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ACEF/1718/0125017 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/25017

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2013-09-26

 

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo
CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações
da CAE (PDF, máx. 200kB).

 2._Secção 1_ponto2_ações de melhoria.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Não

 
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 não aplicável

 
3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.

 not applicable

 
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior.

 Sim

 
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 A alteração efetuada, e aprovada pelo Despacho nº 3175/2014, publicado no Diário da República (2ª série) nº 79, de 20 de fevereiro de 2014, resulta da
recomendação referida no relatório preliminar da CAE de 2013 (ACEF/1112/25017), quando à necessidade de mencionar no plano de estudos as horas de
contacto "Tipo E" referentes ao estágio, e de considerar as horas de contacto do Projeto em Simulação Empresarial como horas "Tipo PL", ambas do 2º
semestre do 3º ano da Licenciatura em Contabilidade.

 Assim, relativamente ao Projeto em Simulação Empresarial as horas de contacto continuam a ser 180 mas passaram a ser do "Tipo PL", atendendo à natureza
das aulas.

 Quanto ao estágio, na definição das horas de contacto, foram consideradas as horas necessárias na elaboração do relatório de estágio, enquanto elemento
integrante do processo de avaliação do estágio, sendo definidas 180 horas de contacto "Tipo E". 

 Note-se que esta alteração não trouxe qualquer alteração em termos de horas totais de trabalho, de áreas científicas ou de créditos das mesmas.

 
3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.

 The amendment made, and approved by Despacho No. 3175/2014, published in the Diário da República (2nd series) nº 79, of February 20, 2014, results from the
recommendation referred in the preliminary report of the CAE 2013 (ACEF/1112/25017), which refers the need to mention in the study plan the "Type E" contact
hours for the internship, and to consider the contact hours of the Project in Business Simulation as "Type-PL", both of the 2nd semester of the 3rd year of the
Degree in Accounting.

 Thus, in relation to the Project in Business Simulation, the contact hours remain 180 but became the "Type-PL", taking the nature of the classes.
 For the internship, the necessary hours in the preparation of the internship report were considered in the definition of the contact hours, as an integral part of the

internship evaluation process, being defined 180 contact hours "Type E" .
 It should be noted that this change did not bring any change in terms of total hours of work, of scientific areas or of credits thereof.

 

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no
ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 A ESG funciona nas suas instalações no campus do IPCA, em Barcelos. É dotada de um conjunto de salas de aula (17), auditórios (3), salas de informática (2),
uma sala de atos, uma receção, serviços administrativos e outros espaços físicos destinados ao estudo e convívio dos estudantes. 

 Estas instalações foram inauguradas em 2008 e desde então tem vindo a ser melhoradas e adaptadas às necessidades dos seus estudantes. Em 2017 foram
alvo de uma intervenção de recuperação do pavimento de madeira e pintura de paredes.

 Recentemente foram criadas mais duas salas de aula equipadas com quadro interativo, um vídeo projetor e um computador integrado em rede para apoio à
atividade docente. Foram também equipadas com os terminais de registo de assiduidade.

 Das três salas de informática existentes anteriormente, duas foram fundidas numa só, por questões de otimização dos equipamentos, ficando uma com 20
computadores e a outra maior com 38 computadores, equipadas com o Sistema Operativo WINDOWS 7/ Aplicações informáticas e de contabilidade e um quadro
interativo em cada sala e vídeo projetor, disponíveis, apara além de outras unidades curriculares, para o Projeto de Simulação Empresarial e Projeto de
Simulação Bancária.

 O Gabinete para a Avaliação e Qualidade, o Gabinete de Relações Internacionais, o Gabinete para o Emprego, Empreendedorismo e Empresas foram
deslocalizados para os serviços Centrais do IPCA, sendo possível proporcionar nestes espaços, uma sala de reuniões e duas salas de estudo em grupo.

 Foi criado um novo espaço de estudo para os estudantes que está disponível 24 horas, a chamada “Sala de Estudo 24 horas” permitindo uma utilização mais
prolongada de um espaço totalmente adaptado às necessidades de estudo dos estudantes. 

 Para além dos espaços pedagógicos, a receção da escola está disponível das 9h às 24h e os serviços administrativos das 9h às 19h.
 Foi, ainda, criado um novo espaço onde funcionam os centros de investigação da ESG, equipado com computadores integrados em rede, disponíveis para os

investigadores.
 Está em fase final de construção a nova biblioteca do IPCA, localizada no Campus, que para além de uma capacidade superior à existente, contempla outros

espaços de apoio ao estudo, individual e em grupo.
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4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.

 School of Management has its facilities on the IPCA Campus in Barcelos. It is endowed with a set of classrooms (17), auditoriums (3), computer rooms (2), an act
room, a reception, administrative services and other physical spaces destined for the study and conviviality of students.

 These facilities were inaugurated in 2008 and have been improved and adapted to the needs of their students. In 2017 they were the target of an intervention of
recovery of the pavement of wood and painting of walls. In 2017 they were the target of an intervention of recovery of the pavement of wood and painting of
walls.

 Recently, two more classrooms were created and equipped with an interactive whiteboard, a video projector and an integrated network computer to support
teaching activity. They were also equipped with the attendance registration terminals.

 Of the three computer rooms previously in existence, two were merged into one, due to the optimization of the equipment, one with 20 computers and the other
with 38 computers, equipped with the WINDOWS 7 / Computer and Accounting Applications interactive in each room and video projector, available, trim and
other curricular units, for the Business Simulation Project and Banking Simulation Project.

 The Evaluation and Quality Office, the International Relations Office, the Office for Employment, Entrepreneurship and Enterprises were relocated to IPCA's
central services, and it was possible to provide a meeting room and two study rooms in these spaces.

 A new study space for students has been created and is available 24 hours a day, it is called the "24-hour Study Room" allowing a longer use of a space fully
adapted to students' study needs.

 In addition to the pedagogical spaces, the reception of the school is available from 9am to midnight and administrative services from 9am to 7pm.
 A new space has also been created for ESG research centers equipped with networked computers available to researchers.

 The new IPCA library, located on the Campus, is in the final phase of construction, which, in addition to a higher capacity than the existing one, includes other
spaces to support individual and group study.

 
 
4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Nos últimos anos reforçaram-se as parcerias nacionais existentes, com as principais entidades reguladoras/formadoras da área da fiscalidade e contabilidade
(OCC, OROC, APOTEC, Administração Tributária, etc), quer em ações de formação, quer em publicações dessas entidades. 

 No âmbito empresarial, salientamos o permanente contacto com entidades de grande dimensão: Sonae, a Pricewaterhouse Coopers, Primavera Software, etc.,
através da participação dos estudantes nas suas atividades de formação, estágio, visitas de estudo, seminários, palestras e aulas abertas.

 A ESG reforçou a sua dimensão internacional, a cooperação e intercâmbio não só com o ensino superior europeu mas também com os PALOP, Brasil e Macau
de forma a fomentar o multiculturalismo e criar novas oportunidades de valorização pessoal, académica e profissional.

 
4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.

 In recent years, existing national partnerships have been strengthened, with the main regulatory / training entities in the taxation and accounting area (OCC,
OROC, APOTEC, Tax Administration, etc.), both in training actions and in publications of these entities.

 In the corporate sphere, we highlight the permanent contact with large entities: Sonae, Pricewaterhouse Coopers, Primavera Software, etc., through the
participation of students in their training activities, internships, study visits, seminars, lectures and open classes.

 ESG has strengthened its international dimension, cooperation and exchange not only with European higher education but also with PALOP, Brazil and Macao in
order to foster multiculturalism and create new opportunities for personal, academic and professional development.

 
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 A aprovação do Manual da Qualidade (MQ) em dezembro de 2012 e a adoção do moodle, no ano letivo 2012/13, como plataforma integradora de toda a
informação relativa ao processo de ensino e aprendizagem (EA), constituem as principais melhorias introduzidas no âmbito do EA nos últimos anos. No MQ
estão previstos os procedimentos e responsabilidades para a garantia da qualidade nesta dimensão institucional, cuja implementação se encontra descrita no
ponto 7.2.1 deste relatório.

 O moodle assegura a centralização e integração de toda a informação relacionada com o processo de ensino e aprendizagem, possibilita o acesso à informação
em qualquer lugar e a qualquer hora promovendo uma permanente interação entre Docente e Estudantes e a aprendizagem cooperativa. 

 No ano letivo2015/16 foi implementado um sistema de registo de presenças, para acompanhar a assiduidade dos estudantes e sinalizar situações de abandono
escolar precoce. 

 
 
4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.

 The approval of the Quality Manual (QM) in December 2012 and the adoption of moodle in the 2012/13, as an integrating platform for all information related to the
teaching and learning process (EA), are the main improvements introduced in the in recent years. The QM describes the procedures and responsibilities for
quality assurance in this institutional dimension, which the implementation is described in section 7.2.1 of this report.

 Moodle ensures centralization and integration of all information related to the teaching and learning process, enables access to information anywhere and at any
time promoting a permanent interaction between teacher and students and cooperative learning.

 In the academic year 2015 / 16, a system of attendance registration was implemented to monitor students' attendance and signalize situations of early school
leaving.

 
 
4.4. (quando aplicável) Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e
garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 O IPCA recebe regularmente contatos de empresas que procuram alunos para a realização de estágios curriculares, bem como ex-alunos para a realização de
estágios profissionais. Por isso, verifica-se, de ano para ano, uma oferta cada vez maior de locais de estágio, o que permite a colocação em estágio de todos os
alunos inscritos nesta unidade curricular, não respondendo muitas vezes à totalidade de ofertas de estágios disponibilizadas pelas empresas.

 Para um acompanhamento dos estudantes no local de estágio é designado um docente orientador e um supervisor no local de estágio. Como garantia de
acompanhamento do estágio, devem ser elaborados registos de reuniões mensais, efetuadas entre o orientador e o estagiário, sendo este um dos elementos a
constar no dossier de estágio, imprescindível para a defesa final do relatório de estágio.

 
4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.

 The IPCA regularly receives contacts from companies looking for students to carry out internships, as well as alumni to carry out professional internships. For
this reason, there is a growing supply of internships every year, which allows the placement of all students enrolled in this curricular unit, but not often
responding to the full range of internships offered by companies.

 For an accompaniment of the students in the internship place is appointed a teacher advisor and a supervisor in the internship place. As a guarantee of follow-
up of the internship, records of monthly meetings should be prepared between the supervisor and the student, this being one of the elements to be included in
the internship dossier, which is essential for the public defense of the internship report.

 
 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

 Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
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1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).

 Escola Superior De Gestão

 
1.3. Ciclo de estudos.

 Contabilidade

 
1.3. Study programme.

 Accountability

 
1.4. Grau.

 Licenciado

 
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

 1.5._Plano estudos e estrutura curricular_2014.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Contabilidade e Auditoria

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Accounting and Auditing

 
1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 

344

 
1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 

345

 
1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 

<sem resposta>

 
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

 180

 
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de setembro).

 6 semestres

 
1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).

 6 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 85

 
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.

 <sem resposta>

 
1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.

 <no answer>

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 As condições de acesso são:
  

A realização de um das seguintes provas de Ingresso:
 04 Economia

 16 Matemática
 18 Português

  
A fórmula de Cálculo é:

 Média de Secundário: 65%
 Provas de Ingresso: 35%

 Nota de Candidatura: 100 pontos
 Nota das Provas de Ingresso: 100 pontos

  
A preferência Regional

 Áreas de preferência: Braga, Porto e Viana do Castelo
 Percentagem das vagas: 30%

 
1.11. Specific entry requirements.

 The access conditions are:
  

The realization of one of the the following proofs of Admission:
 04 Economy

 16 Mathematics
 18 Portuguese

  
The calculation formula is:

 Secondary Average: 65%
 Entry Examinations: 35%
 Application Note: 100 points

 Note of Entry Examinations: 100 points
  

Regional Preference
 Areas of preference: Braga, Porto and Viana do Castelo

 Percentage of seats: 30%

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Outros
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1.12.1. Se outro, especifique:

 O ciclo de estudos funciona em regime diurno e em regime pós laboral

 
1.12.1. If other, specify:

 The study cycle works daytime and after working hours

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Escola Superior de Gestão
 Campus do IPCA

 Vila Frescainha (São Martinho) - Barcelos

 
1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).

 1.14._Regulamento Creditações ECTS do IPCA.pdf
 1.15. Observações.

 De notar que na anterior avaliação foi solicitada a correção da designação em inglês do ciclo de estudos de "accountability" para "accounting", o que se
pretendeu efetuar no ponto 1.3. deste formulário, mas que sendo um campo pré-preenchido e não editável, não nos foi possível proceder à referida alteração.

 
1.15. Observations.

 It should be noted that in the previous evaluation we requested the correction of the study cicle English designation, from "accountability" to "accounting",
which was intended to be done in section 1.3. of this form, but that being a pre-filled and non-editable field, we were not able to make such a change.

 

2. Estrutura Curricular

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. 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 programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 não aplicável

 
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

 not applicable

 

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Contabilidade e Auditoria CA 82.5 0
Fiscalidade F 14 0
Direito D 22.5 0
Economia, Gestão e Adminsitração Pública EGAP 34.5 0
Matemática M 6.5 0
Ciências Sociais, Humanas e da Educação CSHE 5 0
Direito/Economia, Gestão e Administração Pública/Ciências Sociais, Humanas e da
Educação D/EGAP/CSHE 0 15

(7 Items)  165 15

2.3. Observações

2.3 Observações.
 <sem resposta>

 
2.3 Observations.

 <no answer>

 

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Susana Catarino Rua

 Rui Mira Gomes

 

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos
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Anexo I - Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Estela Maria dos Santos Ramos Vilhena

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Estela Maria dos Santos Ramos Vilhena

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Eva Maria Machado Miranda

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eva Maria Machado Miranda

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Iva Alberta Teixeira Faria

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Iva Alberta Teixeira Faria

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Joaquim Jorge Almeida Mota

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Jorge Almeida Mota

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - José Manuel Teixeira Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel Teixeira Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Kátia Cristina Matos Ribeiro Lemos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Kátia Cristina Matos Ribeiro Lemos

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Laurentina Maria da Cruz Vareiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Laurentina Maria da Cruz Vareiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Liliana Ivone da Silva Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Liliana Ivone da Silva Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Marco Edgar Sousa Escadas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marco Edgar Sousa Escadas

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Marta Alexandra Castro Félix

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marta Alexandra Castro Félix

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Patrícia Rodrigues Quesado

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Patrícia Rodrigues Quesado

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Paula Maria Cortez Loureiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paula Maria Cortez Loureiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Paulo Sérgio Gomes Macedo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Sérgio Gomes Macedo

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Pedro Manuel Miranda Nunes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Manuel Miranda Nunes

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Rui Mira Gomes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Mira Gomes

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sandra Cunha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sandra Cunha

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sara Maria Pires Leite da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sara Maria Pires Leite da Silva

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sara Alexandra Eira Serra

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sara Alexandra Eira Serra

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sónia Maria da Silva Monteiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sónia Maria da Silva Monteiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Susana Catarino Rua

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Susana Catarino Rua

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Suzana Maria Matos Fernandes da Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Suzana Maria Matos Fernandes da Costa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Vanda Cristina Rodrigues Roque

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vanda Cristina Rodrigues Roque

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Vicente Ferreira Ribeiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vicente Ferreira Ribeiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Oscarina Susana Vilela da Conceição

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Oscarina Susana Vilela da Conceição

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Soraia Marla Ferreira Gonçalves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Soraia Marla Ferreira Gonçalves

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Domingos Carlos Lemos Martins

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Domingos Carlos Lemos Martins

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Alexandrino Manuel
Oliveira Ribeiro

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Finanças Empresariais 100 Ficha submetida

Estela Maria dos Santos
Ramos Vilhena

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas (Bioestatística) 100 Ficha submetida

Eva Maria Machado
Miranda Assistente ou equivalente Mestre Administração e Planificação da Educação 100 Ficha submetida

Iva Alberta Teixeira Faria Equiparado a Assistente ou
equivalente Mestre CTC da Instituição

proponente Ciências Jurídico-Criminais 100 Ficha submetida

Joaquim Jorge Almeida
Mota

Equiparado a Assistente ou
equivalente Licenciado GESTÃO E CONTABILIDADE 100 Ficha submetida

José Manuel Teixeira
Pereira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Económicas e Empresariais –

Especialização em Contabilidade 100 Ficha submetida

Kátia Cristina Matos Ribeiro
Lemos

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Económicas e Empresariais -

Contabilidade 100 Ficha submetida

Laurentina Maria da Cruz
Vareiro

Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciências Económicas 100 Ficha submetida

Liliana Ivone da Silva
Pereira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Fiscalidade 100 Ficha submetida

Marco Edgar Sousa
Escadas

Assistente convidado ou
equivalente Mestre Gestão de Empresas, especialização em

Marketing 50 Ficha submetida

Marta Alexandra Castro
Félix

Assistente convidado ou
equivalente Licenciado Gestão 55 Ficha submetida

Patrícia Rodrigues
Quesado

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Contabilidade 100 Ficha submetida

Paula Maria Cortez
Loureiro

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Gestão de Recursos Humanos 100 Ficha submetida

Paulo Sérgio Gomes
Macedo

Assistente convidado ou
equivalente Mestre Contabilidade 40 Ficha submetida

Pedro Manuel Miranda
Nunes

Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Rui Mira Gomes Equiparado a Professor
Adjunto ou equivalente Licenciado Título de especialista

(DL 206/2009) Economia 90 Ficha submetida

Sandra Cunha Equiparado a Assistente ou
equivalente Mestre Ciência Política 100 Ficha submetida

Sara Maria Pires Leite da
Silva

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Direito 100 Ficha submetida

Sara Alexandra Eira Serra Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Contabilidade (Tese em Auditoria) 100 Ficha submetida

Sónia Maria da Silva
Monteiro

Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Contabilidade /Accounting 100 Ficha submetida

Susana Catarino Rua Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Suzana Maria Matos
Fernandes da Costa

Equiparado a Professor
Adjunto ou equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009) DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTARIO 55 Ficha submetida

Vanda Cristina Rodrigues
Roque

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Vicente Ferreira Ribeiro Assistente convidado ou
equivalente Licenciado CTC da Instituição

proponente ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 40 Ficha submetida

Oscarina Susana Vilela da
Conceição

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Soraia Marla Ferreira
Gonçalves

Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciência Política 100 Ficha submetida

Domingos Carlos Lemos
Martins

Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Título de especialista

(DL 206/2009) FISCALIDADE 100 Ficha submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/ad2c3756-5592-3215-8bd9-5a5ddb46ec3a/annexId/54e1d2be-5407-45f9-2359-5a71e3d1141b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/ad2c3756-5592-3215-8bd9-5a5ddb46ec3a/annexId/47a94fda-0278-ee39-a952-5a8560d389c6
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<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 27

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 24.3

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 21 86.4

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 16 65.8

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the
main areas of the study programme (FTE): 13.5 55.6

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD,
of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE): 2 8.2

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the
institution for a period over three years: 21 86.4

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more
than one year (FTE): 4 16.5

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escola Superior de Gestão, para além da sua organização cientifico-pedagógica, dispõe de serviços administrativos que prestam o apoio necessário ao seu
funcionamento global. Atualmente, dispõe de 5 funcionários administrativos, todos em regime de tempo integral que desempenham tarefas de gestão e apoio ao
funcionamento da oferta educativa da Escola, para além de outras atribuições como o apoio na organização de eventos diversos, conferências, seminários,
cursos breves e outras formações; destes funcionários, uma exerce funções de secretária de escola a outra colabora diretamente com a Direção da Escola na
concretização da sua atividade, nomeadamente no apoio técnico e administrativo aos seus docentes, estudantes e restante comunidade académica. 

 Dois funcionários asseguram o funcionamento da receção da Escola, nomeadamente o atendimento presencial e telefónico a estudantes e docentes e apoio à
atividade letiva, nomeadamente em relação ao funcionamento dos espaços pedagógicos

 
 
4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

School of Management, in addition to its scientific-pedagogical organization, has administrative services that provide the necessary support to its global
operation. Currently, it has 5 full-time administrative staff who perform management tasks and support the School's educational offer, as well as other
attributions such as support in the organization of the events that take place, including conferences, seminars, short courses and other training; of these
employees, one performs the functions of school secretary and the other collaborates directly with the Direction of the School in the accomplishment of its
activity, namely in the technical and administrative support to its teachers, students and other academic community.

 Two staff members provide face-to-face and telephone attendance at the reception of the School and support the teaching activity regarding the functioning of
the pedagogical spaces.

 
 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Os funcionários dos Serviços Administrativos possuem formação superior (licenciatura), à exceção de um funcionário que tem como habilitação o ensino
secundário (12º ano). 

 O IPCA promove e apoia a formação contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir nos seus estudos e obter níveis mais
elevados de qualificação.

  

 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

Staff of the Administrative Services have higher education (bachelor's degree), with the exception of an official who has secondary education (12th year).
 IPCA promotes and supports the ongoing training of its employees, creating conditions for them to progress in their studies and achieve higher levels of

qualification.
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5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
315

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 39.4
Feminino / Female 60.6

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 107
2º ano curricular 106
3º ano curricular 102
 315

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 75 73 70
N.º de candidatos / No. of candidates 301 335 394
N.º de colocados / No. of accepted candidates 65 70 70
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 86 95 93
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 100 100.6 121.6
Nota média de entrada / Average entrance mark 131 129.9 131.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por percursos alternativos de
formação, quando existam) 

Não aplicável.

 
5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when applicable) 

Not applicable.

 

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last
year

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 56 71 63
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 24 40 41
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 10 14 12
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 9 10 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2
years 13 7 9

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para
cursos de doutoramento). 

não aplicável

 
6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the result (only for PhD programmes). 

not applicable

 
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
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Analisando o sucesso escolar do curso de Licenciatura em Contabilidade, constatamos que as taxas de aprovados face ao número de alunos inscritos
ultrapassa os 50% no regime diurno e os 45% o regime pós-laboral. Todavia, se analisarmos as taxas de aprovados face ao número de avaliados verificamos
que representam mais de 63% no regime diurno e mais de 68% no regime pós-laboral. A diferença destas taxas deve-se à existência de abandono escolar, nos
dois regimes de funcionamento do curso, devido a incompatibilidades profissionais ou dificuldades financeiras dos estudantes, o que resultou na criação do
fundo de emergência financeira do IPCA como medida de combate. A diferença das taxas entre os dois regimes deve-se à idade, responsabilidade e interesse
evidenciado nos estudantes do regime pós-laboral, comparativamente com os estudantes do regime diurno.

  
Fazendo uma análise por área cientifica e unidades curriculares, verificamos que em média a área científica de Contabilidade e Auditoria apresenta taxas médias
de aprovação (face aos alunos avaliados), por avaliação contínua, que ultrapassa os 38% no regime diurno e os 42% no regime pós-laboral. Tais taxas são
superiores se analisadas em termos de aprovações na época de exames, o que se pode dever à sobrecarga de testes de avaliação contínua definidos enquanto
elemento de avaliação, o que dificulta o estudo durante o semestre letivo, daí que haja a preocupação de incentivar os docentes a aplicarem distintos elementos
de avaliação. Dentro da área cientifica de Contabilidade e Auditoria, destacam-se as unidades curriculares de Contabilidade Financeira III, Contabilidade Pública
e Auditoria Financeira, como as unidades curriculares com maiores taxas de aprovação (ultrapassam os 41% nos dois regimes do curso), o que se pode dever
ao facto de serem matérias muito específicas, que se diferenciam das restantes unidades curriculares e desencadeiam um maior interesse dos estudantes. Por
outro lado, destacam-se as unidades curriculares de Contabilidade Financeira I e II, como as que têm menores taxas de aprovação (ultrapassam os 30% no
regime diurno e os 34% no regime pós-laboral) o que se deve à falta de bases contabilísticas por parte de alguns alunos e à dificuldade de integração no 1º ano
curricular. Como forma de combater este insucesso escolar tem sido preocupação a organização de eventos e seminários nas áreas contabilísticas e fiscais.

  
Verificamos também que no regime pós-laboral que a taxa média de aprovação na área científica da Fiscalidade é de 65%, superior à área dominante do curso, o
que se deve ao perfil dos alunos que frequentam este curso/regime, muitos deles trabalhadores nas áreas fiscais, que ingressaram no curso com o objetivo de
alargar os conhecimentos nas áreas contabilísticas. Este facto justifica também a existência de taxas de aprovação na área da Economia, Gestão e
Administração Pública inferiores, neste regime, às taxas de aprovação na área científica de Fiscalidade.

 
 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 

Analyzing the academic success of the degree in Accounting, we found that the rates approved in relation to the number of enrolled students exceeds 50% in the
day-time regime and 45% in the post-work regime. However, if we analyze the approved rates in relation to the number of evaluated, we found that they represent
more than 63% in the daytime regime and more than 68% in the post-work regime. The difference in these rates is due to the existence of school drop-outs in the
two operating regimes of the course due to professional incompatibilities or financial difficulties of the students, which resulted in the creation of the IPCA
financial emergency fund as a combat measure. The difference in rates between the two regimes is due to the age, responsibility, and interest shown by students
in the post-work regime compared to daytime students.

  
In an analysis by scientific area and curricular units, we verified that, on average, the scientific area of Accounting and Auditing has average approval rates
(compared to students evaluated), by continuous evaluation, which exceeds 38% in the daytime regime and 42% in the post-work regime. These rates are higher
if analyzed in terms of approvals at the time of exams, which may be due to the overload of continuous evaluation tests defined as evaluation element, which
makes it difficult to study during the semester, so there is a concern to encourage teachers to apply different evaluation elements. Within the scientific area of
Accounting and Auditing, the curricular units of Financial Accounting III, Public Accounting and Financial Audit, such as the curricular units with the highest
approval rates (exceeding 41% in the two course regimes) stand out, may be because they are very specific subjects, which are different from the other
curricular units and give rise to a greater interest of the students. On the other hand, the Financial Accounting I and II curricular units, such as those with lower
approval rates (more than 30% in the daytime regime and 34% in the post-work regime) stand out. This is due to the lack of accounting bases by some students
and the difficulty of integration in the 1st curriculum year., Events and seminars have been organized in the accounting and tax areas to combat this school
failure.

