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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Universidade De Coimbra
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Economia (UC)
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Faculdade De Economia
A3. Ciclo de estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A3. Study cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 22129-G/2007, Diário da República, II Série, n.º 182, de 20 de Setembro de 2007
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Contabilidade e Fiscalidade
A6. Main scientific area of the study cycle:
Accounting and Taxing
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF).
344
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
343
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
343
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
2 anos
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
2 years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
35
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A11. Condições de acesso e ingresso:
1. Titulares do grau de Licenciado, ou seu equivalente legal, nomeadamente titulares de licenciatura em Gestão ou
áreas afins, como Contabilidade e/ou Finanças;
2.Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos, organizado
de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
3.Titulares de grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de
licenciado pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia;
4. Em casos devidamente justificados, podem aceder ao ciclo de estudos de mestrado os candidatos que apresentem
um currículo científico e profissional relevante para a frequência deste ciclo de estudos e que, como tal, seja
reconhecido pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia.

A11. Entry Requirements:
1. Holders of a Bachelor’s degree or legal equivalent, namely holders of a bachelor's degree in Management or related
areas, as Accounting and/or Finance;
2. Holders of a foreign higher education degree awarded after a first study cycle organized according to the principles
of the Bologna Process by an acceding State;
3. Holders of a foreign higher education degree recognized as complying with the objectives of the Bachelor degree by
the Faculty of Economics' Scientific Council;
4. In duly justified cases, applicants showing a scientific and professional curriculum relevant for attending the current
study cycle may access the Master's study cycle upon recognition by the Faculty of Economics' Scientific Council.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

Percurso científico
Percurso profissional

Scientific route
Professional route

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Percurso científico
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A13.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso científico
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Scientific route
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A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

Gestão
Direito
Métodos Quantitativos
Investigação em Gestão ou Direito ou Métodos
Quantitativos ou Gestão
Dissertação
(5 Items)

Gest
Dir
MQuant
InvGest ou Dir ou MQuant
ou Gest
Gest

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

12
6
6

0
0
0

6

30

60
90

0
30

Mapa I - Percurso profissional
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A13.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso profissional
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Professional route

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

Gestão
Direito
Métodos Quantitativos
Investigação em Gestão ou Direito ou Métodos
Quantitativos ou Gestão
Estágio ou Trabalho de Projeto
(5 Items)

Gest
Dir
MQuant
InvGest ou Dir ou MQuant
ou Gest
Gest

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

12
6
6

0
0
0

0

54

42
66

0
54

A14. Plano de estudos
Mapa II - Percurso científico - 1º ano - 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso científico
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Scientific route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Contabilidade Financeira
Finanças Empresariais
Fiscalidade

Gest
Gest
Dir

Semestral
Semestral
Semestral

162
162
162

TP:30 OT: 10
TP:30 OT: 10
TP:30 OT: 10

6
6
6

Opção de Gestão 1

Gest

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Opção de Gestão 2

Gest

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Observações /
Observations (5)
Opção da área de
Gestão 1
Opção da área de
Gestão 2

(5 Items)

Mapa II - Percurso Científico - 1º ano - 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso Científico
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Scientific route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units
Métodos Estatísticos
Metodologia da
Investigação
Opção de Gestão 1
Opção de Gestão 2
Opção Livre

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

MQuant

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

InvGest

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Gest
Gest
Gest ou Dir ou
MQuant

Semestral
Semestral

162
162

TP:30 OT: 10
TP:30 OT: 10

6
6

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Observações / Observations
(5)
A uc Metodologia é obrigatória
para o percurso cientifico
Opção de Gestão 1
Opção de Gestão 2
Opçao das áreas
Gest1/Gest2/Gest3/Dir/MQuant

(5 Items)
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Mapa II - Percurso científico - 2.º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso científico
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Scientific route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Anual

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Dissertação
(1 Item)

Gest

anual

1620

OT: 40 TI 1580

60

Observações /
Observations (5)

Mapa II - Percurso profissional - 1.º ano, 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso profissional
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Professional route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano, 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Contabilidade Financeira
Finanças Empresariais

Gest
Gest

Semestral
Semestral

162
162

TP:30 OT: 10
TP:30 OT: 10

6
6

Observações /
Observations (5)
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Fiscalidade

Dir

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Opção de Gestão 1

Gest

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Oção de Gestão 2

Gest

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Opção de área de
Gestão 1
Oção da área de
Gestão 2

(5 Items)

Mapa II - Percurso profissional - 1.º ano, 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso profissional
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Professional route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano, 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
Duração / Horas Trabalho /
Horas Contacto /
/ Curricular Units
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4)
Métodos Estatístocos
Metodologia da
Investigação ou Opção
Livre
Opção de Gestão 1
Opção de Gestão 2
Opção Livre

MQuant

ECTS

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

InvGest ou Gest ou
Semestral
Dir ou MQuant

162

TP:30 OT: 10

6

Semestral
Semestral

162
162

TP:30 OT: 10
TP:30 OT: 10

6
6

Semestral

162

TP:30 OT: 10

6

Gest
Gest
Gest ou Dir ou
MQuant

Observações / Observations
(5)
Invest ou opção livre das áreas
Gest 1/ Gest 2/Gest
3/DIr/MQuant
Opção da área de Gestão 1
Opção de Gestão 2
Opção das áreas Gest 1/Gest
2/Gest 3/Dir/MQuant

(5 Items)

Mapa II - Percurso profissional - 2.º ano, 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso profissional
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
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Professional route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano, 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Opção de Gestão 1
Opção de Gestão 2

Gest
Gest

Semestral
Semestral

162
162

TP: 30 OT 10
TP: 30 OT 10

6
6

Opção Livre

Gest/Dir/MQuant

Semestral

162

TP: 30 OT 10

6

Gest

Anual

324

OT: 15 E: 309 ou O
309

12

Estágio ou Trabalho de
Projeto
(4 Items)

Observações /
Observations (5)
Opção de Gestão 1
Opção de Gestão 2
Opção da área Gest
1/Gest 2/Gest
3/Dir/MQuant
Opção

Mapa II - Percurso profissional - 2.º ano, 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
A14.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Percurso profissional
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Professional route
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano, 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Estágio ou Trabalho de
Projeto
(1 Item)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Gest

Anual

810

OT:15 E: 795 ou 795

30

Opção

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Outros
A15.1. Se outro, especifique:
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Sextas-feiras e sábados
A15.1. If other, specify:
Fridays and Saturdays
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Ana Maria Gomes Rodrigues e Maria Elisabete Gomes Ramos

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Basilconta - contabilidade e fiscalidade, Lda; Caixa Geral de Depósitos, S.A.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Basilconta - contabilidade e fiscalidade, Lda; Caixa Geral de Depósitos, S.A.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._UC_FEUC_Protocolos_Estágios_ALunos.pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.
A17.2._Estágios_MCF_11_12.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.
Os estágios são objeto de avaliação científica por parte da Coordenação que procede à sua validação, de acordo com
a temática do estágio.
Designação pela Coordenação de professor do Curso de Mestrado em Contabilidade e Finanças com funções de
supervisão do estágio.
Reuniões na entidade de acolhimento com o responsável pelo acompanhamento do(a) estagiário(a).
Plano de estágio elaborado pelo (a) estagiário (a) com o apoio dos supervisores do estágio.
Relatório de estágio elaborado pelo (a) estagiário (a), no fim do período de estágio.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
Internships undergo a scientific assessment by the Master's Coordination, which has to validate it according to the
internship subject area.
The Master's Coordination will appoint a teacher from the Master's in Accounting and Finance to supervise the
internship.
Meetings will be held at the hosting organization with the responsible for monitoring the intern.
An internship plan has to be prepared by the intern with the support of the internship supervisor.
After completing the internship, the intern has to write an internship report.

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
A17.4.1._Doc._seleção_monitores_estágio.pdf
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Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study cycles)
Nome / Instituição ou estabelecimento a
Name que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / No
of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:
O MCF tem dois percursos - o percurso científico e o percurso profissional.
É importante esclarecer que o nosso entendimento de equipa docente abrange exclusivamente os professores que
lecionam unidades curriculares no MCF.
O percurso científico conclui-se pela apresentação de uma Dissertação de Mestrado que trate um dos temas das áreas
científicas do MCF. Por regra, esta Dissertação é orientada por docente da UO. Eventualmente, em função do tema,
poderá ser designado um coorientador (da UO ou externo). Ainda que haja outro orientador, um elemento da equipa
docente será sempre designado como coorientador.
No percurso profissional, os alunos terão necessariamente que desenvolver o estágio numa entidade externa ou um
projeto. Este estágio tem a duração de 972 horas, repartidas por 27 semanas. Por regra, esse estágio é acompanhado
por dois supervisores: um docente da UO e outro da entidade de acolhimento.
O estágio desenvolve-se no contexto de uma organização, integrando-se no seu normal funcionamento. Não serão
incluídas neste Guião as fichas de supervisores que não integrem a equipa docente do MCF.
A18. Observations:
The Master's in Accounting and Finance (MAF) has two routes – the scientific and the professional.
It is important to clarify that our understanding of the teaching team comprises exclusively the MAF course units'
lecturers.
The scientific route will be completed upon submission of a Master's dissertation on one of the subjects of MAC's
scientific areas. As a general rule, the dissertation supervisor should belong to the teaching staff of the Organic Unit
(OU). Due to the dissertation's subject, it is possible, however, to assign a co-supervisor (internal or external to the
OU). In such cases, it should always be assigned a co-supervisor from MAC.
In the professional route, it is mandatory that students' internship takes place in an external organization or in a
project. The duration of the internship is 972 hours, divided by 27 weeks. As a general rule, the intern has two
supervisors: one from the OU and another from the hosting organization.
The internship takes place in an organization and should be integrated in its normal functioning. The sheets from
supervisors that do not belong to MAF’s teaching team are not included in this Guide.
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O MCF é um programa de formação avançada vocacionado para o desenvolvimento de competências e qualificações
profissionais elevadas nos domínios da contabilidade, finanças e fiscalidade.
O Curso visa fornecer uma formação teórica e técnica sólida nas áreas relacionadas com a contabilidade, finanças e
fiscalidade, privilegiando uma visão integrada.
O principal objetivo é o de que os alunos alcancem uma compreensão global do relevo da contabilidade, das finanças
e da fiscalidade no universo das organizações e dos debates contemporâneos
O Curso, além das matérias próprias da contabilidade, finanças e fiscalidade, integra aspetos jurídicos, fornece
formação na área dos métodos estatísticos, reflete sobre as metodologias de investigação e reforça os conhecimentos
de auditoria.
Com a formação ministrada, os alunos obterão também as ferramentas necessárias à realização da dissertação de
mestrado, ou em alternativa, ao desempenho cabal das tarefas atribuídas no estágio profissional.
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1.1. Study cycle's generic objectives.
The MAF is an advanced training programme directed towards the development of high professional competences and
qualifications within the scope of accounting, finance and taxation.
The Master's aims at providing a sound theoretical and technical training in the fields related to accounting, finance
and taxation, favouring an integrated vision.
Its main purpose is that students accomplish a global understanding of the importance of accounting, finance and
taxation in the organizations and within the contemporary debates.
Besides the subject matters regarding accounting, finance and taxation, the Master’s includes legal aspects, provides
training in the field of statistical methods, reflects upon the research methodologies and reinforces the auditing
knowledge.
With the provided training, students will obtain the tools required to the Master’s dissertation or, alternatively, to
completely fulfil the tasks assigned to them during the professional internship.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O MCF integra-se na estratégia da FEUC no segmento da formação pós-graduada, porque promove a formação
avançada em contabilidade, finanças e fiscalidade. Sendo a FEUC uma UO vocacionada especialmente para a
formação em Economia e Gestão, o MCF representa a aposta numa das áreas centrais da formação em Gestão.
O MCF está alinhado com o Plano Estratégico e de Ação da UC e da FEUC, assente em três Pilares de Missão:
investigação, ensino e transferência de conhecimento.
Na Investigação, a UC e a FEUC põem o acento no reforço dos mecanismos de coordenação e focalização da atividade
científica, na captação de financiamento competitivo, na promoção da interdisciplinaridade e da transversalidade, na
participação em redes e na organização da capacidade de intervenção marcante nos grandes domínios do
conhecimento.
No Ensino, a Universidade de Coimbra identificou a importância das iniciativas que assegurem uma preparação sólida
e culta dos estudantes, fomentem a articulação ensino/investigação, atraiam os melhores estudantes, promovam a
participação crítica e a formação global e estimulem a formação ao longo da vida.
Na Transferência do Conhecimento, a Universidade de Coimbra enfatiza a importância da política cultural, artística e
desportiva, da língua portuguesa e da cultura lusófona, da criatividade e da inovação, da propriedade intelectual
perante o conhecimento transferido, da consultoria e dos serviços especializados e do valor da Universidade como
referência internacional.
O MCF, no pilar de investigação, conta com vários docentes integrados em Centros de Investigação que trabalham nas
áreas nucleares do Mestrado. Além isso, é propósito do MCF vir a propor aos Centros de Investigação o acolhimento
de alunos que, após a conclusão do Mestrado, pretendam continuar a desenvolver atividade científica nestas áreas.
Neste contexto, o MCF, no pilar do ensino, privilegia um perfil multidisciplinar dos Estudantes, centrada em três áreas
estratégias: contabilidade, finanças e fiscalidade. É objetivo vir a estabelecer parcerias com outras instituições de
ensino nacionais e estrangeiras, particularmente qualificadas nas áreas de especializadas do Mestrado. O MCF põe em
prática processos de avaliação interna que valorizam a perspetiva dos estudantes e dos docentes, de modo a
ultrapassar eventuais fraquezas de formação, da avaliação e da inserção institucional.
No pilar da transferência de conhecimentos, o MCF contribui com a formação ministrada aos alunos para melhorias
organizacionais no universo das PME, fomenta a aproximação entre a Faculdade de Economia, empresas e outras
instituições empregadoras, nomeadamente pela rede de estágios e pelas conferências proferidas.
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The MAF is part of the Faculty of Economics (FEUC) strategy in the segment of post-graduate training since it
promotes advanced training in accounting, finance and taxation. Given that FEUC is a OU specially focused on the
training in Economics and Management, the MAF represents a commitment in one of the core areas of Management
training.
The MAF is aligned with the University of Coimbra (UC) and FEUC’s Strategic Action Plan, which is based on three
Pillars of Mission: research, teaching and knowledge transfer.
Regarding Research, UC and FEUC emphasize the strengthening of coordination and focus mechanisms of scientific
activity, raising competitive funding, promoting interdisciplinarity and transversality, participation in networks and in
organizing a significant intervention capability in the main areas of knowledge.
Regarding Teaching, the University of Coimbra has identified the importance of initiatives that ensure students’ sound
and cultured preparation, foster the articulation teaching/research, attract the best students, promote the critical
participation and global training, and encourage lifelong learning.
Regarding the Transfer of Knowledge, the University of Coimbra emphasizes the importance of the cultural, artistic and
sports policy, the Portuguese language and Lusophone culture, creativity and innovation, intellectual property in the
transferred knowledge, consulting and specialized services, and the University’s value as an international reference.
Regarding the research pillar, the MAF has several teachers integrated in Research Centres working in core areas of
the Master’s. Furthermore, MAF aims to propose that this Research Centres host students that intend to further
develop their scientific activity in these areas upon completion of the master's degree.
In this context, in the teaching strand, the MAF favours a multidisciplinary profile for students, focusing on three
strategic areas: accounting, finance and taxation. Its goal is to establish partnerships with other national and
international higher education institutions that are particularly qualified in the Master’s specialized areas. The MAF
implements internal evaluation processes that value students and teachers’ perspective in order to overcome any
weaknesses regarding training, evaluation and institutional insertion.
Regarding the pillar of knowledge transfer, by training students, the MAF contributes to organizational improvements
in the world of SMEs, fosters closer links between the Faculty of Economics, businesses and other employing
institutions, namely through the network of internships and the conferences.
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1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudos são divulgados por via da plataforma informática de gestão académica Nónio: aos
docentes através do infordocente e aos estudantes através do inforestudante. Para o público em geral a informação
está disponível na página web da Universidade de Coimbra, em http://cursos.uc.pt.
A Coordenação do MCF promove reuniões frequentes entre docentes, de modo a clarificar os objetivos do Curso.
Também foram realizadas reuniões com os Estudantes, de modo a identificar e a transmitir os objetivos do Curso.
Estas ações revelaram-se adequadas, já que os estudantes avaliam com 4,4 numa escala de 1 a 5 o item relativo à
clareza dos programas, dos objetivos pedagógicos e dos critérios de avaliação.
Os objetivos do MCF são divulgados também através do sítio WEB da UO.
A FEUC organiza, em cada ano letivo, um guia pedagógico onde divulga informação relevante sobre unidades
curriculares, funcionamento, docentes, planos curriculares, que está disponível no sítio WEB da UO.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of the study cycle are disseminated by NONIO which is an academic management IT platform: the
information is available for the teachers at infordocente and for the students at inforestudante. For the public this
information is available on the web page of the University of Coimbra - http://cursos.uc.pt.
The Master’s Coordination promotes frequent meetings between teachers in order to clarify the objectives of the
Course. Meetings with students are also held in order to identify and communicate the objectives of the Course. These
actions revealed appropriate since students awarded a rating score of 4.4 in a scale of 1-5 to the item concerning the
clarity of programmes, pedagogical objectives and evaluation criteria.
MAF’s goals are also disclosed through the OU website.
Each academic year FEUC draws up a teaching guide where it provides relevant information about its functioning, the
course units, teachers and curriculum, which is available on the OU website.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A criação de ciclos de estudos na UC envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de Serviços Comuns e
Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num processo concertado que tem início com uma proposta de
oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua submissão junto da A3ES para
acreditação.
A tramitação das alterações decorre de forma idêntica, devendo, depois de aprovadas, ser comunicadas à DGES e
publicadas em DR.
O MCF é liderado pela Coordenação que é responsável pela:
a) definição dos objetivos do curso
b) proposta de novas unidades curriculares
c) organização de conferências
d) articulação dos conteúdos programáticos das uc
e) seleção e seriação dos candidatos
f) organização de reuniões docentes/alunos
g) aprovação dos Projetos de Dissertação e orientadores.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The creation of a new study cycle at UC involves the Organisational Unit (OU), the Central Services, the Dean / the
Senate and General Council, in a process that begins with a learning proposal (or review / update of an existing one)
and which is concluded with the submission for accreditation at A3ES.
The procedure for changes is identical, and once approved, the reviewed proposal must be sent to DGES and
published in the national official journal.
The MAF is led by the Coordination that is responsible for:
a) defining the course’s goals
b) proposing new course units
c) organizing conferences
d) coordinating the course units syllabus
e) selecting and ranking candidates
f) organizing meetings between teachers and students
g) approving Dissertation Projects and supervisors.
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos e pela
reflexão inerente ao processo de autoavaliação realizado por cada ciclo de estudos e pela UO. Para além dos dados
quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes, integrando o processo de
melhoria da UC. Os estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de governo da UC, nomeadamente
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Conselho Geral, Conselho de Gestão e Senado (p.e. integram também o Conselho Pedagógico).
A Coordenação promove reuniões frequentes entre docentes e incorpora nas suas decisões o resultado destas
reuniões.
É criado um e-mail para o contacto estudantes/Coordenação.
Em complemento do Questionário da UC, a Coordenação elabora um questionário próprio sobre o funcionamento das
unidades curriculares, o desempenho dos docentes e da Coordenação e outro sobre a qualidade das conferências. Os
resultados são incorporados no processo de decisão.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.
The active participation of teachers and students is ensured with regular educational surveys. The results are subject
to analysis and discussion in order to develop the self-assessment of the study cycle and OUs’ reports. In addition to
quantitative data, comments and suggestions of students and teachers are also integrated at UC improvement
process. Students and teachers are also represented at UC's governing bodies, namely the General Council,
Management Council and Senate.
The Master’s Coordination promotes frequent meetings between teachers and includes the outcome of these meetings
in its decisions.
There is an email account allowing the contact between students and the Coordination.
In addition to the UC Questionnaire, the Coordination draws up its own questionnaire on the overall functioning of the
course units, teachers and Coordination performance, and another one on the quality of the subjects and lecturers.
The outcomes are included in the decision-making process.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Conforme procedimentos estabelecidos na UC, a autoavaliação do ciclo de estudos é realizada no final de cada ano
letivo com a intervenção das diferentes partes interessadas sendo o relatório final da responsabilidade do
coordenador/diretor de curso. Consiste numa análise SWOT, integrando informação referente a vários aspetos,
nomeadamente, acesso, sucesso escolar, empregabilidade e informação proveniente dos inquéritos pedagógicos.
Face a esta análise são definidas anualmente as ações de melhoria a implementar no curso, cuja execução é avaliada
no ano seguinte.
A Coordenação elabora semestralmente um inquérito, assegurando o necessário anonimato, que avalia o Curso, a
Coordenação, o desempenho dos professores e a qualidade das conferências.
Para promover a qualidade dos trabalhos finais, a Coordenação convoca, em momentos-chave, toda a equipa do MCF
para a apresentação e discussão pública dos projetos de dissertação de mestrado e da sua evolução.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
According to the established procedures, the self-assessment of the study cycle is held at the end of each school year
with the participation of different stakeholders. The final report must be ensured by the coordinator/director of the
study cycle. The self-assessment process consists of a SWOT analysis, including information regarding several
aspects, including namely access, academic success, employability, and information from the educational surveys.
Considering this analysis, improvement actions are set on an annual basis, which are evaluated in the following year.
Every six months the Master’s Coordination draws up a survey, ensuring its anonymity, to assess the Master’s, its
Coordination, teachers performance and the conferences quality.
To promote the final works’ quality, in key moments the Coordination convenes the whole MAF team to a public
presentation and discussion of the dissertation projects and their evolution.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
Equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Rector team and Evaluation and Improvement Unit
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Existe um sistema de informação através do qual é assegurada a produção automática de indicadores referentes às
unidades curriculares do curso (p.e. sucesso escolar) e, através dos inquéritos pedagógicos, são avaliadas várias
dimensões de funcionamento do curso. A informação proveniente destas e de outras fontes é analisada pelo
coordenador dp Curso que deverá acompanhar o funcionamento do ciclo de estudos (p.e. adequada articulação entre
unidades curriculares, esforço esperado e concretizado pelos estudantes, distribuição das datas de avaliação e
volume de trabalho) em ligação com os docentes do ciclo de estudos e UO.
No final do ano a informação é coligida e analisada para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The information system generates indicators regarding course units (e.g. academic success) and educational surveys.
This information and the data from other sources are analyzed by the coordinator / director of the study cycle who will
oversee its functioning (e.g. adequate articulation between course units, effort expected and achieved by students,
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distribution of assessment dates and workload) in collaboration with the teachers of the study cycle, and the OU
director.
At the end of the year the information is collected and analyzed for the purpose of self-assessment of the study cycle.
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os resultados das avaliações são discutidos com as diferentes partes interessadas no âmbito da elaboração do
relatório de autoavaliação. Estes resultados e ações de melhoria daí decorrentes, bem como os dos restantes ciclos
de estudos e da Unidade Orgânica no seu todo, são também discutidos numa sessão anual que envolve toda a
comunidade académica. A Coordenação procede a uma análise cuidada de todos os resultados obtidos com os
questionários aplicados pelo sistema de gestão de qualidade pedagógica da Universidade de Coimbra.
A Coordenação identifica os pontos fortes e fracos diagnosticados pelos alunos, retirando todas as ilações dos
valores que se afastam da normalidade.
Esta informação é incorporada no processo de tomada de decisão e na definição de ações de melhoria.
A título ilustrativo, salientam-se as seguintes iniciativas:
1. Foram abertas novas unidades curriculares opcionais;
2. Foi sugerida a criação do Gabinete de Apoio Administrativo aos Alunos do Mestrado.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The results of the evaluations are discussed with different stakeholders who contribute for the self-assessment report
elaboration. These results and the corresponding improvement actions, as well as those of other study cycles and of
the OU as a whole, are also discussed at the annual meeting involving the entire academic community.
The Master’s Coordination carries out a careful examination of all results from the questionnaires carried out by the
educational quality management system of the University of Coimbra.
The Coordination identifies the strengths and weaknesses reported by students and draws all the lessons from the
values that deviate from average.
This information is then included into the decision-making process and in defining improvement actions.
As an illustration, two initiatives are here highlighted:
1. New optional course units were opened;
2. It was suggested the creation of an Office of Administrative Support to Master’s students.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
n.a.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
n.a.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Administração / Direcção
Centro de Informática
Salas informática para utilizadores
Salas de aula
Auditório e Anfiteatros
Laboratórios de ensino
Gabinetes para docentes
Salas de reuniões para docentes
Laboratórios de investigação
Bibliotecas
Associação de estudantes
Centro de apoio à inserção na vida activa
Repografia

396.4
66.1
209.5
909.1
656.8
134.9
1012.7
99.6
190.7
620.5
18
20
169.2
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

Servidores
Computadores pessoais
Alunos (aulas)
Alunos(utilização)
Gabinetes de docentes
Administração
Impressoras/fotocopiadoras/scanners de rede
Equipamento de videoconferência
Videoprojectores
Nº de volumes para consulta
Nº de publicações periódicas para consulta

5
244
65
41
94
44
10
1
24
57214
1217

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O ano letivo 2011/2012 é o segundo ano de funcionamento do MCF, no período posterior à adequação ao Processo de
Bolonha.
A Coordenação mantém como objetivo de curto prazo estabelecer parcerias internacionais relevantes para as áreas de
especialização do MCF, reforçando a mobilidade de docentes entre a FEUC e instituições de ensino superior
estrangeiras e promovendo o intercâmbio de estudantes.
Neste momento, a Coordenação está a recolher informação que será importante para elaborar futuras propostas de
parcerias internacionais.
No ano letivo de 2011/2012 está a ser organizado, no âmbito do MCF, um congresso internacional em colaboração com
a ESTG-IPL Leiria, dedicado à contabilidade ambiental e responsabilidade social. Esta é uma primeira iniciativa de
internacionalização do MCF.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
The present academic year – 2011/2012 – is MAF’s second year after the implementation of the Bologna process.
Coordination maintains as short-term goal to establish international partnerships relevant to the MAF’s specialization
areas, reinforcing teachers’ mobility between FEUC and international higher education institutions and promoting the
exchange of students.
Currently, Coordination is gathering information that will be important to draw up future proposals for international
partnerships.
In this academic year of 2011/2012, an International Congress on environmental accounting and corporate social
responsibility is being organized by MAF in collaboration with ESTG-IPL Leiria. This is MAF’s first internationalization
initiative.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O MCF partilha, ainda que pontualmente, unidades curriculares com o MBA para Executivos (FEUC) e com o Mestrado
de Gestão (FEUC).
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The MAF shares, albeit on an ad hoc basis, course units with the Executive MBA (FEUC) and with the Master’s in
Management (FEUC).
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
O MCF promove cooperação com várias instituições nacionais, de variada índole.
Esta cooperação concretiza-se através de convites para a realização de conferências sobre matérias relevantes para a
formação abrangente dos nossos Mestrandos.
Tivemos a oportunidade de contar com a colaboração de especialistas oriundos, designadamente, das seguintes
instituições:
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Universidade Católica Portuguesa
Universidade Nova de Lisboa
Caixa Geral de Depósitos
Universidade Autónoma de Lisboa
Representação da Comissão Europeia em Portugal
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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ESTG-IPL
ESG - IPSantarém
IAPMEI
Centro de Formalidades de Empresas
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Montepio Geral
Ordem dos Advogados
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The MAF promotes cooperation with various national institutions.
This cooperation takes place through invitations to conferences on subjects relevant to the comprehensive training of
our master’s students.
MAF had the collaboration of experts from the following institutions:
Faculty of Economics of the University of Porto
Universidade Católica Portuguesa
Universidade Nova de Lisboa
Caixa Geral de Depósitos
Universidade Autónoma de Lisboa
European Commission Representation in Portugal
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
School of Technology and Management (ESTG) – Polytechnic Institute of Leiria (IPL)
School of Management and Technology (ESGT) – Polytechnic Institute of Santarém (IPS)
IAPMEI
Centro de Formalidades de Empresas
Portuguese Chamber of Chartered Accountants
Portuguese Chamber of Statutory Auditors
Montepio Geral
Bar Association
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Em complemento às iniciativas de relacionamento com empresas e outras entidades externas, a UC, através da DITS e
da DPIP, desenvolve um conjunto de iniciativas e atividades visando a:
a) Identificação de oportunidades de desenvolvimento de projetos com benefícios mútuos;
b) Identificação de resultados de investigação com potencial comercial;
c) Promoção do empreendedorismo e da empregabilidade, com o envolvimento direto em conferências, cursos de
empreendedorismo, práticas de desenvolvimento das Soft skills, concursos de ideias e planos de negócio,
financiamento de start-ups e spin-offs universitárias;
d) Promoção da primeira experiência em contexto de trabalho através do programa de estágios não curriculares,
elemento importante na formação académica dos estudantes e uma oportunidade do tecido empresarial avaliar a
qualidade da formação da UC;
e) Organização de sessões de recrutamento e pré-seleção de estudantes finalistas.
Estas iniciativas podem beneficiar estudantes MCF.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
To promote the relationship with companies and other external institutions, the university, trough DITS and DPIP,
develops a wide range of initiatives in order to develop the following activities:
a) Identify opportunities to develop projects with mutual benefits;
b) Identify research outcomes with a commercial potential;
c) Promote entrepreneurship and employability including direct participation in conferences, entrepreneurship
courses, practices of Soft Skills, contests for new ideas and business plans, provision of funding for university startups and spin-offs;
d) Promote first experience in workplaces through non-curricular short-term internships’ programmes, seen as
significant in the academic students training and as an opportunity for business companies to closely assess the
quality of training at the UC;
e) Promote recruitment and pre-selection sessions of graduate students.
These initiatives can benefit MAF students.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Ana Maria Gomes Rodrigues
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Gomes Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Manuel Ferreira Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Ferreira Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Catarina Cláudia Ferreira Frade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Catarina Cláudia Ferreira Frade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Maria Correia Cruz
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Correia Cruz
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Veríssimo Oliveira Lisboa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Veríssimo Oliveira Lisboa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel Bernardo Vaz Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Bernardo Vaz Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Elisabete Gomes Ramos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Elisabete Gomes Ramos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Susana Margarida Faustino Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Margarida Faustino Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António José Marques Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Marques Mendes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c0c05de7-c438-c2b2-02e4-4f26e132ebb8&formId=618a5700-f1a1-41dc-a535…

18/91

08/11/2019

ACEF/1112/09907 — Guião para a auto-avaliação

<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Claudino Cristóvão Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Claudino Cristóvão Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Paula Abreu Pereira Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula Abreu Pereira Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Óscar Manuel Domingos Lourenço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Óscar Manuel Domingos Lourenço
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sílvia Margarida Violante Portugal Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Margarida Violante Portugal Correia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cidália Maria da Mota Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Mota Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Instituto Politécnico de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
17
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Tomás Maria Cantista de Castro Tavares
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tomás Maria Cantista de Castro Tavares
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade Católica Portuguesa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Direito da UCP (Lisboa); Escola de Direito da UCP (Porto)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
3,5
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nome / Name
Ana Maria Gomes
Rodrigues
António Manuel Ferreira
Martins
Catarina Cláudia Ferreira
Frade
Isabel Maria Correia Cruz
João Veríssimo Oliveira
Lisboa
José Manuel Bernardo Vaz
Ferreira
Maria Elisabete Gomes
Ramos
Paulo Miguel Marques
Gama Gonçalves
Susana Margarida
Faustino Lopes
António José Marques
Mendes
Claudino Cristóvão Ferreira
Maria Paula Abreu Pereira
Silva
Óscar Manuel Domingos
Lourenço
Sílvia Margarida Violante
Portugal Correia
Cidália Maria da Mota
Lopes
Tomás Maria Cantista de
Castro Tavares

