidade
curricular

No final do curso os alunos devem conhecer e aplicar as normas nacionais/internacionais de
contabilidade no contexto empresarial.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não tem pré-requisitos formalmente definidos. No entanto, é importante que os estudantes possuam um
bom domínio das matérias de contabilidade.

Programas Opcionais
recomendados

Não aplicável

Conteúdos da Unidade
Curricular

Estrutura Conceptual NCRF 1 / IAS 1 - Apresentação de Demonstrações Financeiras NCRF 2 / IAS 7 -
Demonstrações dos Fluxos de Caixa NCRF 4 / IAS 8 - Políticas Contabilísticas, Alterações nas
Estimativas Contabilísticas e Erros NCRF 25 / IAS 12 - Impostos sobre o Rendimento NCRF 9 / IAS 17
- Locações / IFRS 16 - Locações NCRF 12 / IAS 36 - Imparidade de Ativos NCRF 17 / IAS 41 -
Agricultura

Bibliografia Recomendada - PKF Inter, .(2019). Wiley Interpretation and Application of IFRS. New Jersey: Jonh Wiley and Sons Inc
(0). IFRS Foundation and the IASB.Acedido em2 de setembro de 2019 em http://www.ifrs.org
(0). Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.Acedido em2 de setembro de 2019 em http://www.oroc.pt/
(0). Ordem dos Contabilístas Certificados.Acedido em2 de setembro de 2019 em http://www.otoc.pt/

Métodos de Ensino Resolução de casos práticos com o respetivo enquadramento teórico e prático das normas internacionais
de contabilidade

Métodos e critérios de
Avaliação

Presencial Resolução de casos práticos Avaliação contínua (por frequência) e exame presencial

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Tópicos Avançados de Finanças

Código da Unidade
Curricular

39252

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Pedro Miguel Azeitona Gonzaga Barroso

Objetivos da unidade
curricular

O objectivo desta cadeira é alargar os horizontes da gestão financeira preparando os alunos para a gestão
num contexto internacional. Visa a preparação na tomada de decisões no contexto cambial e
complementarmente saber utilizar os produtos derivados na gestão do risco cambial.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não aplicável.

Programas Opcionais
recomendados

NA

Conteúdos da Unidade
Curricular

1 - Introdução: a área de Finanças Internacionais; 2 - Evolução do Sistema Monetário Internacional; 3 -
Mercado de Câmbios; 4 - Cobertura de Riscos 5 - Instrumentos Financeiros Utilizados 6 - Estratégias de
Hedging 7 - Financiamento Internacional.

Bibliografia Recomendada - Eitman, D. e Stonehill, A. e Moffet, M. (2013). Multinational Business Finance. USA: Addison Wesley
- Brealey, R. e Myers, S. (2007). Princípios de Finanças Empresariais. Portugal: McGraw-Hill

Métodos de Ensino Aulas téorico-práticas. As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas envolvem exposições
teóricas, resolução de exercícios práticos, aplicações da matéria apreendida em casos reais.

Métodos e critérios de
Avaliação

A avaliação para dispensa de Exame é de 10 valores. Consiste na realização de um teste escrito (70%
com consulta) e de dois trabalhos individuais (15% cada), com tema diferenciado com base em alguns
capitulos da matéria apresentada.

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável.
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Auditoria Interna e Operacional

Código da Unidade
Curricular

392512

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Segundo Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Carlos Fernando Calhau Trigacheiro

Objetivos da unidade
curricular

Habilitar os alunos com o enquadramento da atividade de auditoria interna, em particular, no que respeita
ao âmbito de atuação, às condições de exercício da profissão e aos pontos de contacto e de afastamento
com a auditoria externa.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não tem pré-requisitos formalmente definidos. No entanto, é importante que os estudantes possuam
conhecimentos gerais de auditoria externa.

Programas Opcionais
recomendados

Não aplicável.

Conteúdos da Unidade
Curricular

1. Auditoria interna - noções de enquadramento 2. Sistema de controlo interno - conceitos e objetivos 3.
O exercício da função de auditoria interna 4. A função de auditoria interna no seio das organizações 5. O
processo de auditoria interna em geral 6. A auditoria interna em Portugal 7. A segurança dos sistemas de
informação - novas questões do controlo interno e algumas referências metodológica

Bibliografia Recomendada - Morais, G. e Martins, I. (2013). Auditoria Interna - Função e Processo. (Vol. 1). Lisboa: Ã•reas Editora
- Oliveira, J.(2006). Método de Auditoria a Sistemas de Informação. (Vol. 1). Porto: Porto Editora
- COSO, C.(2017). Integrated Framework and Enterprise Risk Management. (Vol. 1). USA:
www.coso.org
- Internal Auditors, I.(2016). Código de Ética e Normas de auditoria interna. (Vol. 1). USA:
www.theiia.org

Métodos de Ensino Aulas teórico-práticas, onde se descrevem os conceitos teóricos e se exemplifica a aplicação dos
princípios fundamentais. Os alunos são convidados a aprofundar as matérias lecionadas, através de temas
propostos, para apresentação e debate nas aulas.