  
We also verified that in the post-work regime the average approval rate in the Taxation area is 65%, higher than the dominant area of the course, which is due to
the profile of students who attend this course / regime, many of them workers in tax areas, which entered the course to broaden their knowledge in accounting
areas. This also justifies approval rates in Economics, Management and Public Administration area, which are lower in this regime than the approval rates in the
Taxation area.

 
 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de
informação). 

(1) Nº de desempregados com diploma da Licenciatura em Contabilidade obtido nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015 e registados no IEFP em junho de 2016: 20
 (2) Nº desempregados com diploma da Licenciatura em Contabilidade obtido nos anos letivos 2012, 2013, 2014 e 2015 e registados no IEFP em dezembro de

2016: 8
 (3) Média de desemprego de junho_dezembro 2016, ou seja, média de (1) e (2): 14

 (4) Número de diplomados em Contabilidade nos anos letivos de 2011-12 a 2014-15: 247
 (5) Nível de desemprego da Licenciatura em Contabilidade da ESG/IPCA (3)/(4): 5,6

 (6) Nível de desemprego no IPCA (considerando o total de Licenciados de 2011 a 2015 e a média de desemprego de 2016 existente no IPCA): 9,6
 (7) Nível de desemprego na área de educação em Contabilidade e Fiscalidade: 7,4

 (8) Nível geral de desemprego atendendo ao total de diplomados do país e que se encontram desempregados: 7,2
  

Nota: A fonte dos dados apresentados é da DGES/DGEEC.
 

 
6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information source). 

(1) Number of unemployed persons with a Degree in Accounting obtained in the years 2012, 2013, 2014 and 2015 and registered in the IEFP in June 2016: 20
 (2) Number of unemployed persons with a Degree in Accounting obtained in the academic years 2012, 2013, 2014 and 2015 and registered in the IEFP in

December 2016: 8
 (3) Unemployment average for June 2016, that is, average of (1) and (2): 14

 (4) Number of graduates in Accounting in the academic years 2011-12 to 2014-15: 247
 (5) Unemployment level of the ESG/IPCA Degree in Accounting (3)/(4): 5,6

 (6) Unemployment level in the IPCA (considering the total number of Graduates from 2011 to 2015 and the average unemployment of 2016 in the IPCA): 9,6
 (7) Unemployment level in the education area of Accounting and Taxation: 7,4

 (8) General unemployment level, considering the total number of graduates in the country who are unemployed: 7,2
  

Note: Data source presented is DGES / DGEEC.
 

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Constatamos que o número médio de desempregados Licenciados em Contabilidade no IPCA, existente no ano de 2016, é de 14 (ponto 3), representando um
nível de desemprego do curso de 5,6 (ponto 5).

 Este nível de desemprego é bastante satisfatório se comparado com o nível de desemprego do IPCA (ponto 6) que atinge os 9,6 no período analisado, sendo
mesmo um dos cursos com menor nível de desemprego do IPCA. 

 Para além disso, destaca-se que o nível de desemprego da Licenciatura em Contabilidade é bastante inferior ao nível de desemprego na área de educação em
Contabilidade e Fiscalidade (ponto 7, com 7,4) e também é inferior face ao nível geral de desemprego do país (ponto 8, com 7,2).

 Para estes resultados muito tem contribuído, os acordos de colaboração entre a ESG e as empresas recetoras de estágios, permitindo que alguns destes
resultem em oportunidades de emprego; bem como, a elaboração de projetos de simulação empresarial exequíveis, alguns deles colocados em prática no final
do curso.

 
6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 

We find that the average number of Unemployed Graduates in Accounting in the IPCA, in the year 2016, is 14 (point 3), representing a level of unemployment of
this course of 5,6 (point 5).

 This level of unemployment is quite satisfactory when compared to the IPCA unemployment level (point 6), which reached 9,6 in the analyzed period, and is even
one of the lowest levels of IPCA unemployment.

 In addition, it should be noted that the Unemployment level in the Degree in Accounting is much lower than the unemployment level in the education area of
Accounting and Taxation (point 7, with 7,4) and is also lower than the general level of unemployment of the country (point 8, with 7,2).
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For these results, much has contributed, the collaboration agreements between ESG and the companies that receive traineeships, allowing some of these to
result in job opportunities; as well as the elaboration of feasible business simulation projects, some of them put into practice at the end of the course.

 
 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the
study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação (FCT)
/ Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers Observações / Observations

Centro de Investigação em Contabilidade
e Fiscalidade (CICF) Não aplicável Instituto Politécnico do

Cávado e do Ave 8 O CICF encontra-se num plano de
reestruturação desde 2016

Unidade de Investigação Aplicada em
Gestão (UNIAG) Não aplicável APNOR 6 A UNIAG encontra-se num plano de

reestruturação

Instituto Jurídico Portucalense Não disponível Universidade
Portucalense (Porto) 1 -

DINMAIA'CAT - ISCTE Muito Bom ISCTE 1 -
CEPESE - Centro de Estudos da
População, Economia e Sociedade Muito Bom Universidade do Porto 1 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros,
relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ad2c3756-5592-3215-8bd9-5a5ddb46ec3a
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ad2c3756-5592-3215-8bd9-5a5ddb46ec3a
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais)

do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
No que respeita à prestação de serviços à comunidade, que envolvem docentes da Licenciatura em Contabilidade, destacam-se serviços prestados através do
Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF), do IPCA, nomeadamente serviços prestados a municípios e empresas públicas no âmbito da
contabilidade, da mudança de práticas de controlo de gestão e da inovação de processos, com destaque para: implementação do sistema de contabilidade de
custos em autarquias locais, a fundamentação económico-financeira das taxas praticadas e a elaboração de estudos de viabilidade económico-financeira em
empresas públicas e cooperativas locais. Estes projetos permitem a ligação do ensino superior ao tecido empresarial e o desenvolvimento de uma componente
técnica que se revela fundamental na investigação realizada no ensino superior politécnico.

 Relativamente à formação avançada, os Licenciados em Contabilidade podem optar pela realização de pós-graduações lecionadas no IPCA, nomeadamente da
pós-graduação em Contabilidade Financeira Empresarial, ou ainda da pós-graduação em Contabilidade de Gestão e Estratégia Empresarial, que permitem a
aquisição de conhecimentos que visam responder às atuais exigências contabilísticas e estratégicas num cenário em constante mudança.

 O IPCA disponibiliza ainda a possibilidade de prossecução dos estudos após a conclusão da Licenciatura em Contabilidade através da realização de um
Mestrado em áreas contabilísticas, nomeadamente, o Mestrado em Contabilidade e Finanças, ou mesmo em áreas afins, como o Mestrado em Fiscalidade, ou o
Mestrado em Gestão das Organizações.

 Destaca-se ainda, no que respeita à formação avançada, a aprovação pela A3ES, em 2017, do programa doutoral em Contabilidade da Universidade de Aveiro,
que tem o IPCA como parceiro estratégico, tem sido estabelecido um protocolo de cooperação entre estas duas instituições. Este protocolo engloba a docência
e a investigação, bem como a disponibilização de infraestruturas, meios técnicos e logísticos. Esta parceria IPCA/UA permitirá captar os estudantes do
Mestrado em Contabilidade e Finanças que pretendam dar continuidade à formação avançada na área da contabilidade. De notar que alguns dos docentes que
lecionam ao curso de Licenciatura em Contabilidade, também lecionam neste Doutoramento em Contabilidade.

 Para além disso, destaca-se ainda, quanto à formação no âmbito da Licenciatura em Contabilidade, a realização de seminários, em conjunto com a Licenciatura
em Fiscalidade, sobre declarações fiscais e orçamento do Estado; a realização das Jornadas em Contabilidade e Fiscalidade; bem como de diversos cursos
breves no âmbito contabilístico.

 
 
6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme, and it real
contribution to the national, regional and local development, scientific culture and cultural, sports and artistic activities. 

With regard to the provision of services to the community, involving teachers of the Degree in Accounting, services provided by the Center for Research in
Accounting and Taxation (CICF), of IPCA, are evidenced, namely services rendered to municipalities and public companies within the scope of management
practices and process innovation, with particular emphasis on: implementation of the cost accounting system in local authorities, the economic and financial
rationale of the rates practiced and the preparation of economic and financial feasibility studies in public enterprises and local cooperatives. These projects
allow the connection of higher education to the business and the development of a technical component that is fundamental in the research carried out in
polytechnic higher education.

 Regarding advanced training, graduates in Accounting can opt for post-graduations taught in the IPCA, namely postgraduate studies in Business Financial
Accounting, or postgraduate studies in Management Accounting and Business Strategy, which allow the acquisition of knowledge to meet current accounting
and strategic requirements in an ever-changing environment.

 The IPCA also provides the possibility of continuing the studies after completing the Degree in Accounting through the completion of a Masters in accounting
areas, namely the Master in Accounting and Finance, or even in related areas, such as the Master in Taxation, or the Master in Organizational Management.

 It also stands out, regarding advanced training, the doctoral program in Accounting of the University of Aveiro, approved by A3ES in 2017, which has the IPCA
as strategic partner, existing a cooperation protocol between these two institutions. This protocol encompasses teaching and research, as well as the provision
of infrastructure, technical and logistical means. This IPCA/UA partnership will allow students of the Master in Accounting and Finance who wish to continue the
advanced training in accounting. It should be noted that some of the teachers of the Degree in Accounting also teach in this PhD in Accounting.

 In addition to this, about training under the Degree of Accounting, the holding of seminars, together with the Degree in Taxation, on tax declarations and state
budget; the holding of the Conference in Accounting and Taxation; as well as several short courses in accounting.

 
 
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação
dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

No que respeita às parcerias, destacam-se as existentes entre a OCC e o IPCA, nomeadamente: reconhecimento do Projeto em Simulação Empresarial para
efeitos de acesso a esta ordem profissional; reconhecimento da qualidade de diversos cursos breves/seminários realizados no IPCA.

 Existem também diversas parcerias com empresas e entidades públicas, no âmbito da oferta de estágios aos alunos da Licenciatura em Contabilidade.
Destacam-se também as parcerias existentes entre diferentes IES e o IPCA, relativas à participação de docentes em Seminários e Cursos breves realizados no
IPCA.

 Quanto a projetos de investigação, destaca-se o projeto do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, desenvolvido por membros do CICF (IPCA); ou
ainda, o Projeto financiado pela FCT - “O processo de mudança da contabilidade pública como resultado da adoção das IPSAS na Península Ibérica". Ambos
contribuem para o avanço do conhecimento da contabilidade pública em Portugal.

 
 
6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international partnerships, including, when applicable, the
indication of the main financed projects and the volume of financing involved. 

Regarding the partnerships, the most outstanding are those between the OCC and the IPCA, namely: recognition of the Project in Business Simulation for the
purposes of access to this professional order; recognition of the quality of several short courses / seminars held at the IPCA.

 There are also several partnerships with companies and public entities, in the scope of the offer of internships to the students of the Degree in Accounting. Also
noteworthy are the existing partnerships between different IES and the IPCA, regarding the participation of teachers in Seminars and short courses conducted in
the IPCA.

 Regarding the research projects, there is the project of the “Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses”, developed by members of the CICF (IPCA); or the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ad2c3756-5592-3215-8bd9-5a5ddb46ec3a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ad2c3756-5592-3215-8bd9-5a5ddb46ec3a
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Project funded by FCT - "The process of changing public accounting as a result of the adoption of IPSAS in the Iberian Peninsula". Both contribute to the
improvement of the knowledge of public accounting in Portugal.

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 2.1
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 1.1
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 2.1
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Ao abrigo do Programa Erasmus+, a ESG possui Acordos em vigor com 60 IES europeias, de 18 países. Devido ao modelo de internacionalização adotado no
passado, não existe nenhuma parceria específica ao Curso. Importa referir, no entanto, que, no âmbito do esforço de promoção e interiorização da
internacionalização, e de algumas alterações estratégicas já em implementação (e.g. a revisão da coordenação académica por Dpto), as parcerias existentes
estão a ser reavaliadas, canceladas em alguns casos, e desmembradas por áreas científicas mais específicas noutros. Há uma preocupação institucional na
promoção da mobilidade de docentes para o estabelecimento e reforço de parcerias estratégicas, estreitamento de laços e inovação pedagógica. A necessidade
de criação de enquadramentos privilegiados para a mobilidade de estudantes, In e OUT, particularmente ao nível da supervisão conjunta de
projetos/dissertações e da realização de estágios em contexto internacional é digna de referência.

 
6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 

Under the Erasmus + Program, ESG has agreements with 60 European HEIs from 18 countries. Due to the internationalization model adopted in the past, there is
no specific partnership with the Master. It should be noted, however, that, within the scope of the internationalization promotion and internalization effort, and
some strategic changes already under way (eg the review of academic coordination by Department), existing partnerships are being re-evaluated, canceled in
some cases, and sub-divided by more specific scientific areas. There is an institutional concern in promoting teacher mobility for the establishment and
strengthening of strategic partnerships, closer ties and pedagogical innovation. The need to create privileged frameworks for student mobility, In and OUT,
particularly at the level of joint supervision of projects / dissertations and internships in an international context, is worthy of reference.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou
7.1.2.

 Não

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 https://ipca.pt/wp-content/uploads/2016/01/Manual_da_Qualidade_do_IPCA.pdf
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade(PDF, máx.

500kB).
 <sem resposta>

 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os
resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas
avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

No Manual da Qualidade estão definidos os procedimentos de monitorização, avaliação e follow-up para a dimensão do Ensino e Aprendizagem (EA), no âmbito
do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPCA (SIGQa-IPCA), que abrange todas as dimensões da missão institucional. 

 Os procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria do ensino desenvolvem-se com diferentes níveis de intervenção de acordo com as competências e
nível de responsabilidade de cada interveniente.

 A unidade base de análise é a unidade curricular (UC), constituindo o ponto de partida de todo o processo de autoavaliação do EA. A Ficha da UC,
disponibilizada aos estudantes no início da sua lecionação, incorpora toda a informação relativa aos objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos,
bibliografia, metodologias de ensino, metodologias de avaliação entre outras informações relacionadas com o funcionamento da UC. Para além da ficha, estão
criados e implementados outros instrumentos de avaliação: 

 a) O questionário de autoavaliação Docente (QAD), preenchido no final de cada semestre pelo(s) Docente(s) que lecionaram a UC e que engloba um conjunto de
questões relacionadas com o seu funcionamento global e outro conjunto de questões em que é solicitada uma autoavaliação da atividade desenvolvida;

 b) O Relatório de autoavaliação da UC (RUC), preenchido pelo responsável da UC, em colaboração com a equipa Docente que a ministrou, engloba informação
como a caracterização dos estudantes, o sucesso escolar, resultados dos inquéritos pedagógicos, apreciação do(s) Docente(s) acerca do funcionamento da UC,
sugestões de melhoria. Depois de preenchidos, são gerados relatórios síntese por área disciplinar que englobam um resumo do sucesso escolar e os
resultados da avaliação pedagógica de todas as UCs da área lecionadas no semestre em causa. Estes relatórios síntese são apresentados por grau
(licenciaturas, mestrados, CTeSP). Ambos os relatórios são analisados e validados pelos coordenadores das áreas disciplinares e Diretores de Departamento. 

 c) Toda a informação dos RUC é depois agregada no Relatório de autoavaliação do curso (RA_Curso), que apresenta, também, informação relativamente à
mobilidade (incoming/outgoing), a evolução do número de diplomados e a satisfação global dos estudantes com o ciclo de estudos. Cada Diretor de curso,
depois de analisados os resultados apresentados, faz uma apreciação global sobre o funcionamento do curso naquele ano letivo, que inclui uma reflexão critica
e prospetiva sobre as questões de natureza pedagógica, contemplando uma síntese dos principais pontos fortes e fracos do curso; identificação de práticas
pedagógicas de mérito, passíveis de divulgadas a toda a comunidade académica; resultados a melhorar e apresentação de um plano de ação com medidas
preventivas/corretivas e respetiva calendarização, para se ultrapassarem as dificuldades e resultados não satisfatórios que tenham sido detetados.

 Depois de concluídos os RA_Curso, são gerados, automaticamente, relatórios síntese com os principais resultados da avaliação do processo de ensino e
aprendizagem agrupados por grau, ou seja, relatório síntese dos resultados nos cursos de licenciatura, nos cursos de mestrado e CTeSP. Esta informação é
submetida para apreciação pelo Conselho Pedagógico (CP) que fará uma análise global, incluindo uma análise SWOT, do funcionamento e resultados do
processo de ensino e aprendizagem na UO.

 A avaliação do processo de ensino e aprendizagem fica concluída com a elaboração do relatório de autoavaliação da Unidade Orgânica. Este relatório inclui,
para além da apreciação global feita pelo CP ao processo de ensino e aprendizagem, uma apreciação do Conselho Técnico-científico especialmente em relação
às medidas preventivas/corretivas sugeridas e à articulação entre o ensino/aprendizagem e investigação científica.

 A implementação destes procedimentos tem como suporte o moodle, plataforma integradora de toda a informação que diz respeito ao ensino e aprendizagem, e

https://ipca.pt/wp-content/uploads/2016/01/Manual_da_Qualidade_do_IPCA.pdf
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onde são disponibilizados e preenchidos online todos os relatórios já implementados.
 Recentemente, foi desenvolvido o ‘Relatório de discência’, que tem como objetivo essencial envolver mais os estudantes na monitorização do ensino, com vista

à sua melhoria. Este relatório, a elaborar pelo Delegado de cada ano no final do semestre, incidirá, essencialmente, na recolha de opinião dos estudantes
relativamente ao funcionamento de cada par UC/Docente, do respetivo ano curricular, da relação com a Direção de curso e das condições globais de
funcionamento do curso.

 Outro instrumento importante para análise desta dimensão de avaliação são os inquéritos pedagógicos, respondidos, online no moodle, no final de cada
semestre. Os resultados são posteriormente analisados pelas Direções de curso e pela Direção da UO, constituindo uma importante fonte de informação
relativamente ao funcionamento das UCs e da qualidade da atividade pedagógica dos Docentes. Estes resultados são analisados, também, ao nível do Gabinete
para a Avaliação e Qualidade e pela Vice-Presidente para a área que reúne com os diretores das UO e coordenadores da qualidade para analisar medidas e
ações de melhoria a implementar. Desde o ano letivo 2013/2014 que os inquéritos são também preenchidos online, na plataforma moodle.

  
Recentemente foi, também, desenvolvido um Módulo de gestão da assiduidade dos estudantes com vista à

 monitorização e sinalização de situações de abandono escolar, inserida nas medidas de combate ao insucesso e abandono escolar. A informação obtida deste
módulo está disponível na intranet do IPCA e no moodle, para acesso aos vários intervenientes no processo, nomeadamente, aos estudantes, Docentes,
Direções de curso Unidades Orgânicas e Serviços.

 A implementação de todos estes procedimentos, definidos no âmbito do SIGQa-IPCA, relativamente ao processo de ensino e aprendizagem, são da
responsabilidade de cada Unidade Orgânica, em articulação com o GAQ, que disponibiliza na plataforma moodle, nos prazos estabelecidos, os documentos
para análise e preenchimento por cada responsável. Relativamente a outros domínios de atuação, a Direção da UO juntamente com o Coordenador da
Qualidade, podem designar comissões específicas para o desenvolvimento de trabalhos relacionados com a garantia da qualidade na respetiva Unidade
Orgânica.

  

 
7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the teaching and learning processes,
namely the procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic
monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of these assessment results in the definition of improvement measures and the
monitoring of these measures implementation. 

The Manual of Quality (MQ) defines the monitoring procedures, assessment and follow up for the dimensions of “Teaching and learning”, within the scope of the
Internal Quality Assurance System of IPCA (SIGQa-IPCA), which covers all the dimensions of the institutional mission.

 The monitoring procedures, evaluation and teaching improvement are developed in a bottom up basis with diferente levels of intervention according to the
competencies and level of responsibility of each intervenient.

 The base unit of measure is the curricular unit (CU), setting up the starting point of the overall process of self-assessment of the teaching and learning. The
curricular unit’s files (CUF), provided to the students at the beginning of the teaching, embodies all information concerning the learning outcomes, program
contents, syllabus, teaching methodologies, evaluation methodologies among other information related with the functioning of the CU. Besides the CUF, are
created and implemented other assessment tools: 

 a) The teacher self-assessment questionnaire (PAQ), completed at the end of each semester by the Lecturer (s) who taught the UC and which includes a set of
questions related to its overall functioning and a self-assessment of the activity developed;

 b) Self assessment report of the CU (RUC), that is completed by the responsible person of the CU, it gathers information as the description of the students
enrolled in the CU, academic success, the results of the pedagogic enquiries, the teacher’s appraisal about the functioning of the CU and improving
suggestions. 

 Once completed, summary reports are generated by disciplinary area, which includes a summary of the school success and the results of the pedagogical
evaluation of all CUs of the area taught in the semester concerned. These synthesis reports are presented by degree (bachelors, masters, CTeSP). Both reports
are reviewed and validated by disciplinary area coordinators and Department Directors.

 c) All RUC information is then aggregated into the Course Self-Assessment Report (RA_Curso), which also presents information on incoming / outgoing mobility,
the evolution of the number of graduates and the overall satisfaction of students with the study cycle. Each Course Director, after analyzing the results
presented, makes an overall appreciation of the functioning of the course in that school year, which includes a critical and prospective reflection on pedagogical
issues, including a synthesis of the main strengths and weaknesses of the course; identification of pedagogical practices of merit that can be disseminated to
the entire academic community; results to be improved and presentation of a plan of action with preventive / corrective measures and its schedule, in order to
overcome the difficulties and unsatisfactory results that have been detected.

 After the completion of the RA_Curso, summary reports are automatically generated with the main results of the assessment of the teaching and learning
process grouped by grade, that is, summary report of the results in the undergraduate courses, in the master's and CTeSP courses. This information is
submitted for appreciation by the Pedagogical Council (CP), which will make an overall analysis, including a SWOT analysis, of the functioning and results of the
teaching and learning process in OU.

 The evaluation of the teaching and learning process is completed with the self-report of the Organic Unit. This report includes, in addition to the CP's overall
assessment of the teaching and learning process, an appreciation of the Technical-Scientific Council especially in relation to the suggested preventive /
corrective measures and the link between teaching / learning and scientific research.

 The implementation of these procedures is supported by moodle, an integrating platform for all information related to teaching and learning, and where all
reports already implemented are available and completed online.

 Recently, it was developed the “Student Report” which aims mainly to engage students in the learning monitoring, focusing its improvement. This report, to be
done by the class representative of each group at the end of the semester, will basically focus in collecting information from the students concerning the
functioning of each pair CU/ Professor of the corresponding school year, the relationship with the Course Direction and the overall conditions of the course.

 Another important instrument to analyze this assessment dimension are the pedagogical enquiries, carried out, on moodle, at the endo of each semester. The
outcomes are later analyzed by the Course directions and by the Direction of the UO, making up an important source of information concerning the functioning
of the CUs and the quality of pedagogic performance of the Professors. The outcomes of this assessment done by students are analyzed as well, by the
Evaluation and Quality Office, by the Vice-president to the field that brings together the Directors of the UO and coordinators of quality to analyze measures and
improvement actions to be implemented. Since the academic year 2013/2014 that surveys are also completed online, in the moodle platform.

 Recently, a module for the management of student attendance was also developed for the monitoring and signaling situations of school dropout, inserted in
measures to combat failure and drop out. The information obtained from this module is available on the IPCA intranet and in the moodle, for access to the
various actors in the process, namely, to the students, Professors, Course Directions, Organic Units and Services.

 The implementation of all these procedures, defined in SIGQa-IPCA, in relation to the teaching and learning process, is a responsibility of each Organic Unit, in
articulation with the Evaluation and Quality Office, that makes available in moodle platform the documents for analysis and fulfillment by each responsible. In
relation to other areas of activity, the OU Management together with the Coordinators for Assessment and Quality may designate specific commissions for the
development of work related to quality assurance in the respective Organic Unit.

 
 
7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos.

Ao nível da Unidade Orgânica, a participação e responsabilidades no Sistema Interno de Garantia da Qualidade, para a dimensão do ensino e aprendizagem,
encontram-se estabelecidas no Manual da Qualidade e nos Estatutos da Escola, nos artigos que definem as competências do Conselho pedagógico, dos
coordenadores das áreas disciplinares e das Direções de curso ao nível do acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, com vista à
sua melhoria continua, seguindo as etapas já descritas no ponto 7.2.1., que iniciam com a elaboração da ficha da unidade curricular e terminam com a
elaboração do relatório de autoavaliação da UO.

 O coordenador para a avaliação e qualidade, nomeado por cada Direção da UO, tem como responsabilidade principal assegurar a implementação, na Escola
respetiva, de todos os procedimentos definidos no âmbito do SIGQa-IPCA, em articulação com o Gabinete para a Avaliação e Qualidade.

 
 
7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms of the study programmes. 

At the level of the Organic Unit, the participation and responsibilities in the Internal Quality Assurance System for the dimension of teaching and learning are
established in the Quality Manual and in the School Statutes, articles that define the competencies of the Pedagogical Council, coordinators of the subject areas
and Course Directors at the level of monitoring and evaluation of the teaching and learning process, with the objective of continuous improvement, following the
steps already described in section 7.2.1., which begin with the preparation of the curricular unit and end with the preparation of the UO self-assessment report.

 The coordinator for the evaluation and quality, appointed by each Director of the OU, has as main responsibility to ensure the implementation, in the respective
School, of all the procedures defined by the IPCA-SIGQa, in articulation with the Office for Evaluation and Quality.

 
 
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 

O Pessoal docente do IPCA é avaliado pelo Reg. nº418/2014, publicado em DR, 2.ª série-N.º 182, 22 de setembro, retificado pela declaração nº1312/2014 de 22 de
dezembro que faz a sua republicação integral e subordina-se aos princípios constantes no ECPDESP.

