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Unidade Curricular Competências 

1º Semestre 

Matemática I 

 Organizar logicamente o pensamento matemático; 

 Desenvolver a capacidade de usar a Matemática como instrumento de interpretação e intervenção na 

vida real;  

 Desenvolver as capacidades de, formular e resolver problemas, de comunicar, assim como a memória, 

o rigor, o espírito crítico e a criatividade;  

 Promover o aprofundamento de uma cultura científica, técnica e humanística que constituí suporte 

cognitivo e metodológico tanto para a inserção plena na vida profissional como para o 

prosseguimento de estudos;  

Macroeconomia 

 Contextualizar a Macroeconomia no âmbito do estudo do comportamento humano e social; 

 Caracterizar as diferentes interpretações existentes sobre o funcionamento do sistema 

macroeconómico; 

 Descrever o comportamento dos mercados macroeconómicos, nomeadamente o mercado real e o 

mercado monetário; 

 Proporcionar as ferramentas analíticas e gráficas que permitam compreender os problemas 

macroeconómicos mais relevantes das sociedades modernas, nomeadamente inflação, desemprego, 

défice orçamental, dívida pública, eficácia das políticas orçamental e monetária. 

Introdução as organizações e à gestão 

 Conhecer as diferentes teorias organizacionais e conseguir fazer a distinção entre os principais 

elementos diferenciadores das mesmas; 

 Conhecer os diferentes tipos de estruturas organizacionais e saber, face a um conjunto de 

condicionantes, qual a configuração organizacional que se afigura mais adequada;  

 Conhecer os modelos e práticas associados a algumas das funções de gestão de recursos humanos, 

designadamente recrutamento e selecção, avaliação de desempenho e sistema de recompensas;  

 Saber como se definem e avaliam as estratégias numa organização.  

 

 

Introdução a Contabilidade 

 Apreender o objecto, natureza e importância da contabilidade  

 Entender os conceitos fundamentais da estrutura conceptual do SNCRF;  

 Compreender a classificação dos elementos das classes de contas da posição financeira e do 
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desempenho empresarial;  

 Compreender o processo contabilístico de relevação das transacções; 

 Contabilizar um número significativo de transacções características da actividade operacional (compra 

e venda de bens e serviços) à luz do SNCRF. 

Introdução ao Direito 

 Percepcionar como tal as questões jurídicas que se lhe apresentem na sua vida profissional, 

procedendo a uma correcta interpretação e aplicação das normas e a um pronto encaminhamento das 

questões que suscitem tratamento por profissionais especializados. 

Tecnologias e Sistemas de Informação I 

 Compreensão das realidades e constrangimentos da utilização das tecnologias de informação nas 

organizações;  

 Aumentar o nível do valor individual de produtividade, retirando valor acrescentado das tecnologias 

para a realização de tarefas concretas dentro da organização. 

2º Semestre 

Matemática II 

 

 

 

 

 Organizar logicamente o pensamento matemático; 

 Desenvolver a capacidade de usar a Matemática como instrumento de interpretação e intervenção na 

vida real;  

 Desenvolver as capacidades, de formular e resolver problemas, de comunicar, assim como a memória, 

o rigor, o espírito crítico e a criatividade;  

 Promover o aprofundamento de uma cultura científica, técnica e humanística que constitua suporte 

cognitivo e metodológico tanto para a inserção plena na vida profissional como para o 

prosseguimento de estudos. 

Microeconomia 

 

 

 

 Compreenderem os princípios económicos fundamentais e as suas aplicações mais importantes; 

 Perceberem o comportamento económico dos diferentes agentes (consumidores e produtores) e, em 

particular, o tipo de racionalidade subjacente aos processos de tomada de decisões; 

 Entenderem o modo como se formam os preços nos mercados de concorrência perfeita e imperfeita. 

Metodologias e Comunicação 

 

 Compreender um conjunto de métodos e técnicas de cariz científico que permita fundamentar as suas 

decisões tendentes à resolução de problemas complexos, bem como comunicar, de forma escrita e 

oral, as soluções encontradas. 