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Doutor

Organização e Gestão de Empresas

100

Ficha submetida

Doutor

Gestão

100

Ficha submetida

Doutor

Economia

100

Ficha submetida

Mestre

Ciências Empresariais, especiazação em Finanças
Empresariais

100

Ficha submetida

Doutor

Economia da Empresa

100

Ficha submetida

Doutor

Finanças empresariais

100

Ficha submetida

Doutor

Direito

100

Ficha submetida

Doutor

Gestão/Finanças

100

Ficha submetida

Doutor

Contabilidade e Finanças - especialização em
Contabilidade Pública (governos locais)

100

Ficha submetida

Doutor

Economia

100

Ficha submetida

Doutor

Sociologia
Sociologia, especialidade em Sociologia da Cultura, do
Conhecimento e da Comunicação

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Doutor

Economia Matemática

100

Ficha submetida

Doutor

Sociologia

100

Ficha submetida

Doutor

Organização e Gestão de Empresas - especialidade de
Finanças Empresariais

17

Ficha submetida

Doutor

Direito

3.5

Ficha submetida

Doutor

1420.5

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
14
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado
após a submissão do formulário)
98,6
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
14
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
(campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
98,6
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
13
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4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
91,5
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
1
4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
7
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
1
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
7

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no
“Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”, regulamento n.º 398/2010
publicado no DR n.º87, 2.ª Série, de 5 de Maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de 2010.
Este regulamento define os mecanismos para a identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para cada
período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando,
simultaneamente, um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes, com vista à melhoria
da qualidade do seu desempenho.
A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em
consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão
universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos docentes pode incluir duas
componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa.
A avaliação quantitativa tem por base um conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um aspeto bem
definido da atividade do docente e os fatores representam uma apreciação valorativa, decidida pelo Conselho
Científico ou pelo Diretor da Unidade Orgânica (UO) para cada área disciplinar. Os fatores permitem assim ajustar a
avaliação quantitativa ao contexto de cada área.
A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do docente em cada vertente.
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência, homologação) e
prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO, Comissão de Avaliação da UO,
Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho dos Docentes e Reitor.
O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições: excelente, muito bom,
bom e não relevante.
Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define, para as suas áreas disciplinares, o conjunto de parâmetros
que determinam os novos objetivos do desempenho dos docentes e cada uma das suas vertentes, garantindo, assim,
permanente atualização do processo.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are set in the “Regulation of
Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation no. 398/2010, published on the 5th of May, and amended on the
17th of May.
This regulation defines the mechanisms to identify teachers’ performance goals for each time span of evaluation,
clearly stating the institution’s vision, across its different levels, and outlining simultaneously a clear reference board
to value teachers’ activities with the purpose to improve their performance.
The teachers’ performance evaluation at UC is made on a three years basis and takes into account four dimensions:
investigation, teaching, knowledge transfer, university management and other tasks. For each dimension, the teachers’
evaluation may include two variables: quantitative and qualitative.
Quantitative evaluation is based on a set of performance indicators and factors. Each performance indicator is a welldefined aspect of the teacher’s activity and the factors represent an evaluation, defined by the Scientific Board or the
Director of the Organisational Unit (OU), for each subject area. Thus, factors allow quantitative evaluation to adjust the
context of each subject area.
The qualitative evaluation is made by a panel of reviewers who evaluate teachers’ performance in each dimension.
The evaluation procedures have five stages (self-evaluation, validation, evaluation, audience, and homologation) and
include the following participants: teacher, OUs’ Director, OUs’ Scientific Board, OUs’ Evaluation Commission,
Evaluators Panel, Coordinator Council of Teachers’ Performance Evaluation and Rector.
The final evaluation of each teacher is expressed in a four point scale: excellent, very good, good and not relevant.
Before each new evaluation cycle each OU identifies, for the subject areas, a set of parameters that define the new
goals of teachers’ performance and its components, thus ensuring the continuous updating of the process.
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4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/095000000/2642126421.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
Os trabalhadores não docentes afetos ao ciclo de estudos é formado por 25 trabalhadores em setores como a
Administração, Gabinete Académico, Escola de Estudos Avançados (EEA), Secretariado de Pós-Graduações e MBAs,
Secretariado de Professores, Biblioteca, Gabinete de Relações Internacionais e Serviço de Informática. Das funções
que estes trabalhadores desempenham, podemos salientar a EEA que dá todo o apoio ao 3º ciclo e ainda o
Secretariado de Pós-Graduações e MBAs que dá apoio dedicado às pós-graduações, MBAs e mestrados temáticos.
Tenta-se com estes serviços uma relação de grande interação com os estudantes, privilegiando um atendimento de
qualidade e proximidade. O Secretariado de Professores revela-se como um serviço que presta todo o tipo de apoio
aos docentes e consecutivamente ao ciclo de estudos. A Biblioteca da FEUC detém o segundo maior volume de
empréstimos na UC e tem um horário de funcionamento até às 20H durante a semana e até às 16H aos sábados.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
FEUC- The non-academic staff allocated to the study cycle consists of 25 workers in different services such as the
Administration, Academic Office, School of Advanced Studies (SAS), Post Graduation and MBAs Secretariat, Teachers
Secretariat, Library, International Relations Office and Computer Center. Of the functions that these workers play, we
can point the SAS, that gives all the support to 3rd cicle courses and Post Graduates. It is also worth noting the Post
Graduation and MBAs Secretariat, that gives dedicated support to Postgraduations, MBAs and thematic Masters. We
try, with these services to get a greater interaction with students, focusing on quality service and proximity. The
Teachers Secretariat reveals itself as a service that provides all sorts of support for teachers and consecutively to the
study cycle. FEUC’s Library is the library with the second largest volume of loans in UC and has an operating time up
to 20H on weekdays and until 16H on Saturdays.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
FEUC: No presente momento, a FEUC tem 1 coordenadora executiva, 2 técnicos superiores, 17 assistentes técnicos
(dos quais 2 possuem licenciatura) e 4 assistentes operacionais. Estão neste momento em fase de conclusão 3
procedimentos concursais que dotarão a FEUC de mais 3 técnicos superiores.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
FEUC: At present, the FEUC have an executive coordinator, 2 senior officers, 17 administrative officer (2 of which have
degree) and 4 technician operative. Are currently being completed three tendering procedures that shall provide 3
more senior officers.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema integrado de gestão e avaliação
do desempenho na Administração Pública - SIADAP, estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, que integra a
avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores.
O processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores consubstancia-se na definição de parâmetros e metas, no
acompanhamento do desempenho e na mensuração deste, considerando, não apenas as funções do trabalhador, mas
também o seu desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida pela fixação de
percentagens máximas para os níveis de avaliação mais elevados.
Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem permitido gerir o processo com bastante rigor, facilitando a
articulação integrada, nas diversas fases, das atuações de todos os intervenientes, sem descurar a dimensão e as
características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
he evaluation of non-teaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and Performance
Evaluation System of the Public Administration, established by the law 66-B/2007, which integrates the assessment of
the services’, managers’ and workers’ performances.
This evaluation process sets some parameters and goals, measures the performance follow up, considering not only
the worker functions, but also his professional development. The performance differentiation is guaranteed by the
setting of maximum percentages for the highest evaluation levels.
A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process with great accuracy, facilitating the
integrated articulation, in the several phases, of all intervenient performances, without neglecting the dimension and
the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa, fundamentalmente, dotar o trabalhador dos conhecimentos e competências
necessários às funções que desempenha, mas também ao seu desenvolvimento profissional e pessoal.
O levantamento das necessidades de formação é realizado a partir de diversas fontes, nomeadamente de inquéritos
sobre necessidades de formação, da informação recolhida em sede de avaliação do desempenho, de propostas e
sugestões endereçadas pelos trabalhadores, atendendo sempre às áreas definidas como estratégicas pelo governo da
Universidade.
Habitualmente, o plano de formação congrega áreas muito diversas, como Gestão de Recursos Humanos, Contratação
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Pública, Gestão para a Qualidade, Atendimento e Comportamento Profissional, Tecnologias de Informação e
Comunicação, Desenvolvimento de Competências de Liderança e Gestão de Equipas, Higiene e Segurança no
Trabalho.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The training of non-teaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills considering the
function they perform, but also their professional and personal development.
The assessment of the training necessities is performed through several sources, namely training necessities surveys,
information gathered in the performance evaluation head office, proposals and suggestions addressed by the workers
and considering the areas defined as strategic by the government of the University.
Usually, the training plan gathers different areas such as Human Resources Management, Public Hiring, Management
for Quality, Reception and Professional Behavior, Information and Communication Technologies, Leadership Skills
Development and Teams Management, Hygiene and Safety at Work.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de proveniência
e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male
Feminino / Female

35
65

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years
20-23 anos / 20-23 years
24-27 anos / 24-27 years
28 e mais anos / 28 years and more

0
32.5
25
40

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North
Centro / Centre
Lisboa / Lisbon
Alentejo / Alentejo
Algarve / Algarve
Ilhas / Islands

25.8
54.8
3.2
3.2
0
12.9

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais
5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education
Escolaridade dos pais / Parents

%

Superior / Higher

13
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Secundário / Secondary
Básico 3 / Basic 3
Básico 2 / Basic 2
Básico 1 / Basic 1

23.9
23.9
15.2
21.7

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation
Situação profissional dos pais / Parents

%

Empregados / Employed
Desempregados / Unemployed
Reformados / Retired
Outros / Others

73.9
4.3
10.9
10.9

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular
2º ano curricular

28
12
40

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates
N.º colocados / No. enrolled students
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark
Nota média de entrada / Average entrance mark

2009/10

2010/11

2011/12

0
0
0
0
0
0

35
0
22
0
0
0

35
0
36
0
0
0

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A UC, através do Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos Serviços de Ação Social, desenvolve,
semestralmente, um programa de formação nas seguintes áreas: métodos de estudo; gestão do tempo; apresentação
de trabalhos em público; controlo e gestão da ansiedade. Na consulta de psicologia é dada resposta específica aos
pedidos individuais dos estudantes.
O Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais (GNAEE) oferece um apoio
psicopedagógico e psicossocial específico a estes estudantes.
O Gabinete de Apoio ao Estudante, da FPCE, dá não só resposta aos estudantes desta faculdade como apoia todos os
outros e demais estruturas da UC, sempre que solicitado, particularmente nas seguintes áreas: apoio psicológico e
psicopedagógico, aconselhamento de carreira.
Além de outras medidas de apoio pedagógico, os alunos do MCF beneficiam de seminários de discussão de projetos
de dissertação de Mestrado.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Coimbra University, through the Social Services’ Psicopedagogical Counseling Office, develops, each semester, a
training programm in the following áreas: study methods, time managment, public presentation of works, control and
managment of anxiety. A specific answer to students’ individual requests is given in the psycology appointment.
The Student with Special Educational Needs Suport Office gives psicopedagogical and psicossocial support to these
students.
The Student Support Office, from the Faculty of Psychologie and Educacional Sciences, provides support not only to
his students but also to every other student, staff and university services, when requested, especially in the areas of
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psycological support and career counseling.
For the MAF students are available seminars to discuss dissertation projects.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Para promover uma melhor integração dos estudantes que chegam à UC pela 1ª vez, a instituição tem um conjunto de
respostas de caráter transversal (p.e., semana de acolhimento no período de matrículas; receção pelo Reitor e
programa de formação extracurricular ao longo do ano; programa de peer counseling), a que se associam atividades
específicas, desenhadas pelos coordenadores de curso/ciclo de estudo, em articulação com os diretores de UO e com
os núcleos de estudantes.
A integração de estudantes estrangeiros é muito apoiada pela Divisão de Relações Internacionais, constituindo o
“programa buddy” uma preciosa ajuda para quem acaba de chegar e não fala português.
Um conjunto alargado de iniciativas científicas, culturais, desportivas e de fóruns de discussão constituem suportes
importantes para esse processo de integração, numa parceria tão estreita quanto necessária entre Reitoria, Unidades
Orgânicas e AAC.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of the students who are in Coimbra for the first time, the University has a series of
transversal answers (e.g.,counseling week during the registration period; reception by the Rector and extracurricular
workshops through the year; peer counseling program). There are specific activities, designed by the degree/cycle of
studies coordinators in collaboration with the organic units' directors and the students' group, which are associated to
these answers.
The foreign students integration is enthusiastically supported by the International Relations Unit. The 'Buddy program'
is a precious help to those who have just arrived and do not speak portuguese.
A wide range of scientific, cultural and sports initiatives, as well as debate forums, constitute an important support to
the integration process, in a close partnership between the Rectory, the organic units and the AAC.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A universidade dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes que lhe permite dar resposta às suas
necessidades no aconselhamento sobre possibilidades de financiamento e emprego. A Divisão de Planeamento e
Inserção Profissional (DPIP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), a Divisão de Candidaturas,
Projectos e Atividades (DCPA) dão apoio central e transversal a toda a academia nestes domínios de forma bastante
articulada e concertada. Estas estruturas são ainda complementadas por pequenas células de apoio específico às
necessidades das faculdades, bem como através da articulação com os núcleos de estudantes da Associação
Académica de Coimbra para a realização de algumas iniciativas específicas.
Na UO está contemplado um serviço de Estágios / ofertas de emprego e/ou estágios profissionais.
O MCF:
1. Apoia na pesquisa de bolsas de estudo;
2. Divulga ofertas de emprego;
3. Seleciona e dialoga com entidades de estágio.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The University of Coimbra has a branched structure to counsel the students about funding and employment
possibilities. The Careers Service of the University, the Innovation and Transfer of Knowledge Division and the
Applications, Projects and Activities Office support the whole university within these fields in a well-articulated and
concerted way. These structures are also complemented by small specific support units according to the needs of
each faculty, such as SAPI (Support Service to Projects and Research in the Faculty of Science and Technology). The
Careers Service organises with the Coimbra’s Academic Association some specific initiatives about funding and
employment possibilities.
The OU has a service of internships/job offers.
The Master’s in Accounting and Finance:
1. Assists in finding scholarships;
2. Publishes job offers;
3. Selects organizations and discusses with them the offering of internships.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico aos
estudantes. Os principais resultados deste inquérito são imediatamente integrados no subsequente inquérito aos
docentes para que estes façam uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e reflexões dos
docentes são integrados na autoavaliação do ciclo de estudos e da UO, bem como na definição das ações a
implementar.
Na UO a Coordenação do MCF avalia os resultados dos questionários e incorpora-os no processo de decisão, de
modo a introduzir melhorias no Curso.
O MCF complementa a informação da UC com a elaboração de dois inquéritos específicos. Estes inquéritos foram
relevantes para:
1. Mudanças no apoio administrativo aos estudantes do MCF;
2. Criação de novas unidades curriculares opcionais;
3. Ajustamento de horários;
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4. Ajustamentos nos mapas de exames;
5. Organização de conferências e seleção de temas.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester, according to the procedure established at the university, an educational survey of
students is conducted. The main results of this survey are immediately integrated in the subsequent teachers’ survey
so that they can reflect about them. All survey results and teachers’ reflections are incorporated in the study cycle and
OU self-assessments, and in the definition of improvement actions.
At the OU, MAF’s Coordination evaluates the results of the questionnaires and includes them in the decision-making
process in order to bring about improvements in the Course.
MAF complements the information from UC’s questionnaire by drawing up two specific surveys. These surveys were
relevant to:
1. Implementing changes in the administrative support to MAF´s students;
2. Creating new optional course units;
3. Adjusting timetables;
4. Adjusting the examination maps;
5. Organizing conferences and selecting its subjects
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A UC criou uma rede interna coordenada pela Divisão de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de promover
uma mobilidade de qualidade respeitando escrupulosamente as regras do ECTS. Em todas as unidades orgânicas/
departamentos existem coordenadores que se ocupam fundamentalmente do contrato de estudos e do
reconhecimento dos créditos obtidos.
A DRI promove a mobilidade através de sessões de informação nas unidades orgânicas e através da sua página em
linha que mantem permanentemente atualizada.
A internacionalização é uma das prioridades estratégica da UC. Apesar da mobilidade ser a principal componente
estão a ser dados passos firmes no sentido da promoção e desenvolvimento de diplomas conjuntos quer a nível da
participação em projetos ERASMUS MUNDUS quer a nível de outras parcerias inspiradas nesse modelo. A atração de
estudantes e investigadores e docentes estrangeiros é outro vetor importante da internacionalização.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The university has created an intern network that is coordinated by the International Relations Unit (DRI) to promote
quality mobility, accordingly to the ECTS regulations. In every organic unit/department there are coordinators who
address the studys’ contract and the obtained credits recognition.
The DRI promotes mobility through briefing sessions at the organic units and through its online page, which is
constantly updated.
Internationalization is one of the University’s strategic priorities. Even though mobility is its main component, steady
steps are being taken in order to promote and develop joint degrees, which participate in projects such as ERASMUS
MUNDOS and others alike. Another important vector of the internationalization is the mobility of foreign students,
investigators and professors.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O MCF é um programa de formação avançada vocacionado para o desenvolvimento de competências e qualificações
profissionais elevadas nos domínios da contabilidade, finanças e fiscalidade.
O Curso visa fornecer uma formação teórica e técnica sólida nas diferentes áreas relacionadas com a contabilidade,
finanças e fiscalidade, privilegiando uma visão integrada.
O MCF visa uma compreensão global da contabilidade, das finanças e da fiscalidade no contexto das organizações.
Procura-se fornecer uma formação especializada, de modo a desenvolver competências que respondam às exigências
da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e que facilitem a integração em equipas que desenvolvam trabalhos
aplicados num contexto de investigação.
O Curso, além das matérias próprias da contabilidade, finanças e fiscalidade, integra aspetos jurídicos, fornece
formação na área dos métodos estatísticos, reflete sobre as metodologias de investigação e reforça os conhecimentos
de auditoria.
Com a formação ministrada, os alunos obterão também as ferramentas necessárias à realização da dissertação de
mestrado, ou em alternativa, ao desempenho cabal das tarefas atribuídas no estágio profissional.
Principais competências instrumentais:
1. Capacidade de análise e de síntese;
2. Capacidade de organização e de planeamento;
3. Capacidade de aquisição de conhecimentos gerais e específicos na áreas estratégicas do MCF;
4. Capacidade de utilizar novas tecnologias de comunicação e de informação;
5. Capacidade para resolver novos problemas e tomar decisões;
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6. Capacidade de controlo dos objetivos dentro dos limites temporais definidos.
Principais competências interpessoais:
1. Capacidade para compreender os efeitos económicos das decisões tomadas;
2. Assunção das responsabilidades pelas consequências dos próprios atos;
3. Capacidade para trabalhar em equipa;
4. Capacidade para se inserir na cultura da organização;
5. Capacidade para manter a eficiência em situações de pressão e conflito;
6. Capacidade para ultrapassar as barreiras e limitações que surgem no desenrolar do trabalho.
Capacidades sistémicas:
1. Capacidade para aplicar os conhecimentos adquiridos;
2. Capacidade de pesquisa;
3. Capacidade para aprender;
4. Capacidade para gerar novas ideias;
5. Capacidade de liderança;
6. Capacidade de adaptação a outras culturas;
7. Capacidade para trabalhar autonomamente;
8. Espírito empreendedor e de iniciativa
9. Capacidade de melhorar os conhecimentos e aprender continuamente.
Na 1.ª edição do Curso (2010/2011), todos os alunos obtiveram aprovação nas unidades curriculares do 1.º ano do
Curso, com a exceção de dois alunos que desistiram. Dez alunos apresentaram projetos de dissertação já aprovados
pelos Orientadores e discutidos em Seminário público. Dois alunos estão a desenvolver estágio profissional, tendo
apresentado um projeto profissionalizante.
É de esperar que algumas das soft skills sejam levadas para as organizações onde os estudantes se inserem.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its
degree of fulfillment.
The MAF is an advanced training programme directed towards the development of high professional competences and
qualifications within the scope of accounting, finance and taxation.
The Master's aims at providing a sound theoretical and technical training in the different fields related to accounting,
finance and taxation, favouring an integrated vision.
The MAF aims at an overall understanding of accounting, finance and taxation in the context of organizations. It seeks
to provide specialized training to develop skills that meet the requirements of the Portuguese Chamber of Chartered
Accountants and facilitate integration into teams that develop work to be applied in a research context.
Besides the subject matters regarding accounting, finance and taxation, the Master’s includes legal aspects, provides
training in the field of statistical methods, reflects upon the research methodologies and reinforces the auditing
knowledge.
With the provided training, students will obtain the tools required to the Master’s dissertation or, alternatively, to
completely fulfil the tasks assigned to them during the professional internship.
Core instrumental competencies:
1. Ability to analyse and summarize;
2. Ability to organize and plan;
3. Ability to acquire general and specific knowledge in MAF’s strategic areas;
4. Ability to use new information and communication technologies;
5. Capacity to solve new problems and to make decisions;
6. Ability to control goals within the established time limits.
Core interpersonal competencies:
1. Ability to understand the economic impact of decisions;
2. Assuming responsibility for the consequences of their own actions;
3. Teamwork capability;
4. Ability to integrate into the organization's culture;
5. Ability to maintain efficiency in situations of pressure and conflict;
6. Ability to overcome barriers and constraints that arise in the course of work.
Systemic capacities:
1. Ability to apply the acquired knowledge;
2. Research capability;
3. Ability to learn;
4. Ability to generate new ideas;
5. Leadership capacity;
6. Ability to adapt to other cultures;
7. Ability to work autonomously;
8. Entrepreneurial spirit and initiative;
9. Ability to improve knowledge and to learn continuously.
In MAF’s first edition (2010/2011), all students were approved in the 1st year course units, with the exception of two
students who quit. Ten students have submitted dissertation projects already approved by their supervisors and
discussed in a public seminar. Two students are undergoing a professional internship and have presented a vocational
project.
It is expected that students take some soft skills to the hosting organizations.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A adequação do MCF ao Processo de Bolonha foi obtida pelo Despacho 22 129-G/2007, de 20 de setembro de 2007.
O Curso tem dois percursos: científico e profissional.
No percurso científico, os alunos terão de obter 120 créditos, sendo 60 obtidos na parte letiva e 60 pela realização da
dissertação. No percurso profissional, os alunos têm de obter 120 créditos, sendo 78 em unidades curriculares e 42
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com a realização de estágio/trabalho projeto.
O MCF integra unidades curriculares de opção, o que permite que cada estudante possa compor, em parte, o seu
percurso académico.
O MCF promove o trabalho independente, com o apoio dos docentes das diferentes unidades curriculares.
O MCF tem como objetivo implementar programas de mobilidade de estudantes e de professores.
O programa de conferências permite a interação entre Universidade e a sociedade.
A prevalência da avaliação contínua permite que os estudantes desenvolvam ao longo do Mestrado competências
instrumentais, interpessoais e sistémicas.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
MAF’s adequacy to the Bologna process was obtained by Order 22.129-G/2007, 20 September 2007.
The Master’s has two routes: scientific and professional.
In the scientific route, students must obtain 120 ECTS, 60 obtained in the taught part and 60 by completion of the
dissertation. In the professional route, students must obtain 120 ECTS, 78 in course units and 42 upon completion of
the internship/project work.
MAF integrates optional course units, which allows that every student can partially make his own academic route.
MAF promotes independent work, with the support of the different course units’ teachers.
MAF aims at implementing students and teachers’ mobility programmes.
The conference programme allows interaction between the University and society.
The predominance of continuous assessment allows students to develop instrumental, interpersonal and systemic
competencies along the Master’s.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A Coordenação do MCF desenvolve as seguintes iniciativas destinadas à revisão curricular, atualização científica e
dos métodos de trabalho:
1. Na preparação de cada ano letivo, são organizadas reuniões com os docentes em ordem a promover melhorias nos
planos curriculares, nos sistemas de avaliação e no funcionamento das unidades curriculares;
2. Na segunda edição do Curso (2011/2012) foi alargado o leque de opções abertas nas áreas de especialidade do
Mestrado (Finanças e Fiscalidade);
3. Tendo em conta que o presente ano letivo corresponde ao segundo ano da 1.ª edição do MCF, não se justifica
introduzir alterações de natureza estrutural que carecem necessariamente de uma reflexão mais profunda.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
MAF’s Coordination develops the following initiatives aimed at curricula revision and at updating scientific and
working methods:
1. While preparing each academic year, meetings with teachers are organized in order to promote improvements in
curricula, assessment systems and in the functioning of the course units;
2. In MAF’s second edition (2011/2012), the range of open options in the master’s areas of expertise (finance and tax)
was broadened;
3. Taking into account that this academic year also corresponds to the second year of MAF’s first edition, there is no
reason to introduce more changes of structural nature that necessarily imply a deeper reflection.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Da equipa docente fazem parte professores que integram centros de investigação que estudam as temáticas da
Contabilidade, Fiscalidade e Finanças e que desenvolvem projetos de investigação.
Esta ligação dos docentes a Centros de Investigação proporciona aos estudantes a possibilidade de virem,
eventualmente, a colaborar em projetos de investigação.
A Coordenação vai organizar eventos científicos para os quais projeta desafiar os estudantes de maior mérito a
apresentar trabalhos científicos.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
MAF’s teaching team includes teachers integrated in research centres studying Accounting, Taxation and Finance
subjects, and developing research projects.
Teachers’ connection to research centres provides students the possibility of a potential collaboration on research
projects.
MAF’s Coordination will organize scientific events for which it intends to challenge the most deserving students to
present scientific papers.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa IX - Contabilidade financeira
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade financeira
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Ana Maria Gomes Rodrigues- 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Contabilidade Financeira tem como objetivo principal proporcionar aos seus participantes
uma formação atual e rigorosa, que lhes permita um bom domínio teórico e prático dos mais recentes normativos na
área da contabilidade. Esta unidade curricular visa uniformizar as competências académicas e profissionais de alunos
com diversos níveis de conhecimentos, tendo em conta a recente entrada em vigor do SNC.
Procurar-se-á, por isso, caracterizar o processo de harmonização contabilística nas últimas décadas, em articulação
com as reformas ocorridas a nível europeu e internacional, visando assegurar a comparabilidade da informação
financeira entre todas as entidades. Assim, procura-se dar a conhecer com profundidade a estrutura conceptual do
SNC e, simultaneamente, aprofundar algumas temáticas contabilísticas inerentes à periodização da atividade no
contexto do SNC e das NIRF/NIC. Importa dar a conhecer alguns casos particulares no âmbito do SNC.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Financial Accounting (FA) course unit has as its main objective to provide an up-to-date and rigorous training, allowing
students a good theoretical and practical command of the latest standards in the accounting field. In view of the recent
entry into force of the Portuguese Accounting Normalization System (ANS), this course unit aims at standardizing the
academic and professional competencies of students with different levels of knowledge.
FA course unit will seek to describe the accounting harmonization process in recent decades, in conjunction with the
reforms that have taken place at European and international level, in order to ensure the comparability of financial
information between all entities. Thus, it seeks to give a deep knowledge on ANS conceptual structure and, at the same
time, to deepen some accounting subjects concerning the activity’s periodization in the context of the ANS and the
IFRS/IAS. It is also important to present some special cases within the ANS.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Harmonização contabilística
1.IASB
2.IASB-UE
3.SNC
II. A estrutura conceptual do SNC
1.Utilizadores e necessidades de informação
2.Objectivos das demonstrações financeiras (DF)
3.Pressupostos subjacentes à elaboração das DF
4.Características qualitativas da informação financeira
5.Definição, reconhecimento e mensuração dos elementos das DF
6.Os conceitos de capital e de manutenção de capital
III. Algumas operações contabilísticas no contexto do SNC e das NIRF/NIC
1. Acréscimos e diferimentos
2. Modelo de revalorização
3. Políticas de depreciação/amortização e imparidades
4. Modelo do justo valor
5. Alterações em taxas de câmbio
6. Provisões e contingências
7. Impostos sobre o rendimento
8. Correções de erros de períodos anteriores e alterações de estimativas e de políticas contabilísticas
9. Acontecimentos após a data do balanço
IV. Casos especiais
6.2.1.5. Syllabus:
I. Accounting harmonization
1. IASB
2. IASB-EU
3. ANS
II. ANS conceptual structure
1. Users and information needs
2. Objectives of financial statements (FS)
3. Assumptions underlying the preparation of FS
4. Qualitative characteristics of financial reporting
5. Definition, recognition and measurement of FS elements
6. The concepts of capital and capital maintenance
III. Some accounting operations in the context of ANS and IFRS/IAS
1. Accruals and deferrals
2. Revaluation model
3. Policies for depreciation/amortization and impairments
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4. Fair value model
5. Changes in foreign exchange rates
6. Provisions and contingencies
7. Income taxes
8. Corrections of prior period errors and changes in accounting estimates and policies
9. Events after the balance sheet date
IV. Special cases
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos da unidade curricular resultam das seguintes razões:
a) São abordados os grandes objetivos a prosseguir na contabilidade, privilegiando o tratamento contabilístico de
vários aspetos relevantes no contexto do SNC;
b) As temáticas teóricas da contabilidade são tratadas através de uma análise aprofundada da estrutura conceptual;
c) É dada particular atenção aos modelos de revalorização e do justo valor, às perdas por imparidade, dada a novidade
que esse tipo de mensurações trouxe ao teórico e ao profissional da contabilidade;
d) Neste quadro normativo que apela a frequentes estimativas merecem destaque as provisões, os impostos diferidos,
as alterações em taxas de câmbio, os acréscimos e diferimentos;
e) Procura abordar-se vários casos particularmente relevantes para a generalidade das nossas entidades empresariais
(contratos de construção, subsídios ao investimento, entre outros).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The consistency between the syllabus and the purposes of the course unit results from the following reasons:
a) The main objectives to pursue in accounting are covered, privileging the accounting treatment of various relevant
aspects in the context of ANS;
b) Theoretical issues of accounting are tackled through an in-depth analysis of the conceptual structure;
c) Particular attention is given to revaluation models and fair value and impairment losses given the novelty that this
kind of measure brought to the theoreticians and accounting professionals;
d) Provisions, deferred taxes, changes in exchange rates, accruals and deferrals are worth highlighting in this legal
framework that calls for frequent estimates;
e) This course unit seeks to address a number of cases that are particularly relevant for most business organizations
(construction contracts, investment allowances, among others).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição dos conteúdos teóricos fundamentais. Consulta e análise da generalidade das normas constantes do SNC.
A exposição dos principais conceitos é acompanhada da discussão de casos concretos ilustrativos das opções
constantes do SNC. Procura-se que os estudantes apliquem os conhecimentos adquiridos na discussão do estudo de
casos.
A avaliação da unidade curricular envolve o tradicional regime geral: exame final, de acordo com as regras normais da
FEUC. Todavia, prevê-se, simultaneamente, um regime de avaliação contínua. Este último envolve a realização de um
teste para 20 valores que ponderará em 60% para a nota final e um trabalho individual sobre temáticas lecionadas na
unidade curricular, ou com elas correlacionadas, com apresentação oral no decurso das aulas, que ponderará em 40%
para a nota final. Esse trabalho não deverá ultrapassar as 30 páginas. A participação individual na aula no decurso do
semestre, que concorrerá em conjunto para a ponderação dos anteriores 40%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of the fundamental theoretical contents. Consulting and analysis of most of the norms included in the
ANS. The presentation of the main concepts is accompanied by a discussion of individual cases illustrative of the
options included in the ANS. It is intended that students apply the knowledge acquired in the discussion of case
studies.
In this course unit, assessment includes the standard regime: final examination according to FEUC’s normal rules.
However, at the same time, it also includes a regime of continuous assessment. The latter involves a test (on a scale
from 1 to 20), with a 60% weight in the final score, and an individual work on subjects taught in the course unit, or that
are correlated with them, with an oral presentation during classes, with a 40% weight in the final score. The individual
work cannot exceed 30 pages. Individual participation in the classroom during the semester will be included in the
already mentioned weight of 40%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem definidos para esta unidade
curricular. Assim:
a) A exposição oral das matérias leccionadas permite aos estudantes a apreensão dos quadros teóricos subjacentes a
todo o actual normativo contabilístico;
b) Toda a exposição é acompanhada pela indicação das normas aplicáveis a cada situação concreta.
c) Os estudantes ficarão a conhecer a generalidade das 28 normas do SNC;
d) O debate crítico dos casos analisados permite que os estudantes se familiarizem com a grande parte dos mais
complexos problemas contabilísticos com que as entidades empresariais hoje se confrontam;
e) A discussão de casos obriga a que os alunos apliquem, a casos reais, os conhecimentos teóricos obtidos. Com esta
metodologia, procura-se que os estudantes sejam colocados em contexto real, e percebam o relevo da aplicação dos
seus juízos profissionais na informação preparada e divulgada pelas empresas.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is consistency between the teaching methodologies and the goals defined to the course unit given that:
a) Lectures on the course unit’s subjects allow students to understand the theoretical frameworks underlying the
entire current accounting standards;
b) Lectures include the indication of the standards applicable to each specific situation.
c) Students will learn most of ANS’ 28 standards;
d) Critical debate regarding the cases subject to analysis allows students to become familiar with the large part of the
most complex accounting problems that businesses face today;
e) Case discussion requires students to apply to real cases the theoretical knowledge acquired. With this methodology,
the goal is for students to be closer to a real-life context and understand the importance of applying their professional
judgements in the information prepared and disclosed by companies.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Borges, António et al., Elementos de Contabilidade Geral. Áreas Editora, 2010.
Gomes, João e Pires, Jorge, Sistema de Normalização Contabilística - Teoria e Prática. Vida Económica, 4ª Ed., 2011.
Martins, António (2010), Justo valor e Imparidade em Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis – Aspectos Financeiros,
Contabilísticos e Fiscais, Almedina.
Rodrigues, Ana M. (2011), “Activos Intangíveis - Algumas Reflexões Contabilísticas e Fiscais”, Estudos em memória do
Prof. Doutor J. L.Saldanha Sanches. Coimbra, 2011.
Rodrigues, Ana M. (2011), “Justo Valor - uma Perspectiva Crítica e Multidisciplinar”, Miscelâneas, do Instituto de
Direito das Empresas e do Trabalho, da Faculdade de Direito de Coimbra.
Rodrigues, Ana Maria; CARVALHO, Carla; Cravo, Domingos e Azevedo, Graça, SNC - Contabilidade Financeira – Sua
aplicação, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2011.
Rodrigues, Ana Maria (Coord.), SNC − Sistema de Normalização Contabilística, Almedina, 2010 (com CD incluído das
NIC/NIRF).