 A avaliação é regular e realiza –se obrigatoriamente de 3 em 3 anos. Tem por base as funções gerais dos docentes e incide sobre as dimensões: (a) Pedagógica:
35%, (b) Técnico–Científica:40% e (c) Organizacional:25%, salvo nos casos em que a lei impõe a avaliação curricular. 
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Intervêm no processo de avaliação: o avaliado, o Conselho Coordenador de Avaliação, o CP, o CTC o Presidente do IPCA e a Comissão Paritária.
 Na avaliação geral dos docentes é considerada a componente da avaliação pedagógica feita pelos estudantes no âmbito do funcionamento das UCs.

 
 
7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional development. 

The academic staff of the Polytechnic Institute of Cávado and Ave, is evaluated by the renowned Regulation Order No. 11965/2010, published in Diário da
República 2nd Series - No. 142-23 July 2010 (see attached Regulation) and subject to the principles set in ECPDESP..

 The evaluation is regular and is mandatory every 3 years. It is based on the general functions of teachers and focuses on the dimensions: (a) Pedagogical: 35%,
(b) Technical-Scientific: 40% and (c) Organizational: 25%, except in cases where the law imposes the law imposes a curriculum evaluation.

 To be noted that in the general assessment of teachers, the component of the pedagogical evaluation carried out by the students in the scope of the functioning
of the Curricular Units was established.

 
 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

 http://bravo.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf
 7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

 A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada nos termos do disposto Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro, que institui o sistema integrado de
gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública.

 No início de cada ciclo de avaliação, são fixados os objetivos para cada funcionário, sempre por acordo entre o avaliador e o avaliado.
 A avaliação do desempenho integra o momento da autoavaliação efetuada por cada funcionário e a avaliação do grau de cumprimentos dos objetivos

previamente definidos, bem como as competências demonstradas, por parte do avaliador responsável. O resultado da avaliação é comunicado no decurso de
uma entrevista, momento em que se contratualizam os objetivos do ciclo de avaliação seguinte.

 
 
7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.

 Performance evaluation of non-teaching staff is made pursuant to Law no. 66-B/2007 of December 28, establishing the integrated management and performance
evaluation in Public Administration.

 At the beginning of each calendar year, the goals are set for each employee, always by agreement between the assessor and the evaluated one.
 The performance evaluation integrates the moment of the self-assessment carried out by each employee and the evaluation of the compliance of previously

defined objectives, as well as the demonstrated competencies, by the responsible evaluator.The evaluation result is reported during an interview, in which the
objectives of the next evaluation cycle are contractualized.

 
 
7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 Não existiram outras vias de avaliação/acreditação.

 
7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.

 There were no other forms of assessment / accreditation.

 

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Curso lecionado numa Instituição cujo prestígio, ao nível do ensino da contabilidade e fiscalidade, é reconhecido desde há muito, sendo dotado de um corpo
docente, altamente qualificado, composto maioritariamente por doutorados e especialistas nas áreas de contabilidade e fiscalidade, que pautam a sua ação
docente pela exigência, rigor e responsabilização.

 - Os regimes existentes de funcionamento do curso permitem satisfazer a procura por parte de alunos que se pretendem dedicar na integra à formação (regime
diurno) e, por parte de trabalhadores que pretendem alargar a sua formação e procuram um ensino complementar à sua atividade profissional (regime pós-
laboral).

 - Curso que responde às atuais exigências formativas para acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), abarcando um conjunto de unidades
curriculares que fornecem conhecimentos essenciais, e também suplementares, ao exercício da profissão de Contabilista Certificado. É, por isso, um curso
acreditado pela OCC.

 - A maioria das unidades curriculares, que compõem a estrutura curricular da Licenciatura em Contabilidade, são lecionadas numa vertente teórico-prática, com
uma forte orientação para as necessidades empresariais, fornecendo uma visão contabilística e fiscal abrangente e preparando os alunos para uma sociedade
cujo mercado de trabalho é cada vez mais exigente e competitivo.

 - A existência de um Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade no IPCA, cuja preocupação é produzir investigação de forma útil, permitindo a
ligação entre o ensino e a investigação.

 
 
8.1.1. Strengths 

- A course taught at an institution whose prestige, in terms of accounting and taxation teaching, has been recognized for a long time, and is teachers are highly
qualified, composed mainly of doctorates and specialists in the areas of accounting and taxation, which guide its teacher action by the requirement, accuracy
and accountability.

 - The existing schemes of operation of the course allow to satisfy the demand of students who wish to dedicate themselves to the training (daytime regime) and,
on the part of workers who wish to extend their training and seek a supplementary education to their professional activity (post-work regime).

 - Course that responds to the current training requirements for access to the Order of Certified Accountants (OCC), encompassing a set of curricular units that
provide essential, as well as supplementary, knowledge to the practice of Certified Accountant. It is, therefore, a course accredited by the OCC.

 - Most curricular units, which make up the curricular structure of the Degree in Accounting, are taught theoretically and practically, with a strong orientation to
business needs, providing a comprehensive accounting and tax vision and preparing students for a society whose labor market is increasingly demanding and
competitive.

 - The existence of a Center for Research in Accounting and Taxation in the IPCA, whose the concern is to produce research in a useful way, allowing the
connection between teaching and research.

  

 
8.1.2. Pontos fracos 

1. Elevado número de alunos em sala de aula no regime diurno, o que se deve aos recentes constrangimentos financeiros e, consequentemente, à dificuldade do
desdobramento de turmas.

  
2. Não funcionamento de todas as unidades curriculares opcionais.

  
3. Necessidade de reforçar a carga horário de matérias da Fiscalidade, particularmente ao nível da Fiscalidade Internacional, esta última que é inexistente na
atual estrutura do curso, e que nos dias de hoje é importante para os profissionais nestas áreas; bem como, necessidade de alargar o estudo dos diferentes
impostos (ex.: IRS, IRC).

  
4. Necessidade de implementar uma componente mais prática no curso, nomeadamente pela lecionação da unidade curricular de Práticas em sistemas de
informação contabilístico-fiscais, nos 1º e 2º anos do curso, mais abrangente e transversal às diferentes matérias lecionadas ao longo do curso.

  
5. Dificuldade em cumprir o sistema de avaliação contínua exigido pelos docentes, no regime pós-laboral, sobretudo quando consideram como elemento de
avaliação a assiduidade às aulas.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

1. High number of students in the daytime classroom, which is due to the recent financial constraints and, consequently, the difficulty of the unfolding of
classes.

 

http://bravo.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf
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2. Non-operation of all optional curricular units.

  
3. The need to reinforce the timetable of Taxation matters, particularly at the level of International Taxation, which is non-existent in the current structure of the
course, and which today is important for professionals in these areas; as well as the need to extend the study of different taxes (eg IRS, IRC).

  
4. Need to implement a more practical component in the course, namely by teaching the curricular unit of Practices in accounting-tax information systems, in the
first and second years of the course, more comprehensive and transversal to the different subjects taught during the course.

  
5. Difficulty in complying with the system of continuous assessment required by teachers, in the post-work regimen, especially when they consider attendance
to classes as an evaluation element.

 
 
8.1.3. Oportunidades 

- Área profissional na qual ainda existe muita procura e empregabilidade, nomeadamente no tecido empresarial da zona em que se situa o IPCA e nas zonas de
proveniência dos estudantes.

 - A Licenciatura em Contabilidade é uma forma de alargar e consolidar conhecimentos, mesmo para quem já trabalha nessa área, permitindo também o acesso à
profissão de Contabilista Certificado.

 - Permite no final do curso que os alunos optem por estágio ou PSE, conforme as suas futuras aspirações profissionais.
 - Permite fornecer os conhecimentos essenciais para o posterior acesso ao 2º ciclo de estudos, nomeadamente aos Mestrados em áreas afins existentes no

IPCA, dando assim aos estudantes licenciados a possibilidade de alargarem ainda mais os seus conhecimentos, prosseguindo os seus estudos.
 

 
8.1.3. Opportunities 

- Professional area in which there is still a lot of demand and employability, namely in the companies of the area where the IPCA is located and in the areas
where students come from.

 - The Degree in Accounting is a way to broaden and consolidate knowledge, even for those who already work in this area, also allowing access to the profession
of Certified Accountant.

 - It allows at the end of the course that the students choose an internship or PSE, according to their future professional aspirations.
 - It allows to provide the essential knowledge for the subsequent access to the 2nd cycle of studies, namely to the Masters in related areas existing in IPCA, thus

giving the possibility to further expand their knowledge through further studies.
 

 
8.1.4. Constrangimentos 

- O impasse que se vive atualmente na Ordem dos Contabilistas Certificados, e as alterações que poderão daí resultar no acesso à profissão de Contabilística
Certificado.

 - A existência de concorrência institucional académica, com oferta recente de cursos similares em cidades próximas.
 

 
8.1.4. Threats 

- The impasse that currently exists in the Order of Certified Accountants, and the changes that may result in access to the Certified Accounting profession.
 - The existence of academic institutional competition, with recent offer of similar courses in nearby cities.

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. A Direção da ESG tem feito um esforço com vista ao desdobramento de turmas sempre que se revele estritamente necessário, tendo já no atual segundo
semestre desdobrado turmas que tenham mais de 80 alunos inscritos, medida que pretende levar a cabo daqui adiante para ultrapassar o primeiro ponto fraco.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

1. The ESG Direction has made an effort for the unfolding of classes whenever it proves to be strictly necessary, having in the current second semester deployed
classes that have more than 80 enrolled students, a measure that intends to carry out hereafter to surpass the first weak point.

  
 

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

1. Prioridade alta. Tempo de implementação: em funcionamento, mas ainda com maior incidência, e já com resultados visíveis, no próximo ano letivo.
  

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

1. High priority. Time of implementation: in operation, but still with greater incidence and already with visible results in the next school year.
  

 

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

1. Nº de estudantes inscritos por turma.
  

 
9.1.3. Implementation indicators 

1. Number of students enrolled per class.
  

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2. Permitir o funcionamento de UC opcionais, juntamente com outros cursos que tenham essas UC em comum (concentração de necessidades com
consequente rentabilização de recursos).

 
8.2.1. Improvement measure 

2. Allow the operation of optional UCs, along with other courses that have these UCs in common (concentration of needs with consequent resources
monetization).

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

2. Prioridade alta. Tempo de implementação: em funcionamento para algumas UC opcionais.

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

2. High priority. Implementation time: in operation for some optional UCs.
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9.1.3. Indicadores de implementação 

2. Nº de estudantes que realizam unidades curriculares opcionais juntamente com outros cursos.

 
9.1.3. Implementation indicators 

2. Number of students completing optional curricular units along with other courses.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
3. Criar uma unidade curricular opcional de Tributação internacional e alargar o estudo dos impostos criando mais uma unidade curricular de Fiscalidade, o que
será possível com a implementação da proposta de reestruturação do curso apresentada no ponto 9 deste relatório.

 
8.2.1. Improvement measure 

3. Create an optional curricular unit of International Taxation and extend the study of taxes by creating another curricular unit of Taxation, which will be possible
with the implementation of the restructuring proposal presented in section 9 of this report.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

3. Prioridade alta. Tempo de implementação: a aplicar com a aprovação da proposta de reestruturação do curso.

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

3. High priority. Implementation time: to be applied with the approval of the proposed restructuring of the course.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

3. A reestruturação do curso visa implementar esta ação de melhoria, pelo que o indicador de implementação diz respeito à efetiva realização dessa
reestruturação.

 
9.1.3. Implementation indicators 

3. The restructuring of the course aims to implement this improvement action, so the implementation indicator refers to the effective realization of this
restructuring.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
4. Alargar a componente prática do curso, lecionando a UC de Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais, no 1º e 2º ano do curso, o que será
possível com a implementação da proposta de reestruturação do curso apresentada no ponto 9 deste relatório.

 
8.2.1. Improvement measure 

4. Extending the practical component of the course, teaching the UC of Practices in accounting-tax information systems, in the first and second year of the
course, which will be possible with the implementation of the restructuring proposal presented in section 9 of this report.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

4. Prioridade alta. Tempo de implementação: a aplicar com a aprovação da proposta de reestruturação do curso.

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

4. High priority. Implementation time: to be applied with the approval of the proposed restructuring of the course.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

4. A reestruturação do curso visa implementar esta ação de melhoria, pelo que o indicador de implementação diz respeito à efetiva realização dessa
reestruturação.

 
9.1.3. Implementation indicators 

4. The restructuring of the course aims to implement this improvement action, so the implementation indicator refers to the effective realization of this
restructuring.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
5. Os docentes são incentivados a considerarem distintos elementos na avaliação contínua, nomeadamente a elaboração de trabalhos escritos.

 
8.2.1. Improvement measure 

5. Teachers are encouraged to consider different elements in the continuous assessment, namely the preparation of written works.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

5. Prioridade alta. Tempo de implementação: em funcionamento.

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

5. High priority. Implementation time: in operation.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

5. Nº de estudantes que se submeteram a avaliação contínua e obtiveram aprovação.

 
9.1.3. Implementation indicators 

5. Number of students who have undergone continuous assessment and obtained approval.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular
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9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Esta proposta de alteração atende à necessidade de atribuir um cariz mais técnico à Lic. em Contabilidade, que permitirá desde o seu início a aplicação prática
dos conhecimentos teóricos de âmbito contabilístico e fiscal, através da criação de UCs de práticas contabilísticas e fiscais. Esta alteração, ao permitir aos
alunos visualizar a prática contabilística para além da mera teoria, contribuirá para uma melhoria substancial do sucesso escolar na área contabilística.

 Esta proposta introduz UCs cujos conhecimentos respondem às atuais tendências do mercado de trabalho, como é o caso da UC de “Tributação internacional”.
Inclui, também a passagem para o regime anual da UC de Estágio/Projeto em Simulação Empresarial, que permitirá separar as operações contabilísticas do
exercício corrente das operações de final de exercício, e assim melhorar a consolidação dos conhecimentos obtidos.

 Verifica-se também uma alteração na UC de contabilidade analítica que passou a incluir conteúdos de contabilidade de gestão, uma vez que, apesar de serem
ramos diferentes da contabilidade, estão interligados, pelo que oferecer uma UC que complemente simultaneamente os dois ramos é fundamental, inclui
conteúdos programáticos mais completos e com informação imprescindível e para garantir a sobrevivência e crescimento das organizações no mercado, já que
proporciona informação que apoia a tomada de decisões fundamentadas, indo além do mero cálculo dos custos e visando a melhoria contínua.

 Em algumas UCs houve alteração de designação, no sentido de clarificar o seu conteúdo, como é o caso, por exemplo, das UCs de: “Aplicações sectoriais de
contabilidade” passa a “Contabilidade das instituições financeira e seguradora”; “Contabilidade Pública” passa a “Contabilidade das Administrações Públicas”,
“Contabilidade Financeira III” passa a “Contabilidade das Sociedades”; ou ainda, “Contabilidade Financeira Avançada” passa a “Contabilidade dos Grupos e
Reestruturações Empresariais”; entre outras, com alterações menos substanciais de designação.

 Note-se que houve a preocupação, nesta proposta em obedecer aos atuais requisitos exigidos pela Ordem dos Contabilistas Certificados para acesso à
profissão. Com esta reestruturação, a Lic.em Contabilidade permitirá formar alunos mais conhecedores da prática contabilística e fiscal, bem como de áreas
afins.

 A ESG procedeu a uma reestruturação dos seus departamentos e, consequentemente, a uma nova organização científico-pedagógica que resultou na criação de
mais áreas disciplinares por departamento e, nalguns casos, na criação de subáreas disciplinares das mesmas. No âmbito deste processo de autoavaliação,
considerou-se pertinente apresentar o plano de estudos do curso de Contabilidade de acordo com esta nova organização científico-pedagógica. No entanto,
dada a extensa lista de áreas disciplinares, para simplificação da estrutura curricular, nas áreas científicas foram considerados os Departamentos em que as
UCs estão integradas.

  

 
9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons. 

The proposal to change the cycle of studies in Accounting meets the imminent need to assign a more technical aspect to the course, which will allow, from
beginning, the practical application of accounting and taxation theoretical knowledge, acquired during the course, through the creation of curricular units of
accounting and fiscal practices. This change, by allowing students to visualize accounting practice beyond theory, could contribute to a substantial
improvement in school success in the accounting area.

 This proposal introduces curricular units (CU) whose knowledge responds to the current tendencies of the labor market, as it is the case of the curricular unit of
"International taxation". It also includes the change to the annual scheme of the Internship/Project in Business Simulation, which will separate the accounting
operations of the current year from the year-end operations, and thus improve the consolidation of the knowledge obtained.

 There is also a change in the CU of analytical accounting which now also includes management accounting contents, since, although they are different branches
of accounting, they are "intimately" interconnected. Offering a UC that complements the two branches simultaneously is fundamental, including more complete
programmatic content and essential information to guarantee the survival and growth of organizations in the market, as it provides information to support
informed decision-making.

 For some CU there was a change of designation, clarifying its content, as is the case of the curricular unit of: "Sectoral accounting applications" which was
renamed "Accounting for financial and insurance institutions"; "Public Accounting", which was renamed "Accounting for Public Administrations", "Financial
Accounting III", which was renamed "Company Accounting"; or "Advanced Financial Accounting", which was renamed "Group Accounting and Corporate
Restructuring"; among others, with less substantial changes of designation.

 There was a concern, in the proposed restructuring of the course, to comply with the current requirements required by the Order of Certified Accountants to
access the profession.

 Thus, with this restructuring proposal, the Degree in Accounting will allow students to obtain more knowledge about accounting and fiscal practices, as well as
related areas.

 The School of Management has reorganized its departments and, consequently, a new scientific-pedagogical organization that resulted in the creation of more
disciplinary areas by department and, in some cases, the creation of disciplinary subareas. In the context of this self-assessment process, it was considered
pertinent to present the study plan of the study programme in Accounting according to this new scientific-pedagogical organization. However, given the
extensive list of disciplinary areas, to simplify the curricular structure, in the scientific areas were considered the Departments in which the curricular units are
integrated.

 

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Não aplicável

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Não aplicável

 
9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Contabilidade e Fiscalidade CF 111.5 0
Direito D 22.5 0
Gestão G 26 0
Ciências C 6.5 0
Turismo e Marketing TM 4.5 0
Contabilidade e Fiscalidade/Direito/Turismo e Marketing/Gestão CF/D/TM/G 0 9
(6 Items)  171 9

9.3. Novo plano de estudos

9.3. Novo Plano de estudos - não aplicável - 1ºano/1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não aplicável

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1ºano/1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st. year/ 1st. semeter
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9.3.3 Novo plano de estudos / New 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 Observações /

Observations (5)
Contabilidade Financeira I CF semestral 168 TP - 60 6
Métodos Quantitativos C semestral 182 TP - 60 6.5
Noções de Direito D semestral 168 T - 45; TP - 15 6
Economia G semestral 196 TP - 75 7
Cálculo Financeiro G semestral 126 TP - 45 4.5
(5 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - não aplicável - 1º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não aplicável

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1. year / 2. semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New 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 Observações /

Observations (5)
Direito das Sociedades Comerciais D semestral 126 T - 35; TP - 10 4.5
Direito Fiscal D semestral 168 T - 30; TP - 30 6
Contabilidade Financeira II CF semestral 168 TP - 60 6
Fiscalidade I CF semestral 168 TP - 60 6
Práticas em sistemas de informação
contabilístico-fiscais I CF semestral 126 PL - 45 4.5

Fundamentos de Gestão G semestral 84 TP - 30 3
(6 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - não aplicável - 2º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não aplicável

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2. year /1. semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New 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 Observações /

Observations (5)
Contabilidade Analítica e de Gestão I CF semestral 210 TP - 75 7.5
Contabilidade das Sociedades CF semestral 168 TP - 60 6
Fiscalidade II CF semestral 168 TP - 60 6
Direito do Trabalho e Segurança Social D semestral 168 T - 45; TP - 15 6
Práticas em sistemas de informação
contabilístico-fiscais II CF semestral 126 PL - 45 4.5

(5 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - não aplicável - 2º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não aplicável

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2. year / 2. semester
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9.3.3 Novo plano de estudos / New 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 Observações /

Observations (5)
Contabilidade Analítica e de Gestão II CF semestral 210 TP - 75 7.5
Contabilidade dos Grupos e Reestruturações
Empresariais CF semestral 168 TP - 60 6

Gestão Financeira G semestral 140 TP - 60 5
Fiscalidade III CF semestral 182 TP - 60 6.5
Práticas em sistemas de informação
contabilístico-fiscais III CF semestral 140 PL - 45 5

(5 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - não aplicável - 3º ano /1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não aplicável

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º ano /1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3. year / 1. semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New 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 Observações /

Observations (5)
Estágio/Projeto em Simulação
Empresarial CF Anual 210 E - 90; PL - 90 7.5

Relato Financeiro CF semestral 182 T - 20; TP - 40 6.5
Ética e Deontologia profissional TM semestral 126 TP - 45 4.5
Análise de Projetos de Investimento G semestral 182 TP - 60 6.5
Inglês para negócios TM semestral 140 TP - 45 5 Opção 1
Empreendedorismo G semestral 140 TP - 45 5 Opção 1
Administração Pública G semestral 140 TP - 45 5 Opção 1
(7 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - não aplicável - 3º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não aplicável

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 not applicable

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3. year / 2. semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New 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 Observações /

Observations (5)
Estágio/Projeto em Simulação Empresarial CF Anual 210 E - 90; PL - 90 7.5
Auditoria Financeira CF semestral 182 TP - 60 6.5
Contabilidade das instituições financeiras e
seguradora CF semestral 154 TP - 45 5.5

Contabilidade das Administrações Públicas CF semestral 182 TP - 60 6.5
Procedimento e Processo Tributário D semestral 112 T - 30; TP - 15 4 Opção 2
Tributação internacional CF semestral 112 TP - 45 4 Opção 2
Finanças Públicas G semestral 112 TP - 45 4 Opção 2
(7 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Métodos Quantitativos

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Métodos Quantitativos

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Estela Vilhena (60 horas de contato)
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9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1. Sensibilizar e formar alunos críticos para a utilização de métodos de análise estatística. 
 2. Criar competências de forma a aplicar corretamente as técnicas e os conceitos estatísticos, tendo em consideração a rigorosa formulação matemática e

condições de aplicabilidade, mesmo quando compreendidos intuitivamente. 
 3. Desenvolver capacidades para a utilização das principais técnicas de Estatística Descritiva na análise de dados estatísticos. 

 4. Aquisição de conhecimentos indispensáveis para o estudo da Inferência Estatística.
 5. Desenvolver a capacidade de raciocínio, de análise e de adaptação a novas situações reais e criar competências para a elaboração de um relatório a partir dos

outputs de um software de análise estatística adequado.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1. To sensitize and train students who are critical in the use of methods of statistical analysis.
 2. Create competences in order to correctly apply statistical techniques and concepts, taking into account the rigorous mathematical formulation and

applicability conditions, even when understood intuitively.
 3. To develop capacities for the use of the main techniques of Descriptive Statistics in the analysis of statistical data.

 4. Acquisition of knowledge essential for the study of Statistical Inference.
 5. Develop the ability to reason, analyze and adapt to new real situations and create the skills to prepare a report from the outputs of appropriate statistical

analysis software.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 ESTATÍSTICA DESCRITIVA: Classificação de dados. Tabelas de frequências. Representação gráfica. Medidas de localização, dispersão, ordem, assimetria e
achatamento. PROBABILIDADES: Probabilidade condicionada. Probabilidade Total. Teorema de Bayes. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS: Uni e bidimensionais.
Distribuição de probabilidade. Covariância e correlação. Distribuições teóricas: Binomial; Poisson e Normal. AMOSTRAGEM: Processos. Diferentes tipos de
amostragem. Estimadores e estimativas. Intervalo de confiança: para o valor médio de uma população normal; variância de uma população normal; proporção;
diferença dos valores médios de duas populações normais. TESTES DE HIPÓTESES: para o valor médio, para a variância, para a proporção, para a diferença
dos valores médios, para o quociente das variâncias, diferença de proporções de populações normais. TESTE DE QUI-QUADRADO: Teste de qualidade do
ajustamento e de independência. ANOVA a um fator.

 
9.4.5. Syllabus:

 DESCRIPTIVE STATISTICS: Types of data. Tables of frequencies. Graphical representations. Measures of location, dispersion, order, asymmetry and kurtosis.
PROBABILITIES: Conditional probability. Total probability law. Bayes' Theorem. RANDOM VARIABLES: Uni and two-dimensional. Probability distribution.
Covariance and correlation. Theoretical distributions: Binomial, Poisson and Normal distribution.

 SAMPLING: Processes. Different types of sampling. Estimators and estimates. Confidence interval: for the mean value of a normal population with known or
unknown variance; for the variance of a normal population; for the proportion; for the difference of the mean values of two normal populations. HYPOTHESIS
TESTS: Test for the mean value, for the variance, for proportion, for the difference of the mean values, for the variance quotient and for the difference of
proportions of a normal population. CHI-SQUARE TEST: Adjustment quality test and independence. One-factor ANOVA.

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Conteúdos: Tipos de dados. Tabelas de frequências. Representações gráficas. Medidas de localização, dispersão, ordem, assimetria e achatamento. Objetivos:
distinguir população e amostra; organizar, sumarizar dados; identificar e classificar variáveis; construir representações gráficas e interpretar resultados.

 Conteúdos: Probabilidades. Teorema da probabilidade total e de Bayes. Variáveis aleatórias. Distribuições teóricas. Objetivos: dominar os conceitos de
probabilidades; identificar e aplicar as diferentes distribuições; 

 Conteúdos: Processos de amostragem. Estimação pontual. Estimação por intervalos de confiança. Objetivos: fazer uma correta inferência estatística; estimar e
interpretar parâmetros desconhecidos da população.

 Conteúdos: Testes de hipóteses. Teste de Qui-quadrado e Anova a um fator. Objetivos: interpretar e tomar decisões com base em intervalos de confiança e
testes de hipóteses; identificar variáveis que influenciam uma dada resposta.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Contents: Types of data. Tables of frequencies. Graphical representations. Descriptive measures of location, dispersion, order, asymmetry and kurtosis.
Objectives: distinguish between population and sample; organize and summarize data; identify and classify variables; create and interpret graphs.