Contabilidade Financeira 

 

 

 Interpretar e reconhecer contabilisticamente um número significativo de factos/transacções de 

complexidade crescente de acordo com o Sistema de Normalização Contabilístico (SNC); 

 Aprofundar conceitos contabilísticos fundamentais relacionados com os factos/transacções abordados; 
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  Compreender os ciclos completos da informação contabilística relacionada com os factos/transacções 

dadas. 

Direito Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender a especialidade do regime jurídico comercial face ao direito comum, o Direito Civil, 

distinguindo essas realidades, especificamente, a liberdade de conformação/estipulação contratual e a 

informalidade; 

 Reconhecer os limites da actuação na área comercial, especificamente, as cláusulas contratuais gerais, o 

abuso do direito, o direito da concorrência, o licenciamento administrativo, a utilização de marcas e 

patentes; 

 Definir o processo de criação, modificação, transmissão e extinção da empresa, seja sob a forma de 

empresário em nome individual, seja de uma sociedade comercial; 

 Conhecer os vários tipos de organização jurídica da empresa, nomeadamente, os vários tipos de 

sociedades comerciais, com especial incidência para as sociedades por quotas e sociedades anónimas. 

Referenciar e saber identificar os vários tipos de agrupamentos de empresas, bem com as suas 

diferenças; 

 Conhecer o procedimento para a criação das sociedades comerciais, bem como as suas vicissitudes 

internas, com especial menção para as alterações do contrato, poderes de representação e 

competências dos vários órgãos; 

 Adquirir os conhecimentos sobre as várias formas de recuperação e extinção das empresas e das 

sociedades, com especial relevo para o processo extra-judicial de conciliação e o processo especial de 

recuperação e insolvência; 

 Conhecer e saber distinguir os vários tipos de contratos de trabalho, tomando consciência dos casos 

em que são aplicáveis, bem como das consequências do seu uso ilegal, especificamente, o termo. 

Tecnologias e Sistemas de Informação II 

 

 

 Compreender os impactos dos SI/TI nas organizações, profissões e sociedade, permitindo-lhes 

colaborar de forma efectiva nos respectivos processos de transformação; 

 Compreender as vantagens de competitividade, eficácia e eficiência que as organizações podem obter 

através de aplicações dos SI/TI. 

3º Semestre 

Calculo e operações Financeiras 

 

 

 Apreender o objecto, natureza e importância da função financeira; 

 Entender os princípios inerentes às características essenciais das operações financeiras; 

 Compreender os elementos que compõem o processo de obtenção da rentabilidade dos capitais; 
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 Compreender o processo de transformação dos capitais aplicados; 

 Entender o mecanismo do processo inerente à capitalização e actualização dos capitais ao longo do 

tempo; 

 Entender e interpretar o mecanismo referente à equação fundamental da capitalização e equação de 

valor; 

 Entender as ligações entre os procedimentos do cálculo financeiro e outros produtos financeiros que 

originam criação de valor; 

 Entender as relações transversais com outros ramos das ciências empresariais, designadamente a 

contabilidade, fiscalidade, gestão, economia e finanças. 

 

Direito Comercial 

 Conhecer o regime jurídico que regula toda a actividade comercial ou mercantil;  

 Adquirir conhecimentos e as ferramentas necessárias que possibilitam uma adequação no 

comportamento laboral e profissional, nas suas áreas de especialização, aos ditames da legislação 

comercial vigente e às boas práticas do sector. 

Logística 

 

 

 

 Capacitar o aluno para intervenções ao nível da logística, visando definir, alcançar e reforçar uma 

vantagem competitiva;  

 Capacitar o aluno para analisar problemas e equacionar soluções operacionais em âmbito da logística;  

 Capacitar o aluno para reflectir em termos da cadeia de abastecimento da empresa;  

 

tomadas ao nível da logística. 

Contabilidade Financeira Intermédia 

 

 

 

 

 Entender a importância da harmonização contabilística internacional, os seus recentes 

desenvolvimentos e perspectivas de futuro, e ainda, os respectivos impactos em termos mundiais 

regionais e nacionais; 

  Entender a importância e compreender os conceitos inseridos nas estruturas conceptuais 

contabilísticas (IASB, SNCRFC); 

 Compreender a elaboração individual e integrada do Conjunto Completo das Demonstrações 

Financeiros; 

  Compreender os conteúdos de alguns Normativos do SNCRF inseridos no programa.  