Mapa IX - Finanças Empresariais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Finanças Empresariais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Marques Mendes - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos que frequentem o curso deverão aprender a natureza e os objectivos específicos da gestão financeira nas
empresas cotadas em bolsa. Em particular, serão desenvolvidos temas relativos à análise dos investimentos
financeiros, através de discussões em seminário e de um trabalho de grupo. O objectivo é estar apto a aplicar técnicas
"state-of-the-art", frequentemente usadas por directores financeiros e banqueiros de investimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students taking this course should expect to learn the nature and purposes of financial management. They will gain
skills in investing techniques and financial management. They will learn, through seminar discussions and a hands-on
project on financial forecasting and selection of financing products. In the end the goal is to apply the state-of-the-art
techniques often used by finance directors and investment bankers.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Processo de abertura do capital social ao mercado
O Governo das sociedades cotadas: ESG e a evolução dos departamentos de finanças e do papel dos CFOs
A gestão dos resultados trimestrais e a contabilidade criativa
Planeamento e modelos financeiros
A utilização das previsões dos analistas
Reestruturações societárias (Aquisições e Alienações)
Reestruturações societárias (recapitalizações): Financiamento e turnaround durante as crises de crédito
Problemas de agência nas sociedades cotadas
Estratégias de relacionamento bancário
Os Ratings de Crédito e Investimento e a Gestão do Risco
A gestão dos investimentos em empresas problemáticas
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6.2.1.5. Syllabus:
The Case for Going Public
ESG, the evolving nature of Finance Departments and the role of CFOs
Earnings quality and accounting shenanigans
Financial Planning and Modelling
How Analysts Use Financial Models
Corporate restructurings (Acquisitions & Divestitures)
Corporate restructurings (Recapitalizations)
Turnaround financing during credit crunches
Agency problems and corporate governance
Banking Relationship Management
Investment Bankers: Friends or foes?
Corporate ratings and risk management
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa será leccionado na perspectiva dos accionistas e dos departamentos de relações com os investidores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course is taught to meet the needs of corporate investor services and shareholders.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso utiliza casos e problemas, bem como palestras e discussões em sala de aula. Faremos uso de casos
internacionais e nacionais. Cada aluno deverá participar activamente nas discussões em aula. Um projecto de grupo
deverá ser escrito e entregue até ao final do ano lectivo.
A - regime de avaliação:
Participação nas Aulas - 10%
Projecto do Grupo - 30%
Exame final escrito - 60%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course employs cases and problems as well as classroom lectures and discussions. We will make use of
international as well as domestic examples. Each student will be expected to participate actively in class discussions.
A written project will be due by the end of term.
A - Grading:
Class participation - 10%
Group Project - 30%
Written Final Exam - 60%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Serão utilizados predominantemente casos de empresas portuguesas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The case studies used will be mostly from Portuguese companies
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Richard Brealey and Stewart Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York. (Latest edition)
Mark Largan, International Corporate and Investment Banking - Practice and Law, Institute of Financial Services,
Canterbury, UK. (Latest edition

Mapa IX - Fiscalidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fiscalidade
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Ferreira Martins - 20 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Cidália Mota Lopes - 20 horas de contato
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Cidália Mota Lopes - 20 hours
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos centrais desta disciplina são:
a) Analisar as principais áreas da tributação do rendimento empresarial
b) Realçar a relação contabilidade –fiscalidade em especial a que decorre da introdução recente do SNC, baseado na
normas internacionais de contabilidade
c) Analisar o impacto fiscal de várias decisões da gestão empresarial
d) Preparar os estudantes para a discussão e análise de literatura científica sobre fiscalidade empresarial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central learning purposes are:
a) The analysis of the main areas of corporate income taxation
b) Highlight the relation accounting-tax, in the light of the recent introduction of an IFRS based system in Portugal
c) Stress the relevance of scientific literature on Taxation in order to foster research interest in students
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cada uma das sessões letivas da disciplina trata de um tema. Os temas a tratar são os seguintes:
1-Do lucro contabilístico ao lucro tributável
2- Provisões
3- Imparidades
4- Rédito e ativos biológicos
5- Dupla tributação internacional e equivalência patrimonial
5- O regime de tributação das SGPS
6- O Regime especial de tributação dos grupos
7- O regime fiscal das Fusões, Cisões, Permuta de partes sociais e Entradas de ativos
6.2.1.5. Syllabus:
1-From accounting income to taxable income
2- Provisions and tax treatment
3- Impairment and tax treatment
4- Revenue recognition and bio assets
5- International double taxation
5- The Taxation of holdings
6- Group relief
7- Merger regime and EU directive
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos científicos evidenciam a ligação entre a contabilidade (tema central do Mestrado) e a fiscalidade, na
vertente de tributação do rendimento empresarial. A discussão de aspetos jurídico-contabilístico-fiscais exige uma
abordagem multidisciplinar, que evidencie as diversas vertentes da análise e resolução das questões fiscais da gestão
das empresas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics considered in the syllabus show a central purpose of linking accounting and tax treatment of main
economic facts in corporate life. A multidisciplinary (accounting, law, economics) is required, and students are
required to have a broad view of such phenomena.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino são:
1- Breve apresentação de aspetos conceptuais relacionados com o tratamento contabilístico dos temas
2- Análise do enquadramento normativo (em IRC) dos assuntos tratados
3- Discussão sobre temas relativamente aos quais as dúvidas interpretativas mais se colocam
4- Resolução de casos práticos as que evidenciam a complexidade tributária
5- Apresentação de textos por parte dos estudantes com prévio acompanhamento da elaboração dos trabalhos pelo
docente.
A avaliação é efetuada por exame final, contando na nota o resultado da apresentação de trabalhos de grupo

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1- Brief presentation of accounting questions related to each topic
2- Legal analysis of the tax treatment of each topic
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3- Case study discussion, exemplifying how each topic can be relevant in managing the tax position of a company
4- Presentations by students of group work based on topics covered and with teacher´s supervision.
Evaluation: Exam, and group work presentations.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino da disciplina visa um duplo objetivo:
- tratar de temas importantes e complexos da fiscalidade empresarial, realçando a sua relevância para a função de
decisão fiscal
- preparar os estudantes para a investigação em fiscalidade
Assim, os aspetos conceptuais abordados e os estudos de caso, bem como a leitura e a apresentação de textos
científicos, combinam-se para atingir estes objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course has a double purpose:
- Analyze important and complex topics in corporate Taxation, showing its importance to tax managers
- Foster students´ research interest in the tax area.
Thus, economic and legal analysis, case studies, and group work combine to reach these objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
António Martins, Justo valor e imparidades em ativos fixos tangíveis e intangíveis, Almedina, Coimbra, 2010
Legislação fiscal (em especial IRC) atualizada
. Slemrod e J. Bakija, Taxing ourselves, MIT Press, Cambridge Mass., 2008
Manuel H Freitas Pereira , Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2007
Rui Duarte Morais , Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra, 2007
J. Luis Saldanha Sanches (org); Reestruturação de empresas e limites do planeamento fiscal, Coimbra Editora,
Coimbra, 2009

Mapa IX - Métodos Estatísticos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Estatísticos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Veríssimo Oliveira Lisboa - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos sólidos conhecimentos de estatística que lhes permitam não só interpretar e analisar
qualquer estudo que recorra a estas técnicas, mas também que lhes sirvam de suporte teórico para o desenvolvimento
dos seus trabalhos, quer de natureza científica, quer no decurso das suas actividades profissionais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To give the students a solid knowledge of statistics that allows them both to analyse any study that make use of
statistical techniques and to give them theoretical support to develop their research project or to solve practical
problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Regressão Linear múltipla
1.1 A estimativa dos parâmetros do modelo
1.2 A variância do erro
1.3 O coeficiente de determinação
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1.4 O coeficiente de determinação ajustado
1.5 O coeficiente de determinação parcial
1.6 Inferência sobre os parâmetros da regressão
1.7 A generalização do teste de significância global da regressão
1.8 Variáveis fictícias
1.9 Análise dos valores residuais
1.10 Multicolinearidade
1.11 Heterocedasticidade dos erros
2. Análise da variância
2.1 Introdução
2.2 Experiências simples completamente aleatórias
2.3 Teste das médias de newman-kewls
2.4 Experiências simples aleatórias com blocos
2.5 A falta de uma ou mais observações
2.6 Experiências aleatórias com mais de um factor
6.2.1.5. Syllabus:
1. Multiple linear regression
1.1 The least square values
1.2 The error variance
1.3 The coefficient of determination
1.4The adjusted coefficient of determination
1.5 The coefficient of partial determination
1.6 Inferences about the regression parameters
1.7 The generalized F-test
1.8 Dummy variables
1.9 Analysis of residuals
1.10 Multicolinearity
1.11 Errors heterocedasticity
2. Analysis of variance
1.10 Introduction
1.11 Completely randomized design of a single experience
1.12 Newman Keuls’ Test
1.13 One factor experimental design
1.14 One factor experimental block design
1.15 Missing one or more observations
1.16 Two factors experimental design
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência dos conteúdos programáticos é evidenciada pela evidência dos modelos apresentados na aplicação na
resolução de problemas da actividade empresarial, nomeadamente naqueles em que o gestor tem de tomar decisões
associados a acontecimentos incertos ou efectuar escolhas entre alternativas possíveis de processos de fabrico de
produtos ou serviços.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The coherence of the course contents is enhanced through the evidence of the model presented in the class room and
its application in the resolution of managerial problems, namely in those were the manager has to make uncertainty
decisions among different alternatives both concerning production processes and services.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Funcionamento das aulas
A disciplina é lecionada em aulas teórico-práticas. Os alunos que não frequentarem a disciplina (em parte ou na
totalidade), serão responsáveis pelo conteúdo da mesma, cabendo-lhes única e exclusivamente a preparação da
matéria lecionada.
Avaliação
Teste 1 : 40%
Exame final: 60%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the class room:
The course is taught in a theoretical/practical way. The students that do not attend the class (total or partial), are
responsible for its content and it is of their exclusive and unique responsibility to learn the material covered in class.
Grading policy
Mid term exam :……40%
Final exam ………...60%
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de aprendizagem são coerentes com os objectivos da aprendizagem dada a natureza teórico prática
do funcionamento das aulas e os exemplos que são analisados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning methodologies are coherent with the learning objectives of the discipline given that the learning process
in class is based on the solution of practical cases related with common problems in business.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rober Miller and Dean Wichern, Intermediate Business Statistics. Editora: Holt, Rinehart and Winston
John Neter, William Wasserman and Michael Kutner, Applied Linear Statistical Models. Editora: Irwin

Mapa IX - Metodologia de investigação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologia de investigação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Gomes Rodrigues - 8 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Claudino Cristóvão Ferreira - 8 horas de contato
Maria Paula Abreu Pereira Silva - 24 horas de contato
Óscar Manuel Domingos Lourenço - 16 horas de contato
Sílvia Margarida Violante Portugal Correia - 8 horas de contato

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Claudino Cristóvão Ferreira - 8 hours of lecturing load
Maria Paula Abreu Pereira Silva - 24 hours of lecturing load
Óscar Manuel Domingos Lourenço - 16 hours of lecturing load
Sílvia Margarida Violante Portugal Correia - 8 hours of lecturing load
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Metodologia de Investigação foi desenhada no ano letivo 2011/2012, como Laboratório de
Métodos. Tem como objetivo fornecer aos/às estudantes instrumentos metodológicos que lhes permitam desenvolver
processos de investigação nas áreas estratégicas do MCF. Os/as alunos/as devem ficar aptos/as a desenhar a
metodologia de um projeto individual de pesquisa, identificando os métodos e técnicas adequados para responder aos
objetivos propostos.
Pretende-se, por um lado, identificar as principais questões e elementos a considerar na elaboração de um projecto de
investigação e, por outro lado, apresentar diferentes técnicas de recolha e tratamento de informação.
A unidade curricular oferece uma estrutura flexível em termos de conteúdos de aprendizagem, permitindo aos/às
estudantes selecionar as matérias que desejam trabalhar e aprofundar, em função dos conhecimentos anteriormente
adquiridos e dos seus objetivos em termos de projetos futuros de investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Research Methodology (RM) course unit was designed in the academic year 2011/2012 as a Laboratory of Methods. It
aims to provide students with methodological tools that enable them to develop research processes in MAF’s strategic
areas. Students should be able to design the methodology of an individual research project, identifying the appropriate
methods and techniques to respond to the proposed objectives.
On the one hand, it is intended to identify the main issues and elements to be considered in the drawing up of a
research project and, on the other hand, to present different techniques of collection and treatment of information.
The course unit offers a flexible structure regarding learning content, allowing students to select the subjects they
wish to work and study in depth on the basis of previously acquired knowledge and their goals in terms of future
research projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Bases de Dados e Revisão da Literatura: Identificação, referenciação e utilização de fontes; Parâmetros de
pesquisa;Elaboração de textos
Projeto de Pesquisa:Seleção de tema; Campo analítico e de observação
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Introdução ao SPSS: Variáveis e dados; Criação e manipulação de base de dados;Análise univariada e bivariada
Entrevista: Tipos; Construção do guião;Relação entrevistador/entrevistado;Condução da entrevista; Tratamento da
informação
Inquérito por questionário: Modelo de análise e plano; Variáveis e indicadores;Perguntas;Linguagem
Análise de Clusters: Técnicas multivariadas, variáveis e aplicação
Análise Fatorial
Análise de Conteúdo: Seleção de documentos e constituição do corpus de análise; Construção de categorias e de
sistemas de codificação; Classificação da informação e controle de consistência e fidelidade; Descrição da informação
e a interpretação
Análise Documental: Conceito e relevância na investigação; Análise secundária de dados quantitativos e de
documentos
6.2.1.5. Syllabus:
Databases and literature review: Identification, referencing and use of sources; Research parameters; Writing texts.
Research project: Subject selection; Analytical and observation field.
Introduction to SPSS: Variables and data; Creating and handling databases; Univariate and bivariate analysis.
Interview: Types; Drawing up the interview guide; Interviewer/interviewee relationship; Conducting the interview;
Handling information.
Questionnaire survey: Analysis model and plan; Variables and indicators; Questions; Language.
Cluster analysis: Multivariate techniques, variables and application.
Factorial Analysis.
Content analysis: Selection of documents and composition of the corpus of analysis; Constructing categories and
coding systems; Classification of information and control of consistency and accuracy; Description and interpretation
of information.
Documentary analysis: Concept and relevance in research; Secondary analysis of quantitative data and documents.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Unidade Curricular oferece uma estrutura flexível em termos de conteúdos de aprendizagem, permitindo aos alunos
selecionarem as matérias que necessitam aprofundar, em função dos objetivos futuros de investigação.
A unidade curricular proporciona aos alunos um conhecimento e compreensão da natureza de um trabalho científico,
a capacidade de identificar uma área de investigação, o conhecimento das técnicas/metodologias mais frequentes na
investigação em Contabilidade e Finanças, a capacidade de elaborar um plano de trabalho de investigação e de propor
e aplicar metodologias/técnicas de investigação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Course Unit offers a flexible structure regarding learning content, allowing students to select the subjects they
wish to work and study in depth on the basis of their future research goals.
The course unit provides students with the knowledge and understanding of the nature of a scientific work, the ability
to identify a research area, knowledge of the most frequent techniques/methodologies in Accounting and Finance
research, the ability to draw up a research work plan and to propose and apply research methodologies/techniques.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias usadas na unidade curricular são dirigidas para a identificação das questões a considerar na
elaboração de um projeto de investigação. Complementam-se com a apresentação de diferentes técnicas de recolha e
tratamento de informação. Quatro dos 6 módulos assumem natureza prática, sendo lecionados nos laboratórios de
informática, permitindo que os alunos ensaiem cada uma das técnicas estatísticas.
A avaliação dos 4 módulos integrados nos Laboratórios de Métodos (1 de natureza obrigatória e 3 de natureza
opcional, num total de 6 módulos que cada aluno deve realizar) envolverá a realização de 4 trabalhos práticos, sob a
responsabilidade do docente do módulo e terão, globalmente, uma ponderação de 40% para a nota final. Os restantes
60% serão obtidos com a realização de um trabalho final, onde os alunos terão que apresentar a sua proposta de
investigação para a dissertação com a utilização das técnicas estatísticas estudadas e que se revelem adequadas ao
caso concreto.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies used in the course unit are directed to the identification of the issues to be considered in drawing up a
research project. This is complemented with the presentation of different techniques of collection and treatment of
information. Four of the six modules assume a practical nature – they are taught in the computer lab, allowing students
to practice each of the statistical techniques.
The evaluation of the four modules integrated in the Laboratory of Methods (one of a mandatory nature and three
optional) will involve the completion of four practical works under the responsibility of the module’s teacher. Together,
they will have a weight of 40% in the final score. The remaining 60% regards the completion of a final work, where
students will present their research proposal for the dissertation with the use of the learned statistical techniques that
are appropriate to their research proposal.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem definidos para esta unidade
curricular, pois as metodologias adotadas são particularmente flexíveis para que cada aluno possa ao longo da UC
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escolher os módulos que respeitem às técnicas que irão utilizar no seu projeto de dissertação, depois de aprenderem
nos dois primeiros módulos a desenhar um projeto de investigação, a conhecerem as bases de dados e os requisitos
de uma boa revisão bibliográfica.
O trabalho final a realizar constará do próprio projeto de pesquisa para efeitos de realização de dissertação,
permitindo integrar todos os conhecimentos adquiridos no decurso desta UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is consistency between the teaching methodologies and learning objectives defined for this course unit because
the adopted methodologies are particularly flexible, so that, during the course unit, every student can choose the
modules that comply with the techniques that will be used in their dissertation project, after they learn in the first two
modules how to design a research project, and to get acquainted with the databases and the requirements of a good
literature review.
The final work will be part of the research project to be included in the dissertation, allowing to integrate all the
knowledge acquired during this course unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARDIN, L. (2009), Análise de Conteúdo. Edições 70.
Bryman, A. e Cramer, D. (2003), Análise de dados em ciências sociais: introdução às técnicas utilizando o SPSS para
Windows, Celta.
Bryman, A.; Bell, E. (2007), Business Research Methods, 2ª ed., Oxford University Press
Foddy, W. (1996), Como Perguntar? Teoria e Prática da construção de perguntas em entrevistas e questionários, Celta.
Ghiglione, R.; Matalon, B. (1992), O inquérito: teoria e prática. Celta.
HAIR, J., ANDERSON, R., TATHAM, R. & BLACK, W. (2006) Multivariate data analysis with readings, Prentice Hall.
Hill, M.; Hill, A. (2002), Investigação por questionário. Sílabo.
KRippendorf, Kl. (2004), Content Analyses. An Introduction to Its Methodology, Sage Publications.
Maroco, J. (2010), Análise estatística com utilização do SPSS. Edições Sílabo.
Neuendorf, K. A. (2002), The content analysis guidebook. Thousand Oaks, Sage Publications.
Reis, F. Lopes dos (2010), Como elaborar uma dissertação de Mestrado, Pactor.

Mapa IX - Contabilidade Financeira Avançada
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Financeira Avançada
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Gomes Rodrigues - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos avançados na área da Contabilidade Financeira. Procurar-se-á, por isso, dar a
conhecer, do ponto de vista societário e contabilístico, várias problemáticas relacionadas com as formas de
organização da atividade empresarial, nomeadamente, as concentrações de atividades empresariais; as
transformações de sociedades; e a consolidação de contas.
Proporciona-se uma formação com carácter especializado e profissionalizante, virada para os mais complexos
problemas que envolvem áreas disciplinares complementares, nomeadamente, o direito societário e o direito
contabilístico, procurando desenvolver uma sólida base teórica, conjugada sempre com uma análise crítica e
multidisciplinar dessas áreas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with advanced knowledge in the field of Financial Accounting. Therefore, the Advanced Financial
Accounting course unit will seek to acquaint students with the corporate and accounting point of view, and with
several issues relating to the organizational forms of business activity, namely business combination, transformation
of companies, and consolidation of accounts.
AFA’s course unit provides specialized and professional training, geared towards the most complex problems that
involve complementary disciplinary areas, namely corporate law and accounting law, seeking to build a sound
theoretical base, always coupled with a multidisciplinary and critical analysis of these areas.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Concentrações de atividades empresariais
2. Dissolução, liquidação e partilha de sociedades
3. Transformação de sociedades
4. Fusão de sociedades
5. Cisão de sociedades
6. Consolidação de contas
6.2.1.5. Syllabus:
1. Business combination
2. Dissolution, liquidation and division of companies
3. Transformation of companies
4. Merger of companies
5. Division of companies
6. Consolidation of accounts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Os temas escolhidos para a unidade curricular estão centrados no tratamento contabilístico de variadas formas de
concentrações empresariais;
2. As temáticas societário-contabilísticas são abordadas de um ponto de vista da lei societária, em observância ao
disposto no normativo contabilístico internacional (normas IASB-UE) e no SNC;
3. É dada particular atenção a algumas temáticas mais relevantes no contexto societário-contabilístico,
nomeadamente, as temáticas da dissolução, liquidação e partilha de sociedades, dada a novidade que esse tipo de
mensurações trouxe ao teórico e ao profissional da contabilidade;
4. Depois da frequência desta unidade curricular os alunos deverão ficar habilitados a tomar as opções técnicas mais
adequadas para a preparação da informação financeira consolidada divulgada pelas entidades empresariais, de modo
a que a mesma venha a revelar-se útil para a tomada de decisões por parte dos seus destinatários/utentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. The subjects of this course unit are focused on the accounting treatment of various forms of business combination;
2. The subjects regarding to companies and accounting are addressed from the point of view of corporate law, in
compliance with the provisions of international accounting standards (IASB-EU standards) and of ANS;
3. Particular attention is given to some of the most relevant subjects in the context of accounting and companies, in
particular, dissolution, liquidation and division of companies, given the novelty that this kind of measurements brought
to the theoreticians and accounting professionals;
4. After completing this course unit students will be enabled to take the technical options that are best suited for the
preparation of consolidated financial information disclosed by companies, so that it will be useful for recipients/users’
decision-making.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição dos conteúdos teóricos fundamentais. Consulta e análise da generalidade das orientações societárias, no
que respeita à dissolução, liquidação e partilha de sociedades; transformações, fusões e cisões de sociedades. A
exposição dos principais conceitos é acompanhada da discussão de casos concretos ilustrativos das opções
constantes do nosso atual sistema societário e contabilístico. Segue-se o estudo das CAE agora de um ponto de vista
mais contabilístico.
A problemática das contas consolidadas é acompanhada da resolução de casos práticos..
Avaliação:
Regime geral: exame final, de acordo com as regras normais da FEUC.
Avaliação contínua:
Realização de teste para 20 valores que ponderará em 60% para a nota final;
Elaboração de trabalho individual sobre temáticas lecionadas na unidade curricular, ou com elas correlacionadas, com
apresentação oral no decurso das aulas, que ponderará em 40% para a nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of the fundamental theoretical contents. Consulting and analysis of most of corporate guidelines
regarding dissolution, liquidation and division of societies; transformation, merger and division of companies. The
presentation of the main concepts is accompanied by a discussion of individual cases illustrative of the options
included in the current corporate and accounting system. This will be followed by the study of business combinations
from a perspective more accounting-based.
The issue of consolidated accounts is accompanied by the resolution of practical cases.
Evaluation:
Standard regime: final examination according to FEUC’s normal rules.
Continuous evaluation:
A test (on a scale from 1 to 20), with a 60% weight in the final score, and an individual work on subjects taught in the
course unit, or that are correlated with them, with an oral presentation during classes, with a 40% weight in the final
score.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem definidos para esta unidade
curricular. Assim:
1. A exposição oral das matérias lecionadas permite aos estudantes a apreensão dos quadros teóricos subjacentes a
todo o atual normativo societário e contabilístico;
2. Toda a exposição é acompanhada pela indicação das normas aplicáveis a cada situação concreta;
3. O debate crítico dos casos analisados permite que os alunos se familiarizem com grande parte dos mais complexos
problemas societários e contabilísticos com que as entidades empresariais hoje se confrontam;
4. A discussão desses casos obriga a que os alunos apliquem, a casos reais, os conhecimentos teóricos obtidos. Com
esta metodologia, procura-se que os estudantes sejam colocados em contexto real, e percebam o relevo da aplicação
dos seus juízos profissionais na informação preparada e divulgada pelas empresas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is consistency between the teaching methodologies and the goals defined to the course unit given that:
1. Lectures on the course unit’s subjects allow students to understand the theoretical frameworks underlying the entire
current accounting and corporate standards.
2. Lectures include the indication of the standards applicable to each specific situation.
3. Critical debate regarding the cases subject to analysis allows students to become familiar with the large part of the
most complex corporate and accounting problems that businesses currently face.
4. Case discussion requires students to apply to real cases the theoretical knowledge acquired. With this methodology,
the goal is for students to be closer to a real-life context and understand the importance of applying their professional
judgements in the information prepared and disclosed by companies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Abreu, J. Coutinho (2011), Código das Sociedades Comerciais em Comentário, Vols. ns.º 1, 2 e 3, Instituto de Direito
das Empresas e do Trabalho, Coimbra, Almedina.
Rodrigues, Ana Maria; Carvalho, Carla; Cravo, Domingos e Azevedo, Graça, Contabilidade Financeira – Sua aplicação,
2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2011.
Rodrigues, Ana Maria (Coord.), SNC − Sistema de Normalização Contabilística, Coimbra, Almedina, 2010.
Rodrigues, Ana Maria (2006), O Goodwill e as Contas Consolidadas, Coimbra, Coimbra Editora, 2006.
Silva, F.V. Gonçalves da, Pereira, J.M. e Rodrigues, Lúcia Lima, Contabilidade das Sociedades, Plátano Editora, 13.ª
Edição.

Mapa IX - Investimentos financeiros
6.2.1.1. Unidade curricular:
Investimentos financeiros
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não se aplica.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se que os/as alunos/as, enquanto potenciais investidores, adquiram competências específicas no âmbito das
técnicas de valorização de valores mobiliários, nomeadamente obrigações e ações, e desenvolvam capacidades
básicas para atuar no mercado de capitais. Mais, espera-se que os/as alunos/as sejam capazes de construir carteiras
eficientes e adquiram os conhecimentos necessários para resolver os principais problemas colocados pela análise
dos produtos financeiros e avaliação de empresas através de folha de cálculo (Excel).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students, as potential investors, are expected to develop securities valuation skills and to develop the basic skills
to act in the capital markets. Moreover, it is expected the students be able to build efficient portfolios and acquire the
basic knowledge to solve investment problems using Excel.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular proporciona uma introdução aos mercados financeiros e oferece a teoria financeira e as
ferramentas básicas para a análise das principais alternativas de investimento financeiro. O programa considera, entre
outros, os seguintes tópicos: instrumentos financeiros e o processo de investimento; títulos de rendimento fixo:
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avaliação e gestão de carteiras de obrigações; títulos de rendimento variável: avaliação de ações e estratégias de
investimento; mercados eficientes, anomalias e finanças comportamentais; introdução à teoria da carteira e avaliação
do desempenho de carteiras.
6.2.1.5. Syllabus:
The course offers an introduction to capital markets and offers an opportunity to discover the theory and basic tools
for the analysis of traditional financial instruments. The course considers, among others, the following topics: financial
instruments and the process of investment, fixed income securities, modern portfolio theory, market efficiency and the
behavioral approach, stocks,
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O curso encontra-se estruturado a partir do conjunto de tópicos nucleares numa disciplina de investimentos
financeiros e reflete as opções disponíveis na bibliografia de apoio. Começando pela caracterização geral do ambiente
de investimento, prossegue com o estudo, mais simples, dos instrumentos de rendimento fixo, e avança
posteriormente para os tópicos mais exigentes da gestão de carteiras, nomeadamente de ações.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is built around the basic blocks of any investments course and reflects the options in the supporting text
books. It starts with a characterization of the investments environment. The it covers the other topics in an increasing
difficulty approach: fixed income instruments, followed by portfolios and finally stocks.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas para introdução dos conceitos articuladas com aulas dedicadas à resolução e discussão de casos
práticos de acompanhamento das matérias. A participação ativa dos/as alunos/as é fortemente incentivada. Um jogo
de simulação de gestão de carteiras de ações ao longo do curso, permitirá uma experiência de aprendizagem handson. Dada a natureza essencialmente quantitativa das matérias abordadas, a folha de cálculo será o instrumento
privilegiado para a resolução dos diferentes exercícios de aplicação.
Para avaliação de conhecimentos consideram-se duas alternativas: Percurso A (recomendado) e o Percurso B
(alternativo). O percurso A, considera trabalhos de grupo e teste final individual de escolha múltipla. O percurso B
considera apenas o exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository lectures to introduce students to the main concepts coupled with more practical lectures aimed at problem
solving and to motivate class discussion on the subjects taught. A portfolio management simulation competitive game
allows for a hands-on learning experience. Evaluation considers two alternative paths: path A (recommended) and path
B. Path A includes group projects and a final multiple choice individual test. Path B considers a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição prévia dos conceitos revela-se indispensável para fomentar a discussão informada dos assuntos bem
como para a resolução dos problemas de investimentos. O jogo de bolsa permite que o estudante tenha a
possibilidade de experimentar, ao seu ritmo, os riscos e benefícios do investimento bolsista.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Previous contact with the theoretical concepts is indispensable for an informed discussion on the subjects taught as
well as for the resolution of the investments exercises. The trading game allows students to experience, at their own
pace, the benefits and risks of stock market investment.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BODIE, Zvi ; KANE, Alex ; MARCUS, Alan J. - Essentials of investments. 7th ed.. Boston : McGraw-Hill, 2008.
INVESTIMENTOS financeiros : teoria e prática. António Mota [e tal.]. Lisboa : Edições Sílabo 2009.
PINHO, Carlos ; SOARES, Isabel. - Finanças - mercados e instrumentos. 2ª ed. rev.. Lisboa : Edições Sílabo, 2007.