 Contents: Probability spaces. Total probability and Bayes’ theorem. Theoretical distributions. Objectives: understand fundamental concepts of probability;
identify the most important probability distributions. 

 Contents: Sampling methods. Point estimation. Properties of Estimators. Confidence intervals. Objectives: make a correct inferential statistics; estimate and
interpret population unknown parameters.

 Contents: Hypothesis Tests. Chi-Square test and One-factor ANOVA. Objectives: make a correct inferential statistics; properly perform, interpret and make
decisions based on confident intervals and hypothesis tests; identify variables that affect a given response.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas serão eminentemente teórico-práticas, sendo permanentemente incentivado um clima de troca de ideias e discussão da matéria. A teoria será
apresentada baseada em exemplos práticos, resolvidos, com recurso a software estatístico, e com o recurso, sempre que possível, a gráficos e diagramas
dinâmicos e interativos, de forma a traduzir visualmente os diferentes conceitos estatísticos, tornando assim mais interessante e motivante a disciplina e mais
fácil a aprendizagem e a compreensão dos conceitos por parte dos alunos.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes will be eminently theoretical and practical simultaneously, being constantly encouraged an environment of exchange of ideas and discussion of the
issues. After a theoretical introduction, practical examples are presented and discussed with resolution done by using appropriate statistical software, and,
whenever possible, by the use of dynamical and interactive graphs and diagrams in order to translate visually the different statistical concepts, thus making the
course more interesting and motivating and easier the learning and the understanding of concepts by students.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A apresentação de exemplos práticos, resolvidos com recurso a software estatístico apropriado e a apresentação dos conceitos estatísticos usando gráficos e
diagramas dinâmicos e interativos, permite uma discussão permanente na sala de aula para que os alunos adquiram as competências necessárias e atinjam os
objetivos pretendidos: sensibilizar os alunos para a importância da correta resolução de problemas reais que hoje em dia, e cada vez mais, tendem a ser de
grandes números, proporcionando aos alunos o domínio das principais técnicas e metodologias quantitativas no tratamento e análise de dados e de inferência a
partir destes.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The presentation of practical examples using appropriate software, together with the presentation of dynamical and interactive graphs and diagrams, enables a
permanent discussion in the classroom, allowing students to acquire the skills and achieve the desired objectives: motivate the students towards problem
resolution that nowadays tend to have a global scope and that just can be explained and solved applying an holistic perspective, providing students with the
control of the main quantitative methodologies and techniques in the treatment and analysis of data and inference from these.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Carlos Silva Ribeiro, Carlos Pimenta, Filomena Pimenta, Bento Murteira e João Andrade e Silva. Introdução à Estatística. (3ª Edição) Editor: Escolar Editora,
março de 2015

 E. Reis, P. Melo, R. Andrade, T. Calapez: Estatística Aplicada – Vol 1 e 2, 4ª Ed, Edições Sílabo, 2001
 A. Robalo: Estatística – Exercícios – Vol 1 e 2, Edições Sílabo

 A. L. Webster: Estatística Aplicada à Administração e Economia, McGraw-Hill, 2007
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J. Carlos Castro Pinto, J. J. Dias Curto: Estatística para a Economia e Gestão, Edições Sílabo, 2000
 A. Hall, C. Neves, A. Pereira: Grande Maratona de Estatística no SPSS, Escolar Editora, 2011

 
 

Anexo II - Noções de Direito

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Noções de Direito

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Sara Maria Pires Leite da Silva (45 horas de contacto)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Dotar os estudantes de noções jurídicas basilares para que possam compreender a necessidade do Direito, assim como a sua aplicabilidade prática;
 Apresentar os conceitos indispensáveis ao enquadramento e compreensão das demais disciplinas jurídicas do seu percurso académico;

 Incentivar o pensamento crítico e a argumentação jurídica, perante os conhecimentos adquiridos nesta unidade curricular. 
 Em concreto, os estudantes deverão ser capazes de:

 - Compreender o conceito, problemas e essencialidade do Direito, partindo da sociabilidade inerente ao Homem;
 - Identificar as características das normas jurídicas e as fontes de Direito;

 - Usar a metodologia jurídica na interpretação de normas, integração de lacunas, bem como na aplicação da lei no tempo e no espaço;
 - Caracterizar a relação jurídica, o seu conceito, estrutura e elementos;

 - Dominar noções basilares de Direito Civil, em particular, no âmbito do Direito das Obrigações e Direito dos Contratos Comerciais.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The main goal of this curricular unit is to provide a wide range of knowledge and useful information regarding Law and its general notions.
 Therefore, the students will be provided with the essential concepts in order to understand the importance of Law and also the legal speech.

 The students will also be encouraged to reasoning their legal thoughts and question them.
 The students must be able to:

 Understand the concept of Law, as well the social nature of man;
 - Identify the different legal regulation and the sources of Law;

 - Use the juridical methodology in order to understand the legal regulation, the integration of legal gaps, and also their time application;
 - Describe the legal relationship, its structure, notion and elements;

 - Master the basic concepts of Civil Law and Commercial Contracts Law
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I - A natureza social do homem
 1. A necessidade do Direito

 2. A Ordem Jurídica e outras ordens normativas
 3. Características da ordem Jurídica

 4. A tutela
  

II. As normas jurídicas e as fontes do Direito
 1. A norma Jurídica

 2. As Fontes do Direito interno
 3. O Direito da União Europeia
 4. A Vigência das normas

 5. Hierarquia das Fontes e das normas – os conflitos de normas
  

III. Metodologia Jurídica
 1. A Interpretação das normas Jurídicas

 2. A integração de lacunas
 3. A Aplicação da lei no tempo

 4. A Aplicação da Lei no espaço
  

IV. A Relação Jurídica
 1. A Relação Jurídica

 2. Os Sujeitos
 3. Objecto

 4. Facto Jurídico
 5. O Negócio Jurídico em especial

 6. A Garantia
 7. Aspetos fundamentais de Direito das Obrigações

  
V. Breve referência aos Contratos Comerciais

 
 
9.4.5. Syllabus:

 I. Concept and fundamental problems:
 Social nature of man; Law as a human and social phenomenon; objective Law and subjective Law; the fundamental values of the Law; Legal sanctions;

Administrative and judicial supervision
  

II. Sources of Law:
 Concept; classification

  
III. Legal Method:

 Interpretation of Law; integration of gaps; application of law in time; application of law in space
  

IV. Legal Relationship:
 Concept; classification; structure; elements; time and its impact; the legal relationship.

  
V. Commercial Contracts Law

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 As competências adquiridas pelos alunos permitirão a compreensão dos princípios e conhecimentos essenciais do Direito e, ainda, o desenvolvimento das
técnicas necessárias na resolução de casos práticos sobre situações jurídicas.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 According to the curricular unit syllabus, the main goal is that students understand the principles and the essential knowledge of law and, also, develop the
skills to acknowledge the basic law concepts and be able to apply them in multiple case studies.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas de exposição teórica, com espaço para exemplos práticos, assim como para a resolução de questões teóricas e práticas, atinentes às matérias
lecionadas.

 Em todas as aulas existirá um momento para esclarecimento de dúvidas que se afigurem pertinentes e para revisão de alguns pontos da matéria já abordados.
 Na época de avaliação contínua e periódica, a avaliação será realizada:

 Através de dois testes escritos, cada um com a ponderação de 50 %. 
 Na época de recurso, a avaliação é realizada através de exame escrito global.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures of theoretical exposition, with some practical studies. In every class students can expose useful and relevant questions and, when appropriate, some
main points will be reviewed.

 The evaluation will consist of two written tests, each of them representing 50% of the final grade. Erasmus Students may choose to be assessed trough a written
paper and an oral exam.

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Através da abordagem teórica e prática dos conceitos indispensáveis no âmbito do Direito, os alunos serão dotados das competências necessárias para a
interpretação e aplicação dos referidos conceitos na sua vida profissional e serão capazes de resolver questões jurídicas.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Throughout the semester students will have a theoretical exposition and also study some practical case studies regarding general notions of Law. Therefore
they will be provided with the main skills to use the Law concepts in their professional life and also be able to solve related legal issues.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 BATALHÃO, Carlos José, Direito- Uma introdução, 2.º ed, Porto, Porto Editora, 2017
 MARQUES, Maria Manuela Leitão et al., Manual de Introdução ao Direito – Saber Direito para entender o Mercado, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2017.

 MACHADO, João Baptista, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, Porto, Almedina, 2012 (20.ª reimp.)
 JUSTO, A. Santos, Introdução ao Estudo do Direito, 8.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2017.

 ASCENSÃO, José de Oliveira, O Direito: Introdução e Teoria Geral, Uma perspectiva Luso-Brasileira,, Coimbra, Almedina, 2001
 Pinto, Carlos Alberto Mota et al., Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2005;

 AMARAL, Diogo Freitas do, Manual de Introdução ao Direito, Vol. I,Coimbra, Almedina, 2004;
 TELLES, Inocêncio Galvão, Introdução ao Estudo do Direito, 2 Volumes, Reimpressão, Coimbra Editora, 2010;

 SOUSA, Marcelo Rebelo de; GALVÃO, Sofia, Introdução ao Estudo do Direito, 5ª edição, Lisboa, Lex, 2000
 

 

Anexo II - Fiscalidade I

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Fiscalidade I

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 José Carlos de Castro Abreu (60 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta unidade curricular os alunos deverão ser capazes de:
 • Apreender o conceito da tributação unitária através da decomposição analítica dos rendimentos e identificar as fontes dos rendimentos e consequente

determinação dos rendimentos líquidos e seu englobamento;
 • Compreender as obrigações de retenção na fonte e de pagamento

 • Identificar e preencher declarações e conhecer os prazos para o cumprimento das obrigações.
 • Distinguir a forma de tributação dos residentes e dos não-residentes;

 • Aplicar as taxas gerais progressivas, as taxas proporcionais especiais e liberatórias;
 • Identificar as operações tributáveis em cada um imposto sobre o património e as obrigações dos sujeitos passivos;

 • Calcular o valor tributável em cada transação;
 • Formular e resolver problemas desenvolvendo e aplicando um raciocínio técnico e científico adequado;

 • Estar preparado para as futuras alterações da lei e interpretar as verdadeiras consequências destas alterações.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 On completion of this course, students should be able to:
 • Understand the concept of unitary taxation by the analytical decomposition of income and identify sources of income and consequent determination of net

income and its inclusion;
 • Understand the obligations of withholding and payment;

 • Identify and fill statements and know the deadlines for compliance;
 • Distinguish the way of taxation of residents and non-residents;

 • Apply the general progressive rates and the proportional special liberatory rates;
 • Identify the taxable transactions/operations in each tax and all the obligations of taxable persons;

 • Calculate the taxable amount in each transaction;
 • Formulate and resolve problems concerned to the property taxation in a technically and scientifically structured way;

 • Be prepared for future changes in the law and interpret the real consequences of these changes.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I A tributação das Pessoas singulares
 1. O IRS no contexto dos restantes impostos do sistema fiscal português

 2. Incidência Pessoal
 3. Caracterização das diferentes categorias de rendimentos

 3.1. Rendimentos de trabalho dependente
 3.2. Pensões

 3.3. Rendimentos empresariais e profissionais
 3.4. Rendimentos de Capitais.

 3.5. Rendimentos Prediais
 3.6. Incrementos patrimoniais.

 4. Determinação do rendimento global líquido.
 5. Taxas.

 5.1. Taxas gerais
 5.2. Taxas de retenção na fonte: com natureza de pagamento por conta e liberatórias

 5.3. Taxas especiais
 5.4. Tributação autónoma

 6. Determinação da colecta.
 7. Deduções à colecta.

 8. Obrigações acessórias e de pagamento
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II A tributação do Património
 1. A tributação do património do Sistema Fiscal Português

 2. As operações tributáveis e as obrigações dos sujeitos passivos
 2.1. O Imposto Municipal sobre Imóveis

 2.2. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
 2.3. O Imposto do Selo

 
 
9.4.5. Syllabus:

 I The Personal Income Tax
 1. The Personal Income Tax in the context of other taxes the Portuguese Tax System

 2. Taxable Persons
 3. Characterization of different categories of income;

 3.1. Employment income
 3.2. Pensions

 3.3. Computation of the taxable business and self-employment income
 3.4. Investment Income

 3.5. Rental Income
 3.6. Net worth increases

 4. Determination of global net income
 5. Tax Rates

 5.1 General rates
 5.2 Withholding rates: the nature of payment on account and the liberatory rates

 5.3 Special rates
 5.4 Autonomous taxation

 6. Quantifying the tax amount
 7. Tax credits (origin and scope of several tax credits)

 8. Tax payment an other obligations of taxable persons
  

II The property taxation
 1. The property taxation on the Portuguese Tax System

 2. Identify the taxable transactions/operations and all the obligations of taxable persons
 2.1. The Municipal Real Estate Tax

 2.2. The Municipal Real Estate Transfer Tax
 2.3. Stamp Duty

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objectivos que se pretendem alcançar, bem como as competências a serem adquiridas pelos
estudantes.

 Os aspectos essenciais de caracterização e funcionamento do IRS serão abordados para que no seu futuro profissional os alunos sejam capazes, no âmbito da
tributação directa, saber o tratamento adequado a dar aos rendimentos pagos/recebidos, conhecendo os direitos e deveres dos sujeitos passivos e outras
entidades, os prazos e formalidade associados ao seu cumprimento bem como os meios para reagir em caso de discordância com a actuação das entidades
fiscais.

 A abordagem para a tributação do património será orientada de modo a permitir a concretização dos objectivos identificados, sendo de salientar, de um modo
geral, a compreensão dos principais problemas associados a cada temática, domínio dos conceitos-chave e conhecimento da tributação do património vigente
em Portugal.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus has been defined based on the objectives to be achieved and competences to be acquired by students.
 The main aspects of the characterization and functioning of the IRS will be covered so that the students, in their professional future, are able, in the context of

direct taxation, to know the proper treatment to apply to paid / received income, knowing the rights and responsibilities of taxable persons and other entities,
deadlines and formalities associated with its implementation and the means to respond in case of disagreement with the actions of tax authorities. 

 The approach to asset taxation will be geared to the attainment of the identified objectives emphasizing, in general, understanding the main problems associated
with each thematic area, knowledge of key concepts property taxation existing in Portugal.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
 • Visionamento de apresentações com os conteúdos temáticos definidos;

 • Documentos de texto em suporte audiovisual;
 • Resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;

 • Utilização dos códigos fiscais no acompanhamento da matéria lecionada.
 A avaliação será contínua com a seguinte modalidade:

 1. Serão realizados dois testes parciais, com nota mínima de 8,00 valores em cada, sendo que a média final, para efeitos de aprovação, terá nota mínima de 9,5
valores.

 Em cada um dos testes será sujeita a avaliação a matéria lecionada até ao final da semana anterior à data do teste.
 As ponderações de cada teste parcial serão as seguintes:

 – 1.º Teste de avaliação – 75%.
 – 2.º Teste de avaliação – 25%.
 2. As épocas de avaliação de recurso e especial a um exame escrito com uma ponderação de 100% e nota mínima de 9,5 valores.

 3. As restantes regras de avaliação obedecem ao previsto no RIAPA.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Will be used the following methodologies of teaching and learning:
 • Viewing presentations with the defined subject areas;

 • Text documents in audiovisual;
 • Solving exercises and assignments, individual and / or group;

 • Use tax codes to monitor the matter taught.
  

The evaluation will be continuous with the following arrangement:
 1. Will be two partial tests, with a minimum grade of 8,00 v. and the final average for approval, will have a minimum score of 9.5.

 In each of them will be subject to evaluation the subjects taught by the end of the week before the test date. The weights of each partial test will be the following:
 - 1. º Assessment test - 75%; 

 - 2. º Assessment test - 25%.
 2. The resource and special assessment times have the sole element of the assessment written exam with a weight of 100% and a minimum score of 9.5.

 3. The remaining evaluation rules conform to the provisions of RIAPA.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Com o presente programa pretende-se formar alunos qualificados na área fiscal, aptos a realizar um conjunto assinalável e diversificado de funções, na
sequência de uma formação que centra a aprendizagem no aluno e o prepara para o contexto real de trabalho.

 A metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas é a mais adequada, considerando que se pretende que os alunos conheçam o enquadramento
teórico e prático aplicável à tributação dos rendimentos das pessoas singulares e do património mas também o contexto da sua aplicação prática. Assim, ao
longo das sessões serão apresentados e analisados casos práticos e casos reais relacionados com a matéria discutida nas aulas. 

 As aulas presenciais serão importante para o contacto directo com os alunos de forma a enquadrar os conteúdos programáticos que serão abordados,
designadamente o papel e os objectivos da Fiscalidade e suas particularidades no dia-a-dia das pessoas, sendo por isso fundamental a participação activa dos
alunos nas aulas. 

 A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do da legislação aplicável e do material disponibilizado e indicado
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pelo professor. A participação nos trabalhos de grupo e na discussão dos temas de cada sessão será incentivada pelo professor, colocando questões
pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente deve promover a realização de casos práticos para um conhecimento mais profundo ao nível
das práticas e dos procedimentos da Fiscalidade, bem como das principais particularidades e dificuldades no enquadramento do rendimento das pessoas
singulares e da tributação do património. 

 Deste modo, serão desenvolvidos esforços no sentido de preparar e incentivar os alunos a desenvolver e aplicar mecanismos de consulta e de pesquisa que
permitam, de um modo consciente e rigoroso, encarar as questões fiscais de forma adequada. Desta forma, será proposta aos alunos a realização de trabalhos
práticos à medida que as matérias vão sendo desenvolvidas.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 With this program aims to train qualified students in the fiscal area, able to carry out a remarkable and diverse set of functions, following a training that focuses
on student learning and prepare for the real work environment.

 The methodology based on theoretical-practical classes is the most appropriated, considering it is intended that the students learn the theoretical framework
applicable to the taxation of personal income and property taxation but also the context of its practical application. Thus, during the sessions will be presented
and analyzed case studies and real cases related to the topics discussed in class. 

 The classes (on classroom) will be important for direct contact with students in order to frame the syllabus that will be addressed, including the role and
objectives of taxation and its peculiarities in the day-to-day, and it is very important the students active participation in class. 

 The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the applicable legislation and the material available and identified by the
teacher. Participation in work and discussion groups should also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and appealing to students' critical
thinking. Teacher must promote the achievement of practical cases to a deeper knowledge to the practices and procedures of taxation and the main peculiarities
and difficulties in the framework of the personal income taxation and property taxation. 

 Thus, efforts will be made to prepare and encourage students to develop and implement mechanisms for consultation and research that allow, in a conscious
and rigorous look at tax issues appropriately. Thus, it is proposed to the students practical work as the materials are being developed.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
 Código do Imposto Municipal sobre Imóveis

 Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
 Código do Imposto do Selo

 Estatuto dos Benefícios Fiscais
 Legislação complementar (a fornecer pelos docentes)

 CARLOS, Américo Brás; ABREU, Irene; DURÃO, João Ribeiro; PIMENTA, Maria Emília (2017). Guia dos Impostos em Portugal, Edição Quid Juris
 MATEUS, J. Silvério; FREITAS, L. Corvelo (2005). Os Impostos sobre o Património Imobiliário. O Imposto do Selo, Lisboa, Engifisco.

 MORAIS, Rui Duarte (2010), “Sobre o IRS”, Almedina, Coimbra.
 NABAIS, Casalta (2015). O Dever Fundamental de Pagar Impostos - Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. 4.º

Reimpressão. Almedina.
 PIRES, José Maria F. (2016), “Lições de Impostos sobre o Património e do Selo” 3.ª Edição, Almedina, Lisboa.

 XAVIER DE BASTO, José G. (2007), “IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos”, Coimbra Editora.

 

Anexo II - Fiscalidade II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Fiscalidade II

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Liliana Ivone da Silva Pereira (60 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A presente unidade curricular visa dotar o aluno de um conhecimento abrangente da tributação das pessoas coletivas no contexto do sistema fiscal português,
através de uma abordagem equilibrada entre a perspectiva prática e a análise crítica da lei, da jurisprudência e da doutrina. 

  
Pretende-se que os alunos sejam capazes de:

 • Compreender a interligação entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal;
 • Distinguir as regras de tributação aplicáveis aos residentes e aos não residentes;

 • Reconhecer e quantificar as correções fiscais aos custos e proveitos contabilístico;
 • Compreender as obrigações de retenção na fonte e de pagamento por conta e especial por conta;

 • Relacionar a contabilidade e a fiscalidade;
 • Conhecer as declarações fiscais e prazos das obrigações declarativas;

 • Ter auto confiança na resolução de problemas fiscais, ao nível pessoal ou empresarial;
 • Formular e resolver problemas relativos à tributação das sociedades em Portugal.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course aims to provide students with comprehensive knowledge of corporate income taxation in the context of the Portuguese tax system through a
balanced approach between practical perspective and critical analysis of law, jurisprudence and doctrine. 

  
On completion of this course, students should be able to:

 • Understanding the link between accounting income and taxable income;
 • Distinguish the tax rules applicable to residents and non-residents;

 • Recognize and quantify the tax adjustments to income and expenditure accounts;
 • Understand the obligations of withholding and payment on account and the special payment on account;

 • Relate accounting and taxation;
 • Be familiar with tax returns and timing of tax returns;

 • Have self-confidence in solving tax problems, in the personal or business level;
 • Formulate and resolve problems concerned to the Portuguese corporate taxation.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. O IRC no contexto dos restantes impostos do sistema fiscal português
 2. Incidência Pessoal

 3. Incidência real
 3.1. Residentes

 3.2. Não residentes
 3.2.1. Com estabelecimento estável

 3.2.2. Sem estabelecimento estável
 4. Extensão da obrigação de imposto

 4.1. Rendimentos obtidos em território português
 4.2. Conceito de estabelecimento estável

 5. Transparência fiscal
 6. Período de tributação

 7. Isenções
 8. Definição da matéria coletável
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8.1. Entidades residentes que exercem a título principal atividades empresariais
 8.2. Entidades residentes que não exercem a título principal uma atividade empresarial

 8.3. Entidades não residentes
 8.3.1. Com Estabelecimento Estável

 8.3.2. Sem Estabelecimento Estável
 9. Taxas

 10. Liquidação e deduções à coleta
 11. Cálculo da Derrama

 12. Retenção na fonte
 13. Pagamento do imposto

 14. Obrigações acessórias
 15. Fiscalização e garantias dos contribuintes

 16. Situações e regimes especiais.
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. The Corporate Income Tax in the context of other taxes in the Portuguese Tax System 
 2.Taxable persons 

 3. Taxable income
 3.1. Resident taxable persons 

 3.2. Non-resident taxable persons 
 3.2.1. with a permanent establishment 

 3.2.2. without a permanent establishment 
 4. Territoriality 

 4.1. Income obtained in Portuguese territory 
 4.2. Concept of permanent establishment 

 5. Tax transparency 
 6. Tax period 

 7. Exemptions 
 8. The computation of taxable net revenue 

 8.1. Resident taxable persons whose main activity is of commercial or industrial.
 8.2. Resident taxable persons whose main activity is not of commercial or industrial.

 8.3. Non-resident taxable persons 
 8.3.1. with a permanent establishment 

 8.3.2. without a permanent establishment 
 9. Tax Rates 

 10. Tax credits 
 11. Withholding tax obligations 

 12. Payment of tax amount
 13. Accessory obligations 
 14. Surveillance and guarantees of taxpayers 

 15. Supervision and safeguards of taxpayers 
 16. Special situations and schemes.

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A análise dos diplomas fiscais, quer do ponto de vista teórico quer vista numa perspetiva prática de resolução de situações das empresas, promovendo o
espírito crítico, potencia o objetivo de formação de profissionais com sólida formação teórica aliada a uma capacidade de resolução dos problemas reais das
empresas. 

 Como futuros profissionais da Fiscalidade, os alunos deverão conhecer aprofundadamente o regime de tributação das pessoas coletivas e sua aplicação num
contexto nacional e internacional. 

 Neste contexto, os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base, os objetivos que se pretendem alcançar, bem como as competências a serem
adquiridas pelos estudantes. 

 Em cada um dos domínios de abordagem tem-se como objetivo o desenvolvimento de um espírito crítico e de iniciativa para que os alunos que exerçam ou
venham a exercer atividade na área fiscal sejam capazes de identificar as melhores práticas e, com autonomia, saber aplicá-las à realidade própria de cada
entidade.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The analysis of tax certificates, or the theoretical point of view or perspective view of solving practical situations of enterprises, promoting the critical spirit,
strengthens the aim of training professionals with solid theoretical training combined with an ability to solve the real problems of companies. 

 As future professionals in the Taxation, students should know in depth the taxation of legal persons and their application in a national and international context. 
 In this context, the syllabus were defined based on the objectives to be achieved, as well as skills to be acquired by students. 

 In each of the domains approach it aims to develop a critical spirit and initiative for students who are pursuing or will pursue activities in the accounting-tax to
be able to identify best practices and, independently, how to apply them to the reality of each entity.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
 • Visionamento de apresentações com os conteúdos temáticos definidos;

 • Documentos de texto em suporte audiovisual;
 • Resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;

 • Utilização dos códigos fiscais no acompanhamento da matéria lecionada.
  

A avaliação será contínua com a seguinte modalidade:
 1. Serão realizados dois testes parciais, com nota mínima de 8,00 valores em cada, sendo que a média final, para efeitos de aprovação, terá nota mínima de 9,5

valores.
 Em cada um dos testes será sujeita a avaliação a matéria lecionada até ao final da semana anterior à data do teste.

 As ponderações de cada teste parcial serão as seguintes:
 – 1.º Teste de avaliação – 25%.

 – 2.º Teste de avaliação – 75%.
 2. As épocas de avaliação de recurso e especial correspondem a um exame escrito com uma ponderação de 100% e nota mínima de 9,5 valores.