Contabilidade de Custos 

 

 

 Contextualizar a Contabilidade de Custos no âmbito da Contabilidade; 

 Caracterizar os conceitos fundamentais de custos; 

 Conceptualizar os métodos de apuramento do custo e a determinação do custo unitário dos objectos 
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de custos; 

 Desenvolver a problemática dos custos indirectos, com a departamentalização dos custos através do 

Método das Secções Homogéneas e do Método ABC Activity Based Costing; 

 Proporcionar a compreensão da utilidade das ferramentas conceptuais apresentadas, para a satisfação 

das necessidades de gestão das organizações. 

 

 

 

 

Economia e Comércio Internacional 

 

 

 

 Saber analisar e relacionar questões do mundo real, incluindo a análise dos padrões de vida e das 

implicações do comércio internacional; 

 Adquirir a sensibilidade para a pesquisa sistemática de dados estatísticos e consulta das várias fontes 

de informação disponíveis; 

 Analisar os fluxos de importações e exportações, por países e por grupos de bens, de molde a 

encontrarem padrões de vantagens comparativas 

 Conhecer o corpo teórico-instrumental que permita entender as razões que fundamentam a existência 

do comércio internacional, as barreiras criadas ao comércio livre, os movimentos de interacção 

económica, a tendência actuais para a regionalização e globalização das trocas 

 Compreender a actual natureza do comércio internacional, a sua composição e a direcção dos seus 

fluxos. 

4º Semestre 

 

 

Estatística 

 Conhecer as metodologias adequadas à recolha, crítica, exploração, descrição e interpretação de dados 

numéricos no âmbito das suas necessidades profissionais; 

 Desenvolver capacidades no domínio do tratamento da informação para a tomada de decisão e 

suportar o desenvolvimento de outras áreas científicas utilizando a Teoria das Probabilidades e a 

Inferência Estatística.  

 

 

Direito Fiscal 

 Perceber a importância da matéria na sua actividade profissional e dar uma panorâmica dos principais 

impostos do nosso Sistema Fiscal, nas suas linhas essenciais; 

 Capacidade para tratar de questões fiscais essenciais em sede de tributação do rendimento das 

pessoas singulares. 

Mercados e produtos Financeiros 

 

 

 

 Adquirir uma visão integrada do Mercado Financeiro e respectiva segmentação; 

 Descrever os produtos emitidos nos diversos segmentos do Mercado Financeiro, na dupla vertente do 

emitente e do investidor; 

 Compreender, interpretar e criticar documentos e noticias técnicas relacionadas com o Mercado 
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Financeiro; 

 Dominar as principais técnicas de análise de rendibilidade e risco do mercado de capitais. 

 

Contabilidade das operações especiais 

 Capacidade para discutir e acompanhar os desenvolvimentos recentes e em perspectiva das NCRF 

constantes do programa; 

 Capacidade para interpretar e aplicar os conteúdos constantes das NCRF e de outros Normativos 

constantes do programa desta unidade curricular (IAS).  

 

 

 

 

 

Contabilidade de Gestão 

 Contextualizar a Contabilidade de Gestão no âmbito da Contabilidade; 

 Caracterizar os sistemas de custeio e a sua comparação na determinação do resultado; 

 Conceptualizar o modelo CVR (Custo Volume Resultado) como instrumento fundamental para a 

tomada de decisão; 

 Desenvolver a técnica da gestão orçamental, com ênfase para o orçamento e análise de desvios, 

particularizando o sistema de custos padrões; 

 Utilizar a técnica do benchemarking como instrumento importante na actual economia competitiva; 

 Proporcionar a compreensão da utilidade das ferramentas conceptuais apresentadas, para a satisfação 

das necessidades de gestão das organizações. 