Mapa IX - Contabilidade Pública
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Pública
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Margarida Faustino Jorge - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não se aplica
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Enquadrando a natureza particular da Contabilidade Pública no Sector Público Administrativo português, nesta
unidade curricular pretende-se dar a conhecer conceitos, princípios e métodos actualmente usados na Contabilidade
Pública portuguesa – assente no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) – ao mesmo tempo procurando que os
estudantes comprendam a importância e conteúdo das demonstrações orçamentais e financeiras que constituem os
principais documentos de prestação de contas de uma entidade pública em Portugal.
Procurar-se-á também caracterizar o processo de transformação da Contabilidade Pública portuguesa nas últimas
décadas, em articulação com as reformas a nível internacional.
Ao mesmo tempo que se enfatiza o carácter instrumental da disciplina, procurar-se-á transmitir conhecimentos
teóricos sobre algumas questões nucleares, em articulação com alguns aspectos associados às finanças públicas,
designadamente a importância do Orçamento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Starting by approaching the nature of Public Sector Accounting, namely framed within the Portuguese Administrative
Public Sector, this course aims at conveying concepts, principles and methods currently used in the Portuguese
Public Sector Accounting – based on the Public Sector Accounting Official Plan (POCP), at the same time as it looks
for students to understand those budgetary and financial statements that are the main reporting statements of a Public
Sector entity in Portugal.
The process of change of the Portuguese Public Sector Accounting in the last decades will also be characterized,
linking with the reforms happened at international level.
Through a brief approach both to the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) and to the
international body that has issued them (IPSASB-IFAC), one additionally introduces the topic of Public Sector
Accounting international harmonization.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Contabilidade Pública face à Contabilidade Privada – enquadramento do Sector Público em Portugal.
2. Da Contabilidade Pública tradicional à Contabilidade Pública atual – a reforma da Contabilidade Pública portuguesa
e as tendências de reforma a nível internacional.
3. O Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) enquanto base do sistema integrado de Contabilidade Pública em
Portugal:
3.1. Objetivos dos três subsistemas contabilísticos – Orçamental, Patrimonial e de Custos;
3.2. Princípios e regras orçamentais e princípios contabilísticos;
3.3. Critérios de valorimetria;
3.4. Classificadores orçamentais e patrimoniais; Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).
4. Fases do ciclo da despesa e da receita e breve abordagem ao conteúdo e operações das principais contas.
5. O relato financeiro (prestação de contas) das entidades públicas – conteúdo e forma das demonstrações
orçamentais e financeiras; objetivos da informação relatada.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Public Sector Accounting versus Business Accounting. 2. From traditional to actual Public Sector Accounting – the
reform of Portuguese Public Sector Accounting and the reform trends at international level. 3. The Public Sector
Accounting Official Plan (POCP) as basis to the Public Sector Accounting integrated system in Portugal – objectives of
the three accounting subsystems (Budgetary, Financial/Patrimonial and Cost Accounting); accounting and budgetary
principles and rules; measurement criteria; budgetary and patrimonial accounts classifications. 4. Phases of both
expenditures and revenues cycles, briefly addressing the main accounts contents. 5. Public Sector entities financial
reporting – budgetary and financial statements contents and form; main purposes of the reported information. 6.
Notion of public patrimony and introduction to the Classification and Inventory of State Assets (CIBE). 7. International
harmonization in Public Sector Accounting.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As aulas mais teóricas, primeiramente, caracterizam o contexto da Contabilidade Pública, apresentando as reformas
que têm ocorrido em Portugal e a nível internacional; seguidamente procede-se à abordagem do Plano Oficial de
Contabilidade Pública (POCP) em articulação com aspetos associados às finanças públicas, designadamente ao
Orçamento. Os exercícios das aulas mais práticas abordam os conceitos básicos da Contabilidade Pública, registam
operações das fases de execução das despesas e receitas públicas, e permitem a elaboração das demonstrações
financeiras e orçamentais de síntese.
Estas matérias visam: compreender a reforma da Contabilidade Pública portuguesa; conhecer o sistema contabilístico
baseado no POCP (integrando Contabilidade Orçamental, Patrimonial e de Custos); perceber a lógica do Orçamento e
das operações orçamentais e suas consequências nos três subsistemas; e saber preparar os mapas de síntese,
componentes principais do relato financeiro das entidades públicas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Lectures firstly characterise the Public Sector Accounting context, presenting the reforms that have happened in
Portugal as well as internationally; in the following, the Public Sector Accounting Chart of Accounts (POCP) is
approached in articulation with public finance issues, namely concerning the Budget. Exercises in classes address
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Public Sector Accounting basic concepts, record operations in the main stages of public expenditures and revenues,
and allow preparing synthetic financial and budgetary statements.
These matters aim at: understanding Portuguese Public Sector Accounting; knowing the accounting system based
upon POCP (integrating Budgetary, Financial and Cost Accounting); understanding the logic of Budget and budgetary
operations as well as their consequences on the above three subsystems; and knowing how to prepare the synthetic
statements, the main components of public sector entities’ financial reporting.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona em aulas teórico-práticas, combinando uma abordagem expositiva das matérias mais
teóricas (acompanhadas, quando conveniente, por exemplos ilustrativos), com discussão e resolução de exercícios
em aulas mais práticas. As aulas finais serão dedicadas à apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos
pelos alunos.
Todo o material de apoio à disciplina (com exceção de livros e diplomas legais) é disponibilizado na respectiva página
da plataforma NÓNIO
Avaliação:
Regime misto – a avaliação final resultará da combinação da nota do exame final (60%), presença nas aulas (5%) e um
trabalho em grupo de 2 alunos (35%), que consiste no desenvolvimento de um tema da lista de sugestões, a ser
apresentado e discutido no final do semestre.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Since the course comprises theoretical-practical lectures, these are, at the beginning, essentially expositive,
complemented when appropriate, by illustrative examples. Later they become fundamentally practical classes, for
discussion and resolution of case studies and exercises specially prepared for the course. At the final, a few classes
will be dedicated to presentation and discussion of essays prepared by the students.
Evaluation: Combined regime or final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular compreende aulas mais teóricas com apresentação de conceitos e temáticas no âmbito da
Contabilidade Pública portuguesa (com algumas referências à situação internacional, quando apropriado), fomentando
discussões entre os alunos sobre os vários assuntos. Adicionalmente, usa exercícios práticos para conduzir os
alunos na aplicação dos conceitos mais teóricos e na preparação dos documentos principais das contas anuais de
uma entidade pública. Os trabalhos finais, designadamente sob a forma de fichas de leitura de artigos científicos,
procuram não só fornecer aos alunos uma visão de outros assuntos de Contabilidade Pública não abordados
diretamente nas aulas, como também introduzir métodos de trabalho, nomeadamente de revisão de literatura, com
vista a prepará-los para a dissertação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit comprises theoretical lectures presenting concepts and topics within the scope of Portuguese
Public Sector Accounting (with references to international situations when appropriate), encouraging discussions
among the students on several matters. Additionally, exercises are used to guide the students in the application of the
theoretical concepts and in the preparation of the main statements of the annual accounts of a public sector entity. The
final assignments, namely as scientific papers reading fiches, seek not only to offer the students a broad vision of
other topics not directly addressed in the course, but also to introduce working methods, especially regarding
literature review, aiming at preparing them to the dissertation.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BERNARDES, A. Ferreira, Contabilidade Pública e Autárquica (POCP e POCAL), 2ª ed., Coimbra, CEFA, 2003
CAIADO, A. Pires; Ana C. Pinto, Manual do Plano Oficial de Contabilidade Pública, 2ª ed., Lisboa: Áreas Editora, 2001.
CAIADO, A. Pires, Olga Silveira, João Carvalho, Contabilidade Pública: legislação, Àreas Editora, 2006
CAIADO, A. Pires; J. Carvalho; Olga Silveira, Contabilidade Pública Casos Práticos, 1ª ed. Lisboa: Áreas Editora, 2007
CARVALHO, J.; Vicente Pina Martinez; Pradas, L. T., Temas de Contabilidade Pública: inclui POCP português, Lisboa:
Editora Rei dos Livros, 1999
CARVALHO, J.; J. M. Afonso Alves, Cadastro e inventário dos bens do estado (CIBE) : comentado, Lisboa: Publisher
Team, 2006
FRANCO, A L. de Sousa, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol 1., 4ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1995.
JONES, .; M. Pendlebury, Public Sector Accounting, 5th ed., Pitman Publishing, 2000
PINTO, A. C.; Paula G. dos Santos, Gestão Orçamental Pública, Publisher Team, 2005

Mapa IX - Noções Gerais de Direito para Pequenas e Médias Empresas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções Gerais de Direito para Pequenas e Médias Empresas
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Elisabete Gomes Ramos - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
As PME constituem 99,8% (INE, 2011) das empresas existentes em Portugal. Esta realidade económica é objeto de
regulação jurídica. Por isso, o objetivo fundamental desta unidade curricular é tratar questões fundamentais relativas à
regulação jurídica das PME.
Com o ensino desta unidade curricular espera-se que cada Estudante adquira um conhecimento razoável da regulação
jurídica fundamental aplicável às pequenas e médias empresas. Em particular, é esperado que os Estudantes: a)
obtenham conhecimentos sobre os modos de criação do direito que regula as PME’s; b) estejam habilitados a
identificar os diversos titulares das PME’s; c) fiquem a conhecer as diversas alternativas jurídicas para a criação e
gestão de PME’s; d) possuam conhecimentos que lhes permitam tomar decisões empresariais mais informadas e
sustentadas juridicamente.
Espera-se que os estudantes consigam, no contexto das empresas, dialogar com os juristas e desenvolvam
capacidade de análise crítica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
SMEs represent 99.8% (INE, 2011) of the Portuguese enterprises. SMEs depend on legal regulation. This course unit
focuses on the fundamental legal regulation concerning SMEs.
Students are expected to acquire a general knowledge of the fundamentals of the Portuguese legal system and to
recognise the importance of legal regulation on business activities. At the end of the course unit students are expected
to be able: a) to demonstrate an understanding about how the law that regulate SMEs is produced; b) to identify the
various kinds of SMEs owners; c) to know the various legal alternatives on SME creation and management; d) to have
the knowledge allowing them to make legally informed business decisions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A Unidade curricular Noções Gerais de Direito para PME foi criada especificamente para o Curso de Mestrado em
Contabilidade e Finanças da Faculdade de Economia de Coimbra. Foram escolhidos as questões jurídicas
consideradas mais relevantes para a compreensão da regulação relativa às PME.
1. O que é o direito?
2. Constituição da República Portuguesa e PME
3. A integração de Portugal na União Europeia
4. Criação e gestão de PME
5. PME e a resolução dos conflitos
6. PME em crise
6.2.1.5. Syllabus:
The General Legal Notions for SMEs course unit has been created especially for the Master on Accounting and Finance
of the Faculty of Economics of the University of Coimbra. The legal issues that are addressed are the most relevant to
give an understanding of the SMEs legal regulation.
1. What is law?
2. The Portuguese Constitution and SMEs
3. Portuguese EU integration
4. SMEs creation and management
5. SMEs and conflict resolution
6. The SMEs crisis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência resulta do seguinte:
a) Os temas escolhidos estão focados no tratamento de vários aspetos jurídicos relevantes para as PME.
b) Os temas relativos à Constituição da República Portuguesa e PME e Lei e a definição de PME centram-se nos
modos constitucionalmente válidos de criação de direito que vinculará as PME e analisam as normas constitucionais e
legais que versam especificamente a PME.
c) É dado particular interesse aos sujeitos criadores de PME: neste capítulo são tratados os empresários em nome
individual e as pessoas coletivas criadoras de PME. Ou seja, são abordados os Pequenos e Médios Empresários.
d)São apresentados os diversos processos de criação de PME. Esta informação é relevante também numa perspetiva
de futuras iniciativas de empreendedorismo.
e) Com esta formação, os alunos ficarão habilitados a contribuir validamente, no contexto dos agentes económicos,
para a formação de decisões empresariais mais informadas sob o ponto de vista jurídico.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The consistency between the syllabus and the purposes of the course unit results from:
a) The course unit focus on the legal issues relevant to SMEs;
b) Both the topic related to the Constitution of the Portuguese Republic and SMEs and the topic related to Law and
SMEs focus on the sources of the SMEs legal regulation;
c) Special attention is given to SMEs founders: Individuals and legal persons. Students get acquainted with the various
processes of SMEs creation. This information is also important from the point of view of future entrepreneurship
initiatives.
d) Students will be able to make valuable contributions to legally informed decisions in business contexts.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição dos conteúdos fundamentais com o acompanhamento das normas legais aplicáveis. Consulta e análise da
legislação aplicável. Interpelação frequente aos Alunos e Alunas solicitando a análise crítica de casos concretos.
Análise de jurisprudência dos tribunais portugueses. Resolução de hipóteses práticas que impliquem a aplicação dos
conhecimentos anteriormente ministrados.
Regimes de avaliação:
A. Regime geral: exame final (100%);
B. Avaliação contínua: dois testes (40%+60%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures include both theory and examples taken from real-life and court cases. Students will be asked to solve
practical cases in which they have to apply the legal knowledge acquired during lectures and will be further
encouraged to examine some leading cases and decisions taken by both Portuguese and European courts.
Evaluation
A. Standard regime – written examination (100%)
B. Continuous evaluation: two written tests during the semester (40% +60%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Observa-se existir completa coerência entre as metodologias de ensino com os objetivos da aprendizagem da unidade
curricular porque:
a) a exposição oral das matérias lecionadas transmite aos Estudantes os grandes quadros de cada um dos temas;
b) A exposição oral é acompanhada pela indicação das normas aplicáveis. O Estudante ficará a conhecer a regulação
legal das PME;
c) O debate crítico de jurisprudência permite a troca de ideias entre Estudantes, o contacto com problemas suscitados
pela vida prática e a perceção da orientação seguida pelos tribunais nas questões relacionadas com as PME
lecionadas no Curso;
d) a resolução de casos práticos exige que os alunos apliquem, em uma situação real, os conhecimentos teóricos
obtidos. Com esta metodologia, procura-se que os Estudantes percebam o relevo do direito para as decisões
informadas.
Com estas metodologias, oferece-se aos alunos e alunas uma aproximação ao que acontece quotidianamente no
mundo empresarial. É uma forma de a formação ter uma dimensão prática que alerte os estudantes para o facto de que
o direito serve para resolver problemas concretos e quotidianos suscitados no âmbito das PME.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is consistency between the teaching methodologies and the goals of the course unit because:
a) Lectures introduce students to the main concepts of each subject;
b) Lectures include the indication of the applicable law. By this methodology, students will learn the rules governing
SMEs;
c) Jurisprudence discussion allows the exchange of ideas among students, the contact with the issues that arise in
real-life contexts and an understanding of courts’ ruling on the matters taught at the Course which relate to SMEs;
d) Solving practical cases demands that students apply to real-life situations the concepts and the theoretical
knowledge acquired during lectures. By doing so, it is expected that students understand the importance of law to
informed decisions.
This methodology brings students closer to the daily reality of the business world. Through this training’s practical
dimension students will learn that law solves real problems that SMEs often face.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ASCENSÃO, José de Oliveira — Direito civil : teoria geral. Coimbra : Coimbra Editora, 1997-2002. 3 vol
ESTUDOS de direito das sociedades. Pedro Maia [et al.]. 10.ª ed. Coimbra :
Edições Almedina, 2010.
HENRIQUES, Miguel Gorjão. - Direito da União : história, direito, cidadania, mercado interno e concorrência. 6ª ed.
Coimbra : Edições Almedina, 2010.
JUSTO, António Santos - Introdução ao estudo do direito.
5.ª ed. Coimbra : Coimbra Editora, 2011.
MACHADO, João Baptista — Introdução ao direito e ao discurso legitimador. 18ª reimp. Coimbra: Edições Almedina,
2010.
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NAMORADO, Rui — Noções gerais de direito. Coimbra : FEUC, 2009. 2 vol.
PINTO, Carlos Alberto da Mota — Teoria geral do direito civil. 4ª ed. Por António Pinto Monteiro ; Paulo Mota Pinto.
Coimbra : Coimbra Editora, 2005.

Mapa IX - Complementos de fiscalidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
Complementos de fiscalidade
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Ferreira Martins - 28 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Tomás Cantista Castro Tavares - 12 horas de contato
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Tomás Cantista Castro Tavares - 12 hoursof lecturing load
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos centrais desta disciplina são:
Desenvolver alguns aspetos particulares da tributação empresarial. Em especial, o planeamento fiscal e suas
limitações, a tributação das empresas individuais e aspetos jurídicos das garantias e deveres dos contribuintes serão
abordados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central learning purposes are:
a) The analysis of limits and problems of tax planning
b) Highlight the legal tax issue faced by managers
c) Analyze the taxation of individual enterprises
d) Stress the relevance of scientific literature on Taxation in order to foster research interest in students
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cada uma das sessões letivas da disciplina trata de um tema. Os temas a tratar são os seguintes:
1- A distinção entre planeamento, evasão e fraude no plano tributário
2- Planeamento fiscal e cláusulas anti–abuso. O artigo 38º da LGT
3- O decreto-lei 29/2008 e a luta contra o planeamento fiscal abusivo
4- Análise de casos sobre a fronteira entre planeamento e evasão fiscal
5- Jurisprudência recente sobre planeamento fiscal
6- A tributação das mais-valias em IRS
7- A tributação dos rendimentos empresariais em IRS
8- Contencioso fiscal e gestão de empresas: aspetos essenciais do contencioso fiscal
9- A responsabilidade tributária de órgãos de administração das empresas e dos TOC
10- Métodos indiretos e litigância fiscal
6.2.1.5. Syllabus:
1- Tax planning and tax eavsion
2- Anti-abuse clauses
3- Abusive tax planning in the Portuguese law
4- The case of Jerónimo Martins SGPS: court decisions in anti-abuse clauses
5- EU Court of Justive and tax planning
6- Capital Gains taxation
7- Individual entreprise taxation
8- Tax litigation
9- Indirect methods of taxation
10- Evaluation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos científicos evidenciam a ligação entre a contabilidade (tema central do Mestrado) e o direito fiscal, na
vertente de tributação do rendimento individual e societário.
Os limites e fronteiras do planeamento fiscal e tema em destaque.
A discussão de aspetos jurídico-contabilístico-fiscais exige uma abordagem multidisciplinar, que evidencie as
diversas vertentes da análise e resolução das questões fiscais da gestão das empresas.
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Sendo a equipa docente (António Martins e Tomás Tavares) constituída por um jurista e um economista entende-se
que contempla um mix de competências adequado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics considered in the syllabus show a central purpose of linking legal and economic issues in tax planning and
tax management corporate life. A multidisciplinary (accounting, law, economics) is required, and students are required
to have a broad view of such phenomena.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino são:
1- Breve apresentação de aspetos conceptuais relacionados com o tratamento dos temas
2- Análise do enquadramento normativo ( IRC, LGT, CPPT) dos assuntos tratados
3- Discussão sobre temas relativamente aos quais as dúvidas interpretativas mais se colocam
4- Resolução de casos práticos que evidenciam a complexidade tributária
Avaliação: consta de trabalho individual, que implica a escrita de um texto passível de publicação em revista. O tema
deve ser relacionado com os tópicos abordados na disciplina.
Regras para a respetiva escrita: Máx 20 p, excl. bibliografia; Letra Times, 1,5 espaço, tamanho 12.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1- Brief presentation of accounting questions related to each topic
2- Legal and economic analysis of tax planning
3- Case study discussion, exemplifying how each topic can be relevant in managing the tax position of a company
4- Presentations by students of group work based on topics covered and with teacher´s supervision.
Evaluation: Writing an essay that could be submitted to a tax journal.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino da disciplina visa um duplo objetivo:
- tratar de temas importantes e complexos da fiscalidade empresarial, realçando a sua relevância para a função de
decisão fiscal, focando em especial a ligação com o direito;
- preparar os estudantes para a investigação em fiscalidade.
Assim, os aspetos conceptuais abordados e os estudos de caso, bem como a leitura e a apresentação de textos
científicos, combinam-se para atingir estes objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course has a double purpose:
- Analyze important and complex topics in corporate Taxation, showing its importance to tax managers. The link
between economic and legal issue in tax planning will the central focus.
- Foster students´ research interest in the tax area.
Thus, economic and legal analysis, case studies, and group work combine to reach these objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Legislação fiscal atualizada
J. Luis Saldanha Sanches, Os limites do planeamento fiscal, Coimbra Editora, 2006
J. Luis Saldanha Sanches ; Reestruturação de empresa e limites do planeamento fiscal, Coimbra editora, 2009
Manuel H Freitas Pereira , Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2007
Rui Duarte Morais , Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra, 2007
Outros livros e artigos aconselhados pelos docentes

Mapa IX - Direito do Trabalho e da Segurança Social
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Trabalho e da Segurança Social
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Catarina Cláudia Ferreira Frade - 40 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com o ensino da unidade curricular espera-se que cada aluno/a adquira um conhecimento razoável dos quadros
jurídicos fundamentais que enquadram o relacionamento dos trabalhadores e das empresas no âmbito da relação
laboral e na esfera da proteção social pública.
Pretende-se que os/as alunos/as adquiram instrumentos que lhes permitam tomar decisões empresariais mais
informadas e sustentadas no que concerne à proteção e gestão do trabalho assalariado, designadamente:
• identificar os principais direitos e deveres laborais;
• conhecer os sistemas contributivos de segurança social.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With the teaching of labour and social security law is expected that each student acquire a reasonable knowledge of
basic legal frameworks which govern the relationship of workers and their employers within the employment
relationship and the social protection sphere.
It is intended that the students obtain instruments that allow them to make more informed and better sustained
management decisions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Trabalho, mercado e proteção social. 2. Celebração, maturação e extinção do contrato de trabalho. 3. As relações
coletivas de trabalho. 4. O sistema de segurança social português.

6.2.1.5. Syllabus:
. Labor, market and social protection. 2. Celebration, maturation and termination of labor contract. 3. The collective
labor relations. 4. The Portuguese social security system.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Depois da conclusão do estudo da unidade curricular, cada aluno/a deverá alcançar um conhecimento suficiente sobre
os principais aspectos da regulação jurídica do trabalho assalariado e do regime de segurança social portugueses.
Para o efeito são ministrados conhecimentos teóricos e práticos sobre aspetos considerados de maior relevo na
configuração atual das relações laborais e previdenciais. Espera-se que, deste modo, e uma vez inserido/a no mercado
de trabalho, o/a aluno/a possa utilizar esses conhecimentos quer na melhoria da gestão dos recursos humanos no
quadro das organizações, quer no apoio à prevenção e/ou resolução de conflitos juslaborais e jusprevidenciais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
After the conclusion of the course, each student must achieve a sufficient knowledge about the main aspects of legal
regulation of labor and social security system in Portugal. For this purpose are given theoretical and practical
knowledge about aspects considered most relevant in the current configuration of industrial relations and welfare. It is
hoped that in this way, and once inserted in the labor market, the student may use that knowledge to improve the
management of human resources within organizations or to support the prevention and / or resolution of labor and
welfare disputes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação das aulas combina momentos de exposição da docente com a intervenção dos alunos e desenvolve-se
em torno de várias abordagens metodológicas:
- Exposição dos conteúdos fundamentais com o acompanhamento e análise da legislação nacional e comunitária
relevante.
- Exposição e discussão de notícias relacionadas com a temática da unidade curricular.
- Resolução de exercícios práticos para aplicação dos conteúdos ministrados e consolidação dos conhecimentos.
- Presença de um conferencista com uma vasta experiência científica ou profissional no âmbito do Direito do Trabalho
e da Segurança Social.
A avaliação da unidade curricular foi orientada pelo número de alunos inscritos e pela duração temporal da unidade
curricular. Além do regime geral de avaliação (exame final escrito), os discentes poderão optar por um regime de
avaliação contínua, traduzido em dois testes intercalares e um trabalho escrito que substituem o exame final. .
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching combines moments of presentation by the teacher
with the intervention and inquiry of the students. It is developed around various methodological approaches:
- Exhibition of the main contents and analysis of relevant EU and national legislation.
- Presentation and discussion of news related to the contents of the course.
- Resolution of practical exercises to consolidation of knowledge.
- Presence of a speaker with a vast experience (scientific or professional) in the fields of Labor Law and Social Security
Law.
The evaluation of the course was constrained by the number of students enrolled and the temporal duration of the
course. The students may choose between a final exam and a system of continuous assessment, translated into two
interim tests and a written paper to replace the final exam..
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o direito do trabalho e da segurança social um quadro normativo que conforma e condiciona as decisões
estratégicas das empresas quanto à utilização da força de trabalho é importar dotar os que nelas participam
(trabalhadores e empregadores) da sua compreensão básica.
Por isso mesmo, a exposição dos conteúdos é indissociável de uma elucidação das normas jurídicas aplicáveis e de
uma experimentação ao nível da resolução de exercícios práticos baseados em casos reais. Do mesmo passo se
sensibilizam os/as alunos/as para o significado das notícias económicas relacionadas com o trabalho assalariado e a
assistência social aos trabalhadores e se valoriza e estimula a sua própria análise crítica.
Crê-se que, deste modo, é possível habilitar estes discentes a tomar decisões profissionais e empresariais mais bem
fundamentadas. A sua compreensão sobre os principais direitos e deveres dos trabalhadores, bem como sobre as
prerrogativas e obrigações laborais e previdenciais das empresas contribuirá para uma gestão dos recursos humanos
mais equilibrada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As labor and social security law shapes and determines the strategic corporate decisions regarding the use of the
workforce is important to arm those who participate in them (workers and employers) with their basic understanding.
Therefore, the exposure of content is inseparable from an elucidation of the applicable legal rules and a trial at the
resolution of practical exercises based on real cases. At the same time it is positive to sensitize students to the
significance of economic news related to work and social assistance issues encouraging their own review.
It is believed that in this way, one can enable these students to make professional and business decisions better
founded. Their understanding of the main rights and duties of workers, as well as the privileges and responsibilities of
companies contribute to make human resource management more balanced.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
João Leal Amado, Contrato de Trabalho, Coimbra: Coimbra Editora, 2010
Júlio Manuel Vieira Gomes, Novos Estudos de Direito do Trabalho, Coimbra: Coimbra Editora, 2010
Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, Direito do Trabalho, Coimbra: Almedina, 2010
António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, Coimbra: Almedina, 2010
Apelles J. B. Conceição, Segurança Social - Manual Prático, Coimbra: Almedina, 2008
Joana Vasconcelos, A Revogação do Contrato de Trabalho, Coimbra: Almedina, 2011
Nota: a revisão da legislação laboral atualmente em curso será incorporado logo que esteja em vigor. Até lá será feita
uma referência ao teor das alterações previstas sempre que tal se justifique.
Note: the revision of labor legislation currently underway will be incorporated as soon as it is in force. Until then there
will be a reference to the content of the planned changes whenever justified.

Mapa IX - Direito da Concorrência
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito da Concorrência
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Catarina Cláudia Ferreira Frade - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se que cada aluno/a adquira um conhecimento razoável das regulações nacional e comunitária da
concorrência, nas vertentes do direito substantivo, processual e institucional.
Pretende-se que os discentes adquiram instrumentos que os habilitem a tomar decisões empresariais mais
informadas e sustentadas. Os alunos devem conhecer o papel e as funções dos reguladores da defesa da
concorrência e sobre os mecanismos de reacção à disposição das empresas contra práticas lesivas da concorrência.
Especificamente, os discentes deverão adquirir as competências necessárias que lhes permitam:
• identificar as mais importantes infracções anticoncorrenciais previstas na legislação portuguesa e da União
Europeia;
• perceber as principais consequências jurídicas associadas à prática de tais infracções;
• reconhecer os mecanismos à disposição das empresas para reagir contra práticas anticoncorrenciais;
• ajuizar da entidade a que devem dirigir uma denúncia de práticas anticoncorrenciais.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
One expects that each student acquires a reasonable knowledge of national and EU competition law, both with regard
to the substantive law as the procedural and institutional aspects.
Students should acquire relevant tools to make more informed business decisions when competition matters are at
stake.
It is also intended that they acquire information on the role and functions of competition authorities, as well as on
mechanisms available to companies to protect them against harmful competition practices.
Students should acquire the necessary skills to enable them to:
• identify the most important anticompetitive conducts prescribed by the national and European competition law;
• understand the main legal consequences associated with the commission of such offenses;
• recognize the mechanisms available to companies to react against those anticompetitive practices;
• select the entity to address a complaint of anticompetitive practices.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Mercado, Direito e Concorrência. 2. Direito da concorrência: a concorrência desleal e outras práticas de
concorrência ilícita; a defesa da concorrência. 3. Âmbitos de aplicação do direito de defesa da concorrência: nacional
e comunitário. 5. Autoridades nacionais e comunitárias em matéria de concorrência: competências; Rede Europeia de
Autoridades da Concorrência (ECN); regras processuais. 6. Mercado relevante. 7. Coligações. 8. Abuso de posição
dominante e abuso de dependência económica. 9. Controlo das concentrações. 10. Auxílios de Estado. 11. Empresas
públicas, SIEG e direito da concorrência.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Market; Law and Competition. 2. Competition law: unfair competition and other unlawful competitive practices; the
protection of competition. 3. National and EU antitrust law: national. 5. National and EU competition authorities. 6.
Relevant market. 7. Coalitions. 8. Abuse of dominant position and abuse of economic dependence. 9. Merger´s control.
10. State aid. 11. Public companies, SGEI and competition law.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A realidade das PME, organização económica em que se insere boa parte dos discentes da unidade curricular, é a da
convivência regular no mercado nacional e mesmo no mercado comunitário. No seu relacionamento com o mercado,
estas empresas tomam decisões e sofrem o impacto de decisões de empresas concorrentes e parceiros de negócios
que podem revelar-se manifestamente anti-concorrenciais. Essas práticas anticoncorrenciais põem em causa quer
uma concorrência leal, quer uma concorrência livre. São estes os dois domínios do direito da concorrência abordados,
em especial as práticas mais gravosas das empresas, como as colusões, os cartéis, os abusos de posição dominante
e os abusos de dependência económica. A ilustração dos conteúdos teóricos e legais com casos concretos permitirá
aos discentes associá-los mais facilmente ao seu contexto profissional e sensibilizá-los para práticas similares
envolvendo a sua organização.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
SMEs, which employ most of the students of the course, operate in the domestic market and even in the EU market. To
this end, companies make decisions and suffer the impact of decisions of competitors and business partners that can
prove to be manifestly anti-competitive. These anti-competitive conducts undermine fair and free competition. They
also affect the performance of companies and the market as a whole. That is why a particular focus will be made on the
more serious anti-competitive practices such as cartels, abuses of dominance and abuse of economic dependence.
The illustration of the theoretical and legal aspects with relevant cases will make the students aware of similar
practices that could involve their own organizations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação combina momentos de exposição da docente com a intervenção dos alunos e apoia-se em várias
abordagens metodológicas:
- Exposição de conteúdos com análise da legislação relevante
- Discussão de notícias pertinentes para o tema
- Resolução de exercícios práticos
- Presença um conferencista com experiência profissional em Direito da Concorrência.
Além do regime geral (exame final escrito), os discentes poderão optar por um regime de avaliação contínua: dois
testes intercalares que substituem o exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching combines presentation by the teacher
with the inquiry of the students. It is developed around various methodological approaches:
- Exhibition of the contents combined with the analysis of legislation;
- Discussion of relevant news
- Resolution of practical exercises
- Presence of one expert in the field of competition law
The students may choose between a final exam and a system of continuous assessment, translated into two interim
tests that replace the final exam.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Embora se trate de uma disciplina jurídica, o propósito da unidade curricular não é a de formar hipotéticos juristas. A
generalidade dos/as alunos/as encontra-se já inserida no mercado de trabalho e as suas formações académicas de
base estão ligadas sobretudo às áreas da engenharia e gestão. A sua atividade profissional desenvolve-se
maioritariamente no setor empresarial privado e particularmente nas áreas da gestão financeira, comercial ou de
produção da sua empresa.
Sendo o direito da concorrência um quadro normativo que simultaneamente limita e protege certas decisões
estratégicas das empresas é importar dotar os que nelas participam da sua compreensão básica.
Por isso mesmo, a exposição dos conteúdos é indissociável de uma elucidação das normas jurídicas aplicáveis e de
uma experimentação ao nível da resolução de exercícios práticos baseados em casos reais. Do mesmo passo se
sensibilizam os alunos para o significado das notícias económicas relacionadas com a concorrência e se valoriza e
estimula a sua própria análise crítica.
Crê-se que, deste modo, é possível auxiliar estes discentes, enquanto profissionais, a tomar decisões empresariais
mais informadas e fundamentadas também juridicamente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Although this is a legal discipline, the purpose of the course is not to prepare hypothetical lawyers. The majority of
students are already inserted in the labor market and their basic academic backgrounds are mainly related to the areas
of engineering and management. Their professional activities develop mostly in the private sector and particularly in
the areas of financial, commercial or production management.
Competition law is a framework that simultaneously limits and protects certain strategic corporate decisions. It is
therefore important to provide those who have the responsibility of taking business decisions a basic understanding of
competition rules.
Therefore, the exposure of content is inseparable from a trial at the resolution of practical exercises based on real
cases. At the same time it is important to sensitize students to the meaning of news related to competition issues.
It is believed that in this way, students, as present or future professionals, will be able to make more informed and
legally well-founded business decisions.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CUNHA, C. - Controlo das concentrações de empresa: direito comunitário e direito português. Coimbra: Livraria
Almedina, 2005.
FONSECA, M. R.; FERREIRA, L. N. - O procedimento de controlo das operações de concentração de empresas em
Portugal: a prática decisória da autoridade da concorrência, à luz da lei nº 18/2003, de 11 de Junho. Coimbra:
Almedina, 2009.
GOMES, J. L. C. - Lições de direito da concorrência: Almedina, 2010.
PEGO, J. P M. - A posição dominante relativa no direito da concorrência. Coimbra: Livraria Almedina, 2001.
PEGO, J. P M. - O controlo dos oligopólios pelo direito comunitário da concorrência: a posição dominante colectiva.
Coimbra: Edições Almedina, 2007.
SANTOS, A. C.; GONÇALVES, M. E.; MARQUES, M. M. L. - Direito Económico. 6 ª ed. Coimbra : Livraria Almedina, 2011.
SILVA, M. M. - Direito da concorrência: uma introdução jurisprudencial. Coimbra: Edições Almedina, 2008.
SILVA, M. M. - O abuso de posição dominante na nova economia. Coimbra: Almedina