Métodos e critérios de
Avaliação

A avaliação contínua: média ponderada de um trabalho prático e da prova escrita individual (nota mínima
na prova escrita - 7 valores). Os alunos não aprovados na avaliação contínua fazem exame escrito,
abrangendo as diversas componentes do programa.

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável.
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade Curricular Avaliação de Empresas

Código da Unidade
Curricular

39259

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Segundo Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Eduardo Fontão MontAlverne Brou

Objetivos da unidade
curricular

Pretende-se que os alunos compreendam e apliquem os modelos de avaliação de empresas, conhecendo
as suas vantagens e limitações, ficando habilitados a participar inteligentemente no processo de avaliação
de empresas.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não há pre-requisitos, mas aconselha-se a posse de conhecimentos consolidados de Cálculo Financeiro,
Finanças Empresariais e de Inglês.

Programas Opcionais
recomendados

NA

Conteúdos da Unidade
Curricular

I - INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO II - AVALIAÇÃO POR CASH FLOW DESCONTADO III -
AVALIAÇÃO RELATIVA IV - AVALIAÇÃO CONTINGENTE: OPÇÕES REAIS

Bibliografia Recomendada - Damodaran, A.(2012). Investment Valuation, 3 ed.. U.S.A.: Wiley
- Damodaran, A.(2015). Applied Corporate Finance. U.S.A.: Wiley

Métodos de Ensino Exposição teórica com apoio do quadro e de meios audiovisuais. Resolução e explicação de casos
empresariais práticos.Exposição crítica de Leituras.

Métodos e critérios de
Avaliação

Avaliação Contínua: - Teste Escrito: 60%. - Exposição Crítica de Leitura (Trabalho de Grupo) e sua
discussão em classe: 32,5% - Qualidade da Participação nas aulas: 7,5%. Avaliação por Exame:Prova
Escrita.

Língua de Ensino Português

Estágio NA
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Contabilidade do Setor Público e de Entidades Sem Fins Lucrativos

Código da Unidade
Curricular

392510

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Segundo Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Arlindo José Bernardo Dinis

Objetivos da unidade
curricular

No final do curso os alunos devem compreender as atividades desenvolvidas pelo sector público e pelo
sector não lucrativo, bem como compreender o seu enquadramento legal, regulamentar e contabilístico.
Permitir aos alunos compreender as demonstrações financeiras de uma organização não empresarial.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não tem pré-requisitos formalmente definidos. No entanto, é importante que os alunos possuam um bom
domínio das matérias gerais das NCRF.

Programas Opcionais
recomendados

Não aplicável

Conteúdos da Unidade
Curricular

Estrutura Conceptual Plano de Contas e Notas de Enquadramento Modelos de Demonstrações
Financeiras Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo Sistema
de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas Estrutura Concetual da Informação
Financeira Pública Plano de Contas Multidimensional e Notas de Enquadramento Normas de
Contabilidade Pública

Bibliografia Recomendada - Finanças, M.(0). Aviso nº 8259/2015 de 29 de julho.Acedido em1 de outubro de 2018 em https://dre.pt/
- Finanças, M.(0). Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro.Acedido em1 de outubro de 2018 em
https://dre.pt/
- Finanças, M.(0). Portaria nº 220/2015 de 24 de julho.Acedido em1 de outubro de 2018 em
https://dre.pt/
- Finanças, M.(0). Portaria nº 189/2016.Acedido em1 de outubro de 2018 em https://dre.pt/

Métodos de Ensino As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas envolvem exposições teóricas, resolução de
exercícios teóricos-práticos e a elaboração de trabalhos relacionados com as temáticas objeto de estudo.

Métodos e critérios de
Avaliação

Os conhecimentos adquiridos serão avaliados em dois momentos distintos: - uma frequência (50%); - um
trabalho de grupo teórico com a respetiva apresentação e defesa (50%).