 

 

 

 

 

Inglês 

 

 Lidar com diversas situações que possam surgir quando em contacto com nativos; 

 Conversar sobre tópicos familiares, do seu interesse ou pertinentes ao seu quotidiano; 

 Descrever situações, experiências, acontecimentos, sonhos e ambições; 

  Narrar uma história ou relatar um acontecimento, descrevendo as suas reacções; 

 Produzir textos simples onde conste relatos de experiências, sensações, e se expresse pontos de vista, 

impressões, e se forneça informação;  

 Compreender textos cuja linguagem se relacione com a vida quotidiana; 

  Compreender a descrição de acontecimentos, sentimentos; 

  Compreender artigos de opinião relativos a problemas contemporâneos; 

  Compreender e familiarizar-se o com o jargão usado na contabilidade e na Administração; 

 Compreender os pontos principais do discurso acerca de assuntos familiares, tais como escola, lazer, 

etc; 

 Compreender os pontos principais do discurso de programas de rádio e TV quanto a assuntos do 

interesse dos alunos, desde que a linguagem seja lenta e clara. 

5º Semestre 
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Fiscalidade Empresarial I 

 

 

 

 

 Capacidade para aprofundar o estudo nos domínios da fiscalidade e do direito fiscal, geral e especial. 

 Capacidade para analisar os principais aspectos respeitantes a impostos com particular incidência 

prática para a actividade profissional futura dos alunos. 

 Estudar o Imposto Único sobre o Rendimento (IUR) das pessoas colectivas, seja através do estudo 

articulado dos diversos códigos fiscais, seja dando particular ênfase à aplicação prática dos mesmos, 

mediante, designadamente, a realização de casos práticos e do preenchimento de declarações 

atinentes aos referidos impostos. 

 

 

Complementos de Contabilidade Financeira 

 Capacidade para desenvolver competências próprias que possibilitem uma resposta adequada aos 

novos desafios no âmbito da Contabilidade Financeira e; 

 Ser capaz de interpretar e aplicar as NCRF e outros normativos constantes do programa desta UC;  

   

Investigação Operacional 

 

 

 Desenvolver competências que permitem tratar informação com ferramentas de optimização 

matemática que os preparam para desempenharem funções de responsável ao nível do planeamento 

de produção, recursos humanos, gestão de stocks e gestão e planeamento de uma empresa ou 

organização. 

Planeamento e Controlo de Gestão 

 

 

 Interligar os conhecimentos adquiridos no sentido de responder aos desafios do actual mercado 

empresarial competitivo. 

  Desenvolver o espírito crítico e procurar escolher as melhores alternativas para fazer face às ameaças e 

oportunidades que surjam no seio das organizações 

Análise Económica e Financeira 

 

 

 Apreender os conceitos, instrumentos e metodologias de análise económica e financeira;  

 Entender o conceito de retorno financeiro;  

 Compreender os principais condicionantes do equilíbrio financeiro, do risco, rendibilidade e 

sustentabilidade 

Inglês Técnico I 

 

 

 

 Desenvolverem a capacidade de utilizar a Língua Inglesa nas suas vertentes de Leitura, Escrita e, 

sobretudo, Oralidade; 

 Participarem em diálogos espontâneos aproximando a sua realização linguística do padrão, sobre 

tópicos familiares desenvolvidos sobretudo no ambiente do trabalho; 
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 Produzir frases complexas ligando as suas componentes e utilizando conectores linguísticos de forma 

adequada a descrever experiências e acontecimentos, sonhos, desejos, inseridos no seu campo de 

estudos ou área de trabalho; 

 Produzir por escrito não só textos simples, mas também, cartas comerciais, pequenos ensaios ou 

relatórios que reflictam o campo da Contabilidade e Administração 

 

 

 

6º Semestre 

Fiscalidade Empresarial II 

 

 

 

 Capacidade para aprofundar o estudo nos domínios da fiscalidade e do direito fiscal, geral e especial; 

 Capacidade para analisar os principais aspectos respeitantes a impostos com particular incidência 

prática para a actividade profissional futura dos alunos; 

 Estudar o Imposto Valor Acrescentado (IVA), seja através do estudo articulado dos diversos códigos 

fiscais, seja dando particular ênfase à aplicação prática dos mesmos, mediante, designadamente, a 

realização de casos práticos e do preenchimento de declarações atinentes ao referido imposto. 