Mapa IX - Controlo de gestão
6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo de gestão
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Correia Cruz - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Partindo da conceção do controlo de gestão enquanto subsistema de informação preponderante no apoio à tomada de
decisão e baseada na estrutura da organização, pretende-se oferecer uma formação complementar e atualizada no
domínio do controlo de gestão, aprofundando a sua formação científica conjugada com uma componente prática que
valorize a articulação entre a contabilidade de gestão, o controlo de gestão e a visão estratégica para que a
organização ganhe vantagens competitivas e maximize o seu valor.
Objectivos:
Reconhecer a importância do controlo de gestão no apoio à tomada de decisão, na concretização da estratégia e
criação de valor das organizações;
Planear, construir orçamentos, para apoiar o processo de tomada de decisão, e controlar o desempenho da entidade;
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c0c05de7-c438-c2b2-02e4-4f26e132ebb8&formId=618a5700-f1a1-41dc-a535…

52/91

08/11/2019

ACEF/1112/09907 — Guião para a auto-avaliação

Selecionar, construir e usar instrumentos de controlo de gestão adequados à estrutura organizacional da entidade,
aos objetivos dos gestores e ao acompanhamento do desempenho e avaliação da criação de valor.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Based on the design of accounting information as a leading subsystem in decision making supporting and based on
the structure of the organization, the final aim is to offer additional and updated training in the field of management
control, deepening their scientific training and practice. This will enhance the relationship between management
accounting, management control and strategic vision to help organizations gain a competitive advantage and create
entity value.
Students will acquire the knowledge and skills to:
• Recognize the importance of management control to support decision making, in achieving the organization's
strategy and create corporate value;
• Plan and build budgets, to support the decision making process, and monitor performance of the entity;
• Select, create and use management control tools adapted to the entity's organizational structure, the needs of
management and assess the creation of corporate value, and analyze the entity strategic profitability.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
(1)O papel da contabilidade de gestão nas organizações;
(2) Conceitos e objectivos dos custos;
(3) O ABC (activity-based costing) e o ABM (activity-based management);
(4) A construção dos preços (preços externos e preços de transferência) e a gestão dos custos, a modelização do
resultado;
(5) Planeamento, orçamentação e controlo orçamental – análise de desvios;
(6) Orçamento global e responsability accounting;
(7) Contabilidade de gestão estratégica – custos e níveis de planeamento, custo alvo, ciclo de vida dos produtos e a
importância da curva de experiência;
(8) Sistemas de controlo de gestão e medidas de desempenho – ROI, EVATM e outras medidas de criação de valor; (9)
Construção e análise dos mapas de reporting – Tableaux de bord, balanced scorecard, o método learn e a análise da
rendibilidade estratégica.
6.2.1.5. Syllabus:
(1) The role of management accounting in organizations; (2) Cost concepts and objectives; (3) ABC (activity-based
costing) and ABM (activity-based management); (4) Pricing decisions (transfer pricing and external pricing), cost
management and return modeling; (5) Planning, budgeting and budgetary control - variance analysis; (6) Global budget
and accounting responsibility; (7) Strategic management accounting - cost and level planning, target costing, life cycle
costing and the importance of the experience curve; (8) Management control systems and performance measures ROI, EVA™ and other measures of value creation; (9) Construction and analysis of reporting maps - Tableaux de bord,
balanced scorecard, the learn method and strategic profitability analysis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todo o programa foi elaborado pressupondo que o aluno tenha tido um contacto prévio com matérias de Introdução à
Gestão; Contabilidade Financeira e Contabilidade de Gestão.
Os conteúdos programados vão construir uma plataforma de conhecimento evolutivo do aluno que, em suma, lhe
permite desenvolver capacidades de recolha, análise, seleção crítica e organização da informação da entidade para a
sua gestão e controlo de gestão; tendo subjacente a criação de valor.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The whole program was developed assuming that the student has had previous contact with the course units of
Introduction to Management, Financial Accounting and Management Accounting.
The programmed contents will build a platform for evolutionary knowledge of the students, in short, allowing them to
develop the capacity for collection, analysis, and critical selection and organization of information for management
control, with the underlying aim of creation of corporate value.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A apresentação dos temas é essencialmente expositiva com a apresentação e discussão de casos práticos
elucidativos do tema da aula. Para suscitar a reflexão crítica, dada a exiguidade do tempo, serão apresentados e
discutidos alguns artigos científicos sobre alguns dos conteúdos do programa, bem como estudos de caso
construídos pelos alunos. Todo o material de apoio à unidade curricular (com exceção da bibliografia adotada) é
disponibilizado na respetiva página do Nónio.
A avaliação tem dois formatos possíveis:
Regime misto:
a. 10% - Apresentação e discussão de trabalho de grupo teórico: enquadramento do tema e análise de um artigo
científico sobre o mesmo;
b. 30% - Apresentação e discussão de trabalho de grupo prático: recolha, análise e organização da informação de uma
organização numa perspetiva de gestão;
c. Exame final escrito - 60%.
Regime geral – exame final escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c0c05de7-c438-c2b2-02e4-4f26e132ebb8&formId=618a5700-f1a1-41dc-a535…

53/91

08/11/2019

ACEF/1112/09907 — Guião para a auto-avaliação

The course comprises theoretical exposure and discussion of practical cases. In the beginning lectures are essentially
expositive with the presentation and discussion of illustrative case studies. To inspire critical reflection, given the
scarcity of time, later lectures become more practical and participative with the presentation and discussion of essays
prepared by students, as well as case studies built by them. Class support material to the curricular unit (with the
exception of the recommended bibliography) is available on the respective page of Nónio.
Evaluation has two possible formats:
Mixed regime:
a. 10% - Presentation and discussion of theoretical group work: framework and analysis of a scientific paper about an
issue of the program;
b. 30% - Presentation and discussion of practical group work: collecting, analyzing and organizing information of an
organization from a management perspective;
c. 60% - Final exam.
General scheme: Final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nos primeiros cinco temas, de carater mais expositivo com a apresentação de casos práticos, os alunos são
convidados a resolver um ou dois casos práticos que serão corrigidos na aula subsequente. Nos restantes temas,
complementarmente, haverá a apresentação dos trabalhos teóricos e práticos e a discussão dos mesmos. O que
obrigará á presença dos alunos nas aulas, permitirá observar lacunas na aprendizagem, desenvolver as capacidades
de comunicação escrita e oral, bem como complementar os conhecimentos adquiridos com investigação de
bibliografia e a aplicação dos mesmos em contexto real.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the first five topics, this will be more expositive but with the presentation of case studies, students are asked to
solve one or two case studies that will be corrected in subsequent lessons. In other topics, in addition, there will be
presentation and discussion of theoretical and practical work. That which requires the presence of students in class,
will also bring awareness of possible gaps in learning, develop the skills of written and oral communication, as well as
complementing knowledge gained from literature research and its application in a real context.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Anthony, R. N., (2007), Management Control Systems, 12.ª Ed. Homewood, III.: McGraw-Hill, Boston, USA.
- Garrison, R. H.; E. W. Noreen; P. C. Brewer (2004), Managerial Accounting: Concepts for Planning, Control, Decision
making, 11th Ed., Irwin, Burr Ridge, Illinois, USA.
- Horngren, C. T.; S. M. Datar; G. Foster (2008), Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., Prentice Hall
International Editions, Upper Saddle River, Nova Jersey, USA.
- Jordan, H., J. Carvalho das Neves e J. A. Rodrigues (2011), O controlo de gestão: ao serviço da estratégia e dos
gestores, 9ª ed., Áreas Editora, Lisboa, Portugal.
- Martins, A.; I. Cruz ; M. Augusto; P. Pereira da Silva; P. G. Gonçalves (20011), Manual de Gestão Financeira
Empresarial, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, Portugal.

Mapa IX - Auditoria
6.2.1.1. Unidade curricular:
Auditoria
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Bernardo Vaz Ferreira - 40 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, de uma forma sistemática e prática, para cada área estrutural da empresa, atingir os seguintes objectivos
essenciais:
-Dar a conhecer o sistema de normalização contabilística e verificar a sua aplicabilidade;
-Transmitir as técnicas subjacentes ao sistema de controlo interno;
-Enunciar os procedimentos e verificações de conformidade e de substanciação adequadas;
-Concluir sobre se as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação financeira e
os resultados das operações.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning goal is to understand, in a practical way, for each functional area of the firm, the following:
- To review the actual accounting system and confirm its application;
- To teach the different technics related with the internal control system;
- To develop the control procedures and the substantive tests;
- To conclude whether or not, the financial statements represent the appropriate financial position and the operations
results.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Noções de auditoria. Normas técnicas e sistema de normalização contabilística
II. Erros, fraude e irregularidades e outras ilegalidades, sua prevenção e deteção
III. Noção de relevância. Relatórios de auditoria
IV.Documentação dos trabalhos
V. Fases de planeamento e execução dos trabalhos
VI. Controlo interno contabilístico e o seu impacto na programação dos trabalhos de auditoria
VII. Verificações de substanciação e validação
Meios financeiros líquidos
Vendas, clientes e outras contas a receber
Inventários e outros activos biológicos
Investimentos financeiros
Propriedades de investimento, activos fixos tangíveis, activos intangíveis, investimentos em curso e ativos não
correntes detidos para venda
Financiamentos obtidos
Gastos, fornecedores e outras contas a pagar
Estado e outros entes públicos
Provisões do período
Capital, reservas, resultados transitados e resultados.
6.2.1.5. Syllabus:
I. THE AUDITING ENVIRONMENT: PROFESSIONAL ETHICS, QUALITY CONTROL AND REGULATION
II. DETECTION RISK AND THE DESIGN OF SUBSTANTIVE TESTS
III. REPORTING AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS. OTHER SERVICES AND REPORTS
IV. AUDIT PLANNING: AUDIT OBJECTIVES, EVIDENCE AND WORKING PAPERS. MATERIALITY, RISK AND
PRELIMINARY AUDIT STRATEGIES,
V. ACCEPTING THE ENGAGEMENT AND PLANNING THE AUDIT
VI. UNDERSTANDING THE INTERNAL CONTROL STRUCTURE. TESTS OF CONTROLS/ASSESSING CONTROL RISK
VII. AUDITING THE TRANSACTION CYCLES
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Este programa permite atingir os objetivos de revisão do Sistema de Normalização Contabilística, conhecer as
técnicas de controlo interno das diferentes áreas, verificar os objetivos de auditoria e desenvolver os testes de
controlo e substantivos das áreas estruturais do Balanço e da Demonstração de Resultados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This program gives the possibility to review the actual accounting system, to teach the different technics, to develop
the control procedures and substantive tests and to conclude, whether or not, the financial statements represent the
appropriate financial position and the operations results of the company.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas com discussão de problemas reais da actividade do auditor.
Avaliação:
Hipótese I: Exame Final – 100%
Hipótese II: Exame Final – 65% e Trabalho de Investigação Individual – 35% . Tema do trabalho sujeito a aprovação
prévia.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Discussion of real practical cases of the auditor profession
Evaluation:
Option I: Standard exam - 100%
Option II: Final exam - 65% and individual working paper - 35%. The investigation's topic depends on previous
approval.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias utilizadas são as mais adequadas para uma aprendizagem correcta da profissão do auditor.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the most appropriated with the auditor profession.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Rui M. P., SNC Explicado, ATF – Edições Técnicas, 2009;
BOYNTON, William C., Raymond N. Johnson, Walter G. Kell, Modern Auditing, 7th ed., New York, John Wiley & Sons,
2001.
COSTA, Carlos Batista da, Auditoria Financeira, Teoria e Prática, Editora Rei dos Livros, 2008;
FERREIRA, José Vaz, Auditoria e Revisão de Contas, 2 vols., Coimbra, FEUC, 2008.
RODRIGUES, João, Sistema de Normalização Contabilística Explicado, Porto Editora, 2009;
WHITTINGTON, O. Ray; Kurt Pany, Principles of Auditing, 11th ed., Chicago, Irwin, 1995.

Mapa IX - Dissertação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Gomes Rodrigues - 210 horas de contacto
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Ferreira Martins - 40 horas de contato
Cidália Mota Lopes - 40 horas de contato
Liliana Marques Pimentel - 20 horas de contato
Mário António Gomes Augusto - 30 horas de contato
Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves - 40 horas de contato
Susana Margarida Faustino Jorge - 60 horas de contato
Vitor Manuel Reis Raposo - 20 horas de contato
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Manuel Ferreira Martins - 40 hours
Cidália Mota Lopes - 40 hours
Liliana Marques Pimentel - 20 hours
Mário António Gomes Augusto - 30 hours
Paulo Miguel Marques Gama Gonçalves - 40 hours
Susana Margarida Faustino Jorge - 60 hours
Vitor Manuel Reis Raposo - 20 hours
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O percurso científico do MCF é concluído pela elaboração de uma Dissertação de Mestrado. Trata-se de um trabalho
de investigação, supervisionado por um orientador, que deve pertencer ao corpo docente do MCF, podendo ser
acompanhado por um qualquer coorientador, interno ou externo à UO, em função da especificidade do tema a
desenvolver.
O aluno com a supervisão do orientador seleciona um tema no âmbito temático do mestrado e trata-o
aprofundadamente na sua dissertação.
O aluno realiza um trabalho de investigação, usando as metodologias mais adequadas. Deve obter um conhecimento
aprofundado do tema que selecionou para a sua Dissertação e deve ficar habilitado com as seguintes competências:
a) Expressão escrita de nível adequado;
b) Capacidade para gerir e organizar a informação;
c) Capacidade de análise, de síntese e reflexão crítica;
d) Capacidade para trabalhar temas interdisciplinares;
e) Capacidade para gerar novas ideias e para as sustentar perante um júri.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
MAF’s scientific route is completed by the submission of a Master’s dissertation. The dissertation is a research work
supervised by a supervisor, who must belong to MAF’s teaching staff, and may be accompanied by a co-supervisor,
internal or external to the OU, according to the specific nature of the subject to be developed.
The student, with the supervision of the supervisor, selects a subject within the master’s scope and addresses it in
depth in the dissertation.
The student conducts the research work using the appropriate methodologies. The student must acquire an in-depth
knowledge of the subject chosen to the dissertation and must be empowered with the following competencies:
a) Appropriate level of written expression;
b) Capacity to manage and organize the information;
c) Ability to analyse, summarize and reflect critically;
d) Ability to work interdisciplinary subjects;
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e) Ability to generate new ideas and to sustain them before a panel.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cada aluno escolhe um tema de dissertação, que submete à aprovação do(s) orientador(es) da Dissertação de
Mestrado.
Essa proposta acompanhada da declaração do orientador é, posteriormente, aprovada pela coordenação do MCF.

6.2.1.5. Syllabus:
Each student chooses a dissertation subject that must be approved by the supervisor(s).
The proposal of the dissertation subject, along with a declaration from the supervisor, must be approved by MAF’s
coordination.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A possibilidade de cada aluno escolher um tema de dissertação de Mestrado está em completa sintonia com os
objetivos da unidade curricular.
O objetivo desta unidade curricular do percurso científico é que cada aluno desenvolva e aprofunde um tema por si
escolhido, no contexto do âmbito temático do Mestrado. E que, para tanto, mobilize conhecimentos e metodologias
ministrados no decurso do Mestrado, de modo a poder desenvolver a sua capacidade de reflexão crítica e de criação
de novas ideias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The ability of every student to choose a dissertation subject is consistent with the objectives of the course unit.
The goal of this course unit of the scientific route is for every student to develop and deepen a subject of their choice,
in the context of the master´s thematic scope. To that end, students should mobilize the knowledge and methodologies
acquired in the master´s in order to develop their capacity for critical reflection and creation of new ideas.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Dissertação de Mestrado é um trabalho individual, mas sujeito à supervisão do orientador e/ou dos coorientadores.
A coordenação do MCF organiza sessões durante o desenvolvimento da dissertação, em que são apresentados,
perante alunos, professores e orientadores, os diversos projetos de dissertação. No decurso dessas sessões os
alunos são confrontados com questões e problemas que a sua investigação pode envolver, sendo que os diferentes
intervenientes podem/devem sugerir as melhorias que entendam convenientes.
A avaliação da Dissertação de Mestrado é feita de acordo com o estabelecido no Regulamento Académico da
Universidade de Coimbra, aprovado pelo Regulamento do Reitor da Universidade de Coimbra, n.º 344/2010, publicado
no Diário da República, II série, de 12 de abril de 2010.
A Dissertação é apreciada por um júri constituído nos termos do art. 52.º do Regulamento Académico e está sujeita a
um ato público de defesa, nos termos do art. 54.º do mesmo regulamento.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Master’s dissertation is an individual work, but subject to the supervision of the supervisor and/or co-supervisors.
MAF’s coordination organizes some sessions during the course of the dissertation, in which the various dissertation
projects are presented to students, teachers and supervisors. During these sessions students are confronted with the
issues and problems that their research might involve, and the various participants can/should suggest the
improvements that they deem convenient.
The evaluation of the Master’s Dissertation is done under the conditions laid down in the Academic Regulation of the
University of Coimbra (ARUC), approved by the Rector’s Regulation no. 344/2010, published in the Official Gazette, 2nd
series, 12 April 2010.
The Dissertation is assessed by a panel established in accordance with art. 52 of the Academic Regulation and is
subject to a public defence, pursuant to art. 54 of the same Regulation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A elaboração de um trabalho de investigação, sob a supervisão do orientador é coerente com os objetivos da unidade
curricular, porque permite:
a) O desenvolvimento individual do trabalho devidamente acompanhado e monitorizado;
b) A evolução do trabalho, com o contributo do/a orientadora e de toda a equipa do MCF;
c) O debate crítico dos resultados entretanto alcançados.
A apreciação dissertação por um júri constituído nos termos do RAUC e o ato público de defesa estão em sintonia
com os objetivos de aprendizagem da UC porque:
a) No momento da avaliação, o aluno apresenta o trabalho, evidencia as conclusões da investigação. O júri aprecia o
trabalho e o aluno tem a possibilidade de, no uso do contraditório, sustentar as suas ideias e defender o seu trabalho.
b) Esta forma de avaliar estimula o debate de ideias, desenvolve a capacidade de argumentar e expõe o trabalho do
candidato a um escrutínio rigoroso.
c)É garantida a transparência da avaliação pela realização do ato público de defesa.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The drawing up of a research work under the supervision of the supervisor is consistent with the goals of the course
unit because it allows:
a) the work’s individual development to be properly monitored
b) the supervisor and the whole MAF’s team contribution to the evolution of the work
c) the critical discussion of the outcomes achieved.
The assessment of the dissertation by a panel, formed according to ARUC, and the public defence are in line with the
course unit’s learning goals because:
a) during the public defence, the student presents the work and highlights the research findings. The panel assesses
the work and the student has the possibility of sustaining her/his ideas and defending the work.
b) this form of assessment encourages the discussion of ideas, develops the ability to argue and exposes the
candidate's work to a rigorous scrutiny;
c) the transparency of the assessment is ensured by the public defence.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é escolhida por cada um dos alunos que elabora a Dissertação de Mestrado, com a supervisão do
orientador ou dos coorientadores.
Bibliography is chosen by each student working on a Master's Dissertation, under the supervision of a supervisor or
co-supervisors.

Mapa IX - Estágio
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Gomes Rodrigues - 30 horas de contato
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário António Gomes Augusto - 30 horas de contato
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mário António Gomes Augusto- 30 hours
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O percurso profissional do MCF pode ser concluído pela realização de um estágio profissional numa entidade de
acolhimento. Permite a inserção do estudante em uma organização, onde é supervisionado por um docente da UO e
por um supervisor da entidade.
No fim do estágio, o aluno realiza um relatório de estágio, que compreende vários objetivos, habilitando-o com as
seguintes capacidades:
a) inserção em uma organização
b) trabalhar em equipa
c) perceber as consequências económicas das decisões
d) trabalhar em situações de pressão
e) gerir e organizar informação
O relatório de estágio a elaborar inclui, também, um trabalho de investigação teórico sobre um tema relevante das
áreas estratégicas do MCF, orientado pelo orientador da UO, onde o aluno terá que revelar as seguintes competências;
f) Utilizar as metodologias adequadas ao tema selecionado
g) Capacidade de análise, de síntese e reflexão crítica
h) Capacidade para gerar novas ideias e para as sustentar perante um júri.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
MAF´s professional route can be completed through an Internship in a hosting organization. The internship allows the
student’s integration in an organization, where s/he is supervised by a OU’s member and by a supervisor from the
hosting organization.
At the end of the internship, the student writes an internship report comprising various goals, enabling him/her with
the following capabilities:
a) integration in an organization
b) teamwork
c) realizing decisions’ economic consequences
d) working in situations of pressure
e) managing and organizing information
The internship report should also include a theoretical research work on a relevant subject within MAF’s strategic
areas, supervised by OU’s supervisor, where the student will have to show the following competencies:
f) Knowing how to use the appropriate methodologies to the chosen subject
g) Ability to analyse, summarize and reflect critically
h) Ability to generate new ideas and to sustain them before a panel.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O aluno, em interação com a Coordenação do Mestrado e, atendendo às alternativas disponíveis, escolhe a entidade
de acolhimento. O estágio profissional desenvolve-se no contexto de um protocolo celebrado entre a UO e a entidade
de acolhimento. Neste protocolo são definidos os objetivos de cada um dos estágios.
6.2.1.5. Syllabus:
Students choose the hosting organizations, in dialogue with the Master’s Coordination and given the available
alternatives. The internship takes place in the context of a protocol signed between the OU and the hosting
organization. This protocol defines the goals of each internship.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A possibilidade de ser escolhido um estágio profissional e de ser escolhida a entidade de acolhimento (de entre as
alternativas disponíveis) é coerente com os objetivos da unidade curricular, porque:
a) permite que o aluno dirija a formação para área(s) que é/são do seu interesse;
b) garante a inserção do aluno em uma organização;
c) promove o trabalho em equipa e as relações interpessoais;
d) expõe os estudantes a novos desafios e a novas situações;
e) contribui para a reflexão crítica e espírito de análise;
f) motiva para a resolução de novos problemas;
g) garante o contacto com a experiência da vida profissional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The possibility of choosing an internship and a hosting organization (among the available alternatives) is consistent
with the goals of the course unit because:
a) it allows students to direct their training to the area(s) that interest them;
b) it ensures students’ placement in an organization;
c) it promotes teamwork and interpersonal relations;
d) it exposes students to new challenges and new situations;
e) it contributes to critical and analytical thinking;
f) it motivates to solving new problems;
g) it ensures contact with the professional life experience.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estágio é acompanhado por um docente da UO e por um supervisor da entidade de acolhimento.
No fim do estágio, a entidade de acolhimento elabora um relatório de avaliação do desempenho do estagiário. O
estagiário elabora um relatório de estágio que é avaliado nos termos do estabelecido no Regulamento Académico da
Universidade de Coimbra (RAUC), aprovado pelo Regulamento do Reitor da Universidade de Coimbra, n.º 344/2010,
publicado no Diário da República, II série, de 12 de abril de 2010.
O Relatório de Estágio é apreciado por um júri constituído nos termos do art.º 52.º do Regulamento Académico e está
sujeita a um ato público de defesa, nos termos do art.º 54.º do mesmo regulamento.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The internship is accompanied by a teacher from the OU and by a supervisor from the hosting organization.
At the end of the internship, the hosting organization shall draw up an evaluation report on the performance of the
intern. The intern has to write an internship report that is assessed under the terms laid down in the Academic
Regulation of the University of Coimbra (ARUC), approved by the Rector’s Regulation no. 344/2010, published in the
Official Gazette, 2nd series, 12 April 2010.
The Internship Report is assessed by a panel established in accordance with art. 52 of the Academic Regulation and is
subject to a public defence, pursuant to art. 54 of the same Regulation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A elaboração de um relatório de estágio, sob a supervisão do orientador, é coerente com os objetivos da UC, porque
permite:
a) o levantamento das tarefas desenvolvidas no estágio
b) a reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido
c) a reflexão crítica sobre uma tema teórico em uma das áreas estratégicas do MCF, utilizando as metodologias
adequadas
d) o debate crítico dos resultados obtidos.
A apreciação do relatório por um júri (cf. RAUC) e o ato público de defesa estão em completa sintonia com os
objetivos de aprendizagem da UC porque o aluno apresenta o seu trabalho, evidencia as tarefas desenvolvidas e as
principais conclusões da temática teórica selecionada. O júri aprecia o trabalho e o aluno, no uso do contraditório,
sustenta as suas ideias e defende o seu trabalho.
Esta forma de avaliar estimula o debate de ideias, desenvolve a capacidade de argumentar e expõe o candidato a um
escrutínio rigoroso, garantindo a transparência da avaliação pela realização do ato público de defesa.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The drawing up of an internship report under the supervision of the supervisor is consistent with the goals of the
course unit because it allows:
a) listing the tasks carried out in the internship
b) to critically reflect on the work undertaken
c) the critical reflection on a theoretical subject in one of MAF’s strategic areas using appropriate methodologies
d) the critical discussion of the outcomes achieved.
The assessment of the report by a panel (cf. RAUC) and its public defence are consistent with the course unit’s
learning objectives because the student presents his/her work, highlights the tasks undertaken and the main findings
of the selected theoretical subject. The panel assesses the work and the student sustains her/his ideas and defends
the work.
This form of assessment encourages the discussion of ideas, develops the ability to argue and exposes the
candidate's work to a rigorous scrutiny, ensuring the transparency of the assessment through the public defence.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia será selecionada pelo aluno, com a supervisão do orientador da UO.
Bibliography will be selected by the student, under the supervision of the OU’s supervisor.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
Identificam-se como objetivos de aprendizagem transversais às diversas unidades curriculares:
1. Desenvolver a capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos dados nas aulas a diferentes situações concretas,
em contextos organizacionais diversos;
2. Habilitar os estudantes com uma formação sólida que lhes permitirá lidar com a incerteza própria do mundo
empresarial;
3. Proporcionar formação global que permita a integração de conhecimentos oriundos das diferentes unidades
curriculares do MCF. O que habilitará os estudantes para uma análise compreensiva dos problemas que terão de
resolver em diferentes organizações.
Na generalidade das unidades curriculares do MCF:
1. Adoção de metodologias que implicam a aplicação de conhecimentos teóricos a casos concretos;
2. São aplicadas metodologias que permitem o desenvolvimento de particulares capacidades de exposição oral e
escrita, tanto a nível individual como em grupo;
3. São aplicadas didáticas que fomentam o rigor conceitual.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The learning objectives cutting across the different course units are:
1. Developing the ability to apply the theoretical knowledge acquired in classes to different practical situations on
various organizational contexts;
2. Enabling students with a sound training that will allow them to deal with the uncertainty of the business world;
3. Providing comprehensive training allowing the integration of the knowledge acquired in MAF’s course units. This
will enable students to a comprehensive analysis of the problems they will have to solve in different organizations.
Most of MAF’s course units:
1. Adopt methodologies that imply the application of theoretical knowledge to practical cases;
2. Apply methodologies that allow the development of specific oral and written skills, both individually and in group;
3. Apply didactics that foster conceptual rigour.
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O processo de Bolonha privilegia, de forma marcada, o trabalho autónomo dos Mestrandos, seja feito individualmente
seja em grupo.
A UO monitoriza a composição e equilíbrio da estrutura curricular.
Da análise aos resultados dos questionários aplicados pelo SGQP, conclui-se que 60% dos alunos do MCF consideram
a carga média de trabalho necessária corresponde ao estimado em ECTS é adequada; 27% consideram-na
moderadamente pesada; 8% avaliam-na como excessiva; 4% entendem-na como ligeira e os restantes 2% não se
pronunciaram.
No MCF é especialmente valorizado o trabalho autónomo dos estudantes. Na avaliação dos alunos, é considerada
ajustada a relação entre o trabalho exigido e os créditos concedidos.
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The Bologna process clearly favours the autonomous work of Master’s students, whether individually or in group.
The OU monitors the composition and balance of the curricular structure.
From the analysis of the results of the questionnaires applied by the Educational Quality Management System, 60% of
MAF’s students consider that the required average workload that corresponds to the estimated in the ECTS is
adequate; 27% consider it moderately heavy; 8% rate it as excessive; 4% consider it as light and the remaining 2% did
not answer.
The autonomous work of students is especially valued in the Master’s. In the evaluation of students, the relationship
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between the work required and the credits granted is deemed as appropriate.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
Os sistemas de avaliação preconizados nas unidades curriculares do MCF utilizam um leque variado de instrumentos
de avaliação que assegura que as competências chave que foram definidas são aferidas e avaliadas.
Em particular, são usados os seguintes instrumentos de avaliação:
a) A elaboração de trabalhos escritos com apresentação oral que permite avaliar a capacidade de expressão escrita e
oral, a argumentação, a análise e a síntese;
b) O estudo de casos, retirados da realidade empresarial ou dela muito próximos, permite a aplicação das ferramentas
teóricas entretanto assimiladas na resolução de novos problemas. São desenvolvidas as capacidades de enfrentar
novas situações, em contextos organizacionais heterogéneos e evolutivos, e de tomada de decisões;
c) a realização de exames permite o desenvolvimento e aprofundamento de aspetos conceptuais, a gestão de
informação e de tempo, o planeamento e a gestão de situação de pressão.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The evaluation systems to be followed in MAF’s course units use a variety of assessment tools that ensure that the key
competences that have been defined are measured and evaluated.
In particular, the following assessment tools are used:
a) written works with oral presentation, allowing to evaluate the ability to communicate orally and in writing ,
reasoning, analysis and synthesis;
b) case studies, taken from the business reality or very close to it, allow applying the acquired theoretical tools in
solving new problems. The ability to face new situations, in evolutionary and heterogeneous organizational contexts,
and decision-making capabilities are developed;
c) examinations allow the development and deepening of conceptual aspects, information and time management,
planning, and managing pressure situations.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
A generalidade das unidades curriculares está vocacionada para preparar os estudantes para a futura elaboração da
dissertação de Mestrado. Deste modo, os estudantes obtêm os principais instrumentos que lhes permitirão realizar
com sucesso a elaboração da Dissertação de Mestrado/Relatório de Estágio.
A generalidade das disciplinas conjuga a realização de trabalhos temáticos com um exame final. O que habilitará os
estudantes com uma preparação prévia relevante para a elaboração da Dissertação de Mestrado/Relatório de
Estágio/Projeto.
As unidades curriculares de Métodos Estatísticos e Metodologia da Investigação munem os estudantes com as
ferramentas necessárias à elaboração da Dissertação de Mestrado, à obtenção de futuros graus académicos e à
integração em equipas em contexto de centros de investigação.
Através da plataforma Nónio, os docentes disponibilizam material de apoio que tanto se destina à preparação da aula
como ao trabalho autónomo.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Most of the course units are designed to prepare students for writing the Master’s dissertation. With this, students
acquire the main tools allowing them to successfully carry out the task of writing the Master’s Dissertation/Internship
Report.
Most course units combine thematic works with a final examination. This will enable students with a suitable
preparation for writing the Master’s Dissertation/Project/Internship Report.
Statistical Methods and Research Methodology’s course units provide students with the necessary tools for writing the
Master's Dissertation, obtaining future academic degrees and integrating teams in research centres.
Through Nónio, teachers provide support material that is both intended for preparing lessons and for autonomous
work.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
N.º diplomados / No. of graduates
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