 3. As restantes regras de avaliação obedecem ao previsto no RIAPA.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Will be used the following methodologies of teaching and learning:
 • Viewing presentations with the defined subject areas;

 • Text documents in audiovisual;
 • Solving exercises and assignments, individual and / or group;

 • Use tax codes to monitor the matter taught.
  

The evaluation will be continuous with the following arrangement:
 1. Will be two partial tests, with a minimum grade of 8,00 v. and the final average for approval, will have a minimum score of 9.5.

 In each of them will be subject to evaluation the subjects taught by the end of the week before the test date. The weights of each partial test will be the following:
 - 1. º Assessment test - 25%; 

 - 2. º Assessment test - 75%.
 2. The resource and special assessment times have the sole element of the assessment written exam with a weight of 100% and a minimum score of 9.5.

 3. The remaining evaluation rules conform to the provisions of RIAPA.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Com o presente programa pretende-se formar alunos qualificados na área fiscal, aptos a realizar um conjunto assinalável e diversificado de funções, na
sequência de uma formação que centra a aprendizagem no aluno e o prepara para o contexto real de trabalho.

 Serão desenvolvidos esforços no sentido de preparar e incentivar os alunos a desenvolver e aplicar mecanismos de consulta e de pesquisa que permitam, de
um modo consciente e rigoroso, encarar as questões fiscais de forma adequada. Desta forma, será proposta aos alunos a realização de exercícios práticos à
medida que as matérias vão sendo desenvolvidas. 

 Será aplicado, nesta disciplina, o sistema de aulas teórico-práticas, em que, numa primeira fase, se optará por dar primazia ao magistério do docente, o qual
será sempre permeável a sugestões dos alunos, incentivando a sua participação. 

 Sempre que possível, a apresentação teórica será complementada por exemplos práticos que ajudem a melhor compreensão da matéria tratada. Num segundo
momento serão tratadas situações práticas relacionadas com a matéria lecionada, promovendo-se a intervenção dos alunos, sob a forma de resolução de
exercícios práticos, esclarecimentos e diálogo com os alunos. 

 Os alunos são estimulados a participar ativamente no decorrer das aulas.
  

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 With this program aims to train qualified students in the fiscal area, able to carry out a remarkable and diverse set of functions, following a training that focuses
on student learning and prepare for the real work environment.

  
Efforts will be made to prepare and encourage students to develop and implement mechanisms for consultation and research that allow, in a conscious and
rigorous look at tax issues appropriately. Thus, it is proposed to the student’s practical work as the materials are being developed. Will be applied in this
discipline, the system of practical classes, in which, initially, it will choose to give priority to the teaching of teachers, which will always be susceptible to
dialogue with students, encouraging their participation. Whenever possible, the theoretical presentation will be complemented by practical examples that help to
better understand the subject matter. In a second stage will be dealt with practical issues relating to the subject taught, promoting the involvement of students in
the form of resolution exercises, information and dialogue with students. 

 Students are encouraged to participate actively during classes.
 

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
 Estatuto dos Benefícios Fiscais

 Legislação complementar (a fornecer pelos docentes)
  

CARLOS, Américo Brás; ABREU, Irene; DURÃO, João Ribeiro; PIMENTA, Maria Emília (2017). Guia dos Impostos em Portugal, Edição Quid Juris.
 DINIS, A. e LOPES, C. (2017), "A Fiscalidade das Sociedades Insolventes", Almedina, Coimbra.

 GLÓRIA Teixeira, FERREIRA, Rui Miguel Zeferino (2017). Benefícios e Incentivos Fiscais: EBF e CFI, Lexit;
 MORAIS, Rui Duarte (2007). Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra.

 NABAIS, Casalta (2015). O Dever Fundamental de Pagar Impostos - Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. 4.º
Reimpressão. Almedina.

 PWC (2015); Coletânia Tributária anotada; Texto Ed. Regime das Depreciações e Amortizações (RDA).
 XAVIER, Alberto (2017). Direito Tributário Internacional. Reimpressão da 2.ª Edição Actualizada, Almedina.

 
 

Anexo II - Fiscalidade III

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Fiscalidade III

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Liliana Ivone da Silva Pereira (60 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Esta UC oferece uma cobertura abrangente das questões fiscais relacionadas com a tributação do consumo, contemplando a sua análise no Sistema Fiscal
Português, com o devido enquadramento no âmbito do sistema comum do IVA e nos aspetos de harmonização dos IEC na UE. O presente programa tem em
vista proporcionar a necessária compreensão de aspetos internacionais da tributação do consumo, de forma a dotar os estudantes com as competências
necessárias para analisar, aconselhar e resolver problemas que as empresas têm de enfrentar relativamente à aplicação do IVA e dos impostos especiais de
consumo. No final desta UC os alunos deverão ser capazes de conhecer e identificar as operações tributáveis, os sujeitos passivos, isenções, taxas e método
de apuramento do imposto no âmbito do IVA e dos IEC; identificar e resolver problemas relacionados com a tributação do consume.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This UC offers a comprehensive coverage of tax issues related to consumption taxation, including its analysis in the Portuguese Tax System, with due regard to
the common VAT system and the harmonization aspects of excise duties in the EU. The aim of this program is to provide the necessary understanding of
international aspects of general and special taxation of consumption in order to equip students as tax professionals with the necessary skills to analyze, advise
and solve problems that companies face concerning the application of VAT and excise duties. At the end of this CU students should be able to know and identify
the taxable transactions, taxable persons, exemptions, rates and method of calculating VAT and excise taxes; identify and solve problems related to general and
special taxation of consumption.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. A tributação do consumo no Sistema Fiscal Português
 2. Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

 2.1. Origem e caracterização do IVA
 2.2. Incidência objetiva

 2.2.1. Transmissões de bens;
 2.2.2. Prestações de serviços;
 2.2.3. Aquisições Intracomunitárias

 2.2.4. Importações
 2.3. Incidência subjetiva

 2.4. Localização das operações
 2.5. Facto gerador e Exigibilidade

 2.6. Isenções – tipos e renúncia à isenção
 2.7. Valor Tributável

 2.8. Taxas
 2.9. Dedução

 2.9.1. Caracterização do direito à dedução;
 2.9.2. Regras relacionadas com o exercício do direito à dedução

 2.9.3. Os sujeitos passivos mistos
 2.10. Obrigações acessórias

 2.11. Regimes especiais e particulares
  

3. Tributação automóvel
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4. Impostos especiais sobre o consumo
 4.1. Imposto sobre o Álcool, bebidas alcoólicas e açucaradas

 4.2. Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos
 4.3. Imposto sobre o Tabaco

 4.3.4. Obrigações dos sujeitos passivos
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. The consumption taxation on the Portuguese Tax System
 2. The Value Added Tax (VAT)

 2.2. Taxable transactions
 2.2.1. Supplies of goods 
 2.2.2. Supplies of services 

 2.2.3. Intra-Community acquisitions
 2.2.4. Imports

 2.3. Taxable persons
 2.4. Territoriality - place of taxable transactions

 2.5. Chargeable event and chargeability of tax
 2.6. Exemptions – types and the right of option for taxation;

 2.7. Taxable amount
 2.8. Rates

 2.9. Deductions
 2.9.1. Origin and scope of the right to deduct;

 2.9.2. Rules governing the exercise of the right to deduct;
 2.9.3. Taxable persons that does not have a full right of deduction;

 2.10. Obligations of taxable persons and certain non-taxable persons
 2.11. Special schemes

  
3. Car related taxation

  
4. Excise duty and other indirect consumption taxes established by the Community

 4.1. Alcohol and alcoholic beverages taxation
 4.2. Mineral oils taxation

 4.3. Manufactured tobacco taxation
 4.3.4. Obligations of taxable persons

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Como futuros profissionais da área da Contabilidade, os alunos deverão conhecer aprofundadamente o regime de tributação do consumo e sua aplicação num
contexto nacional e internacional. Assim, os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar, bem como as
competências a serem adquiridas pelos estudantes. Havendo um profundo grau de harmonização da tributação do consumo (geral e especial) a nível da UE, a
abordagem terá que iniciar pela análise e estudo dos conceitos e princípios que emanam da matriz comunitária do IVA e dos IECs, o que permite a compreensão
necessária para o aprofundamento do restante conteúdo do programa.

 Os aspetos essenciais de caracterização e funcionamento do mecanismo do IVA e dos IECs serão abordados para que no seu futuro profissional os alunos
sejam capazes de enquadrar devidamente, no âmbito da tributação indireta, as operações realizadas pelas entidades onde exercerão a sua atividade. 

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 As future professionals in the area of Account, students should know in depth the tax regime of consumption and its application in a national and international
context. In this context, the programmatic contents were defined based on the objectives that are intended to be achieved, as well as the competences to be
acquired by the students. With a deep degree of harmonization of consumer taxation (general and special) at EU level, the approach will have to start with the
analysis and study of the concepts and principles emanating from the Community VAT and excise matrix (IEC) which allows the necessary understanding for the
further content of the program.

 The essential aspects of the characterization and functioning of the VAT mechanism and of the IECs will be addressed so that in their professional future the
students will be able to properly frame, within the scope of indirect taxation, the operations carried out by the entities where they will carry out their activity.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem e avaliação:
 • A matéria será lecionada em sessões de exposição, de discussão e de aprendizagem interativa, com recurso a legislação e análise jurisprudencial nacional e

da UE;
 • Na abordagem das matérias será também explorada a componente de aplicação prática através da realização de exercícios e análise e resolução de casos

práticos;
 • Será incentivada a participação, interação e dinâmica dos alunos, fomentando a proximidade entre alunos e professor.

 • Serão utilizados e disponibilizados documentos e textos de apoio;
 • Avaliação formativa adequada à aquisição de conhecimentos, capacidades e competências através de testes, resolução de exercícios e trabalhos, individuais

e/ou em grupo;
 • Aos alunos será requerida a preparação prévia de cada aula, a sua efetiva presença e participação nas aulas e a participação ativa num grupo de trabalho;

 • Avaliação final através de teste e/ou apresentação de trabalhos;

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Within this course it will be used the following methods of teaching and learning:
 • The matter will be taught in exposure sessions, discussion and interactive learning, using and analyzing national and UE legislation and court cases;

 • In addressing the issues will also be explored practical application component through the exercises and the analysis and resolution of practical cases;
 • Teacher will encourage students participation, dynamic interaction of students, fostering closeness between students and teacher;

 • Support documents and texts will be used and provided;
 • Formative assessment appropriate to the acquisition of knowledge, skills and competencies using tests, practical exercises and individual and / or group work;

 • Students advance preparation, its effective presence and participation in classes and active participation in a workgroup are requested for each class;
 • Final evaluation by test and / or presentation of papers.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas é a mais adequada, considerando que se pretende que os alunos conheçam o enquadramento
teórico e prático aplicável à tributação do consumo mas também o contexto da sua aplicação prática. Assim, ao longo das sessões serão apresentados e
analisados casos práticos e casos reais relacionados com a matéria discutida nas aulas. Será de extrema importância também a análise e discussão de
jurisprudência nacional e da UE sobre o tema.

 As aulas presenciais serão importante para o contacto direto com os alunos de forma a enquadrar os conteúdos programáticos que serão abordados,
designadamente a importância da tributação do consumo a nível interno e internacional. O regime de avaliação prevê uma componente específica para valorizar
esta participação.

  
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado da legislação aplicável e do material disponibilizado e indicado pelo
professor. O professor deve promover a realização de casos práticos para um conhecimento mais profundo ao nível das práticas e das principais
particularidades e dificuldades no enquadramento do IVA e dos IECs.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology of teaching based on theoretical-practical classes is the most adequate, considering that students are expected to know the theoretical and
practical framework applicable to consumption taxation, but also the context of their practical application. Thus, during the sessions will be presented and
analyzed practical cases and real cases related to the subject discussed in the classes. The analysis and discussion of national and EU jurisprudence on this
subject will also be extremely important.
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The face-to-face classes will be important for the direct contact with the students in order to frame the programmatic contents that will be approached, namely
the importance of the consumption taxation internally and internationally. The evaluation scheme provides for a specific component to enhance this
participation.

  
The acquisition of the expected competences should be deepened through careful study of the applicable legislation and the material made available and
indicated by the teacher. The teacher should promote the realization of practical cases for a deeper knowledge of the practices and the main peculiarities and
difficulties in the framework of VAT and IECs.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Códigos Fiscais
 LIMA, E. Vidal (2003), “Código do IVA comentado e anotado”, 9ª edição, Porto Editora, Porto.

 Roriz, J. S.; Bastos, R.; Pereira, L. e Esteves, L. (2018). Sebenta da unidade curricular de Impostos sobre a Despesa.
 RORIZ, J. S. (1999), “A contabilização do IVA”, 2ª edição, APECA, Braga.

 AAVV: 20 de IVA em Portugal: jornadas fiscais em homenagem ao Professor José Guilherme Xavier de Basto, Almedina, 2008.
 BASTO, J. Xavier: A abolição das Fronteiras Fiscais, in “A Fiscalidade no Espaço Comunitário de 1993”, 1993, Lisboa, Rei dos Livros.

 BASTOS, Rui: O Direito à Dedução do IVA – o caso particular dos Inputs de utilização mista, Cadernos IDEFF n.º 15, 2014, Almedina.
 BRIGAS AFONSO, A.: Código dos Impostos Especiais de Consumo, 2008, Coimbra Editora.

 CELORICO PALMA, C.: As Entidades Públicas e o IVA - Uma Ruptura no Princípio da Neutralidade. 2011, Almedina.
 CELORICO PALMA, C.: Estudos de IVA II, 2012, Almedina.

 CUNHA, P. Noiret: Anotações ao CIVA e ao RITI, 2004, ISEG.
 

 

Anexo II - Contabilidade das Instituições Financeiras e Seguradoras

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade das Instituições Financeiras e Seguradoras

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 José Manuel Teixeira Pereira (45h de contacto )

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Esta UC tem como objetivo uma abordagem inicial aos aspetos fundamentais da contabilidade das instituições financeiras e das empresas de seguros,
nomeadamente no que respeita aos registos contabilísticos das principais operações inerentes a cada uma das referidas atividades.

 Pretende-se que os alunos utilizem os conhecimentos, já adquiridos, de Contabilidade Financeira:
 • Na contabilização dos factos contabilísticos específicos das Instituições Financeiras e das Empresas de Seguros;

 • Na leitura e interpretação das Demonstrações Financeiras das Instituições Financeiras e Empresas de Seguros.
 Os alunos deverão ficar aptos a:

 • Caracterizar o enquadramento contabilístico aplicável aos referidos sectores;
 • Identificar as normas internacionais de contabilidade com maior impacto nas Instituições Financeiras;

 • Registar os factos contabilísticos específicos de cada uma das Instituições;
 • Construir e interpretar o balanço e a demonstração dos resultados.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The objective of this Course Unit is to analyse the fundamental aspects of the accounting of financial institutions and insurance companies, in particular with
regard to the accounting records of the main operations inherent to each of their respective activities.

 It is intended that the students apply the knowledge, already acquired, regarding Financial Accounting: 
 • In the recognition of the specific accounting facts related to financial institutions and to insurance companies;

 • In the reading and interpretation of the financial statements of these institutions. 
 Students should be able to: 

 • Characterize the accounting framework applicable to the domestic banking sector and the insurance companies; 
 • Identify the international accounting standards with greater impact on banking; 

 • Record accounting events specific Financial Institutions and Insurance Companies; 
 • Construct and interpret a balance sheet and an income statement of Banking Institutions and Insurance Companies.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Parte I
 I - Introdução

 II - As Normas Internacionais de Contabilidade na Actividade Seguradora
 III. Operações correntes 

 3.1. O seguro directo
 3.2. O prémio de seguro directo

 3.3. Contabilização dos prémios de seguro directo. Contas a movimentar e lançamentos a efectuar
 3.4. A mediação de seguros 

 3.5. Os sinistros de seguro directo
 IV - O Resseguro

 4.1. Conceito de resseguro
 4.2. Funções do resseguro
 4.3. Os contratos de resseguro

 4.4. Contabilização do resseguro
 5. As provisões técnicas

 V - As Principais Demonstrações Financeiras 
 5.1. O balanço

 5.2 A conta de ganhos e perdas
 5.3 O anexo

  
Parte II

 1. Introdução 
 2. Normalização contabilística 

 3. Contabilização de algumas operações específicas da actividade das instituições de crédito 
4. Balanço e Demonstração dos Resultados 

 4.1. Apuramento dos Resultados 
 4.2. Demonstração dos Resultados 

 4.3. O Balanço
 

 
9.4.5. Syllabus:

 Part I
 I- Introduction

 II - The International Standards of Accounting and Insurance Business
 III. Current operations

 3.1. The direct insurance
 



21/06/2019 ACEF/1718/0125017 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=492e977e-9bc5-76df-fa20-5a4f8f3258a3&formId=ad2c3756-5592-3215-8bd9-… 29/52

3.2. Direct insurance premium
 3.3. Accounting for direct insurance premiums. Accounts and move entries made

 3.4. Mediation of insurance 
 3.5. The direct insurance claims

 IV - The Reinsurance
 4.1. Reinsurance concept

 4.2. Types of reinsurers
 4.3. Reinsurance functions

 4.4. Reinsurance contracts
 4.5. Reinsurance Accounting

 5. Technical provisions
 V - The Main Financial Statements

 5.1. The balance
 5.2. The profit and loss account

 5.3. Notes to the financial statements
  

Part II
 1. Introduction 

 2. Accounting standardization 
 3. Accounting for specific banking operations 

 4. Balance Sheet and Income Statement 
 4.1. Calculation of results 

 4.2. Income Statement
 4.3. Balance Sheet

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta UC, bem como as competências a adquirir pelos
estudantes.

  
Na primeira parte será estudada a legislação e aspetos contabilísticos das instituições financeiras e numa segunda parte uma análise similar para as empresas
de seguros.

  
Com vista a uma boa compreensão das especificidades com que se defronta a Contabilidade Financeira aplicada aos dois setores, far-se-á uma introdução em
que, relativamente a estas Instituições, se abordarão os aspetos essenciais que caracterizam o seu negócio e o enquadramento legal da atividade.

  
Efetuar-se-á uma abordagem global do “Reporte de informação contabilística, preparada de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e com
as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA)” (Instrução 23/2004, do Banco de Portugal, de 17/01/2005) e do Plano de Contas para as Empresas de Seguros
(Norma n.º 4/2007 - R, de 27/04)).

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve for this UC, as well as skills to be acquired by students.
  

In the first part we will study the legislation and accounting aspects of financial institutions and a second part a similar analysis for insurance companies.
  

To ensure a good understanding of the particularities facing Financial Accounting applied to Credit Institutions and Insurance Companies, will make an
introduction that, for these companies, will address:

  
· The key aspects that characterize your business; 

 · Legal framework for access and exercise activity.
  

We will perform a comprehensive approach "Reporting accounting information, prepared in accordance with the International Accounting Standards (IAS) and
the Adjusted Accounting Standards (AAS) "(Instruction 23/2004, Bank of Portugal,17.01.2005) and the Plan of Accounts for Insurance Companies (Standard No.
4/2007 – R, 27/04)).

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas.
  

A explicitação teórica dos diferentes conteúdos programáticos é efetuada através da apresentação de diapositivos e de exemplos.
  

Após uma explicitação dos conhecimentos teóricos, são elaborados trabalhos práticos para uma aplicação dos conhecimentos obtidos à realidade bancária e
seguradora.

  
O sistema de avaliação será baseado num modelo de avaliação contínua composto por dois testes, com uma ponderação de 50% cada para a nota final.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The subjects will be taught in theoretical and practical classes.
  

The theoretical explanation of the different syllabus is done through the slides presentation and examples. 
  

After an explanation of theoretical knowledge, practical exercises are elaborated for application the knowledge obtained to the banking and insurance reality.
  

Students will be submitted to a continuous evaluation. The final classification result of the evaluation through two written tests with a weighting of 50% each.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino definidas para a lecionação da unidade curricular devem adequar-se ao tipo de unidade bem como ao seu enquadramento.
  

Sendo uma unidade curricular de contabilidade, ministrada num curso de natureza politécnica é fundamental que a mesma tenha para além de uma vertente
teórica uma forte componente prática. Só com esta conjugação da vertente teórica e prática se conseguirão alcançar os objetivos definidos para a unidade
curricular, nomeadamente o conhecimento e domínio do sistema contabilístico destes dois setores específicos.

  
Nesse sentido, para além do enquadramento teórico subjacente à unidade serão apresentados ao longo do semestre diversos casos práticos para resolução
com vista à aplicação e explicitação dos conceitos transmitidos em termos teóricos.

  
Os alunos deverão ficar aptos:

  
• A reconhecer a especificidade da contabilidade das empresas de seguros e a contabilizar as operações mais relevantes da atividade seguradora;

 • A interpretar o Balanço e a Demonstração dos Resultados das empresas de seguros;
 • A reconhecer a especificidade da contabilidade das instituições de crédito e a contabilizar as operações bancárias mais relevantes;

 • A interpretar o Balanço e a Demonstração dos Resultados das instituições de crédito.
 

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methods defined for the course should suit the type of unit as well as its framework.
  

Actually being an accounting course, taught a course in polytechnic is essential that it has in addition to a theoretical model a strong practical component. Only
with this combination of theoretical and practical aspects to be able to achieve the goals set for the course, such as knowledge and mastery of the accounting
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system of these two sectors.
  

In this sense, beyond the theoretical framework underlying the unit will be presented throughout the semester to solve many practical cases in order to
implement and clarify the concepts transmitted in theoretical terms.

  
The students should be prepared:

  
• To analyse the specificity of accounting for insurance companies and to recognize the most relevant insurance activity operations;

 • To interpret the Balance sheet and the Income Statement of insurance companies;
 • To analyse the specificity of accounting for financial institutions and to recognize the most relevant banking transactions;

 • To interpret the Balance sheet and the Income Statement of financial institutions.
 

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Banco de Portugal - “Reporte de informação contabilística, preparada de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e com as Normas de
Contabilidade Ajustadas (NCA)” (Instrução 23/2004, de 17/01/2005) (disponível em www.bportugal.pt.

  
D.L. n.º 94-B/98, de 17 de Abril - Regulamento de acesso e exercício da actividade segurador, alterado e republicado pelo Dec.-Lei 2/2009, de 5 de Janeiro,
(disponível em www.asf.com.pt/).

  
Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro – Regime Geral das Instituições de Crédito e

 Instituto de Seguros de Portugal - Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES), Norma n.º 4/2007-R, de 27/04 e Norma n.º 20/2007-R, de 31/12
(disponíveis em www.asf.com.pt/)

  
Santos, José Gonçalves (2007). Contabilidade de Seguros. Edit. Quid Júris, Lisboa, 2ª Edição.

 
 

Anexo II - Contabilidade das Administrações Públicas

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade das Administrações Públicas

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Susana Catarino Rua (60 horas de contato )

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Com a unidade curricular de Contabilidade das Administrações Públicas pretende-se que os estudantes conheçam o sistema contabilístico aplicável às
entidades da administração pública.

 Por isso, são objetivos desta unidade curricular:
 - Apresentar a evolução da contabilidade pública em Portugal e as normas atualmente vigentes;

 - Estudar o sistema de contabilidade orçamental previsto no SNC-AP
 - Apresentar o sistema de contabilidade financeira previsto no SNC-AP

 Assim, pretende-se com esta unidade curricular obter os seguintes conhecimentos/competências:
 - Conhecer os diferentes elementos que compõem o novo SNC-AP;

 - Entender as questões nucleares da contabilidade orçamental, nomeadamente, a elaboração do Orçamento, alterações orçamentais, registo contabilístico das
principais operações orçamentais e elaboração dos documentos de prestação de contas de âmbito orçamental.

 - Conhecer os diferentes instrumentos de contabilidade financeira do SNC-AP e suas diferenças face ao SNC
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 With the curricular unit of Public Administrations Accounting is meant that the students know the accounting system applicable to the entities of the public
administration.

 Therefore, the objectives of this curricular unit are:
 - Present the evolution of public accounting in Portugal and current standards;

 - Study the budget accounting system under the SNC-AP;
 - Present the financial accounting system under the SNC-AP.

 Thus, this curricular unit intends to obtain the following knowledge / skills:
 - Know the different elements that compose the new SNC-AP;

 - Understand the core issues of Budget Accounting, namely the preparation of the Budget, budget modifications, accounting of the main budget operations and
preparation the budget accountability;

 - Understand the different financial accounting instruments of the SNC-AP and their differences compared to SNC.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. A normalização da Contabilidade Pública em Portugal
 1.1. Evolução da Contabilidade Pública: da RAFE ao SNC-AP

 1.2. Situação atual da contabilidade pública: o SNC-AP
 1.2.1. Objetivos e características

 1.2.2. Estrutura e composição do SNC-AP
 2- A Contabilidade Orçamental no âmbito do SNC-AP (NCP- 26)

 2.1. Conceitos
 2.2. Aprovação do orçamento (receita e despesa)

 2.3. As modificações orçamentais (receita e despesa)
 2.4. A execução orçamental da despesa

 2.5. A execução orçamental da receita
 2.6. A prestação de contas na ótica orçamental

 3. A Contabilidade Financeira no âmbito do SNC-AP
 3.1. A Estrutura concetual da informação financeira pública

 3.2. Plano de Contas Multidimensional (PMC): estrutura e conteúdo
 3.3. Normas contabilísticas: apresentação genérica e comparação face ao SNC

 3.4. A prestação de contas na ótica financeira
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Standardization of Public Accounting in Portugal
 1.1. Evolution of Public Accounting: from RAFE to SNC-AP

 1.2. Current situation of public accounting: the SNC-AP
 1.2.1. Objectives and characteristics

 1.2.2. Structure and composition of the SNC-AP
 2. Budget Accounting under the SNC-AP (NCP-26)

 2.1. Concepts
 2.2. Approval of budget (income and expenses)

 2.3. Budget modifications (income and expenses)
 2.4. Budget execution of expenses

 



21/06/2019 ACEF/1718/0125017 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=492e977e-9bc5-76df-fa20-5a4f8f3258a3&formId=ad2c3756-5592-3215-8bd9-… 31/52

2.5. Budget execution of income
 2.6. Budget Accountability

 3. Financial Accounting under the SNC-AP
 3.1. The Conceptual Framework of Public Financial Information

 3.2. Multidimensional Accounts Plan (PCM): structure and content
 3.3. Accounting standards: general presentation and comparison with the SNC

 3.4. Financial accountability
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Para a compreensão do sistema contabilístico em vigor será apresentada, no capítulo 1, a situação atual, bem como a evolução histórica da Contabilidade
Pública em Portugal.