Contabilidade de Grupos de Empresas 

 

 

 

 Ser capaz de interpretar e aplicar as NCRF relacionadas com a contabilidade de grupos de empresas; 

 Conhecer o processo das concentrações empresariais e ser capaz de analisar e registar as 

concentrações empresarias; 

 Conhecer os diferentes métodos de consolidação de contas e ser capaz de proceder a consolidação de 

grupos de empresas. 

 

Gestão Financeira 

 

 

 

 

 

 Projectar um business plan em termos de Demonstrações Financeiras previsionais; 

 Adquirir e dominar um conjunto de ferramentas e de critérios de avaliação de alternativas de 

financiamento; 

  Compreender a gestão dos excedentes e das necessidades de tesouraria de curto prazo; 

 Compreender a gestão do crédito a clientes; 

 Compreender a avaliação das decisões de investimento, apuramento de cash flows relevantes e 

critérios de decisão; 

 Distinguir os efeitos benéficos do endividamento no valor da empresa e reconhecer os limites e os 

aspectos negativos do endividamento. 
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Auditoria Financeira 

 

 

 Compreender a importância da auditoria no contexto da informação financeira e conhecimento de 

outros tipos de auditoria; 

 Analisar de forma crítica e independente a informação financeira divulgada pelas entidades sujeitas a 

auditoria; 

 Conhecer as regras de conduta, tendo em conta o interesse público da profissão e a supervisão a que a 

mesma está sujeita; 

 Conhecer o quadro normativo em que assenta a actividade de auditoria; a definição da metodologia 

de trabalho face ao conhecimento da entidade, dos seus sistemas contabilístico e de controlo interno e 

dos riscos avaliados; 

 Saber definir os procedimentos a desenvolver como forma de obter prova de auditoria e validar as 

asserções subjacentes às demonstrações financeiras. 

 Conhecer as diferentes formas de relato do auditor. 

Empreendedorismo 

 

 

 

 

 Desenvolver o espírito empreendedor e de iniciativa, bem como para a criação e gestão de projectos; 

 Compreender o empreendedorismo e o espírito empresarial; 

  Conhecer as definições, os conceitos e os determinantes do empreendedorismo; 

  Conhecer as principais etapas de criação de uma empresa e de um plano de negócios; 

 Compreender o empreendedorismo como factor de desenvolvimento integrado das sociedades; 

 

Inglês Técnico II 

 

 

 

 

 

 Ser motivado e adquirir a consciência da importância do Inglês como uma das línguas internacionais 

do domínio científico e, consequentemente, de permanente actualização da sua área de estudos e 

trabalho. 

 Justificar, explicar e dar opiniões sobre planos e ideias que conduzam ao sucesso de forma sucinta e 

clara, oralmente e por escrito; 

 Compreender e usar terminologias e conceitos relacionados com a sua área de estudos. 

 

 

 

7º Semestre -  Ramo Finanças Empresarias 

Técnicas de Apoio à Decisão 

 

 Representar um problema de decisão com incerteza e seleccionar a alternativa mais adequada, 

recorrendo a software adequado; 
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 Definir o melhor programa de execução das tarefas de um projecto, de forma a optimizar os meios 

humanos e materiais necessários para a sua execução, respeitando os prazos definidos, recorrendo á 

ferramentas de gestão de projectos; 

 Identificar o modelo de previsão mais adequado a uma série de dados, tendo em consideração as suas 

características, e implementação desse modelo de modo a obter as previsões desejadas, com recurso a 

folhas de cálculo; 

 Identificar o modelo de gestão de stocks mais adequado para o sistema logístico e de armazenamento 

por material de uma empresa, definindo quando devem ser colocadas as encomendas e quanto deve 

ser encomendado de cada vez, tendo como objectivo a minimização do custo total, recorrendo a 

folhas de cálculo. 