2008/09

2009/10

2010/11

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0
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N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

0

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
O Curso de Mestrado, na versão Pós-Bolonha, iniciou-se no ano letivo 2010/2011. Iniciaram este programa 16 alunos.
Dois deles desistiram no decurso do primeiro semestre, por questões pessoais. Os restantes 14 concluíram com
sucesso todas as unidades curriculares que integram o 1.º ano do plano indicativo. Destes, 12 optaram pelo percurso
científico encontrando-se no ano de 2011/2012 a realizar a sua dissertação de Mestrado. Os restantes 2 estão a fazer as
unidades curriculares relativas ao segundo ano e a realizar o respetivo estágio profissional (percurso profissional).
Dos 10 alunos inscritos na dissertação:
a) 5 alunos optaram por desenvolver a sua dissertação na área da contabilidade financeira;
b) 2 na área de contabilidade pública;
c) 2 na fiscalidade;
d) 1 em finanças empresariais.
No estágio profissional, um aluno está na área de contabilidade financeira e outro na área de finanças empresariais.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular units.
The Master's Course, in its post-Bologna version, began in the academic year 2010/2011. It was attended by 16
students. Two of them have dropped out during the first semester, due to personal reasons. The remaining 14 have
successfully completed all course units that are part of the 1st year indicative plan. Twelve of them have chosen the
scientific route, and are now (in the academic year 2011/2012) writing their Master’s Dissertation. The other two are
attending the 2nd year course units and undergoing the internship (professional route).
The subject areas of the 10 students enrolled in the dissertation are as follows:
a) 5 students in the area of financial accounting;
b) 2 in the area of public accounting;
c) 2 in taxation;
d) 1 in business finance.
Regarding the internships, one student is in the area of financial accounting and the other in the area of business
finance.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
A Coordenação do Mestrado procurou utilizar a experiência do ano findo, em ordem a manter os níveis de sucesso no
ano anterior, ajustando pontualmente, em conjunto com os docentes, os métodos de avaliação e a distribuição do
esforço exigido ao longo do semestre.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The Master’s Coordination sought to use the experience of the previous year in order to maintain its success levels,
and together with teachers made some adjustments to the assessment methods and to the distribution of the workload
required throughout the semester.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
0
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
0
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
0
obtained employment until one year after graduating

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação.
- Catarina Frade - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, classsificado com Excelente;
- Claudino Ferreira - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, classsificado com Excelente;
- Sílvia Portugal - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, classsificado com Excelente;
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- Paula Abreu - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra classificado com Excelente;
- João Lisboa - Instituto de Sistemas e Robótica, clasificado com Excelente;
- Paulo Gama - Instituto de Sistemas e Robótica, classificado com Excelente;
- Ana Maria Rodrigues - a) Centro de Investigação do IPCA; b) Centro de Estudos e Investigação em Saúde da UC.
Ambos são classificados com Bom;
- Óscar Lourenço - Centro de Estudos e Investigação em Saúde da UC. Bom;
- Susana Jorge - Núcleo de Estudos em Administração e Políticas Públicas da Universidade do Minho, classificado
com Excelente.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
Catarina Frade – Centre for Social Studies of the University of Coimbra, awarded “Excellent”;
- Claudino Ferreira – Centre for Social Studies of the University of Coimbra, awarded “Excellent”;
- Sílvia Portugal – Centre for Social Studies of the University of Coimbra, awarded “Excellent”;
- Paula Abreu – Centre for Social Studies of the Faculty of Economics of the University of Coimbra, awarded
“Excellent”;
- João Lisboa – Institute of Systems and Robotics, awarded “Excellent”;
- Paulo Gama – Institute of Systems and Robotics, awarded “Excellent”;
- Ana Maria Rodrigues – a) IPCA Research Centre; b) Centre for Health Studies and Research of the University of
Coimbra. Both centres are awarded “Good”;
- Óscar Lourenço – Centre for Health Studies and Research of the University of Coimbra, awarded “Good”;
- Susana Jorge – Center for Research on Public Policy and Administration of the University of Minho, awarded
“Excellent”.
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.
64
7.2.3. Outras publicações relevantes.
Ana Maria Rodrigues, SNC - Contabilidade Financeira - sua aplicação, 2.ª ed., Coimbra, 2011.
Yasin, Mahmoud; Augusto, Mário; Czuchry, Andrew e LISBOA, João "A structural equation modelling approach to
assessing E-Commerce implementation and outcomes.A structural equation approach". International Journal of
Management, vol. 27, no. 2, August 2010, pp 303-319;
M. Elisabete Ramos, "Constituição das sociedades comerciais", in: Estudos de Direito das Sociedades, 10ª ed.,
Coimbra, 2010.
Tomás Tavares, IRC e Contabilidade: da Realização ao Justo Valor, Almedina, 2011.
Cidália Lopes, Quanto Custa Pagar Impostos em Portugal? Os custos de cumprimento da tributação do rendimento.
Coimbra: Almedina. 2008.
7.2.3. Other relevant publications.
Ana Maria Rodrigues, SNC - Contabilidade Financeira - sua aplicação, 2.ª ed., Coimbra, 2011.
Yasin, Mahmoud; Augusto, Mário; Czuchry, Andrew e LISBOA, João "A structural equation modelling approach to
assessing E-Commerce implementation and outcomes.A structural equation approach". International Journal of
Management, vol. 27, no. 2, August 2010, pp 303-319;
Carlos F. Gomes, Mahmoud M. Yasin, João V. LISBOA, “Benchmarking competitive methods and strategic choices of
Portuguese SMEs: Traditional practices and new realities”. Benchmarking: An International Journal, Volume: 16, Issue:
6, Page: 729 – 740, 2009;
M. Elisabete Ramos, "Constituição das sociedades comerciais", in: Estudos de Direito das Sociedades, 10ª ed.,
Coimbra, 2010.
Tomás Tavares, IRC e Contabilidade: da Realização ao Justo Valor, Almedina, 2011.
Cidália Lopes, Quanto Custa Pagar Impostos em Portugal? Os custos de cumprimento da tributação do rendimento.
Coimbra: Almedina. 2008.
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
Devemos considerar que está diagnosticado um défice de formação por parte dos pequenos e médios empresários
portugueses, nas vertentes legal, contabilística, fiscal e financeira. A integração dos estudantes do MCF no mundo
empresarial terá um impacto positivo porque dotará as organizações de profissionais habilitados e qualificados.
Os conhecimentos/aprendizagem adquiridos permitirão que os alunos se possam integrar também em grandes
organizações, que lidam com importantes operações de concentração empresarial seja através de fusões, cisões e
aquisição de partes sociais, e que impõem muitas vezes a elaboração de uma informação financeira diferenciada.
Os alunos ficarão, ainda, habilitados a conhecer outros aspetos da regulação legal das PME, designadamente, criação
e gestão de PME, práticas lesivas da concorrência e relações laborais.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
One should bear in mind that it has been diagnosed a training deficit on the Portuguese SMEs in the following areas –
legal, accounting, taxation and financial. The integration of MAF’s students in the business world will have a positive
impact because it will provide organizations with skilled and qualified professionals.
The acquired knowledge will also allow students’ integration in large organizations dealing with major business
combination operations, through mergers, divisions and acquisition of shares, and that often require the preparation of
differentiated financial information.
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Students will also be enabled to know other aspects of SMEs legal regulation, namely in the establishment and
management of SMES, anti-competitive practices and labour relations.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
No ano de 2011/2012, estão previstos três congressos no âmbito do MCF:
1. Os grupos - perspetiva crítica e multidisciplinar, que agrega oradores vindos de várias escolas e outras instituições;
2. O SNC e os juízos de valor - perspetiva crítica e multidisciplinar, que envolve conferencistas vindos de várias
escolas e instituições;
3. 5.ª Gecamb - Conferência de Gestão e Contabilidade Ambiental vai realizar-se nos dias 25 e 26 de outubro, na
Faculdade de Economia de Coimbra. A organização é da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria e do Centro
de Investigação em Gestão para a Sustentabilidade - CIGS. Congrega oradores nacionais e internacionais.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
In the academic year 2011/2012, three congresses are planned within the MAF:
1. Groups – a critical and multidisciplinary perspective, with speakers from various higher education institutions,
among others;
2. ANS and value judgements – a critical and multidisciplinary perspective, with lecturers from various higher
education institutions, among others.
3. 5th Gecamb – Environmental accounting and management Conference that will be held on 25-26 October 2012 at the
Faculty of Economics, Coimbra. This conference is organized by the School of Technology and Management (ESTG)
and the Management and Sustainability Research Centre (CIGS), both of IPL Leiria. It will include national and
international speakers.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
n.a.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
n.a.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada.
O MCF conta com um vasto programa de conferências que trazem ao Mestrado reputados especialistas nas áreas
estratégicas do Programa. Estas conferências são publicitadas nos canais próprios da FEUC e são abertas à
comunidade.
As unidades curriculares do MCF estão disponíveis para serem frequentadas por participantes externos ao Mestrado,
em regime de unidades curriculares isoladas. Esta frequência dotará os interessados de conhecimentos específicos e
atualizados na área da unidade curricular frequentada.
Docentes do MCF participam em ações de formação destinadas à comunidade em geral, promovendo a transferência
de conhecimentos especializados e atualizados.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The MAF includes an extensive programme of conferences that bring reputable experts in the Master’s strategic areas.
These conferences are advertised through FEUC’s own channels and are open to the community.
MAF´s course units can be attended by external participants in the regime of individual course units. This attendance
will provide participants with specific and up-to-date knowledge in the course unit area they attend.
MAF’s teachers participate in training actions for the wider community, promoting the transfer of up-to-date and
specialized knowledge.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística.
Está diagnosticado um défice de formação da generalidade do tecido empresarial (especialmente no universo das
PME). Considerando este aspeto, o MCF pode contribuir para o desenvolvimento nacional e regional através da
formação de futuros quadros de PME, pela abertura do ciclo a interessados externos ao MCF e pela realização de
conferências abertas à comunidade em geral.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
It has been diagnosed a training deficit on most of the Portuguese business fabric (particularly among SMEs). Bearing
this in mind, the MAF can contribute to the national and regional development through the training of future SME
executives, by opening the study cycle to outside attendees and by holding conferences open to the wider community.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
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ministrado.
A UC mantém, atualizada, a sua página http://www.uc.pt a partir da qual se encontra informação detalhada sobre a
instituição, as suas unidades orgânicas e serviços. Em http://apps.uc.pt/courses/pt/index, pode obter-se informação
sobre cada um dos cursos da UC e seu plano de estudos. Em http://www.uc.pt/candidatos e
http://www.uc.pt/academicos, é dada informação atualizada sobre candidaturas e gestão académica, respetivamente,
procurando-se, cada vez mais, um acesso virtual que facilite o contacto com os serviços académicos.
Em https://inforestudante.uc.pt e https://infordocente.uc.pt, estudantes e docentes têm acesso a informação detalhada
sobre aspetos fundamentais para o processo de ensino aprendizagem tais como sumários, material pedagógico,
fóruns de discussão, avaliações, calendário e horário escolares, avisos vários, avaliação da qualidade pedagógica.
Um pequeno vídeo e um tome nota na página da UC constituem a chamada de atenção permanente para informações
relevantes.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
The University has a web site http://www.uc.pt where can be found detailed information about the institution, its
organisational units (OU), and services. The information concerning each course and its study plan can be found in
http://apps.uc.pt/courses/pt/index. Updated information on applications is possible in http://www.uc.pt/candidatos and
the academic managment is to be found in http://www.uc.pt/academicos. It is intended that a virtual access facilitates
the contact with the academic services.
In https://inforestudante.uc.pt and https://infordocente.uc.pt, students and teachers have access to detail information
on aspects wich are fundamental to the learning process, such as summaries, pedagogical material, discussion
forums, evaluation, school schedules, numerous notifications and evaluation of the pedagogical quality.
A small vídeo and small notices in the Univesity’s page provide updates and alerts to the relevant informations which
the instituion finds relevant.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs
Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

17.5
0
0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Aposta estratégica da FEUC em cursos pós-graduados. O MCF integra-se nesta opção estratégica, porque promove
formação avançada em contabilidade, finanças e fiscalidade. Concluído o MCF, os alunos terão oportunidade de
continuar os seus estudos através da frequência do 3.º Ciclo - Doutoramento em Gestão.
O MCF fornece uma formação teórico-prática, com particular incidência na resolução de situações práticas.
Esta formação facilita a futura integração no mercado de trabalho e potencia a progressão na carreira aos
trabalhadores-estudantes.
O objetivo de incorporar no curso experiências de pessoas qualificadas exteriores à UO foi cumprido pela promoção
de um vasto leque de conferências sobre as áreas estratégicas do
curso, permitindo a criação de redes de contactos. No ano de 2010/2011 foram realizadas cerca de trinta conferências
nas áreas estratégicas do curso. Os conferencistas são pessoas de reconhecido mérito inseridas profissionalmente
no mundo empresarial e académico.
8.1.1. Strengths
FEUC’s strategic commitment in postgraduate courses. MAF is part of this strategic option because it promotes
advanced training in accounting, finance and taxation. After completing MAF, students will have the opportunity to
continue their studies through the attendance of the 3rd cycle – Doctoral Programme in Management.
MAF provides theoretical and practical training, with a particular focus on the resolution of practical situations.
This training makes future integration in the labour market easier and enhances career development for working
students.
The goal of including in MAF the experiences of qualified people outside the OU was fulfilled by organizing a wide
range of conferences on MAF’s strategic areas and thus promoting networking. In the academic year of 2010/2011,
around thirty conferences were held in MAF’s strategic areas. Lecturers are individuals of recognized merit,
professionally integrated in the business and academic world.

8.1.2. Pontos fracos
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No ano letivo 2010/2011, foi diagnosticado um menor peso relativo das matérias relacionadas com finanças
empresariais e fiscalidade. Tem-se revelado pouco adequada a integração de alunos do MCF em turmas partilhadas
com outros programas pós-graduados.
Inexistência, até ao momento, de cooperação com instituições estrangeiras de ensino superior.

8.1.2. Weaknesses
In the academic year of 2010/2011, it was identified a lower relative weight of subjects related to business finance and
taxation. The inclusion of MAF’s students in classes shared with other postgraduate programmes has proved
inadequate.
So far, there is no cooperation with foreign institutions of higher education.

8.1.3. Oportunidades
O MCF criou no segundo ano de funcionamento duas novas unidades curriculares, com vista a superar lacunas de
formação detetadas anteriormente.
Ampliar a oferta de experiências de mobilidade internacional de docente/estudantes.
8.1.3. Opportunities
In its second year of operation, MAF has created two new course units in order to overcome previously detected gaps
in the training it offers.
Enlarging the offer of teacher/students’ international mobility experiences.
8.1.4. Constrangimentos
Decréscimo da atividade empresarial na zona centro restringe a procura do Programa e limita as opções de
estágio/emprego dos estudantes. E, além disso, este decréscimo da atividade empresarial condiciona as próprias
atividades outdoor.
Constrangimentos financeiros condicionam a realização de atividades que poderiam ser interessantes.
Sobrecarga de tarefas do corpo docente condiciona/limita a criação de mais unidades curriculares e dificulta o
acompanhamento da evolução dos projetos de dissertação dos alunos.
Constrangimentos financeiros impedem também a contratação/integração de docentes externos (nacionais e
internacionais).
8.1.4. Threats
The decrease of business activity in the Centre region restricts demand and limits students’ internship/employment
options. Furthermore, this decrease of business activity also limits the outdoor activities.
Financial constraints limit the fulfilment of potentially interesting activities.
Task overload of MAF’s teachers conditions/limits the creation of additional course units and hampers monitoring the
development of students' dissertation projects.
Financial constraints also prevent hiring/integration of external teachers (national and international).

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
A Instituição dispõe de um sistema que colige e trata dados relativos à qualidade pedagógica.
A FEUC designa a coordenação do MCF, tendo em conta a área científica do programa.
Vantagens:
a) Conhecimento aprofundado da área científica
b) Conhecimento dos estudiosos e profissionais relevantes na área
c) Conhecimento das necessidades de formação
d) Melhor adequação do plano de estudos e do programa de conferências ao perfil técnico do Mestrado
e) Conhecimento próximo das exigências dos reguladores das profissões que se integram nas principais saídas
profissionais
f) Maior facilidade na organização dos estágios.
A Coordenação:
a) promove regularmente reuniões que aproximam docentes e estudantes;
b) cria em cada edição um e-mail para identificação/resolução de problemas;
c) organiza com regularidade encontros para discussão de projetos de investigação dos alunos.
A FEUC dispõe de:
a) gabinete de apoio ao estudantes do Mestrado;
b) gabinete de relações internacionais.
8.2.1. Strengths
The institution has a system that collects and treats data on educational quality.
FEUC appoints MAF’s coordination, taking into account the programme’s scientific area.
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Benefits:
a) Thorough knowledge of the scientific area
b) Knowledge of the relevant scholars and professionals in the field
c) Knowledge of the training needs
d) Better suitability of the syllabus and conference programme to the Master’s technical profile
e) Close knowledge of the professional bodies’ requirements regarding the professions to which the Master’s will offer
the major career opportunities
f) Easier organization of internships.
MAF’s Coordination:
a) promotes regular meetings that bring faculty and students together;
b) in every new course, it creates an email address to help identifying/solving problems;
c) regularly organizes meetings to discuss students' research projects.
FEUC has:
a) a support office for Master’s students;
b) an international relations office.

8.2.2. Pontos fracos
Opção por partilha de unidades curriculares com outros programas pós-graduados revelou-se menos adequada.
Na primeira edição do Mestrado, a inexistência de um gabinete de apoio ao aluno revelou-se uma lacuna relevante.
Concentração dos horários em períodos de tempo muito reduzidos.
Algumas discrepâncias entre o horário programado e o horário seguido para ajustar/integrar as conferências no
programa.
Alguns desajustamentos provocados pela partilha conjunta de unidades curriculares com outros programas pósgraduados.
Divulgação tardia dos horários e do calendário de avaliações.
Desconformidade dos horários dos serviços administrativos, informáticos e biblioteca ao horário de funcionamento do
Mestrado.
8.2.2. Weaknesses
The option to share course units with other postgraduate programmes proved to be less effective.
In the Master’s first edition, lack of a students’ support office proved to be a significant gap.
Class times were concentrated in short periods of time
Some discrepancies between classes’ scheduled hours and their actual time in order to fit the conferences in the
programme.
Some mismatches caused by sharing course units with other postgraduate programmes.
Late disclosure of class times and evaluation calendar.
Disconformity between the Master’s timetable and those of library, administrative and IT services.
8.2.3. Oportunidades
As aulas concentradas em reduzidos períodos de tempo permitem que trabalhadores estudantes as frequentem.
A menor estabilidade dos horários garante a flexibilidade necessária à integração dos conferencistas no programa.
A partilha de unidades curriculares com outros programas pós-graduados pode constituir uma valia porque aproxima
pessoas com diferentes experiências académicas e profissionais.
No ano letivo 2011/2012, os estudantes passaram a dispor de um gabinete de atendimento dedicado aos Programas de
Mestrado.
8.2.3. Opportunities
Concentration of classes in short periods of time allows working students to enrol.
Less rigidity in class times allows the necessary flexibility for including conferences in the programme.
Sharing course units with other postgraduate programmes can be an added value because it brings together people
with different academic and professional experiences.
Since the academic year 2011/2012, students have a help desk for master's programmes.

8.2.4. Constrangimentos
Escassez de funcionários no Gabinete Académico da FEUC.
Insuficiência de apoio administrativo aos estágios.
Sobrecarga de trabalho exigido à equipa docente do MCF.
Impatos de tal sobrecarga na disponibilidade para orientar as dissertações de Mestrado.
8.2.4. Threats
Shortage of staff in FEUC’s Academic Office.
Insufficient administrative support to internships.
An excessive workload is required from MAF’s teaching team.
Such overload has impacts in the availability to supervise Master’s dissertations.
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8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
Salas bem equipadas para a lecionação porque dispõem de:
a) computadores com ligação à internet e software específico;
b) projetores;
c) iluminação adequada;
d) aquecimento;
e) ventilação;
f) acústica razoável;
g) dimensão adequada.
Existência de biblioteca com horário alargado.
Existência de bar na FEUC e cantina próxima.
Apoio informático e existência de salas de computadores.
Existência de gabinetes para os docentes que permite o atendimento individual dos alunos.
Existência de equipamento de videoconferência.
8.3.1. Strengths
Classrooms are well-equipped for teaching because they have:
a) computers with specific software and internet connection;
b) projectors;
c) adequate lighting;
d) heating;
e) ventilation;
f) reasonable acoustics;
g) suitable size.
Library with extended opening hours.
Cafeteria in FEUC’s facilities and a canteen nearby.
IT support and computer rooms.
Teachers’ offices allowing individual support to students.
Videoconferencing equipment.

8.3.2. Pontos fracos
Inexistência de parcerias formalizadas com outras instituições e organizações nacionais e estrangeiras relevantes no
domínio do ciclo de estudos.
Lacunas no acervo bibliográfico e nas bases de dados nas áreas científicas específicas do Mestrado.
Insuficiência de locais destinados ao estudo individual e a trabalhos de grupo.
Partilha de gabinetes pelos docentes dificulta o atendimento personalizado a alunos.
8.3.2. Weaknesses
Lack of partnerships with national and international institutions and organizations relevant in the Master’s field.
Gaps in the Master’s scientific areas in the library bibliographic collection and in the databases.
Insufficient places intended for individual study and group work.
The fact that teachers share offices hampers personalized support to students.

8.3.3. Oportunidades
Promover a realização de parcerias institucionais com entidades nacionais e internacionais nas áreas temáticas do
Mestrado.
Enriquecer o acervo bibliográfico e aumentar o número de bases de dados disponíveis.
Promover a afetação de um espaço adequado ao estudo individual e em grupo.
8.3.3. Opportunities
Promoting institutional partnerships with national and international entities in MAF’s subject areas.
Enriching the bibliographic collection and increasing the number of available databases.
Promoting the allocation of suitable places for individual and group study.

8.3.4. Constrangimentos
Redução do financiamento do ensino superior.
Redução do rendimento disponível das famílias que compromete a procura e, eventualmente, a permanência dos
alunos em estudos pós-graduados.
Restrições de financiamento condicionam as aquisições bibliográficas e de bases de dados.
8.3.4. Threats
Reduction of higher education funding.
Reduction of households’ disposable income, which compromises demand and may even result in students dropping
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out of postgraduate studies.
Financing constraints affect book and database purchase

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
Docentes qualificados. Na equipa docente, apenas um não tem o grau de Doutor, mas encontra-se em fase de
conclusão do Doutoramento.
Corpo docente estável e com formação académica nas áreas estratégicas do Mestrado.
Elevado ratio docente/mestrando, no âmbito do MCF.
A maioria dos docentes integra centros de investigação, alguns dos quais classificados com Excelente.
Os docentes da FEUC estão, na esmagadora maioria, em regime de exclusividade. Este facto favorece a investigação
científica (publicações, conferências e orientações de dissertação) e a disponibilidade para apoiar os alunos no seu
percurso académico.
O corpo docente integra também professores com relevante experiência profissional nas áreas estratégicas do
Mestrado.
A possibilidade de coorientação está alinhada com a marca interdisciplinar que domina a UO e o programa de
Mestrado.
8.4.1. Strengths
Qualified teachers. In the teaching team, only one teacher does not have a doctoral degree, but is in its final stages.
Stable teaching staff with academic training in MAF’s strategic areas.
High teacher/student ratio in the MAF.
Most teachers integrate research centres, many of which awarded with Excellent.
The overwhelming majority of FEUC’s teaching staff is on an exclusive basis. This fact favours scientific research
(publications, conferences and dissertation supervision) and availability to support students in their academic route.
The teaching staff includes lecturers with relevant professional experience in the core areas of the Master course.
Possibility of co-supervision, which is in line with the interdisciplinary mark that directs the OU and the Master's
programme.
8.4.2. Pontos fracos
Ausência de professores de outras instituições de ensino, nomeadamente de escolas internacionais reconhecidas
nas áreas temáticas do mestrado.
Sobrecarga de trabalho que onera os docentes que participam no Mestrado.
Recursos docentes limitados nas áreas estratégicas do Mestrado.
Escassez de funcionários nos gabinetes que apoiam o Mestrado.
8.4.2. Weaknesses
Absence of teachers from other higher education institutions, including recognized international higher education
institutions in the master’s subject areas.
An excessive workload that overloads the Master's teachers.
Limited teaching staff in strategic areas of the Master’s.
Shortage of staff in the offices that support the Master’s.
8.4.3. Oportunidades
Reforçar a presença de professores oriundos de reputadas escolas internacionais.
Reforçar o número de funcionários que integrem os serviços académicos, e de saídas profissionais da FEUC.
8.4.3. Opportunities
Increasing the presence of teachers from reputable international higher education institutions.
Increasing staff numbers in FEUC’s academic and career opportunities services.
8.4.4. Constrangimentos
Constrangimentos financeiros que condicionam a contratação de docentes externos (nacionais e estrangeiros) e de
pessoal administrativo.
Sobrecarga de trabalho docente.
8.4.4. Threats
Financial constraints hindering the employment of external teachers (domestic and foreign) and administrative staff.
Teaching work overload.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
8.5.1. Pontos fortes
Este programa encontrou-se suspenso até ao ano letivo 2009/2010. Em 2010/2011 foram admitidos 17 alunos.
Quinze destes alunos estão integrados no mercado de trabalho. Verifica-se um elevado número de trabalhadores
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estudantes neste programa.
Este programa de Mestrado é procurado por estudantes de várias nacionalidades, com particular incidência nos
PALOP.
A média etária dos estudantes indicia uma maior maturidade, o que pode ter impactos positivos na lecionação e nos
trabalhos de investigação.
O facto de haver muitos trabalhadores estudantes traz os problemas da vida prática para a sala de aula. O que
significa benefícios para os estudantes que ainda não iniciaram a sua vida profissional, porque alargam a sua rede de
contactos e tomam consciência dos reais problemas das organizações.
A existência de um percurso profissional no MCF constitui uma vantagem para os estudantes sem experiência
profissional.
8.5.1. Strengths
This programme was suspended until the academic year 2009/2010. In 2010/2011, 17 students were admitted.
Fifteen of these students are already integrated into the labour market. There is a large number of working students in
the Master’s.
This Master's programme is sought by students of various nationalities, with a particular focus in the African
Portuguese-speaking countries.
The average age of students indicates a greater maturity, which can have a positive impact on teaching and in research
work.
The fact that there are many working students brings real- life problems to the classroom. This is beneficial for those
students who have not yet started their working life, because they expand their network of contacts and become aware
of the real problems of organizations.
The existence of a professional route in MAF is an advantage for students with no professional experience.
8.5.2. Pontos fracos
Inexistência de mobilidade internacional dos estudantes.
Não realização da entrevista no processo de seleção dos estudantes. Esta opção foi justificada pelo facto de haver
candidatos oriundos de países estrangeiros.
Heterogeneidade dos níveis de formação de que dispõem os estudantes quando integram o Mestrado. Este facto pode
ter impactos negativos na lecionação e no desenvolvimento dos trabalhos científicos.
Tal como se encontra definida pela Coordenação, a a duração do 1.º semestre é demasiado curta, obrigando a uma
concentração de trabalho num curto período de tempo.
8.5.2. Weaknesses
Lack of international mobility on the part of students.
Absence of interview in the selection procedure of students. This option was justified by the fact that there are
candidates from foreign countries.
Heterogeneity in the levels of students’ training when entering the Master's. This may have negative impacts on
teaching and on the development of scientific work.
As it is defined by the Coordination, the duration of the 1st semester is too short, forcing a concentration of work in a
short period of time.
8.5.3. Oportunidades
Fomentar a mobilidade internacional dos estudantes, em particular dos que não são trabalhadores.
Realização da entrevista para a seleção dos estudantes, utilizando, designadamente, os equipamentos de
videoconferência disponíveis na FEUC.
Projetar iniciativas futuras de e-learning.
8.5.3. Opportunities
Encourage the international mobility of students, in particular those who are not already working.
Conducting interviews in the selection of students, using the videoconferencing equipment available at FEUC.
Developing e-learning initiatives.
8.5.4. Constrangimentos
Redução da atividade empresarial na zona centro condiciona as alternativas de estágio para os estudantes do MCF.
Redução dos rendimentos disponíveis das famílias pode ter impactos negativos na procura e permanência dos
estudantes no MCF.
Escassez de funcionários no gabinete de estágios da FEUC.
8.5.4. Threats
The decrease of business activity in the Centre region restricts students’ internship/employment alternatives.
Reduction of households’ disposable income may have negative impacts on MAF’s demand and may even result in
students dropping out.
Shortage of staff in FEUC’s internship office.

8.6. Processos
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8.6.1. Pontos fortes
Da análise das fichas das várias unidades curriculares bem como das reuniões com os docentes resulta:
a) uma forte incidência da vertente teórico-prática;
b) aposta forte nos sistemas de avaliação contínua;
c) incentivo à participação dos estudantes nas aulas;
d) incentivo à realização de trabalhos individuais e de grupo.
Estes processos preparam os estudantes para a elaboração futura do projeto de dissertação.
Para facilitar esta realização, o curso oferece uma unidade curricular de Metodologia de Investigação que integra uma
equipa multidisciplinar e funciona no modelo de laboratórios. Esta equipa é, no contexto de cada um dos programas,
liderada por um dos Coordenadores do Mestrado. Dentro dos diversos laboratórios disponíveis, o aluno será
encaminhado para aqueles que se mostrem mais adequados ao desenvolvimento dos seus trabalhos de investigação.
São de salientar as potencialidades da plataforma Nónio no que toca a divulgação dos sumários e material de apoio.
8.6.1. Strengths
From the analysis of the sheets of various course units as well as from the meetings with teachers, it is clear:
a) a strong focus on a theoretical and practical approach;
b) a significant emphasis in continuous assessment systems;
c) a particular attention to encouraging the active participation of students in classes;
d) the encouraging of individual and group work.
These processes prepare students for the future writing of the dissertation project.
To facilitate this task, the Master’s offers the Research Methodology course unit that includes a multidisciplinary team
and works according to the laboratory model. This team is led by one of the coordinators of the Master's degree.
Within the various available Labs, students will be directed to those that are more suitable for the development of their
research work.
It should be stressed the potential of the Nónio platform in terms of disclosing summaries and support material.
8.6.2. Pontos fracos
Concentração de trabalho intenso (avaliação contínua, participação nas aulas, elaboração de trabalhos, escolha do
tema do projeto de dissertação) no primeiro ano do MCF.
8.6.2. Weaknesses
Concentration of intense work (continuous assessment, participation in classes, undertaking academic work, choosing
the subject of the dissertation project) in MAF’s first year.