 Com o objetivo de dotar os estudantes das competências necessárias ao registo das principais operações de âmbito orçamental, no capítulo 2 estudam-se
algumas das questões nucleares da contabilidade orçamental, de acordo com o definido na norma 26 do SNC-AP.

 No âmbito da contabilidade financeira, no capítulo 3, será apresentada a estrutura concetual, o plano de contas multidimensional, específico do SNC-AP,
apresentadas as normas de contabilidade financeira e sua comparação com as existentes no âmbito privado (SNC), bem como a prestação de contas na
contabilidade financeira.

 No final do semestre, os estudantes terão adquirido os conhecimentos básicos, necessários à interpretação e implementação de uma grande parte da legislação
contabilística em vigor no âmbito da contabilidade das Administrações Públicas.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 To understand the current accounting system, the current situation and the historical evolution of Public Accounting in Portugal will be presented in Chapter 1.
 To equip students with the necessary skills to register the main budgetary operations, Chapter 2 examines some of the core issues of budget accounting, as

defined in standard 26 of SNC-AP.
 In the context of financial accounting, Chapter 3 will present the conceptual framework, the multidimensional accounts plan, specific to the SNC-AP, the

Financial Accounting Standards and their comparison with those existing in the private sector (SNC), as well as the financial accountability.
 At the end of the semester, students will have acquired the basic knowledge necessary for the interpretation and implementation of a large part of the accounting

legislation for the public administrations.
 

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas. 
 A explicitação teórica dos diferentes conteúdos programáticos é efetuada através da apresentação de diapositivos e de exemplos.

 Após uma explicitação dos conhecimentos teóricos, são elaborados trabalhos práticos para uma aplicação dos conhecimentos obtidos à realidade prática. 
 Sistema de avaliação: O sistema de avaliação será baseado num modelo de avaliação contínua composto pelos seguintes elementos: 

 • Trabalho de grupo: 30%;
 • Teste final: 70% (nota mínima: 8 valores).

 Para a aprovação à unidade curricular é condição que a média final de todos os elementos de avaliação seja superior ou igual a 9,5 valores (numa escala de 0 a
20 valores).

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The subjects will be taught in theoretical and practical classes.
 The theoretical explanation of the different syllabus is done through the slides presentation and examples.

 After an explanation of theoretical knowledge, practical exercises are elaborated for application the knowledge obtained to the practical reality.
 Assessment: The evaluation system will be based on a continuous evaluation model composed of the following elements:

 - Group work: 30%
 - Final test: 70% (minimum grade: 8 points)

 For the approval of the curricular unit, it is required that the final average of all the assessment elements be equal or greater than 9,5 values (on a scale of 0 to 20
values).

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Será disponibilizada, no início do semestre, a ficha da unidade curricular para apresentação da mesma, resumindo os conteúdos programáticos que serão
abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar, sendo, posteriormente, dada oportunidade aos alunos para o esclarecimento de qualquer dúvida
relacionada.

 A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado de cada capítulo do programa, nomeadamente através da
apresentação de diapositivos e exemplos da aplicação prática dos conteúdos programáticos. 

 Para além de exemplos, o docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias lecionadas, e aplicação
prática das mesmas.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Will be available at the beginning of the semester, the plan of the curricular unit for their presentation: the program content; the methodology to adopt; and,
subsequently given the opportunity to students to clarify any question.

 The planned acquisition of skills should be further developed through the careful study of each chapter of the program, including the presentation of slides and
examples of practical application of the program contents.

 In addition to examples, the teacher should promote the realization of practical cases, to a deeper knowledge of the subjects taught, and practical application of
them.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.
 • Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro, aprova a Lei de enquadramento orçamental.

 • Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade Pública.
 • Carvalho, J.; Silveira, O.; Caiado, A.P.; Simões, V. (2017). Contabilidade Orçamental Pública de acordo com o SNC-AP, Áreas.

 • Viana, L.C.; Rodrigues, L.; Nunes, A.V. (2016). O Sistema de Normalização Contabilística – Administrações Públicas - Teoria e Prática, Almedina.
 • Ribeiro, Pedro Correia (2016). Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). Vida Económica.

 • Liberato, Margarida; Paiva, Inna Sousa (2017). As novas demonstrações para relato em Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas. Vida Económica.

 • Carvalho, João Baptista; Rua, Susana (2006). Contabilidade Pública - Estrutura Conceptual. Editora Publisher Team.
 

 

Anexo II - Direito das Sociedades Comerciais

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Direito das Sociedades Comerciais

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Sara Maria Pires Leite da Silva – 45 horas de contacto

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Dotar os estudantes dos conhecimentos necessários para a compreensão de diversas matérias integradas no ramo do Direito Comercial, nomeadamente,
conceito de atos de comércio, estatuto do comerciante e títulos de crédito;
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- Conhecer, com particular profundidade, o regime jurídico aplicável aos diferentes tipos de sociedades comerciais;
 - Proporcionar aos estudantes conhecimentos introdutórios no âmbito do Direito da Insolvência e Recuperação de Empresas.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 - To provide students with sufficient knowledge to understand several issues whose regulation is part of the branch of Commercial Law;
 - To provide students with sufficient knowledge to the legal regime applicable to different types of commercial companies;

 - To provide students with introductory knowledge under the Insolvency Law.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I. Introdução ao Direito Comercial
 1. Atos de Comércio

 2. Os Comerciantes
 3. Títulos de crédito
  

II. As Sociedades Comerciais
 1. Noção de Sociedade Comercial

 2. Tipos de Sociedades Comerciais
 3. O Contrato de Sociedade / Constituição de sociedade comercial

 4. A sociedade como pessoa coletiva / Personalidade e capacidade jurídica
 5. Participação social – Direitos e Obrigações

 7. Financiamento da sociedade
 8. Órgãos sociais

 9. Deliberações dos sócios
 10. Responsabilidade dos órgãos sociais

 11. Transformação de sociedades
 12. Fusões e cisões de sociedades

 13. Dissolução e liquidação de sociedades
 14. Sociedades Coligadas

  
III. Insolvência e Recuperação de Empresas

 1. Caracterização da situação de insolvência
 2. Regime geral da insolvência e recuperação de empresas

 
 
9.4.5. Syllabus:

 I. Introduction to Commercial Law (The commercial transactions; merchants, the general regime of negotiable instruments)
  

II. Corporate Law (Concepts, types of commercial companies, memorandum of association and the articles of association, the company as a legal person, the
shareholding: rights and duties, the financing of the company, management and supervision, general meetings and resolutions of the members, liability of the
directors, dissolution and liquidation, groups of companies)

  
III. Insolvency (The legal characterization of insolvency, the general regulation of insolvency proceedings and of the recovery of undertakings)

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 As competências adquiridas pelos alunos permitirão a compreensão dos princípios e conhecimentos essenciais do Direito Comercial e das Sociedades
Comerciais e, ainda, o desenvolvimento das técnicas necessárias na resolução de casos práticos sobre situações jurídicas.

 Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito desta unidade curricular, bem como as
competências a adquirir pelos estudantes.

 Considerando que o propósito central desta disciplina é proporcionar uma visão panorâmica do Direito Comercial e Direito da Insolvência e tratar, com
particular profundidade, o Direito das Sociedades Comerciais, os pontos selecionados para a composição do programa da disciplina correspondem a um núcleo
de matérias consideradas essenciais no âmbito das referidas áreas.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 According to the curricular unit syllabus, the main goal is that students understand the principles and the essential knowledge of commercial and corporate law
and, also, develop the skills to acknowledge the basic law concepts and be able to apply them in multiple case studies.

 The contents were defined with relation to the objectives to be attained within this curricular unit, as well as the competencies to be acquired by the students.
 Considering that the central purpose of this study unit is to give an overview of various areas of Law (Commercial Law, Insolvency Law), with particular depth,

Corporate Law, the selected points for the composition of the syllabus correspond to a core of material considered essential within those areas.
 

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas de exposição teórica, com espaço para exemplos práticos, assim como para a resolução de questões teóricas e práticas, atinentes às matérias
lecionadas.

 Em todas as aulas existirá um momento para esclarecimento de dúvidas que se afigurem pertinentes e para revisão de alguns pontos da matéria já abordados.
 Na época de avaliação contínua e periódica, a avaliação será realizada:

 Através de dois testes escritos, cada um com a ponderação de 40%, e realização de um trabalho de investigação sobre “Sociedades Coligadas”, com a
ponderação de 20%. 

 Na época de recurso, a avaliação é realizada através de exame escrito global.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures of theoretical exposition, with some practical studies. In every class students can expose useful and relevant questions and, when appropriate, some
main points will be reviewed.

 The evaluation will consist of two written tests, each of them representing 40% of the final grade, and written paper (20%). Erasmus Students may choose to be
assessed trough a written paper and an oral exam.

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Através da abordagem teórica e prática dos conceitos indispensáveis no âmbito do Direito das Sociedades, os alunos serão dotados das competências
necessárias para a interpretação e aplicação dos referidos conceitos na sua vida profissional e serão capazes de resolver questões jurídicas.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Throughout the semester students will have a theoretical exposition and also study some practical case studies regarding general notions of Corporate Law.
Therefore, they will be provided with the main skills to use the Law concepts in their professional life and also be able to solve related legal issues.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 COUTINHO DE ABREU, J.M., Curso de Direito Comercial, Vol. I, 10.ª ed., Almedina, 2016.
 COUTINHO DE ABREU, J. M., Curso de Direito Comercial, Vol. II – Das Sociedades, 5.ª edição, Almedina, 2015.

 OLAVO CUNHA, P., Direito Empresarial para Economistas e Gestores, 2.ª ed., Almedina, 2017.
 PUPO CORREIA, M. J. A., Direito Comercial – Direito da Empresa, Ediforum, 12.ª ed., 2011.

 RAMOS, M. Elisabete, Direito Comercial e das Sociedades (entre as Empresas e o Mercado), Almedina, 2018. 
SOVERAL MARTINS, A., Um curso de Direito da Insolvência, 2.ª ed., Almedina, 2016.

 
 

Anexo II - Análise de Projetos de Investimento
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9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Análise de Projetos de Investimento

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro (60 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objetivos da unidade curricular consistem no desenvolvimento, análise e controle de projetos de investimento, seguindo um ponto de vista de maximização
da riqueza dos investidores. Deste modo, procurar-se-á habilitar futuros responsáveis pela deteção de oportunidades de investimento, sua avaliação e/ou
implementação. Pretende-se ainda que no final do semestre os alunos estejam aptos a fundamentar a tomada de decisões de investimento reais nas empresas e
saibam quais as várias componentes que deve conter um Projeto de Investimento.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The objectives of the course consist of the development, analysis and control of investment projects, following a point of view of the maximization of investors'
wealth. In this way, it will be possible to qualify future responsible for the detection of investment opportunities, their evaluation and / or implementation. It is
also intended that at the end of the semester, students will be able to base their decisions on real investment in companies and know the various components
that an Investment Project must contain.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1 - O Investimento
 2 - Principais Etapas do Projeto. Ciclo do Projeto

 3 – Estudo do Mercado
 4 – Estudos Técnicos e Previsão de Custos

 5 - Critérios e Métodos de Avaliação e Seleção de Projetos (no pressuposto de que o Risco para a empresa se manterá inalterado pelo facto de se aceitar um
Projeto)

 5.1 - Elementos Necessários à Avaliação Financeira do Projeto
 5.2 - Avaliação de Projetos de Investimentos

 5.3 - Confronto entre estes métodos
 6 - Critérios e Métodos de Avaliação e Seleção de Projetos (no pressuposto de que o Risco para a empresa se altera)

 6.1 - Introdução
 6.2 - Métodos de abordagem ao Risco.

 6.3 - Alguns métodos de estimação de Risco
 7 – Conceito e Estimação do Custo de Capital
 8 – Financiamento do Projeto

 
 
9.4.5. Syllabus:

 1. Investment
 2. Main stages of a Project. Project cycle.

 3. Market study
 4. Technical studies and forecast costs

 5.Criterion and Methods of the evaluation and selection of Investments Projects in the presupposed that the risk to the firm will keep unchanged doing the fact
that we will accepted the Project

 5.1 – Necessary elements to the Financial Evaluation of the Investment Project
 5.2 – Financial Evaluation of the Investment Project

 5.3 – Confrontation between these methods
 6. Criterion and Methods of the evaluation and selection of Investments Projects in the presupposed that the risk to the firm will be changed

 6.1. Introduction
 6.2. Methods of Risk approaching

 6.3. Few methods of Risk estimation
 7. Concept and capital cost estimation

 8. Project financing
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos definidos para a UC no desenho do curso. A exposição permite os estudantes
identificarem-se com a problemática da análise de projetos de investimento. 

 A exposição permite os estudantes identificarem-se com a problemática do investimento empresarial. A componente prática exercita o estudante no
conhecimento e dos métodos e técnicas de análise de projetos de investimentos.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The program contents were defined according to the objectives defined for the UC in the course design. The exhibition allows students to identify themselves
with the problem of the analysis of investment projects.

 The exhibition allows students to identify themselves with the business investment problem. 
 The practical component exercises the student in the knowledge and methods and techniques of analysis of investment projects.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os assuntos são apresentados teoricamente através de apresentações powerpoint. De seguida são resolvidas diversas situações de aplicação da teoria
apresentada a problemas de natureza prática. Procura-se envolver os alunos na resolução desses problemas, fornecendo-lhes algum tempo para a sua
resolução e a sua colaboração na apresentação da solução.

 A avaliação efetuada com recurso a dois testes, um com uma componente mais teórica e outro com uma maior componente prática. 
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The subjects are presented theoretically through powerpoint presentations. Then, various practical problems are resolved concerning the application of the
theory presented. It seeks to engage students in solving these problems by providing them some time to resolve and ask their collaboration in presenting the
solution.

 The evaluation was made using two exams, one with a more theoretical component and another with a greater practical component.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A exposição permite os estudantes identificarem-se com a problemática do investimento empresarial. A componente prática exercita o estudante no
conhecimento e dos métodos e técnicas de análise de projetos de investimentos. Permitindo ainda que os alunos adquiram competências ao nível da seleção
entre projetos de investimento.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The theorical exposure allows the students identified the problematic of the firm investment. The practical exercises allows the students to know the methods
and technicals of investments projects analysis. It also allows students to acquire skills in the selection of investment projects.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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- BARROS, CARLOS (2007) – “Avaliação Financeira de Projectos de Investimento” – Lisboa: Escolar Editora
 - BREALEY, R e MYERS, S (1998) – “Princípios de Finanças Empresariais” – 5ª edição, Lisboa: McGraw-Hill 
 - MARQUES, ALBERTINO (2006) – “Concepção e Análise de Projectos de Investimento” – 3ª edição, Lisboa: Edições Sílabo

 - BARROS, CARLOS (2000) - “Decisões de Investimento e Financiamento de Projectos”, Edições Sílabo, Lisboa;
 - MIGUEL, ANTÓNIO (2006) - “Gestão Moderna de Projectos”, Edições Lidel, Lisboa;

 - ARAÚJO, ANTÓNIO (1999) - “Manual de análise de projectos de investimento”, Edições Sílabo, Lisboa;
 

 

Anexo II - Contabilidade Analítica e de Gestão I

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade Analítica e de Gestão I

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Patrícia Rodrigues Quesado, 75 HORAS DE CONTACTO

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se fornecer um enquadramento teórico e prático da Contabilidade de Custos ou Analítica, bem como da Contabilidade de Gestão, em particular, dos
objetivos prosseguidos e da forma de os alcançar, bem como dos diferentes sistemas de custeio que existem, realçando a necessidade de implementação de
uma Contabilidade Analítica e de Gestão para um mais adequado apuramento dos resultados de cada exercício, bem como para a análise da relação custo-
volume resultados.

 Pretende-se que os alunos adquiram competências para: 
 - Compreender os conceitos fundamentais e a terminologia no âmbito da contabilidade de custos e da contabilidade de gestão; 

 - Compreender a aplicação da contabilidade de custos e de gestão na estrutura organizacional; 
 - Ilustrar os procedimentos básicos ao nível da contabilidade de custos e de gestão; 

 - Distinguir os diferentes tipos de sistemas e métodos de imputação de custos.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course unit aims to supply a theoretical and practical framework of the Analytical or Cost Accounting, as well of the Management Accounting, particularly
their pursued objectives and the way to reach them, as well as of the different costing systems that exist, highlighting the need to implement an Analytical and
Management Accounting for a more appropriate assessment of the results for each period, and also for the analysis of the cost-volume-profit relationship.

 Students are supposed to acquire the following skills: 
 -Recognize and apply the fundamental cost accounting and management accounting concepts and related terminology; 

 - Understand how cost and management accounting fits into an organization’s structure; 
 - Illustrate basic cost and management accounting procedures; 

 - Distinguish between the basic types of cost accounting systems.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I – INTRODUÇÃO: Necessidade da Contabilidade Analítica e da Contabilidade de Gestão como instrumento de apoio à gestão 
 II – CUSTOS: RECLASSIFICAÇÕES, CONCEITOS, HIERARQUIA DE CUSTOS E ANÁLISE DOS VÁRIOS TIPOS DE RESULTADOS
 III – GESTÃO DE CUSTOS PARA A TOMADA DE DECISÕES 

IV -ANÁLISE DAS COMPONENTES DO CUSTO DE PRODUÇÃO: Matéria Prima, Mão de Obra Direta e Gastos Gerais de fabrico 
V – MÉTODOS UTILIZADOS PARA ANÁLISE E REPARTIÇÃO DOS CUSTOS: Método das Secções Homogéneas e Activity Based Costing (ABC)

 VI – SISTEMAS DE CUSTEIO NA IMPUTAÇÃO DOS CUSTOS: sistema de custeio total, sistema de custeio variável, sistema de custeio racional e sistema de
custeio direto

 VII – ANÁLISE CUSTO – VOLUME – RESULTADOS: Análise do ponto de equilíbrio
 

 
9.4.5. Syllabus:

 I - INTRODUCTION: The need for Analytical Accounting and Management Accounting as a tool to support management
 II - COSTS: RECLASSIFICATIONS, CONCEPTS, HIERARCHY OF COSTS AND ANALYSIS OF THE VARIOUS TYPES OF RESULTS

 III - COST MANAGEMENT FOR DECISION-MAKING
 IV - ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COST OF PRODUCTION: Direct Material Cost, Direct Labor Costs and Manufacturing Overheads

 V - METHODS USED FOR COST ANALYSIS AND COST ASSIGNMENT: Homogeneous Sections and Activity Based Costing (ABC)
 VI – COSTING METHODS AND COST ALLOCATION: total costing system, variable costing system, rational costing system and direct costing system

 VII - COST - VOLUME - PROFIT ANALYSIS: Break-even analysis
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A importância crescente da contabilidade de custos e de gestão para as organizações, e a reconhecida necessidade de tomar decisões em tempo útil e oportuno
justifica a inserção do primeiro capítulo do programa para que sejam apreendidos os fundamentos que justificam a unidade curricular. 

 De forma a compreender quais os principais tipos de custos e como podem ser geridos são incluídos no programa o segundo e terceiro capítulos relativos à
reclassificação de custos e análise dos vários tipos de resultados e à gestão dos custos. 

 Os restantes capítulos dão resposta aos últimos objetivos propostos relativos à necessidade de compreender a aplicação da contabilidade de custos e de
gestão na estrutura organizacional, de ilustrar os procedimentos básicos ao nível da contabilidade de custos e de gestão e de distinguir os diferentes tipos de
sistemas e métodos de imputação de custos.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The growing importance of the cost and management accounting for organizations, and the recognized need to make timely and appropriate decisions justify the
insertion of the first chapter of the program to be seized the grounds for the course. 

 In order to understand what the main types of costs and its management is included in the program the second and third chapters on the reclassification of
costs and analysis of various types of results and cost management. 

 The remaining chapters respond to the last proposed objectives relating to the need to understand the application of the cost and management accounting in
organizational structure, to illustrate the basic procedures at the level of cost accounting and to distinguish the different types of systems and methods of cost
allocation.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: 
 - Método expositivo e de ensino de conceitos relacionais, apoiado em diapositivos e na resolução de casos práticos, procurando estimular a discussão em sala

de aula e a aprendizagem cooperativa. 
 - Textos de apoio facultados aos alunos em suporte eletrónico (sebentas de apontamentos e de exercícios).

 A avaliação da UC será contínua e periódica e incluirá dois elementos de avaliação em dois momentos classificativos:
 - 1º teste com uma ponderação de 50% na classificação final.

 - 2º teste com uma ponderação de 50% na classificação final.
  

A nota mínima em cada um dos testes é 8 valores. 
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In the curricular unit it will be used the following methods of teaching and learning: 
 -Exposition method and learning using slides presentation and solving practical exercises, stimulating discussion in the classroom and cooperative learning. 
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- Text documents in electronic form provided to the students (greasy notes and exercises).
 The evaluation of the UC is the continuous and periodic evaluation regime and includes two tests:

 -1th test with a 50% weigh of the final grade (minimum classification 8)
 -2nd test with a 50% weigh of the final grade (minimum classification 8)
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 No início do semestre será apresentada a unidade curricular, resumindo os conteúdos programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de
avaliação a adotar. 

 A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível, designadamente, sebentas de apontamentos
e exercícios sobre os conteúdos temáticos definidos para a unidade curricular, entre outros. 

 A participação nas aulas deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente deve
promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias lecionadas. 

 A adoção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de trabalho a utilizar; assumir comportamentos
profissionais; detetar a importância da atividade desenvolvida no contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão
permanente nas aulas, quer teóricas quer práticas.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 At the beginning of the semester will be presented the curricular unit, outlining the syllabus contents that will be addressed and explaining the evaluation
methodology that will be adopted. 

 The acquisition of the defined competencies shall be deepened through the careful study of all the material available, including greasy notes and exercises with
the thematic content defined for the curricular unit, amongst others. 

 Participation in the classroom must also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and appealing to students' critical thinking. In order to achieve
a deeper knowledge of the taught matters, the teacher must promote the resolution of practical cases.

 The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; discover working methods to be used; take professional behaviors, to
detect the importance of activity in a business context; apply knowledge in new situations, or raise an ongoing discussion in class, either theoretical or
practices.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Burns et al. (2013). Management Accounting, McGraw-Hill, Boston. ·
 Caiado, A. (2015). Contabilidade Analítica e de Gestão, Áreas Editora, Lisboa. 

 Coelho, M. (2012). Contabilidade Analítica e de Gestão, Almedina, Lisboa.
 Ferreira, D.; Caldeira, C.; Asseiceiro, J.; Vieira, J.; Vicente, C. (2014). Contabilidade de Gestão: Estratégia de Custos e de Resultados, Rei dos Livros, Lisboa.

 Ferreira, D.; Caldeira, C.; Asseiceiro, J.; Vieira, J.; Vicente, C. (2016). Contabilidade de Gestão: Estratégia de Custos e de Resultados – Casos Práticos, Rei dos
Livros, Lisboa.

 Franco et al. (2009). Temas de Contabilidade de Gestão: Os Custos, os Resultados e a Informação para a Gestão, Livros Horizonte, Lisboa. 
 Franco et al. (2007). Temas de Contabilidade de Gestão: Gestão Orçamental e Medidas Financeiras de Avaliação do Desempenho, Livros Horizonte, Lisboa.

 Nabais, C.; Nabais, F. (2016). Prática de Contabilidade Analítica e de Gestão, Lidel, Lisboa.
 

 

Anexo II - Contabilidade Analítica e de Gestão II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade Analítica e de Gestão II

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Patrícia Rodrigues Quesado, 75 HORAS DE CONTACTO

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Proporcionar aos alunos o estudo dos aspetos essenciais da informação contabilística necessária à gestão das organizações, com especial incidência na
determinação dos custos de produção dos produtos e/ou serviços através dos métodos de apuramento por ordens de produção e por fases, utilizando para o
efeito dados reais ou recorrendo à utilização de dados teóricos, em particular Custos Padrão. Será também analisada a produção conjunta e a produção
defeituosa. Além do referido, pretende-se, igualmente, proporcionar uma visão da elaboração de um orçamento anual como ferramenta de controlo de gestão e
da conceção de sistemas de Contabilidade Analítica, em concreto dos sistemas monista e dualista. E finalmente fazer uma abordagem aos instrumentos de
avaliação do desempenho e de gestão estratégica Tableaux de Bord e Balanced Scorecard.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Providing students understanding the essential aspects of the cost accounting information needed to manage organizations, with particular emphasis on
determining the production costs of products or services through the establishment of methods for production orders and in stages, using the relevant real data
or through the use of theoretical data, in particular Standard Costs.