Finanças Empresariais 

 

 

 

 

 Determinar a rendibilidade e o risco de uma carteira de investimento; 

 Compreender e calcular o efeito diversificação; 

 Avaliar activos com base na utilização do CAPM; 

 Avaliar Investimentos reais e apurar os cash flows relevantes; 

 Fazer uso dos diversos critérios de avaliação económica; 

 Considerar na decisão de investimento, o efeito da forma de financiamento; 

 Avaliar empresas com base em múltiplos e com base na distribuição de dividendos; 

 Avaliar empresas com base em métodos baseados em cash flows descontados; 

Cálculo Actuarial e Operações de Seguros 

 

 

 

 

 Apreender o objecto, natureza e importância da função contingência na vertente atuarial;  

 Entender os princípios inerentes às características essenciais entre a vertente financeira e atuarial; 

 Compreender os elementos que compõem o processo referente à determinação da esperança média 

de vida e a sua integração nas tábuas de mortalidade e de comutação; 

 Entender o mecanismo dos procedimentos relativos à formulação matemática e atuarial, conducentes 

ao cálculo da Esperança Matemática (valor presente), Rendas vitalícias, Seguros de vida, Reservas 

matemáticas, Planos e Fundos de Pensões e outros;  

 Aplicar nas operações financeiras e actuarias os conceitos fundamentais da capitalização, actualização e 

equação de valor, na perspectiva das operações relacionadas com a contingência probabilística da vida 

humana;  

 Entender as relações transversais entre as Instituições Financeiras, Sector Público Sector Empresarial, 

quanto à função das Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões. 
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PSE- Projecto de Simulação Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 Reforço das competências pragmáticas dos formandos em contabilidade/administração, antecipando 

a sua confrontação com a problemática da vida real; 

  Consolidação das atitudes profissionais, éticas e pessoais normalmente esperadas na sua posterior 

carreira profissional; 

 Preparação para funções mais alargadas e especializadas: consultoria contabilística; suporte em litígios, 

auditoria das operações, planeamento financeiro e estruturação do sistema informático, diagnóstico e 

monitorização dos sistemas de planeamento e controlo das operações, avaliação da eficácia e 

eficiência das organizações; 

 Capacidade de pesquisa de informação: aprender a aprender; despertar a apetência para atitudes de 

curiosidade; desenvolver a capacidade de identificação de oportunidades e problemas; desenvolver a 

capacidade de análise e interpretação da informação; desenvolver a capacidade de definir conclusões 

sustentadas. 

 8º Semestre -  Ramo Finanças Empresarias 

Análise de Dados 

 

 

 

 

 

 Entender a linguagem e notação estatística;  

 Ser capaz de realizar análises exploratórias univariadas e multivariadas;  

 Aplicar técnicas de inferência estatística, no âmbito da Análise de Variância, Análise de Regressão Linear 

e Componentes Principais;  

 Adquirir competências para a aplicação conjunta de diversas técnicas estatísticas, de modo a obter 

resultados que suportem e apoiem a tomada de decisão em ambientes de incerteza.  

 

 

 

 

Finanças Internacionais 

 

 

 

 

 Conhecer as principais formas de internacionalização de empresas, as suas vantagens e riscos. 

 Avaliar de forma precisa o custo efectivo de qualquer modalidade de financiamento nos mercados 

financeiros internacionais, incorporando todos os aspectos relevantes, nomeadamente o risco cambial 

e de taxa de juro. 

 Compreender a relevância da política de crédito internacional, conhecendo os produtos bancários de 

cobertura de risco de crédito. 

 Conhecer as características dos principais instrumentos financeiros derivados para a cobertura de risco 
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cambial e de taxa de juro. 

Gestão de riscos financeiros 

 

 

 Conhecer as principais formas de risco bancário e as metodologias de avaliação;  

 Avaliar de forma precisa o risco de mercado de um portfolio utilizando o Value-at-Risk;  

 Analisar o risco de crédito de uma operação bancária e efectuar o respectivo pricing tendo em conta o 

modelo de rentabilidade RAROC. 

Ética e Comportamento Organizacional 

 

 

 

 

 Perceber a importância que a participação e o envolvimento do elemento humano na organização 

poderá trazer para o sucesso organizacional 

 Compreender as diferentes formas de gerir o envolvimento individual e grupal nas organizações bem 

como a importância da liderança na gestão, harmonização de equipas e, em particular nos processos 

de mudança. 

 Apreender que a vertente humana de actividade empresarial impõe responsabilidade de carácter 

ético-social. 