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade Curricular Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários

Código da Unidade
Curricular

39258

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Segundo Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Cláudia Liliana Sousa Rosa Henriques

Objetivos da unidade
curricular

No final do curso os alunos devem ter noções jurídicas essenciais,da forma mais desenvolvida possível,
respeitantes e indispensáveis à execução das actividades de auditoria e de análise financeira das
sociedades comerciais.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos NA

Programas Opcionais
recomendados

NA

Conteúdos da Unidade
Curricular

1. Noção de sociedade comercial 2. Tipos de sociedades comerciais e critério de distinção.
3.Constituição das sociedades comerciais. 4.Regime jurídico das sociedades comerciais. 5.Deliberações
sociais. 6.Governação das sociedades - órgãos sociais e responsabilidade. 7.Sociedades Abertas.
8.Valores Mobiliários - noção, espécies, transmissão e regime jurídico. 9.Ofertas Públicas

Bibliografia Recomendada - , .(2017). Curso de Direito Comercial - Das Sociedades Comerciais. (Vol. II). Coimbra: Almedina
- , .(2010). Governação das Sociedades Comerciais. Coimbra: Almedina
- , .(2016). Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina
- , .(2017). Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina

Métodos de Ensino Aulas teórico-práticas, nas quais são desenvolvidos os conteúdos programáticos, seguindo-se um período
de resolução de exercícios práticos com debate de ideias e esclarecimento de dúvidas.

Métodos e critérios de
Avaliação

Exame Final.

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável.
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Gestão Fiscal

Código da Unidade
Curricular

39257

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Segundo Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Paulo Jorge Gomes Bragança

Objetivos da unidade
curricular

Os alunos deverão ter conhecimento da importância das implicações fiscais na gestão empresarial,
consolidando o conhecimento do sistema fiscal português, com enfoque sobre a atividade empresarial:
impostos sobre o património, o IVA, o IRS e o IRC, bem como o processo e procedimento tributário.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não aplicável

Programas Opcionais
recomendados

Não aplicável

Conteúdos da Unidade
Curricular

1.Fiscalidade e gestão: enquadramento e importância. 2.Gestão fiscal e segurança jurídica: tópicos da
LGT e do CPPT. 3.O sistema fiscal português: tópicos da evolução recente - os impostos sobre o
património, o IVA, o IRS e o IRC. 4.Gestão fiscal do investimento e do financiamento empresarial
5.Gestão fiscal na estratégia das empresas 6.Gestão fiscal da internacionalização das empresas.

Bibliografia Recomendada - Universitário, C.(2019). Códigos Tributários . Coimbra: Almedina
- Pereira, M.(2011). Fiscalidade. Coimbra: Almedina
- Xavier, A.(2014). Direito Tributário Internacional. Coimbra: Almedina

Métodos de Ensino As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas envolvem exposições teóricas, resolução de
exercícios práticos, demonstrações práticas quanto à forma e substância das obrigações fiscais a cumprir,
abrindo espaço ao debate e discussão dos temas.

Métodos e critérios de
Avaliação

Os conhecimentos e competências adquiridos serão avaliados através de prova escrita (Frequência),
sendo aprovados os alunos com aproveitamento mínimo de 10 valores. Em exame, também
aproveitamento mínimo de 10 valores através de prova escrita.

Língua de Ensino Português

Estágio Não aplicável
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade Curricular Instrumentos Financeiros de Gestão de Risco

Código da Unidade
Curricular

392511

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Primeiro Ano

Semestre/Trimestre Segundo Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Pedro Miguel Azeitona Gonzaga Barroso

Objetivos da unidade
curricular

Os alunos deverão dominar conhecimentos básicos sobre os mercados e produtos derivados, de forma a
conseguirem aplicar técnicas de gestão do risco financeiro. Aprender a seleccionar a melhor decisão de
investimento, avaliando os produtos, técnicas e analisando os riscos inerentes e os factores

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Não tem

Programas Opcionais
recomendados

NA

Conteúdos da Unidade
Curricular

1 - Conceitos gerais do mercado financeiro 2 - A problemática dos riscos e da sua gestão 3 -
Instrumentos do mercado de derivados 4- Estratégias com opções em decisões de investimento e
especulação 5- Forward ou contratos a prazo 6- Mercados e contratos futuros 7 – Opções 8 - Swaps

Bibliografia Recomendada - Ferreira, D. e , . (2010). Futuros e Outros Derivados. Lisboa: Edições Silabo
- Pires, C.(2008). Mercados e Investimentos Financeiros. Lisboa: Escolar Editora

Métodos de Ensino O ensino da disciplina será feito através de aulas presenciais, estudo de casos práticos e elaboração de
trabalhos.