 Will also analyse the joint production and manufacturing defects. Besides the above, it is intended to also provide an overview of the preparation of an annual
budget as a management control tool and the design of cost accounting systems, specifically the monist and dualist systems. And finally make an approach to
the performance evaluation and strategic management systems Tableaux de bord and Balanced Scorecard.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I – APURAMENTO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E REGIMES DE FABRICO
 1.1 As empresas industriais e regimes de fabrico

 1.2 Apuramento dos custos por ordens de produção (Método Direto)
 1.3 Apuramento dos custos por processos ou fases (Método Indireto)
 1.4 A Produção Conjunta

 1.5 A Produção Defeituosa
 II – OS CUSTOS PADRÃO

 2.1 Sistema de Custeio Real versus Sistema de Custeio Teórico
 2.2 Os Custos Padrão

 2.3 Análise e cálculo dos desvios nos custos de fabricação
 2.4 Tratamento contabilístico dos desvios

 III – A GESTÃO ORÇAMENTAL
 3.1 Definição do Conceito

 3.2 Objetivos do Orçamento
 3.3 Características do Orçamento

 3.4 Vantagens e Limitações na Utilização de Orçamentos
 3.5 Tipos de Orçamentos

 3.6 Técnicas para a Elaboração de Orçamentos
 IV – CONCEÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

 V – ALGUMAS FERRAMENTAS DE CONTABILIDADE DE GESTÃO
 5.1 Tableaux de Bord

 5.2 Balanced Scorecard

 
9.4.5. Syllabus:
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I – DETERMINING THE COST OF PRODUCTION AND PRODUCTION SYSTEMS
 1.1 The industrial and manufacturing systems

 1.2 Direct Method
 1.3 Indirect method

 1.4 The Joint Production
 1.5 The Defective Production/Wastes

 II – THE STANDARD COSTS
 2.1 Real Costing versus Theoretical Costing 

 2.2 The Standard Costing
 2.3 Analysis and calculation of variances in manufacturing costs

 2.4 The variances accounting treatment 
 III – BUDGET MANAGEMENT

 3.1 Main concepts: plans, programs and budgets
 3.2 Objectives of the Budget

 3.3 Characteristics of the Budget
 3.4 Advantages and limitations in the use of budgets

 3.5 Types of Budgets
 3.6 Budgeting Techniques

 IV – DESIGN OF COST ACCOUNTING SYSTEMS
 4.1 Organization of Cost Accounting Systems

 4.2 Coordination of General Accounting with Cost Accounting
 4.3 Scope and handling of the main accounts 

 V – SOME MANAGEMENT ACCOUNTING TOOLS
 5.1 Tableaux de Bord

 5.2 Balanced Scorecard
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 O primeiro capítulo do programa vai ao encontro do objetivo de compreender o processo de estimação do custo de produção de acordo com o regime de
fabrico;

 O segundo e terceiro capítulo estão em consonância com a necessidade de calcular e analisar os vários tipos de desvios na produção. 
 O quarto capítulo foi definido para cumprir o objetivo de concetualizar um sistema de contabilidade analítica para as organizações.

 Finalmente, o último capítulo do programa é consistente com o objetivo de aplicar em contexto prático o método de apuramento de custos e as ferramentas de
contabilidade de gestão adequadas à realidade organizativa.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The first chapter of the program meets the objectives to understand the process of estimating the cost of production in accordance with the system of
manufacture; The second and third section are consistent with the need to calculate and analyse the various variances in the production.

 The fourth chapter was set to meet in order to conceptualize a cost accounting system for organizations. Finally, the last chapter of the program is consistent
with the objective to apply in a practical context the method of calculation of cost and adequate management accounting tools for the organization.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: 
 - Método expositivo e de ensino de conceitos relacionais, apoiado em diapositivos e na resolução de casos práticos, procurando estimular a discussão em sala

de aula e a aprendizagem cooperativa. 
 - Textos de apoio facultados aos alunos em suporte eletrónico (sebentas de apontamentos e de exercícios).

 A avaliação da UC será contínua e periódica e incluirá dois elementos de avaliação em dois momentos classificativos:
 - 1º teste com uma ponderação de 50% na classificação final.

 - 2º teste com uma ponderação de 50% na classificação final.
  

A nota mínima em cada um dos testes é 8 valores. 
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In the curricular unit it will be used the following methods of teaching and learning: 
 -Exposition method and learning using slides presentation and solving practical exercises, stimulating discussion in the classroom and cooperative learning. 

 - Text documents in electronic form provided to the students (greasy notes and exercises).
 The evaluation of the UC is the continuous and periodic evaluation regime and includes two tests:

 -1th test with a 50% weigh of the final grade (minimum classification 8)
 -2nd test with a 50% weigh of the final grade (minimum classification 8)
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 No início do semestre será apresentada a unidade curricular, resumindo os conteúdos programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de
avaliação a adotar. 

 A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível, designadamente, sebentas de apontamentos
e exercícios sobre os conteúdos temáticos definidos para a unidade curricular, entre outros. 

 A participação nas aulas deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente deve
promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias lecionadas. 

 A adoção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de trabalho a utilizar; assumir comportamentos
profissionais; detetar a importância da atividade desenvolvida no contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão
permanente nas aulas, quer teóricas quer práticas.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 At the beginning of the semester will be presented the curricular unit, outlining the syllabus contents that will be addressed and explaining the evaluation
methodology that will be adopted. 

 The acquisition of the defined competencies shall be deepened through the careful study of all the material available, including greasy notes and exercises with
the thematic content defined for the curricular unit, amongst others. 

 Participation in the classroom must also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and appealing to students' critical thinking. In order to achieve
a deeper knowledge of the taught matters, the teacher must promote the resolution of practical cases.

 The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; discover working methods to be used; take professional behaviors, to
detect the importance of activity in a business context; apply knowledge in new situations, or raise an ongoing discussion in class, either theoretical or
practices.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Burns et al.(2013). Management Accounting, McGraw-Hill, Boston. ·
 Caiado, A.(2015). Contabilidade Analítica e de Gestão, Áreas, Lisboa. 

 Coelho, M.(2012). Contabilidade Analítica e de Gestão, Almedina, Lisboa.
 Drury, C.(2012). Management and Cost Accounting, Cengage Learning. 

 Ferreira, D.; Caldeira, C.; Asseiceiro, J.; Vieira, J.; Vicente, C. (2014). Contabilidade de Gestão: Estratégia de Custos e de Resultados, Rei dos Livros, Lisboa.
 Ferreira, D.; Caldeira, C.; Asseiceiro, J.; Vieira, J.; Vicente, C.(2016). Contabilidade de Gestão: Estratégia de Custos e de Resultados – Casos Práticos, Rei dos

Livros, Lisboa.
 Franco et al.(2009). Temas de Contabilidade de Gestão: Os Custos, os Resultados e a Informação para a Gestão, Livros Horizonte, Lisboa. 

 Franco et al.(2007). Temas de Contabilidade de Gestão: Gestão Orçamental e Medidas Financeiras de Avaliação do Desempenho, Livros Horizonte, Lisboa.
 Nabais, C.; Nabais, F.(2016). Prática de Contabilidade Analítica e de Gestão, Lidel, Lisboa.
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Anexo II - Contabilidade das Sociedades

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade das Sociedades

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Kátia Cristiana Matos Ribeiro Lemos, 60 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Sendo certo que os estudantes deste curso podem exercer a função de contabilista certificado em entidades portuguesas, pretende-se proporcionar alguns dos
conhecimentos necessários ao desenvolvimento da função, no que respeita à implementação do normativo contabilístico nacional, nomeadamente, obedecendo
às bases para a apresentação de demonstrações financeiras e às normas contabilísticas e de relato financeiro.

 Pretende-se que os estudantes obtenham os resultados seguintes:
 Compreensão de conceitos contabilísticos e de terminologias contabilísticas;

 Interpretação e aplicação prática do normativo contabilístico nacional;
 Conhecimento das obrigações correntes em matéria de Contabilidade;
 Conhecimento das obrigações correntes em matéria de tributação do rendimento das sociedades comerciais;

 Interpretação dos elementos das demonstrações financeiras;
 Perceção da articulação existente entre a normalização contabilística, o direito das sociedades comerciais e o direito fiscal.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Assuming that the students attending this course may perform the role of certified public accountant in Portuguese entities, it is intended to provide some of the
necessary knowledges concerning the development of the function, regarding the implementation of the national accounting standards, particularly, according
to the bases for the presentation of financial statements and the financial reporting standards.

 Understanding of accounting concepts and terms;
 Interpretation and practical application of the Portuguese accounting system;

 Knowledge of the international accounting standards;
 Knowledge of the accounting related relevant obligations;

 Knowledge of the companies’ income taxation related relevant obligations;
 Interpretation of the elements of the financial statements;

 Perception of the articulation between the Portuguese accounting system, the Portuguese companies’ law and the Portuguese tax law.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. O CAPITAL PRÓPRIO ENQUANTO ELEMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 1.1. Conceito de capital próprio

 1.2. Conceitos de capital
 1.3. Conceitos de manutenção de capital

 2. O CAPITAL E OUTROS ITENS EQUIPARADOS
 2.1. Capital inicial

 2.1.1. Subscrição e realização de capital
 2.1.2. Capital nominal e capital social correspondentemente emitido

 2.1.3. Ágios
 2.2. Modificações do capital

 2.2.1. Aumento do capital
 2.2.2. Redução do capital
 2.3. Prestações suplementares e prestações acessórias

 3. RESERVAS E RESULTADOS
 3.1. Origens das reservas

 3.2. Aplicações de resultados e de reservas
 4. OUTRAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO

 4.1. Reintegração do capital
 4.2. Ações próprias e quotas próprias

 5. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS
 5.1. Subsídios relacionados com ativos

 5.2. Subsídios relacionados com rendimentos
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. EQUITY AS A FINANCIAL STATEMENTS’ ELEMENT
 1.1. Concept of equity

 1.2. Concepts of capital
 1.3. Capital maintenance concepts

 2. CAPITAL AND OTHER SIMILAR ITEMS
 2.1. Initial share capital

 2.1.1. Subscription and payment of share capital
 2.1.1. Nominal share capital and correspondingly issued share capital

 2.1.2. Issuance premium
 2.2. Share capital modifications

 2.1.1. Share capital increase
 2.2.2. Share capital decrease
 2.3. Supplementary capital and accessory capital

 3. RESERVES AND EARNINGS
 3.1. Origins of reserves

 3.2. Earnings and reserves applications
 4. OTHER CHANGES TO EQUITY

 4.1. Capital reintegration
 4.2. Treasury stock

 5. ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS AND DISCLOSURE OF GOVERNMENT ASSISTANCE
 5.1. Grants related to assets

 5.2. Grants related to income
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos a cumprir bem como as competências a adquirir pelos estudantes.
 Numa primeira fase, são revistos princípios e conceitos básicos, destacando o sistema contabilístico imposto às entidades portuguesas e a sua articulação com

o direito das sociedades comerciais.
 Todos os capítulos são dedicados ao estudo de alguns itens do capital próprio, analisando as disposições contidas no Sistema de Normalização Contabilística,

conjugadas com as disposições legais de índole societária, dotando os estudantes de competências que lhes permitam compreender e interpretar a articulação
existente entre os itens do capital próprio e entre este e os elementos restantes das demonstrações financeiras.

 No final do semestre, os estudantes devem ter adquirido os conhecimentos básicos, necessários à interpretação e implementação da normalização
contabilística em vigor em Portugal, conjugada com o direito das sociedades comerciais.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The contents were defined with relation to the objectives to be attained within this curricular unit, as well as the competencies to be acquired by the students.
 Initially, basic principles and concepts are reviewed, highlighting the Portuguese mandatory accounting system and its connection to Portuguese companies’

law.
 All five chapters are dedicated to the study of some items of the equity, examining the provisions contained in the Portuguese accounting standards system,

combined with the legal provisions within the companies’ law, providing students the competencies to understand and interpret the relationship between equity
items and between equity and the remaining elements of the financial statements.

 At the end of the semester, students must have acquired the basic knowledges required for the interpretation and implementation of Portuguese accounting
standards, articulated with companies’ law.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino definida para a unidade curricular engloba:
 a) leitura, análise e discussão dos enquadramentos legais subjacentes às realidades abordadas, ao nível do direito das sociedades comerciais e da

normalização contabilística.
 b) análise e resolução de casos práticos, no decurso das aulas.

  
A avaliação da unidade curricular compreende dois regimes:

 - Avaliação contínua ou periódica - compreende um elemento de avaliação, distribuído por dois momentos:
 Resolução individual de 2 testes, em ambiente de sala de aula, que versam sobre as matérias abordadas até às datas de realização dos mesmos.

 Os testes têm uma ponderação de 100% na classificação final, de acordo com as ponderações seguintes:
 - Teste parcial - 30%;

 - Teste global - 70%;
 - Avaliação por exame final, com ponderação de 100% na classificação final.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology defined for the curricular unit comprises:
 a) reading, analysis and discussion of the legal frameworks underlying the different themes, considering the companies’ law and the accounting standards.

 b) analysis and settling of practical cases, during the classes.
  

The evaluation of the curricular unit comprises two regimes:
 - Continuous or periodic evaluation - comprises an element of evaluation, distributed by two moments:

 Individually completion of 2 tests, in classroom environment, weighing 100% on the final classification, according to the following distribution:
 - Partial test - 30%;

 - Global test - 70%;
  

- Final examination assessment.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino são determinadas em função da necessidade de coerência com os objetivos da unidade curricular, na medida em que:
 a) pressupõem a necessidade de clarificação do enquadramento legal dos factos analisados, envolvendo, de modo ativo, os estudantes na leitura e

interpretação das disposições do direito das sociedades comerciais e da normalização contabilística.
 b) enfatizam a relevância da vertente prática da ciência contabilística.

 c) exigem o cumprimento de requisitos fundamentais por parte dos estudantes, no sentido da qualificação e da quantificação da sua preparação para um
percurso profissional.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodologies are determined in accordance with the need of coherence imposed by the curricular unit objectives, considering that:
 a) assume the need to refine the legal framework underlying the facts analyzed, involving, in an active manner, the students, when reading and interpreting the

provisions of the companies’ law and of the accounting standards.
 b) emphasize the relevance of the practical side of the accounting science.

 c) require the accomplishment, by the students, of a set of fundamental requirements, allowing the qualification and the quantification of their preparation for a
career.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ALMEIDA, R. M. P., ALMEIDA, M. C., DIAS, A. I., ALBUQUERQUE, F., CARVALHO, F., e PINHEIRO, P. (2013). SNC - Casos Práticos e Exercícios Resolvidos, 3.ª Ed.,
ATF - Formação Empresarial e Edições Técnicas, S.A., Agualva-Cacém.

 BORGES, A., RODRIGUES, A. e RODRIGUES, R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral, 26.ª Ed., Áreas Editora, Lisboa.
 COSTA, C. B. e ALVES, G. C. (2014). Contabilidade Financeira, 9.ª ed., Rei dos Livros.

 GOMES, J. M. L. e PIRES, J. M. R. (2014). Sistema de Normalização Contabilística - Teoria e Prática, 4.ª Ed., Grupo Editorial Vida Económica, Porto.
 RODRIGUES, A. M., AZEVEDO, G. M. C., CRAVO, D. e CARVALHO, C. (2013). SNC - Contabilidade Financeira: Sua Aplicação, Reimpressão da 2.ª Ed., Edições

Almedina, Coimbra.
 RODRIGUES, J. (2016). Sistema de Normalização Contabilística Explicado, 6.ª Ed., Porto Editora, Porto.

 Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, republicado pelo Decreto-lei 98/2015, de 11 de setembro

 

Anexo II - Contabilidade dos Grupos e Reestruturações Empresariais

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade dos Grupos e Reestruturações Empresariais

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Rui Mira Gomes, 60 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se proporcionar aos estudantes alguns dos conhecimentos necessários ao exercício da profissão de Contabilista Certificado, no que respeita à
implementação dos regimes portugueses de normalização contabilística vigentes, obedecendo aos princípios contabilísticos geralmente aceites e às normas
contabilísticas e de relato financeiro, em articulação com a legislação comercial e com a legislação fiscal em vigor.

 Face ao panorama atual de harmonização contabilística a nível internacional, e no seio da União Europeia, faz-se referência, igualmente, no programa proposto,
às Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro (IAS/IFRS), emanadas do International Accounting Standards Board, sempre que aplicáveis.

 É dedicada atenção especial aos aspetos legais e contabilísticos relacionados com entidades ligadas através de relações de participação e com os
procedimentos de transformação, de dissolução e de liquidação de sociedades comerciais. 

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended to provide the students some of the necessary skills to the prosecution of a career as a certified accountant, concerning the implementation of the
Portuguese accounting systems, in accordance with the generally accepted accounting principles and the accounting and financial reporting standards, in
connection with the Commercial Law and the Tax Law.

 Due to the current scenery of accounting harmonization at an international level, and inside the European Union, International Accounting Standards and
International Financial Reporting Standards are also addressed, whenever applicable.

 The aim is to pay special attention to the legal and to the accounting features related to entities linked as a result of participation relations and to the procedures
of transformation, dissolution and settlement of commercial societies. 
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9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I. Participações de capital enquanto ativos financeiros não correntes em demonstrações financeiras individuais: aplicação do método da equivalência
patrimonial, do método do custo e do método do justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração de resultados na contabilização de
participações de capital em subsidiárias e em associadas; aplicação do método do custo e do método do justo valor com contrapartida em resultados na
contabilização de participações de capital em outras entidades.

 II. Demonstrações financeiras consolidadas: trabalhos preparatórios e operações de pré-consolidação; métodos de consolidação - método de consolidação
integral; método de consolidação proporcional; método de equivalência patrimonial.

 III. Transformação, dissolução e liquidação de sociedades comerciais.
 

 
9.4.5. Syllabus:

 I. Shareholdings as non current financial assets in separate financial statements: accounting for investments in subsidiaries and for investments in associates -
equity method, cost method and fair value method; accounting for investments in other entities - cost method and fair value method.

 II. Consolidated financial statements: preparatory work and operations of pre-consolidation; methods of consolidation - full consolidation; proportionate
consolidation; equity method.

 III. Transformation, dissolution and settlement of commercial societies.
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos são definidos tendo por base os objetivos a cumprir, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. 
 O capítulo I é dedicado ao estudo de disposições contidas no Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e no Código das Sociedades Comerciais (CSC),

sobre a contabilização de participações de capital enquanto ativos financeiros não correntes nas demonstrações financeiras individuais de um investidor.
 O capítulo II é dedicado ao estudo de disposições contidas no SNC e no CSC, a propósito da elaboração de demonstrações financeiras consolidadas.

 O capítulo III é dedicado ao estudo de disposições contidas no SNC e no CSC sobre os procedimentos de transformação, dissolução e liquidação de sociedades
comerciais.

 No final, espera-se que os estudantes tenham adquirido as competências básicas, necessárias à interpretação e à implementação da normalização
contabilística, conjugada com o direito das sociedades comerciais, no âmbito dos conteúdos programáticos.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents are defined with relation to the objectives to be obtained, as well as the competencies to be acquired by the students. 
Chapter I is dedicated to the study of specific provisions of the Accounting Standardization System and of the Companies Law, concerning accounting
shareholdings as non current financial assets in separate financial statements.

 Chapter II is dedicated to the study of specific provisions of the Accounting Standardization System and of the Companies Law, concerning the elaboration of
consolidated financial statements.

 Chapter III is dedicated to the study of specific provisions of the Accounting Standardization System and of the Companies Law, concerning the transformation,
the dissolution and the settlement of commercial societies. 
At the end, it is expected that students have acquired the basic competencies required for the interpretation and the implementation of accounting standards,
articulated with Companies Law, concerning the course contents.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino definida para a unidade curricular engloba:
 a) leitura, análise e discussão dos enquadramentos legais subjacentes às realidades abordadas, ao nível do direito das sociedades comerciais e da

normalização contabilística.
 b) análise e resolução de casos práticos, no decurso das aulas.

  
A avaliação da unidade curricular compreende dois regimes:

 - Avaliação contínua ou periódica - compreende um elemento de avaliação, distribuído por dois momentos:
 Resolução individual de 2 testes, em ambiente de sala de aula, que versam sobre as matérias abordadas até às datas de realização dos mesmos.

 Os testes têm uma ponderação de 100% na classificação final, de acordo com as ponderações seguintes:
 - 1.º Teste parcial - 60%;

 - 2.º Teste parcial - 40%;
 - Avaliação por exame final, com ponderação de 100% na classificação final.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology defined for the curricular unit comprises:
 a) reading, analysis and discussion of the legal frameworks underlying the different themes, considering the companies’ law and the accounting standards.

 b) analysis and settling of practical cases, during the classes.
  

The evaluation of the curricular unit comprises two regimes:
 - Continuous or periodic evaluation - comprises an element of evaluation, distributed by two moments:

 Individually completion of 2 tests, in classroom environment, weighing 100% on the final classification, according to the following distribution:
 - 1st Partial test - 60%;

 - 2nd Partial test - 40%;
  

- Final examination assessment.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de aprendizagem são determinadas em função da necessidade de coerência com os objetivos da unidade curricular, na medida em que:
 a) pressupõem a necessidade de clarificação do enquadramento legal dos factos analisados, envolvendo, de modo ativo, os estudantes, na leitura e

interpretação das disposições da normalização contabilística, do direito das sociedades comerciais e do direito fiscal.
 b) enfatizam a relevância da vertente prática da ciência contabilística e da ciência jurídica.

 c) exigem o cumprimento de requisitos fundamentais por parte dos estudantes, no sentido da qualificação e da quantificação da sua preparação para um
percurso profissional.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodologies are determined in accordance with the need of coherence imposed by the curricular unit objectives, considering that:
 a) assume the need to refine the legal framework underlying the facts analyzed, involving, in an active manner, the students, when reading and interpreting the

provisions of the accounting standards, of the Companies Law and of the Tax Law.
 b) emphasize the relevance of the practical side of the accounting and legal sciences.

 c) require the accomplishment, by the students, of a set of fundamental requirements, allowing the qualification and the quantification of their preparation for a
career.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 LOPES, C. (2011). Consolidação de Contas - De Acordo com o SNC e Normas Internacionais de Contabilidade. 2.ª Ed.. Edições Sílabo, Lda.: Lisboa.
 MACEDO, A., AZEVEDO, G. e OLIVEIRA, J. (2013). Consolidação de Contas. 1.ª Ed., Escolar Editora: Lisboa.

 RODRIGUES, J. (2015). Participações Financeiras e Consolidação de Contas. 1.ª Edição, Porto Editora, S.A.: Porto.
 SILVA, A. (1998), Consolidação de Contas. 1.ª Ed.. Areal Editores, Lda.: Porto.

 SILVA, E. (2014). Investimentos Financeiros - Associadas e Subsidiárias. Vida Económica - Editorial, S.A.: Porto. 
 SILVA, E. , SILVA, J. , JESUS, T. e SILVA, A. (2011). SNC - Contabilidade Financeira - Casos Práticos - Tomo II - Contabilidade das Concentrações de Atividades

Empresariais - Consolidação de Contas e Fusões - Interesses em Empreendimentos Conjuntos e Investimentos em Associadas (Contas Individuais). Editora Rei
dos Livros, Lda.: Lisboa.

 Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho.
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Anexo II - Ética e Deontologia Profissional

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Ética e Deontologia Profissional

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Eva Maria Machado Miranda, 45 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Com os conteúdos temáticos incluídos na unidade curricular e do estudo pormenorizado do Estatuto da Ordem Contabilistas Certificados e do Código
Deontológico dos Contabilistas Certificados, bem como da matéria das responsabilidades decorrentes do exercício da profissão, os estudantes deverão ser
capazes de:

 - Reconhecer a importância da ética na sociedade atual aos mais diversos níveis da atuação humana e em contexto profissional;
 - Enquadrar os princípios da ética e as normas deontológicas que presidem à atividade dos contabilistas certificados;

 - Conhecer detalhadamente a deontologia profissional dos contabilistas certificados, através da interpretação e da análise das normas e dos princípios éticos e
deontológicos que regem a profissão, bem como a matéria das responsabilidades decorrentes do exercício da profissão.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Considering the topic areas included in the study unit and the comprehensive study of the Estatuto da Ordem Contabilistas Certificados and Código
Deontológico dos Contabilistas Certificados, as well as the issue of responsibility concerning the profession of certified accountants, students should be able
to:

 - Recognize the importance of ethics in today’s society and in a professional context;
 - Contextualize the principles of ethics and professional conduct rules governing the activity of certified accountants;

 - Be acquainted with the deontology of certified accountants through the interpretation and analysis of standards and ethical principles governing the profession
as well as the issue of responsibility. 

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Conceitos fundamentais: Ética, Moral, Deontologia, Direito. 
 Teorias éticas.

 Códigos de conduta empresarial: códigos éticos.
 Códigos de conduta profissional — Estatutos e Códigos Deontológicos.

 O Estatuto da Ordem Contabilistas Certificados, nomeadamente, exercício de funções, membros, organização, eleições e referendos, direitos e deveres;
sociedades profissionais de contabilistas certificados e sociedades de contabilidade.

 O Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, nomeadamente, princípios deontológicos gerais, independência e conflito de deveres, responsabilidade,
incompatibilidades e conflitos de interesses no exercício das funções, infração deontológica, sociedades profissionais de contabilistas certificados e
sociedades de contabilidade.

 
 
9.4.5. Syllabus:

 Basic concepts: Ethics, Moral; Deontology, Law.
 Ethical theories. 

Ethics of/in business: business social responsibility and corporate governance.
 Codes of business conduct: codes of ethics. 

 Estatuto da Ordem Contabilistas Certificados, namely, functions, members, organization, elections and referendums, rights and duties, certified accountants and
professional societies.

 Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, namely, general ethical principles, independence and conflict of duties, responsibility, incompatibilities and
conflict of interest, deontological violation, certified accountants and professional societies. 

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A unidade curricular tem como principal objetivo sensibilizar os estudantes no sentido de compreenderem e debaterem a importância que as questões éticas e
deontológicas assumem na atualidade. Neste sentido, e tendo em conta a atividade dos contabilistas certificados, efetua-se uma análise detalhada das normas e
dos princípios éticos e deontológicos que regem a profissão bem como das responsabilidades delas decorrentes.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The study unit main objective is to make students aware of the growing importance of ethical and deontological issues. In this context, it is carried out a detailed
analysis of standards and ethical principles governing the profession of certified accountants as well as the responsibilities arising from it.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias utilizadas são predominantemente metodologias ativas, com recurso a exposição teórica adequada aos conteúdos da unidade curricular
conjuntamente com a apresentação e resolução de casos práticos. 

 Avaliação contínua, com a realização de trabalhos individuais e em grupo, e a realização de teste escrito.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methods are predominantly active carrying out the discussion, presentation and resolution of practical cases. 
 Continuous evaluation including individual and group project work and written tests.

