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1. OBJETIVOS 

Este curso visa o desenvolvimento científico e profissional em finanças empresariais, tendo 

como objectivos mais significativos: 

 Proporcionar uma formação sólida e actual que permita ao futuro mestre uma 

actuação eficaz em diferentes contextos e posições da gestão financeira 

empresarial; 

 Preparar o mestrando para o exercício das profissões de analista financeiro e 

consultor autónomo; 

 Fomentar a utilização de métodos, técnicas e instrumentos de contabilidade e 

de finanças empresariais, que permitem aos mestrandos usar os seus 

conhecimentos de forma integrada na produção, avaliação ou utilização de 

informação económica, financeira estatística ou outra, tendo em vista a gestão 

de investimentos ou patrimónios, a gestão de carteiras, o aconselhamento 

financeiro ou o exercício de actividades afins; 

 Desenvolver capacidades de decisão, comunicação e sócio-políticas, bem 

como a capacidade de compreender e avaliar situações complexas; 

 Contribuir para a formação avançada de docentes do ensino superior, na área 

de contabilidade e da gestão, de acordo com as disposições legais em vigor. 
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Unidade Curricular 
Carga 

Horária 
Contacto ECTS 

1
º 

Se
m

e
st

re
 

Finanças Empresariais 189 TP45; OT5; O5 7 

Tópicos Avançados de Contabilidade Financeiro 189 TP45; OT5; O5 7 

Avaliação de Acções e Outros Investimentos 108 TP22,5; OT5; O5 4 

Análise e Avaliação de Derivados 189 TP45; OT5; O5 7 

Complementos de Contabilidade de Gestão 81 TP22,5; OT5; O5 3 

Metodologias de Investigação 54 TP15; OT7,5; O5 2 

TOTAL 810 257,5 30 
     

2
º 

Se
m

e
st

re
 

Métodos Quantitativos para Finanças 162 TP45; OT5; O5 6 

Economia e Mercados Financeiros 162 TP45; OT5; O5 6 

Gestão de Carteiras 189 TP45; OT5; O5 7 

Análise de Relatórios e Contas 108 TP 22,5; OT5;O5 4 

Avaliação de Obrigações e Produtos Estruturados 108 TP22,5; OT5; O5 4 

Regulação, Ética e Governance  81 TP18; S4,5; O5 3 

TOTAL 810 257,5 30 
     

 3º Semestre 
 Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Relatório de 

Estágio 
1620 OT90; S24 OU E600 60 

 TOTAL 1620 114 60 
 

2. HABILITAÇÕES DE ACESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Ser titular de licenciatura nas áreas de Auditoria, Contabilidade, Economia, Finanças ou 

Gestão, ou de equivalente legal considerada pelo Conselho Técnico-Científico adequada à 

frequência do curso; 

 A selecção dos candidatos ao mestrado, que deverão possuir conhecimentos de inglês e 

de informática na óptica de utilizador, será feita por um júri, tendo como base os seguintes 

aspectos: 

   Tipo e classificação da licenciatura; 

   Curriculum académico e profissional; 

   Informações contidas no boletim de candidatura, relevantes para o curso; 

   Eventual entrevista. 

. O júri de selecção dos candidatos ao mestrado pode definir competências específicas para a 

sua frequência. 