Métodos e critérios de
Avaliação

A avaliação para dispensa de Exame é de 10 valores. Realização de trabalhos individuais (20%) e testes
escritos individuais (80%)

Língua de Ensino Português

Estágio NA
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade Curricular Mercados Financeiros e Finanças Internacionais

Código da Unidade
Curricular

392514

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Segundo Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor José Miguel Ferreira Graça

Objetivos da unidade
curricular

Dotar os alunos dos conhecimentos básicos sobre o sistema financeiro face aos mercados e aos produtos
financeiros, e de conhecimentos sobre o sistema financeiro internacional e prepara-los para a gestão num
contexto global.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos Conhecimentos básicos de calculo financeiro e estatística

Programas Opcionais
recomendados

NA

Conteúdos da Unidade
Curricular

1 - Conceitos gerais do mercado financeiro 2 - Emissão e Transação de Produtos Financeiros 3 -
Mercados Monetários 4 - Mercados de Capitais 5 - A globalização e os negócios internacionais; 6 -
Decisão de investimentos internacionais; 7 - A seleção de mercados externos;

Bibliografia Recomendada - Pires, C.(2011). Mercados e Investimentos Financeiros. : Escolar Editora
- Bodie, Z. e Kane, A. e Marcus, A. (2008). Investments. : McGrawHill
- Fabozzi, F. e Modigliani, F. (1996). Capital Markets. (Vol. ). : Prentice Hall
- Haugen, R.(2004). Modern Investment theory. (Vol. ). : Prentice Hall

Métodos de Ensino O ensino da disciplina será feito através de aulas presenciais, estudo de casos práticos e elaboração de
trabalhos.

Métodos e critérios de
Avaliação

A avaliação da disciplina será através de exame final. Porém é permitida aos alunos a possibilidade de
dispensa, através da realização de 1 teste escrito com uma ponderação de 70 % cada e a apresentação de
1 trabalho com uma ponderação de 30%.

Língua de Ensino Português

Estágio NA
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 B - Descrição das unidades curriculares

 

Nome da Unidade
Curricular

Projeto de Investigação

Código da Unidade
Curricular

392513

Tipo de Unidade Curricular Obrigatória

Nível da Unidade Curricular Segundo Ciclo

Ano Segundo Ano

Semestre/Trimestre Primeiro Semestre

Número de ECTS 5

Nome do Professor Luís António Antunes Francisco

Objetivos da unidade
curricular

Com esta unidade curricular pretende-se apoiar os alunos na elaboração da sua proposta de investigação a
ser submetida ao Conselho Técnico e Científico (CTC) da ESGT, bem como apoiar o arranque da
investigação dos alunos com vista ao trabalho final de Dissertação, Projeto ou Estágio.

Método de interação Presencial

Pré-requisitos e co requisitos N/A

Programas Opcionais
recomendados

N/A

Conteúdos da Unidade
Curricular

1 - Pistas de investigação na área da auditoria, finanças e afins. 2 - Metodologia e técnicas de
investigação na área da auditoria, finanças e afins. 3 - Apoio à atividade de investigação concreta dos
alunos do curso.

Bibliografia Recomendada - Barañano, A.(2004). Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão, Manual de apoio à realização de
trabalhos de investigação. (Vol. 1). Lisboa, Portugal: Edições Sílabo
- Major, M. e Vieira, R. (2009). Contabilidade e Controlo de Gestão ? Teoria, Metodologia e Prática.
(Vol. 1). Lisboa, Portugal: Escolar Editora
- Ryan, B. e Scapens, R. e Theobald, M. (2002). Research Method and Methodology in Finance and
Accounting. (Vol. 1). London, UK: Thomson
- Denscombe, M.(2003). The Good Research Guide, for small-scale social research projects. (Vol. 1).
Philadelphia, USA: Open University Press, McGraw-Hill Education

Métodos de Ensino Em modo de Seminário, com intervenções além dos professores da unidade curricular, de outros
investigadores e especialistas convidados. Em modo de Orientação Tutorial, em apoio e tendo por base
os projetos de investigação dos alunos.

Métodos e critérios de
Avaliação

Envio por correio eletrónico de proposta de investigação no modelo previsto para apresentação ao CTC.
Cada proposta é avaliada pelos 5 docentes que lecionam a UC, cada docente classifica de 0 a 20, a Nota
Final é da média aritmética das 5 notas.

Língua de Ensino Português | Tutoria em  Inglês

Estágio N/A
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