8.6.3. Oportunidades
A circunstância de o curso de MCF se encontrar no segundo ano de funcionamento (depois da adequação a Bolonha)
permite que mais facilmente sejam corrigidas as eventuais fraquezas detetadas.
A existência de aulas à sexta-feira de manhã permitirá uma melhor distribuição do período letivo das aulas.
8.6.3. Opportunities
The fact that the MAF’s course is in its second year (in its post-Bologna version) allows that any weaknesses detected
can be corrected more easily.
Having classes on Friday morning will allow a better distribution of classes.
8.6.4. Constrangimentos
O caráter concentrado em apenas sexta-feira à tarde e sábado todo o dia condiciona, de modo relevante, a distribuição
do trabalho exigido aos estudantes durante o semestre.
8.6.4. Threats
Having classes concentrated only on Friday afternoon and on Saturday full day strongly limits the distribution of the
work required to students during the semester.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
Os dados constantes do Nónio, no separador "Qualidade", evidenciam taxas elevadas de sucesso escolar , que variam
entre um valor mínimo de 67% (obtido na unidade curricular de Liderança e Motivação) a 100% na unidade curricular
de Metodologia de Investigação.
As médias globais das unidades curriculares variam entre o mínimo de 11, 92 valores e o máximo de 17 valores.
Do total dos alunos inscritos, à exceção de dois que desistiram do programa, todos obtiveram sucesso no primeiro
ano da 1.ª edição do MCF Pós-Bolonha (épocas normal,de recurso e especial).
Os resultados obtidos foram conseguidos pela aplicação de regimes de avaliação que incorporam, em grande parte
dos casos, a elaboração de trabalhos com vista à preparação para a futura elaboração da dissertação.
8.7.1. Strengths
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Data on Nónio, in its "Quality" tab, show high success rates, ranging from a minimum of 67% (obtained in the course
unit of Leadership and Motivation) to 100% in the course unit of Research Methodology.
Global average scores of the course units range from a minimum score of 11.92 to a maximum score of 17.
From the total number of enrolled students, excluding two that dropped out, all of them were successful in the first
year of MAF’ first post-Bologna edition (regular, deferred and special exams period).
The results were achieved by applying evaluation schemes that include, in most cases, the drafting up of works with a
view to preparing the future writing of the dissertation.
8.7.2. Pontos fracos
Apesar do sucesso evidenciado, as médias obtidas em algumas unidades curriculares não correspondem às
expetativas, tendo em conta o universo dos alunos do MCF. Assim, as unidades curriculares de Controlo de Gestão
(11,92 v. em 20 v.) Contabilidade Pública (12, 1 v. em 20 v.), Fiscalidade (12, 2 v. em 20 v.) e Métodos Estatísticos (12, 25
v. em 20 v.) são as unidades que apresentam médias menos elevadas.
O relevo particular destes resultados está no facto de as unidades curriculares referidos versarem as áreas estratégias
do Mestrado em Contabilidade e Finanças.
Algumas das médias menos elevados poderão ser, em parte, explicadas pela inexperiência dos Alunos na realização
do tipo de trabalhos exigidos.
8.7.2. Weaknesses
Despite the success achieved, the average scores in some course units do not meet expectations, taking into account
MAF’s students' universe. Thus, the course units of Management Control (average of 11.92 out of 20), Public
Accounting (average of 12.1 out of 20), Taxation (average of 12.2 out of 20) and Statistical Methods (average of 12.25
out of 20) are the ones with lower average scores.
The particular relevance of these results is that the mentioned course units concern the Master’s in Accounting and
Finance strategic subject areas.
Some of the lower average scores can be partly explained by students’ inexperience in undertaking the kind of work
that is required.
8.7.3. Oportunidades
O MCF aposta na avaliação feita por intermédio de realização de trabalhos (individuais e de grupo) em que são
exigidas aos alunos capacidades/competências de investigação. Para levar a cabo esta aposta, foi fortemente
reforçada a unidade curricular de Metodologia da Investigação, com vista à superação de carências e lacunas
reveladas pelos Alunos e dotá-los dos instrumentos necessários a uma bem-sucedida investigação.
O MCF considera que é adequado reforçar a importância atribuída a este perfil de avaliação por intermédio de
trabalhos, porque ela prepara os alunos para uma adequada análise crítica dos problemas complexos e inovadores
postos pelas matérias lecionadas no programa e habilita-os com as ferramentas que lhe permitirão enfrentar com mais
segurança e inovação os futuros desafios profissionais. Esta estratégia de avaliação visa cumprir o objetivo nuclear
de fornecer uma formação adequada a um tempo de mudança.
8.7.3. Opportunities
MAF is committed to the evaluation through individual and group work in which students’ research capabilities/skills
are required. To carry out this commitment, the course unit of Research Methodology was strongly reinforced in order
to overcome shortcomings and gaps revealed by students and provide them with the necessary tools for a successful
research.
MAF considers that it is appropriate to strengthen the importance given to this profile of evaluation through realizing
work, since it prepares students for an adequate critical analysis of complex and innovative problems posed by the
subjects taught in the Master’s, and provides them the tools that will allow them to face their future professional
challenges with greater security and innovative solutions. This assessment strategy aims to fulfil the core objective of
providing training which is adapted to a time of change
8.7.4. Constrangimentos
Heterogeneidade do nível de formação dos alunos no momento do ingresso no MCF. A avaliação por intermédio de
trabalhos implica trabalho acrescido exigido aos alunos e uma maior disponibilidade dos professores para o
acompanhamento e revisão do trabalho feito. Verifica-se que vários dos alunos são trabalhadores estudantes, o que
diminui o tempo disponível para a investigação. Observa-se que os professores estão incumbidos de variadas tarefas
(docentes e não docentes), o que exige um esforço acrescido para acompanhar os estudantes.
8.7.4. Threats
Heterogeneity in the level of students’ training when entering the Master's. The assessment through written work
entails increased work required from students and increased availability of teachers for the follow-up and to review the
work done. Some students are also working, which reduces their available time for research. Teachers are entrusted
with various tasks (teaching and non-teaching), which requires a greater effort in order to follow up students.

9. Proposta de acções de melhoria
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9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
Podem ser diagnosticadas como debilidades do MCF as seguintes:
a) Inexistência de parcerias ou projetos nacionais e internacionais de modo a incrementar a investigação aplicada;
b) Não concretização de projetos de mobilidade internacional de alunos e docentes. Esta debilidade explica-se pela
juventude do MCF na versão Pós-Bolonha;
c) Escassez e sobrecarga de recursos docentes nas áreas estratégicas do Mestrado;
d) Decréscimo da atividade empresarial na zona centro, o que diminui as alternativas de estágios profissionais e tem
impactos negativos na procura do curso;
e) Decréscimo dos rendimentos das famílias, com impactos negativos na procura do Curso;
f) Debilidade do tecido empresarial diminui as alternativas de parcerias, fragilizando a ligação entre a Universidade e
as empresas.
9.1.1. Weaknesses
MAF’s diagnosed weaknesses are the following:
a) Lack of national and international projects or partnerships in order to enhance applied research;
b) Failure to put into practice projects of international mobility of students and teachers. This weakness is explained by
MAF’s short existence in the post-Bologna era.
c) Teaching staff scarcity and overload in the Master’s strategic areas;
d) Decrease of business activity in the Centre region, limiting students’ internship alternatives and having negative
impacts on the Master’s demand;
e) Reduction of households’ disposable income, with negative impacts on MAF’s demand;
f) Weakness of the business fabric decreases the alternatives of partnerships, handicapping the link between the
University and businesses.
9.1.2. Proposta de melhoria
O MCF aposta em projetos futuros de mobilidade de docentes e de estudantes.
Deve ser salientado que os estudantes do MCF podem beneficiar do Consórcio ERASMUS OPEras - Opportunity
Placements with Erasmus. Através deste consórcio foi dada a possibilidade a 60 estudantes da UC de efetuarem um
estágio internacional em contexto de trabalho.
O MCF projeta vir a celebrar protocolos com empresas com irradiação nacional e internacional, de modo a disseminar
os nossos estudantes.
Revela-se necessário o reforço de recursos docentes nacionais e estrangeiros nas áreas nucleares do MCF.
Apostar numa mais forte divulgação (nacional e internacional) e em tempo adequado do MCF.
Elaborar estratégias mais agressivas de captação de bons alunos. Os dois congressos já realizados no âmbito do MCF
trouxeram a Coimbra mais de duzentos participantes cada e constituíram uma oportunidade para maior divulgação.
Aproximar os alunos de centros de investigação.
9.1.2. Improvement proposal
MAF is bent on future projects of teachers and students’ mobility.
It should also be noted that MAF’s students can benefit from OPEras Consortium – Opportunity Placements with
Erasmus. Through this Consortium, 60 students from the UC have the chance of undergoing an international
internship in a work context.
MAF intends to conclude protocols with companies with national and international reach in order to spread our
students.
It is necessary to increase the teaching staff in MAF’s core areas, both with domestic and foreign teachers.
Better exposure of MAF (nationally and internationally) and in a timely manner.
Develop more aggressive strategies to attract good students. The two congresses already held within MCF brought to
Coimbra more than two hundred participants each and were an opportunity for greater exposure.
Bring students closer to research centres.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
Medidas com implementação no curto prazo e com continuidade no médio e longo prazo:
a) Celebração de protocolos com empresas com irradiação nacional e internacional;
b) Reforço da divulgação nacional e internacional e em tempo adequado do MCF;
c) Elaboração de estratégias mais agressivas de captação de bons alunos;
d) Mobilidade internacional de docentes e alunos;
e) Aproximar os alunos dos centros de investigação.
9.1.3. Implementation time
Measures that can be implemented in the short-term and that have continuity in the medium- and long-term:
a) Concluding protocols with companies with national and international reach;
b) Reinforcing MAF national and international exposure in a timely manner;
c) Developing more aggressive strategies to attract good students.
d) International mobility of teachers and students;
e) Bringing students closer to research centres.
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Consideramos as medidas indicadas no quadro anterior como medidas de prioridade alta.
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9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned in the table above as high priority measures.
9.1.5. Indicador de implementação
a) Aumento do número de protocolos com empresas com irradiação nacional e internacional, no triénio 2012-2015;
b) Em cada um dos anos letivos, deve ser reforçada a divulgação nacional e internacional e em tempo adequado do
MCF, em especial no trimestre anterior à abertura de candidaturas;
c) Em cada um dos anos letivos, devem ser adotadas estratégias mais agressivas de captação de bons alunos;
d) Em cada um dos anos letivos, deve ser reforçada a mobilidade internacional de docentes e alunos, com particular
incidência no próximo triénio 2012-2015;
e) Em cada um dos anos letivos, deve ser intensificada a aproximação dos alunos a centros de investigação,
constituindo um objetivo estratégico no triénio 2012-2015. Neste triénio, haverá os primeiros diplomados que poderão
vir a integrar centros de investigação, no contexto de estudos de 3.º Ciclo.

9.1.5. Implementation marker
a) Increasing the number of protocols with companies with national and international reach, in the period 2012-2015;
b) In each one of the academic years, MAF’s national and international exposure should be enhanced in a timely
manner, in particular in the quarter prior to the opening of applications;
c) In each one of the academic years, more aggressive strategies of attracting good students must be adopted;
d) On each one of the academic years, the international mobility of teachers and students should be strengthened, with
a particular focus in the next three years – 2012-2015;
e) In each one of the academic years, actions to bringing students closer to research centres should be intensified,
being a strategic goal for the period 2012-2015. In this three-year period, the Master’s will have its first graduates able
to integrate research centres, in the context of the 3rd cycle.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
Opção por partilha de unidades curriculares com outros programas pós-graduados revelou-se menos adequada,
porque implicou dificuldades na gestão de horários, na gestão de diferentes formações de base e na gestão de
diferentes expectativas.
Na primeira edição do Mestrado, a inexistência de um gabinete de apoio ao aluno revelou-se uma lacuna relevante.
Nas 1.ª e 2.ª edições, verificou-se uma excessiva concentração dos horários no primeiro semestre.
Algumas discrepâncias entre o horário programado e o horário seguido para integrar as conferências no programa.
Na 1.ª edição, a divulgação dos horários e do calendário de avaliações sofreu ligeiros atrasos.
Desconformidade dos horários dos serviços administrativos, informáticos e biblioteca ao horário de funcionamento do
Mestrado.
Não afetação de sala(s) para o estudo individual/em grupo dos alunos do MCF.
Insuficiente divulgação dos serviços e espaços da UO, junto dos alunos do 1.º ano do MCF.
9.2.1. Weaknesses
The option to share course units with other postgraduate programmes proved to be less effective since it entailed
difficulties in managing schedules, in managing different training backgrounds and in managing different expectations.
In the Master’s first edition, lack of a students’ support office proved to be a significant gap.
In the 1st and 2nd editions, class times were concentrated in short periods of time during the first semester.
Some discrepancies between classes’ scheduled hours and their actual time in order to fit the conferences in the
programme.
In MAF 1st edition, the release of class times and evaluation calendar suffered slight delays.
Disconformity between the Master’s timetable and those of library, administrative and IT services.
No room(s) were allocated to individual and group study for MAF students.
Insufficient disclosure of OU services and spaces to MAF 1st year students.
9.2.2. Proposta de melhoria
Os horários e programação de exames devem passar a integrar a calendarização geral da FEUC, promovendo a
divulgação atempada.
No ano letivo 2012/2013, cessarão as partilhas de unidades curriculares com o Programa MBA-Formação de
Executivos.
Alargamento do período letivo respeitante ao primeiro semestre.
Melhor distribuição da carga horária das diferentes unidades curriculares.
A partir do ano letivo 2012/2013, haverá uma sala destinada ao estudo individual/em grupo dos alunos do Mestrados.
Reorganização da sessão de abertura do Mestrado, em ordem a apresentar os diversos serviços e espaços da
Faculdade.

9.2.2. Improvement proposal
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Exam schedules and planning should integrate FEUC’s overall scheduling, promoting its timely disclosure.
In the academic year 2012/2013, no more course units will be shared with the Executive MBA.
The first semester will be extended.
Better distribution of the teaching hours of the various course units.
Starting in academic year 2012/2013, there will be a room intended for individual and group study for Masters students.
Reorganization of the opening session of the Master in order to introduce FEUC’s services and spaces to students.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
Os horários e programação de exames devem passar a integrar a calendarização geral da FEUC - implementada no
ano letivo 2012/2013 e mantido nos anos seguintes,
No ano letivo 2012/2013, cessará a partilha de unidades curriculares com o Programa MBA-Formação de Executivos.
Projeta-se que no ano letivo de 2012/2013, com a integração na calendarização geral da FEUC, seja conseguida uma
atempada divulgação dos horários e dos exames
De modo a ultrapassar a excessiva concentração no primeiro semestre, no ano letivo 2012/2013, será antecipado o
início das aulas para o dia 15 de setembro de 2012.
9.2.3. Improvement proposal
Exam schedules and planning should integrate FEUC’s overall scheduling – to be implemented in the academic year
2012/2013 and to be maintained in the following years.
In the academic year 2012/2013, no more course units will be shared with the Executive MBA.
It is expect that in the academic year 2012/2013, with the integration into FEUC’s overall scheduling, the timely
disclosure of class times and exam schedules will be achieved.
In order to overcome the current excessive concentration in the first semester, in the academic year 2012/2013 the first
term should start earlier, on 15 September 2012.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Consideramos que as medidas referidas no quadro anterior têm uma prioridade alta.
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned in the table above have high priority.
9.2.5. Indicador de implementação
Já foram dirigidas propostas à Direção da FEUC no sentido de:
a) cessar a partilha de unidades curriculares com o MBA - Formação de Executivos. Esta proposta já foi incorporada
na distribuição de serviço docente para o ano letivo 2012/2013;
b) integrar os horários e programação de exames do MCF na calendarização geral da FEUC;
c) divulgação atempada dos horários e exames do ano letivo 2012/2013;
d) ser antecipado o início das aulas para o dia 15 de setembro de 2012.
9.2.5. Implementation marker
Proposals have already been directed towards FEUC’s Direction in order to:
a) cease the sharing of course units with the Executive MBA. This proposal has already been included in the
distribution of teaching service for the academic year 2012/2013;
b) integrate MAF’s exam schedules and planning into FEUC’s overall scheduling;
c) timely disclose of class times and exam schedules for the academic year 2012/2013;
d) start earlier the first term, with classes beginning on 15 September 2012.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
Inexistência de parcerias formalizadas com outras instituições e organizações nacionais e estrangeiras relevantes no
domínio do ciclo de estudos.
Lacunas no acervo bibliográfico e nas bases de dados nas áreas científicas específicas do Mestrado.
Insuficiência de locais destinados ao estudo individual e a trabalhos de grupo.
Partilha de gabinetes pelos docentes dificulta o atendimento personalizado a alunos.
9.3.1. Weaknesses
Lack of partnerships with national and international institutions and organizations relevant in the Master’s field.
Gaps in the Master’s scientific areas in the library bibliographic collection and in the databases.
Insufficient places intended for individual study and group work.
The fact that teachers share offices hampers personalized support to students.
9.3.2. Proposta de melhoria
Iniciação de contactos com instituições de ensino superior e profissionais com vista à elaboração de parcerias
especialmente destinadas à mobilidade de estudantes e de docentes e ao acolhimento dos alunos nos programas de
estágio.
Reforço de aquisições bibliográficas e de bases de dados para a Biblioteca da FEUC. Durante o ano de 2012, os alunos
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passarão a dispor da base de dados DATA STREAM.
Será proposta à Direção a afetação de um espaço destinado aos alunos do Mestrado para estudo e elaboração de
trabalhos.
9.3.2. Improvement proposal
Starting contacts with higher educational institutions and professionals in order to establish partnerships especially
intended for the mobility of students and teachers and to hosting students in internship programs.
Increasing the purchase of books and databases for FEUC’s library. During 2012, students will have access to the
DATA STREAM database.
It will be proposed to FEUC’s Direction allocating a space where Master’s students can study and prepare their work.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
Procurar-se-á implementar as medidas indicadas ao longo do triénio 2012-2015.
9.3.3. Implementation time
Every effort will be made to implementing the mentioned measures throughout the three-year period of 2012-2015.
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Todas as medidas referenciadas são de prioridade alta.
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned above have high priority.
9.3.5. Indicador de implementação
Serão elaborados relatórios de monitorização da implementação de algumas das medidas indicadas.
Durante o triénio de 2012/2015, projeta-se concluir, pelo menos, seis parcerias com vista a reforçar a mobilidade
nacional e internacional dos nossos estudantes e docentes.
Durante o triénio de 2012/2015, a coordenação e os docentes empenhar-se-ão em manter atualizado o acervo existente
e em propor o reforço do número de obras relevantes nas áreas estratégicas do Mestrado.
Neste momento (abril de 2012) está em estudo a afetação de uma sala para o trabalho individual ou em grupo dos
alunos dos Mestrados.
9.3.5. Implementation marker
Monitoring reports shall be drawn up on the implementation of some of the mentioned measures.
During the period 2012/2015, it is planned to complete at least six partnerships in order to strengthening national and
international mobility of our students and teachers.
During the period 2012/2015, Master’s Coordination and teachers are committed to keep the bibliographic archive
updated and to propose the purchase of relevant works in the Master’s strategic areas.
At this moment (April 2012) it is under study the allocation of a room to individual or group work for the students of the
Master’s.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
Escassa representatividade, no corpo docente, de professores de outras escolas e ausência de professores de
escolas internacionais reconhecidas.
Sobrecarga de trabalho que onera os docentes que participam no Mestrado.
Recursos docentes limitados nas áreas estratégicas do Mestrado.
Escassez de funcionários nos gabinetes que apoiam o Mestrado.
9.4.1. Weaknesses
Little representation, in the teaching staff, of teachers from other higher education institutions and the absence of
teachers from recognized international ones.
An excessive workload that overloads the Master's teachers.
Limited teaching staff in strategic areas of the Master’s.
Shortage of staff in the offices that support the Master’s.
9.4.2. Proposta de melhoria
Diligências no sentido da realização de parcerias com outras instituições de ensino, nomeadamente de escolas
internacionais reconhecidas.
Propostas dirigidas à Direção da UO no sentido de serem recrutados docentes nas áreas temáticas do mestrado.
Propostas no sentido de ser reforçado o número de funcionários nos gabinetes de apoio de Mestrado.
9.4.2. Improvement proposal
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Steps towards establishing partnerships with other higher education institutions, including recognized international
ones.
Proposals addressed to the OU’s Direction in order to recruit teachers in the Master’s subject areas.
Proposals to increase staff numbers in the offices that support Masters programmes.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
Medidas com implementação no curto prazo e com continuidade no médio e longo prazo:
a) Diligências no sentido da realização de parcerias com outras instituições de ensino, nomeadamente de escolas
internacionais reconhecidas - a começar a implementar no ano triénio 2012-2015;
b) Propostas dirigidas à Direção da UO no sentido de serem recrutados docentes nas áreas temáticas do mestrado formuladas no ano letivo 2011/2012.
9.4.3. Implementation time
Measures that can be implemented in the short-term and that have continuity in the medium- and long-term:
a) Steps towards establishing partnerships with other higher education institutions, including recognized international
ones – to start implementing in the period 2012-2015;
b) Proposals addressed to the OU’s Direction in order to recruit teachers in the Master’s subject areas – have been
presented in the academic year 2011/2012.
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
As medidas referidas em quadro anterior têm prioridade alta.
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned in the table above have high priority.
9.4.5. Indicador de implementação
Elaboração no ano letivo de 2012/2013 de relatório de acompanhamento da implementação das medidas referidas em
quadro anterior.
No ano de 2012/2013, continuarão as negociações no sentido de concluir parcerias com outras instituições de ensino,
nomeadamente de escolas internacionais reconhecidas.
9.4.5. Implementation marker
Drawing up a monitoring report in the academic year 2012/2013 on the implementation of the measures mentioned in a
previous table.
In the academic year 2012/2013, negotiations in order to establish partnerships with other higher education institutions
shall continue, including with recognized international ones.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
Inexistência de mobilidade internacional dos estudantes.
Não realização da entrevista no processo de seleção dos estudantes. Esta opção foi justificada pelo facto de haver
candidatos oriundos de países estrangeiros.
Heterogeneidade dos níveis de formação de que dispõem os estudantes quando integram o Mestrado. Este facto pode
ter impactos negativos na lecionação e no desenvolvimento dos trabalhos científicos.
Inexistência de um espaço destinado ao trabalho individual/em grupo dos alunos de Mestrado.
Desadequação dos horários dos serviços da UO (biblioteca e serviços administrativos) e das instalações às
necessidades dos alunos do MCF.
9.5.1. Weaknesses
Lack of international mobility on the part of students.
Absence of interview in the selection of students. This option was justified by the fact that there are candidates from
foreign countries.
Heterogeneity in the levels of students’ training when entering the Master's. This may have negative impacts on
teaching and on the development of scientific work.
Lack of a space intended to individual and group study for MAF students.
Inadequacy of the opening hours of OU services (library and administrative offices) and facilities to MAF students’
needs.
9.5.2. Proposta de melhoria
As propostas de melhoria:
a) sensibilizar os alunos para a oportunidade constituída pelo Consórcio ERASMUS OPEras - Opportunity Placements
with Erasmus enquanto instrumento privilegiado para a sua mobilidade internacional ;
b) Realização de entrevistas de seleção dos estudantes do MCF, sendo que o contacto com os alunos estrangeiros
será feito através de videoconferência;
c) Realização de reuniões com os docentes no sentido de os sensibilizar para estratégias de adequação dos métodos
de ensino à heterogeneidade do público;
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d) Será proposta à Direção a afetação de um espaço destinado aos alunos do Mestrado para estudo e elaboração de
trabalhos;
e) Manifestar-se-á junto da Direção a necessidade de adequar os horários da UO às necessidades dos estudantes do
MCF.

9.5.2. Improvement proposal
Proposals for improvement:
a) Raising students’ awareness to the opportunity provided by the OPEras Consortium – Opportunity Placements with
Erasmus – as a privileged instrument for their international mobility;
b) Conducting interviews to select MAF students, contacting students from abroad through videoconferencing;
c) Holding meetings with teachers in order to raise their awareness to strategies to adapt teaching methods to the
heterogeneity of their audience;
d) Proposal to FEUC’s Direction to allocating a space where Master’s students can study and prepare their work.
e) Expressing to FEUC’s Direction the need to adapt the OU’s opening hours to the needs of MAF’s students.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
Todas as propostas referidas no quadro anterior serão implementadas no decurso do ano letivo 2012/2013.
9.5.3. Implementation time
All proposals mentioned in the previous table will be implemented in the course of the academic year 2012/2013.
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
As medidas referidas são de prioridade alta.
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned above have high priority.
9.5.5. Indicador de implementação
Medidas com implementação no curto prazo e com continuidade no médio e longo prazo:
a) no ano letivo 2012/2013, iniciar-se-á a sensibilização para a iniciativa Consórcio Erasmus Operas – Opportunity
Placements with Erasmus e terá continuidade nos anos seguintes;
b) No ano letivo 2012/2013, o processo de seleção incluirá a realização de entrevistas;
c) No ano letivo 2012/2013, dar-se-á continuidade à sensibilização dos docentes para a adequação dos métodos de
ensino à heterogeneidade do público;
d) Neste momento (Abril de 2012), a Direção está empenhada em afetar um espaço adequado ao estudo aos alunos
dos Mestrados;
e) Manifestar-se-á junto da Direção da FEUC a necessidade de adequar os horários da Unidade Orgânica às
necessidades dos estudantes do Mestrado em Contabilidade e Finanças.
9.5.5. Implementation marker
Measures that can be implemented in the short-term and that have continuity in the medium- and long-term:
a) In the academic year 2012/2013, starting raising awareness to the OPEras Consortium initiative – Opportunity
Placements with Erasmus – that will be continued in the following years;
b) In the academic year 2012/2013, the selection process will include interviews;
c) In the academic year 2012/2013, continuing to raise teachers’ awareness to adapt teaching methods to the
heterogeneity of their audience;
d) At this moment (April 2012), FEUC’s Direction is committed to allocating a suitable study space for Master’s
students;
e) Expressing to FEUC’s Direction the need to adapt the OU’s opening hours to the needs of MAF’s students.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
Concentração de trabalho intenso (avaliação contínua, participação nas aulas, elaboração de trabalhos, escolha do
tema do projeto de dissertação) no primeiro ano do MCF.
9.6.1. Weaknesses
Concentration of intense work (continuous assessment, participation in classes, undertaking academic work, choosing
the subject of the dissertation project) in MAF’s first year.
9.6.2. Proposta de melhoria
As propostas de melhoria são:
a) alargar o período letivo;
b) melhorar a distribuição das horas letivas de cada uma das unidades curriculares;
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c) reforçar a coordenação entre docentes no sentido de ser mais adequada a distribuição dos trabalhos de avaliação
contínua no decurso de cada um dos semestres.
9.6.2. Improvement proposal
Proposals for improvement:
a) extending term time;
b) better distribution of the teaching hours of each one of the course units;
c) strengthening the coordination among teachers in order to accomplish a better distribution of the continuous
assessment works throughout each semester.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
Medidas de curto prazo com continuidade no médio e longo prazo, a implementar já no próximo ano letivo, com
continuidade nos anos subsequentes:
a) Proposta no sentido de alargar o período letivo ;
b) Uma mais adequada distribuição da carga horária de cada uma das unidades curriculares;
c) Reforço de coordenação entre docentes no sentido de ser mais adequada a distribuição dos trabalhos de avaliação
contínua no decurso de cada um dos semestres.
9.6.3. Implementation time
Short-term measures with continuation in the medium- and long-term to be implemented in the next academic year,
and that are to be continued in subsequent years:
a) Extending term time;
b) A more suitable distribution of the teaching hours of each of the course units;
c) Strengthening the coordination among teachers in order to accomplish a better distribution of the continuous
assessment works throughout each semester.
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Todas as medidas indicadas no quadro anterior são de prioridade alta.
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned in the table above have high priority.

9.6.5. Indicador de implementação
Serão elaborados relatórios de acompanhamento da implementação das medidas referidas.
A generalidade das propostas de melhoria será implementada já no próximo ano letivo, com continuidade nos anos
subsequentes.
9.6.5. Implementation marker
Monitoring reports shall be drawn up on the implementation of the mentioned measures.
Most of the proposals for improvement will be implemented as early as next academic year, with continuity in
subsequent years.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
Apesar do sucesso evidenciado, as médias obtidas em algumas unidades curriculares não correspondem às
expetativas, tendo em conta o universo dos alunos do MCF. Assim, as unidades curriculares de Controlo de Gestão
(11,92 v em 20 v.) Contabilidade Pública (12, 1 v. em 20 v.), Fiscalidade (12, 2 v. em 20 v.) e Métodos Estatísticos (12, 25
v. em 20 v.) são as unidades que apresentam médias menos elevadas.
O relevo particular destes resultados está no facto de algumas das unidades curriculares referidas versarem as áreas
estratégias do Mestrado em Contabilidade e Finanças.
Algumas das médias menos elevadas poderão ser, em parte, explicadas pela inexperiência dos Alunos na realização
do tipo de trabalhos exigidos.
9.7.1. Weaknesses
Despite the success achieved, the average scores in some course units do not meet expectations, taking into account
MAF’s students' universe. Thus, the course units of Management Control (average of 11.92 out of 20), Public
Accounting (average of 12.1 out of 20), Taxation (average of 12.2 out of 20) and Statistical Methods (average of 12.25
out of 20) are the ones with lower average scores. The particular relevance of these results is that some of the
mentioned course units concern the Master’s in Accounting and Finance strategic subject areas.
Some of the lower average scores can be partly explained by students’ inexperience in undertaking the kind of work
that is required.
9.7.2. Proposta de melhoria
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Propostas de melhoria:
a) Nas unidades curriculares com médias menos elevadas, sensibilizar os docentes no sentido de as metodologias
aplicadas serem adequadas à heterogeneidade do público-alvo do MCF;
b) Promover uma reflexão conjunta entre professores e alunos no sentido de diagnosticar as causas de resultados
menos elevados bem com a identificação das estratégias que se mostrem mais adequadas para a superação das
fragilidades encontradas;
c) Algumas das dificuldades reveladas pelos alunos prendiam-se com o insuficiente domínio de algumas técnicas de
investigação. No decurso do ano letivo de 2011/2012, foi reforçada a unidade curricular de Metodologia da
Investigação, com o objetivo de superar algumas dessas insuficiências;
d) No próximo ano letivo e anos subsequentes, continuará a monitorização dos resultados obtidos no sentido de
diagnosticar e superar eventuais fragilidades.
9.7.2. Improvement proposal
Proposals for improvement:
a) In the course units with lower average scores, raising teachers’ awareness to adapt teaching methods to the
heterogeneity of MAF’s target-audience;
b) Promoting a joint reflection between teachers and students in order to diagnose the causes of lower results and
identifying the strategies that may be better suited to overcoming the weaknesses found;
c) Some of the difficulties revealed by students related to the insufficient mastery of some research techniques. During
the academic year 2011/2012, the course unit of Research Methodology was strengthened with the purpose of
overcoming some of these shortcomings;
d) In the next academic year and subsequent ones, it will continue the monitoring of the results obtained in order to
diagnose and overcome any possible weaknesses.
9.7.3. Tempo de implementação da medida
Todas as medidas referidas em quadro anterior começarão a ser implementadas já no ano letivo de 2012/2013, mas
atendendo ao seu caráter estrutural, serão monitorizadas e ajustadas nos anos posteriores.
9.7.3. Implementation time
All the measures mentioned in the previous table will begin to be implemented as early as the academic year
2012/2013, but taking into account their structural nature they shall be monitored and adjusted in subsequent years.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Todas as medidas têm prioridade alta.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
We consider the measures mentioned above have high priority.
9.7.5. Indicador de implementação
Serão elaborados relatórios de monitorização das medidas sugeridas.
a) Serão promovidas duas reuniões semestralmente: na primeira são definidos os objetivos e na segunda será
avaliado o cumprimento dos objetivos.
b) Já no decurso do segundo semestre do ano letivo 2011/2012, foi reorganizada a unidade curricular de Metodologia
de Investigação que passou a funcionar em sistema de laboratório de métodos, integrando vários módulos, alguns de
natureza opcional. Com esta organização, permite-se que cada estudante selecione os módulos onde apresenta
particulares carências.
c) No triénio 2012/2015, o objetivo é conseguir que os resultados médios nas diferentes unidades curriculares sejam
iguais ou superiores a 14 valores.
9.7.5. Implementation marker
Monitoring reports of the suggested measures will be drawn up.
a) Promoting two meetings each semester: the first one to define the objectives and the second to assess the
fulfilment of those objectives;
b) During the second semester of the academic year 2011/2012, the course unit Research Methodology was
reorganized and now functions in the system of laboratory of methods, including several modules, some of them
optional. This organization allows students to select the modules where they present particular shortcomings;
c) In the period 2012/2015, the goal is that the average scores in the different course units are equal to or greater than
14 out of 20.