Contabilidades Sectoriais (Bancária e de seguros) 

 

 

 

 

 Conhecer a posição das instituições de crédito e das seguradoras no Sistema Económico e identificar 

as principais funções de cada uma delas; 

 Reconhecer a especificidade das contabilidades das instituições de crédito e seguradoras e ainda das 

empresas do sector agro-industrial;  

 Descrever o processo de contabilização das operações mais relevantes de cada um destes diferentes 

tipos de instituições; 

 Reconhecer e interpretar os diferentes elementos contabilísticos das Demonstrações Financeiras, 

nomeadamente a composição e o valor do património, bem como as modificações no período; 

 Identificar o papel assumido pela contabilidades daquelas instituições como poderoso instrumento de 

informação e gestão ao seu dispor. 

PFE  Projecto em Finanças Empresariais 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver formas de trabalho em grupo e actividades colectivas;  

 Aumentar a capacidade de trabalho sob pressão de tempo;  

 Estimular o aperfeiçoamento da capacidade de expressão oral e escrita;  

 Melhorar a capacidade de autocrítica sobre o próprio trabalho e de análise crítica sobre o trabalho dos 

colegas;  

 Promover a utilização das tecnologias de informação e comunicação na esfera empresarial; 

 Favorecer a capacidade de analisar internamente a empresa em todas as suas dimensões;  

 Estimular a capacidade para analisar o meio envolvente, percepcionando tendências/megatendências; 
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  Desenvolver sentido crítico e criativo para formular estratégias e propor hipóteses de evolução da 

empresa; 

  Ser capaz de elaborar dados previsionais, efectuar análise de cenários e preparar relatórios de gestão e 

propostas de negócio; 

 Utilizar o software de simulação Monte Carlo. 

7º Semestre  Ramo Auditoria 

Estatística Aplicada à Auditoria 

 

 

 

 

 Conhecer as técnicas de selecção e avaliação de amostras que suportam a conclusão do auditor, sobre 

as demonstrações financeiras sujeitas a exame; 

 Conhecer os testes de conformidade e substantivos, utilizando-se técnicas de amostragem estatística; 

 Conhecer os processos metodológicos de recolha e análise da informação existente, evidenciando a 

sua utilização na área de Auditoria, com o objectivo de analisar dados e servir de suporte para a tomada 

de decisão; 

Auditoria Financeira Avançada I 

 

 

 

 Possuir conhecimento profundo sobre o processo de auditoria e o trabalho a desenvolver em cada 

fase; 

 Possuir conhecimentos sólidos sobre os normativos técnicos de auditoria, nacionais e internacionais, e 

saber aplicá-los às situações concretas de cada trabalho; 

 Conhecer e saber aplicar os procedimentos que o auditor deve tomar em consideração em cada 

circunstância para a obtenção de prova apropriada e suficiente; 

 Saber avaliar o efeito das diferentes conclusões do exame efectuado e o impacto das mesmas no relato 

de auditoria. 

Controlo Interno 

 

 

 

 

 

 Identificar a evolução histórica do controlo interno ao longo dos tempos e o seu papel actual, com 

particular ênfase para a Lei Sarbanes-Oxley e seus impactos; 

 Descrever a estrutura conceptual dos principais modelos de controlo interno existentes e determinar a 

sua aplicabilidade a situações concretas; 

 Traçar fluxogramas representativos dos processos subjacentes aos ciclos de negócio da organização;  

 Compreensão da génese e identificação e avaliação dos riscos empresariais subjacentes ao alcance dos 

objectivos de uma organização; 

 Distinguir as várias respostas possíveis perante o risco e identificar actividades de controlo que 

possibilitem a implementação de um sistema de controlo interno eficaz. 

PSE- Projecto de Simulação Empresarial  Reforço das competências pragmáticas dos formandos em contabilidade/administração, antecipando 
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a sua confrontação com a problemática da vida real; 

  Consolidação das atitudes profissionais, éticas e pessoais normalmente esperadas na sua posterior 

carreira profissional; 

 Preparação para funções mais alargadas e especializadas: consultoria contabilística; suporte em litígios, 

auditoria das operações, planeamento financeiro e estruturação do sistema informático, diagnóstico e 

monitorização dos sistemas de planeamento e controlo das operações, avaliação da eficácia e 

eficiência das organizações; 

 Capacidade de pesquisa de informação: aprender a aprender; despertar a apetência para atitudes de 

curiosidade; desenvolver a capacidade de identificação de oportunidades e problemas; desenvolver a 

capacidade de análise e interpretação da informação; desenvolver a capacidade de definir conclusões 

sustentadas. 

8º Semestre  Ramo Auditoria 

Auditoria Interna e Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possuir a sensibilidade necessária para a importância da auditoria interna nas organizações;  

 Conhecer com a profundidade necessária os normativos que suportam a actividade de auditoria 

interna;  

 Dominar as diferentes fases do trabalho de auditoria interna e saber planeá-lo e executá-lo, adoptando 

as técnicas e procedimentos mais adequados 

 Dispor das bases teóricas necessárias que lhes permitam contribuir para a organização e gestão 

específica de um departamento de auditoria interna;  

 Conhecer as técnicas de comunicação em auditoria interna;  

 Estar capacitados para desenvolver trabalhos de value for money; 

 Estar sensibilizado para a auditoria interna em entidades sem fins lucrativos;  

 Compreender o papel e importância de um Comité de Auditoria numa organização e a sua articulação 

com a auditoria interna;  

 Saber proceder à avaliação do departamento de auditoria interna e reconhecer a importância desse 

exercício. 
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Auditoria Financeira Avançada II  

 

 

 

 

 

 

 Possuir conhecimento profundo sobre o processo de auditoria e o trabalho a desenvolver em cada 

fase; 

 Possuir conhecimentos sólidos sobre os normativos técnicos de auditoria, nacionais e internacionais, e 

saber aplicá-los às situações concretas de cada trabalho; 

 Conhecer e saber aplicar os procedimentos que o auditor deve tomar em consideração em cada 

circunstância para a obtenção de prova apropriada e suficiente; 

 Saber avaliar o efeito das diferentes conclusões do exame efectuado e o impacto das mesmas no relato 

de auditoria. 

Ética e Regulamentação Profissional 

 

 

 

 

 Capacidade para, com base nos seus princípios e valores, associados aos da organização e à plena 

compreensão dos Códigos Deontológicos dos profissionais de contabilidade e revisão/auditoria e 

demais legislação conexa, tornar a ética num hábito livre e conscientemente assumido e presente em 

todos os actos, atitudes e comportamentos, sopesando, caso a caso, a globalidade dos factos em 

presença, contribuindo, por essa via, para o fortalecimento do seu prestígio e integridade. 

 Capacidade para fundamentar não apenas no plano técnico - profissional, mas também no âmbito da 

ética e da moral, a recusa da sua colaboração sempre que ocorram situações menos claras, infracções à 

lei e aos normativos contabilísticos, que defraudem o património, o Estado e outras entidades. 

Contabilidades Sectoriais (Bancária e de seguros) 

 

 

 

 

 Conhecer a posição das instituições de crédito e das seguradoras no Sistema Económico e identificar 

as principais funções de cada uma delas; 

 Reconhecer a especificidade das contabilidades das instituições de crédito e seguradoras e ainda das 

empresas do sector agro-industrial;  

 Descrever o processo de contabilização das operações mais relevantes de cada um destes diferentes 

tipos de instituições; 

 Reconhecer e interpretar os diferentes elementos contabilísticos das Demonstrações Financeiras, 

nomeadamente a composição e valor do património, bem como as modificações no período; 

 Identificar o papel assumido pela contabilidades daquelas instituições como poderoso instrumento de 

informação e gestão ao seu dispor. 
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PA  Projecto em Auditoria ou Práticas de 

Auditoria 

 

 

 

 

 Possuir conhecimento profundo sobre o processo de auditoria e o trabalho a desenvolver em cada 

fase; 

 Possuir conhecimentos sólidos sobre os normativos técnicos de auditoria, nacionais e internacionais, e 

saber aplicá-los às situações concretas de cada trabalho; 

 Conhecer e saber aplicar os procedimentos que o auditor deve tomar em consideração em cada 

circunstância para a obtenção de prova apropriada e suficiente; 

 Saber avaliar o efeito das diferentes conclusões do exame efectuado e o impacto das mesmas no relato 

de auditoria. 