10. Proposta de reestruturação curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
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10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Considera-se que a estrutura do MCF é adequada, cumpre os objetivos definidos para o programa e está alinhada com
os objetivos estratégicos da UO e da UC.
Apesar disso, considerou-se adequado repartir o tempo total de trabalho de cada unidade curricular de modo distinto
do que resulta do Despacho n.º 22129-G/2007. Deste modo, vigora desde a primeira edição do Mestrado a seguinte
repartição das horas de contacto: TP:30 OT:10.
Conjunturalmente, têm sido introduzidos pequenos ajustamentos que vão ao encontro das necessidades de formação
dos alunos. Para cumprir este objetivo, têm vindo a ser criadas novas unidades curriculares, de natureza opcional
10.1.1. Synthesis of the intended changes
It is considered that MAF’s structure is adequate, meets the objectives set for the programme and is aligned with the
strategic objectives of the OU and the UC.
Nevertheless, it was considered appropriate to distribute the total time of work of each course unit in a different way
than what is implied in Order no. 22129- G/2007. Thus, since the Master’s first edition it is in place the following
distribution of the contact hours: Theoretical-practical classes (TP) 30, Tutorial orientation (TO)10.
Circumstantially, small adjustments have been introduced that meet students' training needs. To fulfil this goal, new
course units of an optional nature have been created.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
Mapa Opções
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
10.1.2.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Opções
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Options

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

(0 Items)

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

0

0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos - Opção de Gestão 1, Opção de Gestão 2 e Opção Livre - 1.º e 2.º semestres 2012-2013
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Contabilidade e Finanças
10.2.1. Study Cycle:
2nd Cycle Studies in Accounting and Finance
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Opção de Gestão 1, Opção de Gestão 2 e Opção Livre
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10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Management Option 1, Management Option 2 and Free Option
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º e 2.º semestres 2012-2013
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st and 2nd semester 2012-2013

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Gestão

S.

162

TP 30 OT 10

6

Gestão

S.

162

TP 30 OT 10

6

Tributação da Despesa

Direito

S.

162

TP 30 OT 10

6

Novas perspetivas

Gestão/Direito/M.
Quant.

S.

162

TP 30 OT 10

6

Ética e Deontologia
Profissional
Decisões Financeiras
Estruturais

Observações /
Observations (5)
Opção da área de Gestão
1
Opção da área de Gestão
2
Opção da área de Gestão
2
Opção das áreas Gest. 1,
Gest. 2, Dir., M. Quant.

(4 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII - Maria Odete Batista de Oliveira
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Odete Batista de Oliveira
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade do Porto
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa XIII - José Guilherme Xavier de Basto
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Guilherme Xavier de Basto
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
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10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa XIII - Mário António Gomes Augusto
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário António Gomes Augusto
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa XIII - Filipe Jorge Ribeiro Almedia
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe Jorge Ribeiro Almedia
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV - Ética e Deontologia Profissional
10.4.1.1. Unidade curricular:
Ética e Deontologia Profissional
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Gomes Rodrigues - 32 horas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Filipe Jorge Ribeiro Almeida - 8 horas
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filipe Jorge Ribeiro Almeida - 8 hours
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Numa primeira parte, aborda-se um conjunto de conceitos ligados à ética e à moral, bem como algumas teorias éticas
normativas, acompanhada da análise de casos e dilemas éticos.
Numa segunda parte, fornece-se aos estudantes as principais linhas de orientação com base nos princípios gerais de
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ética e da deontologia profissional. Pretende-se que o estudante compreenda diferentes sistemas de ética
organizacional e de responsabilidade social, bem como o importante papel e a responsabilidade que lhes poderão
caber nas áreas relevantes no contexto da formação que estão a realizar no MCF.
Numa terceira parte, concretiza-se essas linhas gerais com um aprofundamento dos estatutos profissionais e dos
códigos de deontologia, das duas principais áreas profissionais regulamentadas a que os estudantes poderão,
posteriormente, aceder.
Toda a aprendizagem nesta unidade curricular se baseia no desenvolvimento da capacidade intelectual e cognitiva e a
capacidade de reflexão crítica no contexto.
.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The first part deals with a set of concepts related to ethics and moral, as well as some normative ethical theories,
accompanied by case analysis and ethical dilemmas.
The second part provides students with the main guidelines based on the general principles of ethics and professional
deontology. It is intended that students understand the different systems of organizational ethics and social
responsibility, as well as the important role and responsibility which they can play in the relevant fields in the context
of the training they are having at MAF.
In the third part, these general lines are pursued with a deepening of the professional statutes and deontological codes
of the two main professions that are regulated by professional bodies and to which students can later access.
All learning in this course unit is based on the development of cognitive and intellectual capacity and in the capacity
for critical reflection in context.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I
1. A Ética e a Moral
2. Fontes do Comportamento Altruísta
3. Teorias éticas normativas: a teleologia e a deontologia
4. Análise de casos e dilemas éticos
Parte II
1.O papel e responsabilidades das pessoas nas organizações
2.Perspectiva histórica sobre os sistemas de organização profissional
3.Sistemas de ética organizacional e responsabilidade social
4.Os Códigos de Conduta
5.Códigos de corporate governance
6.O Código do IFAC
Parte III
1.Os estatutos e os códigos de deontologia de algumas profissões regulamentadas
2.Os casos particulares dos TOC e dos ROC
2.1 Âmbito de aplicação
2.2.Direitos e deveres profissionais
2.3.Publicidade e angariação de clientela
2.4.Sigilo profissional
2.5.Incompatibilidades
2.6.Honorários
2.7.Responsabilidade disciplinar
Parte IV
1.Origem e desenvolvimento das principais Ordens Profissionais
2.Organizações Profissionais na área do MCF
2.1.OROC
2.2. OTOC
10.4.1.5. Syllabus:
Parte I
1. Ethics and Moral
2. Sources of Altruistic Behaviour
3. Normative ethical theories: Teleology and deontology
4. Case analysis and ethical dilemmas
Part II
1. The role and responsibilities of people in organizations
2. Historical perspective on the professional organization systems
3. Systems of organizational ethics and social responsibility
4. Codes of Conduct
5. Codes of corporate governance
6. IFAC Code
Part III
1. Statutes and deontological codes of some regulated professions
2. The individual cases of the Chartered Accountants and Statutory Auditors
2.1 Scope
2.2. Professional rights and duties
2.3. Advertising and soliciting customers
2.4. Professional secrecy
2.5. Incompatibilities
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2.6. Fees
2.7. Disciplinary responsibility
Part IV
1. Origin and development of the main Professional Bodies
2. Professional organisations in MAF’s area
2.1. Chamber of Statutory Auditors
2.2. Chamber of Chartered Accountants
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os temas escolhidos estão centrados na apreensão de conhecimentos teóricos que envolvam os conceitos de ética e
de moral, os seus princípios subjacentes, as suas dimensões. A coerência entre os conteúdos e os objetivos da
unidade curricular centra-se nos seguintes pontos:
1. Os princípios estudados serão usados na resolução de dilemas éticos.
2. Relevância atribuída ao estudo dos estatutos e regulamentos, bem como dos códigos de deontologia (dos TOC e
dos ROC), permitirá que os estudantes disponham de ferramentas indispensáveis enquanto meios de afirmação
profissional.
3. Os alunos deverão ficar habilitados a tomar as opções éticas/deontológicas mais adequadas para a preparação da
informação financeira divulgada pelas organizações, de modo a que a mesma venha a revelar-se útil para os seus
destinatários.
4.Os estudantes adquirirão particulares competências para lidar com um mundo cada vez mais complexo, e onde a
ética é um dos valores a privilegiar na vida de qualquer entidade.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subjects chosen for the course unit are centred on acquiring theoretical knowledge involving the concepts of
ethics and moral, their underlying principles and their dimension. Consistency between contents and the goals of the
course unit is centred on the following points:
1. The principles studied will be used in resolving ethical dilemmas.
2. Relevance assigned to the study of statutes and regulations, as well as deontological codes (of Chartered
Accountants and Statutory Auditors), will provide students with essential tools as means of professional assertion.
3. Students will be enabled to take ethical/deontological options more appropriate for the preparation of financial
information disclosed by organizations, so that it could be useful to their recipients.
4. Students will acquire specific skills to deal with a world increasingly complex, and where ethics is one of the values
that should have priority in the life of any entity.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conteúdos fundamentais de ética e de moral, dos seus princípios subjacentes e das suas
diferentes dimensões, que é acompanhada da discussão de casos concretos ilustrativos das opções tomadas para a
resolução de dilemas éticos.
O estudo dos estatutos e dos códigos deontológicos das profissões regulamentadas é acompanhada da resolução de
casos práticos, vocacionados para a análise de processos disciplinares e decisões judiciais, que envolvam a violação
profissional de princípios dessas profissões.
A avaliação da unidade curricular envolve o estudo de um caso real, com a elaboração de um relatório, onde os
estudantes apliquem os conhecimentos teóricos e práticos obtidos na unidade curricular, que ponderará em 70% para
a nota final da unidade curricular. Os restantes 30% resultarão das diferentes apresentações orais que os estudantes,
a título individual ou grupo, venham a realizar no decurso das discussões dos casos desenvolvidos durante as aulas.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical explanation of the fundamental contents of ethics and moral, their underlying principles and their different
dimensions, which is accompanied by the discussion of practical cases illustrative of the options taken for resolving
ethical dilemmas.
The study of the statutes and deontological codes for regulated professions is accompanied by the resolution of
practical cases, directed to the analysis of disciplinary proceedings and judicial decisions, involving the professional
violation of principles of those professions.
Evaluation in this course unit involves an actual case study, including a written report, where students apply the
theoretical and practical knowledge acquired in the course unit, with a weight of 70% in the final score of the course
unit. The remaining 30% will result from the different oral presentations that students, individually or in group, will
present during the discussions of the cases analysed in the course unit classes.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem definidos para esta unidade
curricular. Assim:
a. A exposição oral das matérias lecionadas permite aos estudantes a apreensão dos quadros teóricos, e o
reconhecimento da importância da Ética e Deontologia para o exercício de qualquer atividade profissional;
b. Pretende-se compreender o papel e a relevância profissional vertidos nos códigos de conduta dentro das áreas
estratégica do MCF;
c. Toda a exposição é acompanhada pela indicação das normas aplicáveis a cada situação concreta, permitindo aos
estudantes distinguir os diferentes tipos de dimensões éticas.
d. Compreender e aplicar os princípios e os conceitos revela-se indispensável para qualquer estudante, com particular
realce nesta área central, pois trata-se de lançar as bases para uma atuação pautada por sólidos princípios éticos;
e. O debate crítico dos casos analisados permite que os alunos se familiarizem com grande parte dos mais complexos
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problemas éticos/deontológicos com que os profissionais dos diferentes tipos de organizações hoje se confrontam.
f. A discussão desses casos obriga a que os alunos apliquem, a casos reais, os conhecimentos teóricos obtidos. Com
esta metodologia, procura-se que os estudantes sejam colocados em contexto real, e percebam o relevo da aplicação
dos seus juízos éticos na sua prática profissional
g. Ao longo do período letivo realizar-se-ão, em aula, diversos trabalhos, uns individuais e outros em grupo, que
ponderarão para a avaliação da UC.
Esta opção metodológica implicará uma forte orientação tutorial, na orientação do estudo, dos trabalhos e da sua
correção. Todavia, privilegia-se bastante o trabalho, individual ou em grupo, a realizar pelos estudantes.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is consistency between the teaching methodologies and the goals defined to the course unit given that:
a. The oral explanation of the subjects taught allows students to understand the theoretical frameworks and to
acknowledge the importance of Ethics and Deontology to exercising any professional activity;
b. It aims at understanding the professional role and relevance contained in the codes of conduct within the MAF’s
strategic areas;
c. All oral explanation is accompanied by the indication of the rules applicable to each specific situation, enabling
students to distinguish the different types of ethical dimensions.
d. It aims at understanding and applying the principles and concepts essential for any student, with particular
emphasis in this core area, because it is about laying the foundations for actions guided by sound ethical principles;
e. The critical debate regarding the cases subject to analysis allows students to become familiar with the large part of
the most complex ethical/deontological problems that the professionals from the different types of organizations
currently face.
f. The discussion of such cases requires students to apply to actual cases the theoretical knowledge acquired. With
this methodology, the goal is for students to be closer to a real-life context and understand the importance of applying
their ethical judgements in their professional practice.
g. Throughout the teaching period will take place in the classroom several assignments, some individual and others in
group, which will be considered for the evaluation in this course unit.
This methodological option will entail a strong tutorial guidance in supervising the study, the assignments and in
correcting them. However, a great emphasis is placed in the individual or group work to be carried out by students.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Códigos de Conduta de empresas e de actividades
Códigos deontológicos:
IFAC;
CTOC;
OROC.
Ameida, F. (2010), Ética, Valores Humanos e Responsabilidade Social das Empresas, Princípia Editora
Boatright, J. (2003), Ethics and the Conduct of Business, 4th ed, Prentice Hall
Cravo, D. (2001), Ética e Deontologia Profissional, Gradiva.
Duska, Donald; Duska, Brenda e Ragatz , Julie (2011), Accounting Ethics, Wiley-Blackwell.
IFAC (2005), The Roles and Domain of Professional Accountants in Business.
Kant, I. (2005), Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Trad. Paulo Quintela. Edições 70
Mercier, (2003), A Ética nas Empresas, Edições Afrontamento.
Mill, J. S. (2005), Utilitarismo, Trad. F. J. Azevedo Gonçalves. Gradiva
Moreira, J.M. (1999), A Contas com a Ética Empresarial, Princípia Editora
Rocha, A. S. (2010), Ética, Deontologia e Responsabilidade Social, Vida Económica
Singer, P. (2000), Ética Prática, Gradiva.
Pesquisa de artigos em revista de referência

Mapa XIV - Tributação da despesa
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tributação da despesa
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Guilherme Xavier de Basto - 8 horas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Odete Batista de Oliveira - 32 horas
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Odete Batista de Oliveira - 32 hours
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O Programa visa numa primeira fase retomar os aspetos fundamentais da mecânica e funcionamento do Impostos
sobre o Valor Acrescentado. Depois, e com detalhe, serão tratadas as matérias de maior complexidade como é o caso
da localização das operações tributáveis, direito a dedução e temática dos sujeitos passivos em que o imposto
suportado em bens e serviços de utilização comum (em operações que concedem e operações que não concedem
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direito a dedução) é apenas parcialmente dedutível (sistemas de afetação real e de pro rata ou percentagem de
dedução). Analisam-se ainda o regime do imposto no comércio intracomunitário e regimes específicos de utilização do
método direto subtrativo (agências de viagens e organizadores de circuitos turísticos e bens em segunda mão, objetos
de arte, de coleção e antiguidades). Constituirão suportes da lecionação textos elaborados pela docente, o Código do
IVA e legislação complementar e alguns acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça .
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The programme aims in an early stage to revisit the fundamental aspects of the mechanics and workings of Value
Added Taxes. Later, and with detail, matters of greater complexity will be dealt with, such as the place of taxable
transactions, right of deduction, and issues as taxable persons where the input tax on goods and services of common
use (in transactions which grant and in transactions which do not grant the right of deduction) is only partially
deductible (methods of actual use and pro rata or percentage deduction). VAT tax regime in intra-community trade and
special schemes using the direct subtractive method (travel agencies and tour operators, and second-hand goods,
works of art, collectors’ items and antiques) are also analysed. Texts prepared by the teacher in charge, the VAT Code
and supplementary legislation, and some judgments of the Court of Justice of the European Union will be teaching
support materials of this course unit.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização dos aspectos essenciais do IVA enquanto imposto geral sobre o consumo:
1 – As várias formas de tributar a despesa ou consumo.
2 - A origem e expansão do IVA e a sua importância atual como modelo geral de tributação da despesa.
3 – Os aspectos chave do desenho do IVA nacional:
3.1. A incidência subjectiva. A figura da inversão do sujeito passivo ou reverse charge.
3.2. Incidência real.
3.3. A localização das operações como condição necessária de sujeição a imposto. Os critérios de localização.
3.4. Isenções. O princípio do destino no comércio internacional. As transações intracomunitárias.
3.5. Valor tributável e a diferenciação de taxas.
3.6. O mecanismo do direito a dedução como condição sine qua non para a caracterização do imposto como incidente
sobre o valor acrescentado.
3.7. Obrigação de pagamento e as obrigações acessórias relativamente àquele e à construção jurídica em que assenta
o imposto.
3.8.Regimes para pequenos operadores económicos.
10.4.1.5. Syllabus:
Characterization of the essential aspects of VAT as a general tax on consumption:
1 – The various forms of taxing expenditure or consumption.
2 – The origin and expansion of VAT and its current importance as a general model of taxing expenditure.
3 – The key aspects of the design of Portuguese VAT:
3.1. The subjective incidence. The concept of the reversal of the taxable person or reverse charge.
3.2. The actual incidence.
3.3. The place of the transactions as a prerequisite for tax liability. The place criteria.
3.4. Exemptions. The destination principle in international trade. Intra-community transactions.
3.5. Taxable value and differentiation of rates.
3.6. The mechanism of the right of deduction as a sine qua non for the characterization of the tax as levied on the value
added.
3.7. Liability to pay and the ancillary obligations regarding it and the legal construction in which the tax is based.
3.8. Special scheme for small undertakings.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa desenvolve, com detalhe, os objetivos explicitados.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program develops its goals in detail.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Exposição teórico-prática
2. Apreciação, discussão e debate de jurisprudência do Tribunal do Luxemburgo relativa a determinadas matérias
selecionadas para o efeito
3. Avaliação mediante exame final, com ponderação de 100% na nota final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Theoretical and practical explanation
2. Assessment, discussion and debate of the case-law of the Court of Justice concerning certain issues selected for
that purpose
3. Evaluation through a final exam with a weight of 100% in the final score.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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O programa desenvolve, com detalhe, os objetivos explicitados.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The program develops its goals in detail.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
1. Sumários desenvolvidos elaborados pela docente.
2. Código do IVA e Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias.
3. Legislação Complementar.
4. Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28 de Novembro de 2006.
5. Acordãos do TJUE em matérias específicas e Conclusões do Advogado Geral no Processo.
6. BASTO, José Guilherme Xavier de — A tributação do consumo e a sua coordenação internacional : lições sobre
harmonização fiscal na Comunidade Económica Europeia. Lisboa : Centro de Estudos Fiscais da DGCI, 1991.

Mapa XIV - Decisões financeiras estruturais
10.4.1.1. Unidade curricular:
Decisões financeiras estruturais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário António Gomes Augusto - 40 horas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular volta-se para a análise e compreensão de três das principais decisões a médio e longo prazo
que tradicionalmente são atribuídas à função financeira das empresas, a saber: (i) decisões de investimento; (ii)
decisões estratégicas de financiamento (estrutura do capital) e (iii) decisões de política de dividendos. Com esta
unidade curricular pretende-se fornecer aos estudantes uma base de conhecimentos que lhes permita tomar
consciência da importância destas decisões e que, simultaneamente, lhes permita desenvolver competências para
aplicarem os conceitos apreendidos na tomada destas decisões em circunstâncias específicas da vida de cada
empresa e ao longo das diferentes etapas do seu ciclo de vida. Adicionalmente, procura fomentar a capacidade de
análise e avaliação crítica das decisões que são tomadas em circunstâncias específicas da vida da empresa, tendo
sempre como referencial a maximização do seu valor.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course is to analyze and understand three of the main decisions at the medium and long term
that are traditionally assigned to the financial function of the companies, namely: (i) investment decisions; (ii) strategic
financing decisions (capital structure decisions), and (iii) dividends policy. This course also aims to provide the
students with the basic financial knowledge that enables them to become aware of the importance of these decisions
and at same time to develop skills in order to apply the concepts learned to real problems faced by the companies
along the different stages of its life cycle. Additionally, seeks to give the students the capability of critical analysis and
evaluation of decisions taken in particular circumstances namely those related with the maximization of the firm’s
value.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: decisões financeiras estratégicas
2. Decisões de investimento em ativos reais
2.1. A decisão de investir e tipologia de investimentos
2.2. Elementos base para a avaliação de projetos de investimento
2.3. Custo do capital
2.4. Critérios e métodos de decisão
2.5. Análise do risco e da incerteza
2.6. Interação entre as decisões de investimento e financiamento
2.7. Estudo de caso
3. Decisões estratégicas de financiamento
3.1. Decisões de estrutura do capital: conceitos básicos
3.2. Decisões de estrutura do capital e valor da empresa: da tese da neutralidade à estrutura ótima do capital
3.3. Abordagem clássica
3.4. A moderna teoria da estrutura do capital: o modelo de Modigliani e Miller e as suas proposições
3.5. Os efeitos fiscais nas decisões de estrutura do capital
3.6. Efeito dos custos de insolvência financeira
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3.7. Custos de agência
3.8. Assimetrias de informação e efeitos de anúncio
4. Decisões de política de dividendos
10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction: strategic financial decisions
2. Investment decisions
2.1. The decision to invest and type of investments
2.2. Basic elements for the evaluation of investment projects
2.3. Cost of capital
2.4. Criteria and methods of decision
2.5. Project risk analysis
2.6. Interaction between investment and financing decisions
2.7. Case study
3. Strategic financing decisions
3.1. Capital structure decisions: basic concepts
3.2. Capital structure decisions and firm´s value: thesis of the neutrality of the optimal capital structure
3.3. Classic approach
3.4. The modern theory of capital structure: Modigliani - Miller model and their propositions
3.5. The tax effects on capital structure decisions
3.6. The effect of financial distress costs
3.7. Agency costs
3.8. Asymmetric information and signaling effects
3.9. Financial flexibility
3.10. Models based on product/input market interactions
4. Dividends policy
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular pretende fornecer aos estudantes um quadro geral de conhecimentos sobre três das principais
decisões estratégicas que estão atribuídas à função financeira das empresas. Ao mesmo tempo que lhes permite dar
conta do ‘estado da arte’ neste domínio, visa criar competências nos estudantes para uma melhor compreensão
destas decisões.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course aims to provide the students an overview of the knowledge of the three major financial strategic decisions
related with the financial function of the companies. At the same time allows the students to be familiar with the state
of the art in this field. Also the material covered provides the students with the necessary skills for a better
understanding of the financial problems faced by the companies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade curricular é lecionada em aulas teórico-práticas. Tem uma preocupação de incentivar a pesquisa, o debate e
a autoaprendizagem dos estudantes, nomeadamente através da resolução/discussão de casos práticos.
A avaliação dos estudantes será efetuada através de três trabalhos individuais que consistem em três fichas de leitura
de artigos científicos publicados em revistas de circulação internacional. Cada um deve centrar-se sobre um dos
temas abordados nos três principais tópicos do programa. Estes trabalhos serão apresentados em sala de aula. O
artigo a analisar é sugerido pelo aluno mas carece da aprovação do docente.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course is taught in a theoretical/practical way, with the purpose to initiate the students in research activities, to
increase their ability to analyze a financial problem, and to be able of developing self-learning skills. For this purpose it
is included in the course content the resolution/discussion of practical cases.
The student assessment will be made by three individual written essays that consist of a critical analysis of three
scientific papers published in international journals. Each one should focus on one of the topics covered in the three
main topics of the program. These works will be presented in the classroom. Teacher should approve the proposed
papers.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular Decisões Financeiras Estruturais articulará aulas de carácter expositivo por parte do docente,
onde se fará a apresentação dos temas propostos no programa, com aulas de teor prático onde se promove a
participação dos estudantes e a autoaprendizagem.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes of Structural Financial Decisions course will be lectured with both the teacher’s presentations of the
proposed themes in the course program and the student’s presentations
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Augusto, Mário A. G. (2006), Política de Dividendos e Estrutura do Capital: Respostas e Dúvidas do Estado da Arte,
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra.
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Brealey, R. A., Myers, S. C., and Allen, F (2007), Princípios de Finanças Empresariais, 8ª Ed., Mcgraw-Hill, Portugal,
Lisboa.
Brigham, E. F. and Ehrhardt, M. C. (2008), Financial Management: Theory and Practice, 12ª Ed., Thomson SouthWestern.
Martins, António; Cruz, Isabel; Augusto, Mário; Silva, Patrícia Pereira, and Gonçalves, Paulo Gama (2011), Manual de
Gestão Financeira Empresarial, Coimbra Editora, Coimbra.
Ross, S. A.; Westerfield, R. W.; Jaffe, J., and Jordan, B. D. (2008), Modern Financial Management, 8ª Ed., McGraw-Hill
International Edition.

Mapa XIV - Novas perspetivas
10.4.1.1. Unidade curricular:
Novas perspetivas
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Elisabete Gomes Ramos - 20 horas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Maria Gomes Rodrigues - 20 horas
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Maria Gomes Rodrigues - 20 hours
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Novas Perspetivas está alinhada com os objetivos estratégicos da UC e da FEUC de promoção da
interdisciplinaridade, intervenção crítica dos estudantes, articulação do ensino com a investigação.
As Novas Perspetivas visam o aprofundamento teórico e prático em temas relevantes para o Mestre em Contabilidade
e Finanças.
É de esperar que os alunos desenvolvam competências cognitivas (compreensão de novas ideias), metodológicas
(recolha de informação relevante para a resolução de problemas) e competências linguísticas (desenvolvimento da
comunicação escrita e oral). Espera-se que os alunos desenvolvam competências interpessoais (manifestação de
opinião própria e análise crítica).
Os alunos devem desenvolver as competências de: a) análise e síntese; b) comunicação oral e escrita; c) gestão de
informação; d) integração em equipas de trabalho; e) de investigação; f) adaptação a novas situações; g) geração de
novas ideias.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course unit New Perspectives is in line with the UC and FEUC’s strategic goals of promoting interdisciplinarity,
critical participation of students, and articulation between teaching and research.
The course unit aims at deepening theory and practice on relevant subjects to the Master’s in Accounting and Finance.
Students are expected to develop cognitive skills (understanding new ideas), methodological competences (collecting
information relevant to the resolution of problems), language skills (development of written and oral communication).
Students are expected to develop interpersonal competences (expressing their own opinion and critical analysis).
Students should develop competences: a) of analysis and synthesis; b) of oral and written communication; c) of
information management; d) of integration in work teams; e) of research; f) of adaptation to new situations; g) of
generating new ideas.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular Novas Perspetivas integrará uma introdução destinada a clarificar os objetivos e modo de
funcionamento da unidade curricular.
Seguir-se-á um programa de conferências sobre temas selecionados que se integrem nas áreas estratégicas do MCF contabilidade, finanças e fiscalidade. Em cada ano letivo serão escohidos os temas e selecionados os oradores
convidados.
No final das Novas Perspetivas, será feita uma sessão de reflexão que fará o levantamento das pistas de investigação
lançadas pelo programa de conferências e analisará o seu relevo para as dissertações de Mestrado em Contabilidade e
Finanças.
10.4.1.5. Syllabus:
The course unit will include an introduction aimed at clarifying the objectives and way of working of the course unit.
This will be followed by a conference program on selected themes integrated in MAF’s strategic areas – accounting,
finance and taxation. The conference themes and guest speakers will be selected every academic year.
At the end of the course unit, there will be a reflection session to list the clues for research put forward by the
conference programme and to analyse their importance for MAF’s dissertations.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos da unidade curricular é evidenciada nos seguintes
aspetos:
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a) conferências temáticas sobre matérias de contabilidade e finanças contribuem para o aprofundamento dos
conhecimentos dos alunos;
b) a intervenção de conferencistas exteriores à FEUC permite que os alunos sejam expostos a novas ideias e
perspetivas, contribui para uma formação alargada e fomenta a compreensão de novas ideias;
c) O debate propiciado em cada sessão permite que os alunos desenvolvam competências de manifestação de
opiniões próprias, análise crítica dos pontos de vista defendidos pelos conferencistas, capacidade para expressar
oralmente opiniões em público;
d) O debate contribui para a génese de novas ideias e de novas questões;
e) a presença de oradores externos à FEUC propicia o contacto pessoal conferencistas/alunos do MCF.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The consistency between the syllabus and the purposes of the course unit results from the following aspects:
a) thematic conferences on issues of accounting and finance contribute to the deepening of the students’ knowledge;
b) the intervention of lecturers external to FEUC allows students to be exposed to new ideas and perspectives,
contributes to a broad training and fosters the understanding of new ideas;
c) the debate provided in each session allows students to develop competences of expression of their own opinions
orally in public and of critical analysis of the points of view argued by lecturers,
d) debate acts as catalyst for new ideas and new questions;
e) the presence of speakers external to FEUC promotes the personal contact between them and MAF students.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular Novas Perspetivas será organizada em palestras, individuais ou conjuntas, conduzidas pelos
conferencistas convidados. A palestra contará com uma exposição oral assegurada pelo(s) conferencista(s) que será
seguida por um período de debate em que se estimulará a intervenção crítica dos alunos.
Avaliação:
A avaliação será feita por intermédio de um relatório crítico realizado pelos Alunos. Neste relatório o Aluno: a) fará a
síntese das conferências que está a comentar; b) analisará criticamente os pontos de vista defendidos pelos
conferencistas; b) evidenciará as pistas de investigação colhidas nas conferências analisadas.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course unit will be organized in lectures, individual or with several speakers, conducted by guest lecturers.
Lectures will include an oral explanation by the lecturer(s) followed by a discussion period in which students'
intervention will be encouraged.
Evaluation:
The evaluation will be made through a report written by the students. In this report, the student will: a) summarize the
conferences s/he is commenting; b) analyse critically the points of view argued by the lecturers; b) highlight the clues
for research that s/he got from the conferences analysed.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Subsiste uma relação de coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular, porque a elaboração do relatório:
a) desenvolve as capacidades de expressão escrita, nas áreas temáticas abrangidas pelas conferências;
b) promove as capacidades de síntese;
c) desenvolve o espírito crítico e a formulação de ideias próprias;
d) contribui para evidenciar novas e atuais pistas de investigação nas áreas de contabilidade, finanças e fiscalidade;
e) prepara o estudante quer para a elaboração da dissertação de Mestrado quer para as futuras tarefas profissionais.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is consistency between the teaching methodologies and the goals of the course unit because the report:
a) develops the capabilities of written expression in the thematic areas covered by the conferences;
b) promotes capacity of synthesis;
c) develops the critical spirit and the formulation of own ideas;
d) contributes to highlight new and current clues for research in the areas of accounting, finance and tax;
e) prepares the student for writing the dissertation and for future professional tasks.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
A definir anualmente de acordo com os temas selecionados.
To be defined on a yearly basis according to the selected themes.
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