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A abordagem aos conteúdos inclui a análise detalhada das normas e dos princípios éticos e deontológicos que regem a profissão dos contabilistas certificados
bem como das responsabilidades delas decorrentes, com utilização de metodologias predominantemente ativas, recorrendo a uma exposição teórica adequada
aos conteúdos, associada à apresentação de casos práticos no âmbito específico do desempenho da atividade profissional.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The approach includes a detailed analysis of the rules and main ethical principles governing the professional activity and responsibilities of certified
accountants, using predominantly active methodologies, with lecturing adjusted to the contents as well as the presentation of practical cases in the specific
context of professional activity.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados — Lei n.º 139/2015, de 7 de Setembro.
 Código Deontológico dos Contabilistas Certificados.

 Campos, D. L.; Rodrigues; B. S.; Sousa. J. L. (2003) Lei Geral Tributária — Comentada e Anotada, 3.ª ed., Vislis, Lisboa.
 Sousa, J. L; Simas Santos, M. (2008). Regime Geral das Infracções Tributárias — Anotado, 3.ª ed., Áreas Editora, Lisboa.

 Lei Geral Tributária
 Blackburn, Simon (1997). Dicionário de Filosofia, Gradiva, Lisboa.

 Moreira, José Manuel. (1999). A Contas com a Ética Empresarial, Principia, Cascais.
 Roque Cabral (2000). Temas de Ética. Universidade Católica Portuguesa. Braga.
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Anexo II - Finanças Públicas

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Finanças Públicas

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Soraia Marla Ferreira Gonçalves, 45 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objetivos fundamentais da unidade curricular de Finanças Públicas consistem na análise e compreensão: das diferentes abordagens das Finanças Públicas,
como consequência das diferentes conceções de Estado, nas economias mistas das sociedades democráticas ocidentais; da realidade institucional e financeira
do sector público administrativo em Portugal, incluindo a análise do processo de elaboração, aprovação, execução e controlo do orçamento de estado.

 No final da UC os estudantes deverão ser capazes de executar tarefas relativas à elaboração do Orçamento de Estado; acompanhar as fases do ciclo orçamental; 
compreender e aplicar as regras inerentes ao sistema português de auditoria e controlo financeiro público; analisar e compreender o enquadramento
macroeconómico da tomada de decisão política, em particular a política orçamental, e analisar e resolver casos de estudo.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The fundamental objectives of the curricular unit of Public Accounting and Finance consist of analysis and understanding: the different approaches of Public
Finance, as a result of different conceptions of state in mixed economies of western democratic societies; the institutional and financial capacity of government
in Portugal, including analysis of the process of preparation, approval, implementation and control of the state budget, with emphasis on its size and budget
accounting.

 At the end of the semester students should be able to: execute public budget preparation tasks; accompany the budgetary cycle; understand and apply rules
related to the National System of Public Financial Control; analyze and understand the macroeconomic context of political process, especially in what respects
budgetary policy; Analyze and solve case studies.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. As Finanças Públicas
 1.1. Noção e aceções de Finanças Públicas 

 1.2 As funções do sector público: afetação, distribuição e estabilização 
 1.3 Conceções de Estado: “Mínimo”, Bem-Estar e Imperfeito

 1.4 Abordagens de Finanças Públicas: Clássicas, Intervencionistas e Constitucionalismo Financeiro
 2. Sector Público Administrativo em Portugal

 2.1. Âmbito e estrutura do SPA 
 2.2. Contas e saldos das administrações públicas

 3. Orçamento de Estado
 3.1. O Orçamento e as suas regras 

 3.1.1. Noção, elementos e funções do OE
 3.1.2 As regras orçamentais 

 3.2. O Ciclo Orçamental
 3.2.1 Elaboração

 3.2.2 Aprovação
 3.2.3 Execução

 3.2.4 Controlo
 4. Noções de política orçamental

 4.1 Objetivos e instrumentos 
 4.2 A política orçamental na UEM

 4.3 Finanças Públicas sustentáveis
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Public Finance
 1.1. Concept and meanings of public finances 

 1.2 The public sector roles: allocation, distribution and stabilization
 1.3 Conceptions of State: "Minimum", Welfare and Imperfect 

 1.4 Approaches to Public Finance 
 2. Public Sector Services in Portugal

 2.1. Scope and structure of the SPA
 2.2. Public accounts 

 3. State Budget
 3.1. The Budget and Rules 

 3.1.1. Concept, elements and functions of public budget
 3.1.2 Budgeting rules 

 3.2. Budgetary Cycle
 3.2.1 Formulation

 3.2.2 Approval
 3.2.3 Execution
 3.2.4 Control 

 4. Budgetary policy
 4.1 Aims and tools 

 4.2 Budgetary policy in the UE
 4.3 Sustainable public finances
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos inerentes a cada um dos diferentes pontos do programa da unidade curricular vão ao encontro dos objetivos definidos, cuja concretização está
alinhada com as metodologias de ensino-aprendizagem.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The content inherent in each of the different points of the course program meet the objectives, whose implementation is aligned with the teaching-learning
methodologies.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Articulação da exposição teórica dos assuntos com a resolução de problemas orientados para a atualidade. Concretamente, as sessões de exposição teórica do
programa da unidade curricular serão complementadas por sessões de consolidação de conhecimentos, onde se procederá ao debate dos conceitos ensinados
e à resolução de exercícios. Os alunos deverão ser capazes de adquirir competências face às situações, problemas, perspetivas e soluções nos principais
domínios da intervenção pública.

 A metodologia de avaliação contínua inclui a realização de 1 projeto (40%) e um teste escrito (60%).
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretician exposition lessons of the program from the curricular unit will be complement with knowledge consolidation lessons, where will proceed to the
debate of the concepts taught and to the resolution of exercises. The students should be capable of acquire competences face to the situations, problems,
perspectives and solutions in the main domains from the public intervention.

 For the evaluation of this curricular unit, the students have to do 1 project (40%) and one written test (60%).
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A concretização dos objetivos definidos para a UC exige a adoção de metodologias ativas de ensino- aprendizagem. Neste sentido, adotam-se práticas como
definição de objetivos a concretizar em cada ponto do programa, casos de estudo, leituras complementares e fóruns de discussão.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Achieving the goals set for the curricular unit require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this sense, we adopt practices such as
setting goals to achieve at each point of the program, case studies, further reading and discussion forums.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Franco, António L. Sousa, 2002, Finanças Públicas e Direito Financeiro, 4.a Edição, Almedina, Coimbra.
 Pereira, Paulo Trigo et al., 2016, Economia e Finanças Públicas, Escolar Editora, 5.ª edição.

 Hyman, David N., 2005. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 8th Ed., Thomson SouthWestern.
 Moreno, Carlos, 2006, Finanças Públicas: Gestão e Controlo e Auditoria dos Dinheiros Públicos. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa.

 Musgrave, Richard e Peggy, 1989, Public Finance in Theory and Practice, 5th Ed., McGraw-Hill.
 Pereira de Sousa, Domingos. 2017. Finanças Públicas e Direito Financeiro – Volume I: A Atividade Financeira - O Orçamento do Estado. Quid Juris.

 Sarmento, Joaquim Miranda, 2016. Manual de Finanças Públicas e de Contas Nacionais no Setor das Administrações Públicas: O processo europeu e o cálculo
do défice e da dívida pública. Edições Almedina.

 
 

Anexo II - Fundamentos de Gestão

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Gestão

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Paula Maria Cortez Loureiro, 30 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos: Identificar as especificidades das organizações e o papel da Gestão; Conhecer os conceitos e teorias fundamentais do processo da Gestão;
Identificar e interpretar as funções fundamentais da Gestão e a sua interdependência; Desenvolver a capacidade de pensamento crítico relativamente às
diferentes perspetivas e práticas da gestão das organizações.

 Conhecimentos e competências a desenvolver: Saber definir organização e identificar os aspetos diferenciadores das organizações por cada um dos setores;
Saber explicar em que consiste eficiência, eficácia, economia, ética, responsabilidade social e ambiental, competitividade, satisfação do cliente e relacionar com
o desempenho de uma organização; Identificar as funções que integram a atividade de gerir e saber em que consiste cada uma; Compreender o contributo das
principais teorias para a evolução do pensamento em gestão e o potencial das tecnologias de informação e comunicação para a mudança das organizações e
sua gestão.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Outcomes: Identify the specific organizations and the role of management in organizations; Know the concepts and fundamental theories of management
process in organizations; Identify and interpret the fundamental functions of management and their interdependence; Developing the capacity for critical
thinking on the various perspectives and practices of business management.

 Knowledge, skills and competences to be developed: Knowing define "organization" and Identify the distinguishing aspects of organizations for each of the
different sectors; Explain the concepts of efficiency, effectiveness, economy, ethics, social and environmental responsibility, competitiveness, customer
satisfaction and relate them to the organization performance; Identify the functions that integrate the management activity; Understand the contribution of the
main theories for the evolution of management and the potential of information and communication technologies for organizational change. 

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1: A GESTÃO E O SEU CONTEXTO 1.1: Conceitos básicos 1.1.1: A Gestão e o papel do Gestor 1.1.2: A Evolução da Gestão: principais abordagens 1.2: O
contexto atual da Gestão 1.2.1: Globalização 1.2.2: A Organização e o seu Ambiente 1.2.3: Ética e Responsabilidade Social e Ambiental 2: O PROCESSO DE
GESTÃO 2.1: Planeamento e estratégia 2.1.1 - Gestão estratégica e competitividade 2.1.2 - Análise do meio ambiente externo 2.1.3 - Análise do meio ambiente
interno 2.1.4 - Desenvolvimento de estratégicas 2.2: Tomada de decisão 2.2.1 - Modelos de tomada de decisão 2.2.2 - Tomada de decisão em grupo 2.3:
Organização 2.3.1- Complexidade, Formalização e Centralização 2.3.2- Estruturas organizacionais 2.4: Liderança 2.4.1 - Motivação: Teorias e prática. 2.4.2 -
Liderança: Teorias e desafios. 2.5: Controlo 2.5.1-Perspectivas do controlo na Gestão 2.5.2- Controlo interno 2.5.3- Controlo de gestão: objetivos e instrumentos.

 
9.4.5. Syllabus:

 1 - MANAGEMENT AND ITS CONTEXT 1.1-Basics 1.1.1-Management and the role of manager 1.1.2-The Evolution of Management 1.2-The current context of
management 1.2.1-Globalization 1.2.2-Ethics and Social Responsibility 2 - PROCESS MANAGEMENT 2.1-Planning and Strategy 2.1.1-Strategic management and
competitiveness 2.1.2-Analysis of the external environment 2.1.3-Analysis of indoor environment 2.1.4-Development of strategic 2.2-Decision-making 2.2.1-
models decision-making 2.2.2 Decision-making in groups 2.3-Organization 2.3.1-Complexity, Formalization and Centralization 2.3.2 Organizational Structures 2.4-
Leadership 2.4-1-Motivation: Theories and practice. 2.4.2-Leadership: Theories and challenges. 2.5-Control 2.5.1-Perspectives in Management Control 2.5.2-
Internal Control 2.5.3-Management control: objectives and instruments

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Para a concretização do primeiro objetivo são abordados os conceitos de organização e de gestão, os papéis e as competências do gestor e, paralelamente, a
evolução da gestão e os seus principais contributos. Para enquadrar a importância daqueles, é analisado o contexto atual das organizações, a
internacionalização, a ética e a responsabilidade social. Num segundo momento, pretende-se dar a conhecer o processo de gestão e as suas diferentes políticas
funcionais, evidenciando o planeamento e a estratégia como áreas integradoras da gestão, e avançando para a compreensão do processo de decisão e das
funções de organização, de liderança e de controlo. O terceiro e último tópico aborda o papel estratégico das diferentes áreas funcionais. Ao longo das sessões
os estudantes são incentivados a desenvolver o seu espírito crítico através da análise e resolução de casos práticos. Esta abordagem teórico-prática facilita o
desenvolvimento de competências de estruturação e fundamentação.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 To a better comprehension of management will be discuss the concepts of organization and management, the roles and responsibilities of the manager. At the
same time, will be analyze the evolution of management and its major contributions. In order to establish the importance of that, will be addressed the current
context of organizations, internationalization, ethics and social responsibility. In a second moment, students will be enable to know the process management
and its various functional policies. So, will be study the planning and strategy as integrative areas and subsequently the decision-making process organization,
leadership and control. The third topic consolidates the study process management with the approach to the strategic role of different functional areas. Along
the sessions, students will be encouraged to develop their critical spirit through resolution of case studies. This theoretical approach will allow the student to
develop practical skills.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No início de cada capítulo apontam-se metas claras e alcançáveis e ao mesmo tempo descrevem-se as competências a atingir. São propostos exercícios
práticos durante o período de aula, colocando a tónica mais em “fazer” do que em “ver” e “ouvir” e aconselhadas leituras obrigatórias e complementares.

 Como material de apoio são colocados à disposição dos estudantes slides, artigos e suportes audiovisuais. O teste e os exercícios individuais e em grupo
incidem sobre o programa e bibliografia recomendada.

 Na modalidade de avaliação contínua, os estudantes são avaliados de acordo com: (a) atividades e trabalhos propostos e (b)teste individual. Como condição de
aprovação têm que obter no mínimo oito valores no teste presencial e uma média ponderada final de 9,5 valores. Classificação final = a40% + b60%

 A modalidade de avaliação por exame final destina-se aos estudantes que faltaram à avaliação contínua, que não obtiveram aprovação na mesma ou a melhoria
de nota. Tem uma ponderação de 100%.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 At the beginning of each chapter, we define clear and achievable goals and at the same time, we will describe a set of competencies to be achieve by the
students. At the end of each chapter, will take practical activities, some individual activities other group activities, focusing on some topics of discussion.
Supporting documents of each theme will be support by a set of slides to sustain the approach of the learning content. The test and individual or group
exercises will focus on the program and recommended bibliography.

 In continuous assessment, students will be evaluate according to the activities and proposed work (40%) and individual test (60%). For the approval, students
should obtain at least eight in the test values and a weighted average 9.5 final values. The evaluation mode for final exam is intend for the students who lacked
the continuous assessment, which have not obtained approval on it or want improvements. The date of the exam is fixe in calendar itself.

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Com o objetivo de orientar os estudantes na compreensão dos principais conceitos e do processo de gestão, serão apontadas metas claras e alcançáveis no
início de cada ciclo temático, suportadas na apresentação de diapositivos e de exemplos práticos e atuais. Estes suportes serão igualmente utilizados para
abordar os diferentes conteúdos de aprendizagem. Para o cumprimento do terceiro e quarto objetivos (consolidação dos conhecimentos e desenvolvimento da
capacidade crítica), serão promovidas atividades práticas, como a leitura de textos ou a resolução de estudos de caso, onde serão analisados e debatidos
alguns temas abordados em vídeos e outros materiais multimédia, bem como dinâmicas de grupo.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 With the aim to guide the students in understanding of key concept and process management, will be given clear and attainable goals at the beginning of each
thematic cycle, supported on the slide show. Also, use these supports to address different learning content. For the fulfillment of the third and fourth outcomes
(consolidation of knowledge and critical capacity development), will be promoted practical activities such as reading of texts or analysis of case studies,
thematic forums, where will be analyzed and discussed some issues addressed in videos and other multimedia materials, and group work.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Carvalho, J. E. (2011). Gestão de Empresas – Princípios Fundamentais. Lisboa: Edições Sílabo. Cunha, M., Rego, A., Cunha, R. & Cabral-Cardoso, C. (2003).
Tempos Modernos: uma história das organizações. Lisboa: Editorial Sílabo. 

 Cunha, M., Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C. (2016). Manual de comportamento organizacional e gestão, 8.ª edição, Lisboa: Editora RH.
 Donnelly, Jr., Gibson, J.L. & Ivancevich, J.M. (2000). Administração: princípios de gestão empresarial. Lisboa: McGraw-Hill 

 Pinto, C. et al. (2009). Fundamentos de Gestão. 2ª edição. Lisboa: Editorial Presença. Robbins, S.P. & Coulter, M. (2012). Management. London: Prentice-Hall. 
 Sousa, A. (1997). Introdução à gestão: uma abordagem sistémica. Lisboa: Verbo 

 Teixeira, S. (2013). Gestão das organizações. 3.ª Edição. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal. Tripathi, P. C. & Reddy, P. N. (2008). Principles of Management.
McGraw-Hill

 

Anexo II - Inglês para Negócios

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Inglês para Negócios

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Eva Maria Machado Miranda, 45 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Considerando os conteúdos temáticos e gramaticais incluídos na unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:
 - Desenvolver a capacidade comunicativa nas quatro competências fundamentais – listening, speaking, reading e writing – nas temáticas relacionadas com o

mundo do trabalho e dos negócios.
 - Apreender e utilizar corretamente as principais estruturas da Língua Inglesa, no âmbito lexical, gramatical e temático, adaptado às áreas do curso em que se

insere a unidade curricular. 
 - Demonstrar crescente autonomia no uso das competências linguística, discursiva e estratégica a nível oral e escrito.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Considering the topic areas and the grammar items included in the study unit, the students should be able to:
 - Develop the four fundamental skills – listening, speaking, reading and writing – concerning the topic areas and situations related to the world of work and

business.
 - Recognize and use the main structures of the English language in lexical, grammatical and thematic areas particularly adapted to the degree’s plan of studies.

 - Demonstrate increasing autonomy in the use of the four fundamental skills (oral and written).
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 The world of business and management: describing a company; recruiting people; business people and communication.
 Company organisation: company structure; job titles and responsibilities; meetings and negotiations.

 Company performance: markets and competition; describing changes: describing trends, facts and figures.
 Grammar: verbs (form and use); passive voice; conditional sentences; conjunctions.

 
 
9.4.5. Syllabus:

 The world of business and management: describing a company; recruiting people; business people and communication.
 Company organisation: company structure; job titles and responsibilities; meetings and negotiations.

 Company performance: markets and competition; describing changes: describing trends, facts and figures.
 Grammar: verbs (form and use); passive voice; conditional sentences; conjunctions.

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Considerando que o domínio da língua inglesa se tem vindo a tornar requisito essencial no âmbito da comunicação na área da gestão, os conteúdos
programáticos orientam-se no sentido de desenvolver as competências comunicativas fundamentais – listening, speaking, writing, reading – em contexto
profissional, com utilização prática e correta das principais estruturas da língua inglesa no âmbito lexical, gramatical e temático, adaptadas à realidade
profissional, nomeadamente o mundo do trabalho e dos negócios e orientadas para uma crescente autonomia no uso das competências linguística, discursiva e
estratégica, na escrita e na oralidade.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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Considering that the knowledge and use of the English language has become an essential requirement concerning communication in management, the thematic
contents are adapted to the development of the students’ communicative skills – listening, speaking, writing, reading – in professional contexts, recognizing and
using the main structures of the English language in lexical, grammatical and thematic areas properly adapted to the professional reality, namely the world of
work and business, and oriented towards an increasing autonomy in the use of linguistic, discursive and strategic skills, both in writing and speaking.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias são predominantemente ativas e facilitadoras da expressão oral e escrita na Língua Inglesa, com recurso à leitura e interpretação de textos,
bem como de exercícios de listening comprehension e de escrita, a nível de vocabulário e de estruturas gramaticais, nas diferentes áreas temáticas.

 A avaliação inclui a elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo e a realização de testes escritos.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodologies are predominantly active, facilitating oral and written expression in English to provide increasing autonomy in the use of linguistic,
discursive and strategic skills, through text reading comprehension, as well as listening and written exercises, including vocabulary and grammar structures
within the different topic areas.

 Students will be evaluated trough the elaboration and presentation of individual and/or group work as well as a written tests.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A abordagem aos conteúdos apoia-se na utilização de metodologias ativas de aprendizagem, favorecendo o processo comunicativo a nível da expressão oral e
escrita, com leitura e interpretação de textos com vocabulário e estruturas linguísticas dentro das áreas temáticas e exercícios práticos de desenvolvimento de
competências específicas, orientados para uma crescente autonomia no uso da língua inglesa, sempre em contexto profissional.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The approach to contents is supported by the use of active learning methodologies favoring the process of communication involving oral and written
expression, by text reading and comprehension, using vocabulary and linguistic structures within the topic areas, and practical exercises aiming the
development of specific skills, oriented towards an increasing autonomy in the use of the English language within professional contexts.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Aspinal, Tricia & Bethell, George. Test your Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
 Cotton, David. World of Business. Nelson Business English.

 Emmerson, Paul. Business Grammar Building. Macmillan
 Mascull, Bill. Key Words in Busines., Collins Cobuild

 Pilbeam, Adrian. Market Leader. Longman 
 Robbins, Sue, Business Vocabulary in Practice, Collins Cobuild

 
 

Anexo II - Procedimento e Processo Tributário

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Procedimento e Processo Tributário

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Suzana Costa (45 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
 - Compreender a vinculação da Administração Tributária ao Direito e ao princípio Constitucional da legalidade;

 - Identificar os sujeitos da relação jurídico-tributária procedimental e processual, o seu objeto e garantias;
 - Compreender os modos de exercício do poder tributário e caracterizar os procedimentos tributários;

 - Identificar as principais garantias dos contribuintes, incluindo as garantias principais garantias processuais.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of the course, students should be able to:
 - Understand the subjection of the Tax Administration to the Law and the Constitutional principle of legality;

 - Identify the subjects of the procedural and procedural legal-tax relationship, their object and guarantees;
 - Understand the ways of exercising tax power and characterize tax procedures;

 - Identify the main guarantees of the taxpayers, including the main guarantees procedural guarantees.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Direito Fiscal Substantivo
 - Os princípios da Constituição Fiscal,

 - O Princípio da Legalidade Fiscal, em especial
  

2. O procedimento tributário
 2.1 A atividade administrativa em matéria tributária

 2.2 A noção de procedimento tributário
 - As fases do procedimento, em geral

 - Princípios aplicáveis ao procedimento tributário
 - Os sujeitos do procedimento

 2.3. Os procedimentos tributários em especial
 - Procedimento de liquidação

 - Procedimento de cobrança
 - Procedimentos de natureza informativa

 - Procedimentos de avaliação: prévia; direta e indireta
 - Procedimento de reconhecimento de benefícios fiscais

 - Procedimento de aplicação de norma anti-abuso
 - Procedimento de ilisão de presunções

 - Procedimentos impugnatórios (de segundo grau)
 - Procedimentos cautelares

  
3. As garantias do Processo Tributário, em especial

 
 
9.4.5. Syllabus:

 1. Tax Law
 - The principles of the Fiscal Constitution,

 - The Principle of Fiscal Legality, in particular
  

2. The tax procedure
 2.1 Tax administrative activity
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2.2 The concept of tax procedure
 - The stages of the procedure, in general

 - Principles applicable to the tax procedure
 - The actors in the procedure

 2.3 The tax procedures, in particular
 - Settlement procedure

 - Collection procedure
 - Procedures of an informative nature

 - Evaluation procedures: prior; direct and indirect
 - Tax Benefit Recognition Procedure

 - Procedure for application of anti-abuse rule
 - Evidence procedure

 - Challenging procedures (of second degree)
 - Precautionary procedures

  
3. The guarantees of Tax Process, in particular

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos tratam:
 - numa primeira referência ao Direito Fiscal Substantivo como forma de enquadramento do Direito Tributário, em especial, dos princípios da Constituição Fiscal

e, mais ainda do Princípio da Legalidade Fiscal, em especial; 
 - a matéria do procedimento tributário, começa por distinguir a atividade administrativa tributária, tratando a noção de procedimento tributário, as fases do

procedimento, em geral, os princípios aplicáveis ao procedimento tributário e os sujeitos do procedimento tributário, para finalmente tratar dos procedimentos
tributários em especial. 

 - a última referência às garantias processuais dos contribuintes visa fornecer aos alunos uma qualificação profissional, bem como pessoal e de cidadania, na
proteção judicial dos seus direitos e interesses potencialmente lesados pela atuação tributária do Estado.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus deals with:
 - a first reference to the Substantive Tax Law as a form of framework of the Tax Law, in particular, the principles of the Fiscal Constitution and, more particularly,

the Fiscal Legal Principle, in particular;
 - the subject of the tax procedure begins by distinguishing the tax administrative activity, treating the notion of procedure tax procedure, the stages of the

procedure, in general, the principles applicable to the tax procedure and the subjects of the tax procedure, to continue dealing with tax procedures in particular.
 - the last reference to taxpayers' procedural guarantees is to provide students with a professional qualification as well as personal and citizenship in the judicial

protection of their rights and interests potentially harmed by the State's taxation.
 

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No âmbito desta uc serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
 1. sessões de aula, em regime presencial:

 a) aulas teóricas, segundo o método de seminário, pelo qual o docente apresenta os conteúdos programáticos; bem como
 b) aulas práticas para aplicação prática dos conhecimentos apresentados em casos simulados ou casos de estudo disponibilizados pelo docente;

 2. fóruns de discussão, nas aulas práticas e na plataforma de ensino à distância.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The following teaching and learning methodologies will be used:
 1. classroom sessions:

 a) according to the seminar method, whereby the Professor presents the syllabus; as well
 b) as practical work for the application of content of the Syllabyus to simulations and case studies;

 2. discussion forums in classroom and in the e-learning plataform.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A realização das aulas, em regime presencial, permite expor os conteúdos programáticos que integram os objetivos propostos, que, pelos exercícios práticos,
procurarão aplicar na dimensão prática que o ciclo de estudos pretende.

 Os fóruns de discussão e as aulas práticas permitem aprofundar o tudo de questões específicas, em especial aquelas suscitadas na prática. A análise de
situações reais, em especial, já resolvidas pela jurisprudência, permite aprofundar este objetivo, da mesma forma que permite aos alunos melhorem a
capacidade técnica dirigida a uma ótima prestação laboral, pela aplicação da informação recolhida e desenvolver competências inter-pessoais e sociais de
cidadania.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The lectures facilitate the exposition of the programmatic contents that integrate the proposed objectives, which, through the practical exercises, will try to apply
in the practical dimension that the cycle of studies intends.

 The discussion forums in the classroom and in the e-learning platform allow to deepen the whole of specific issues, especially those raised in practice. The
analysis of real situations, in particular already resolved by the jurisprudence, allows to deepen this objective, in the same way that allows the students to
improve the technical capacity directed to an optimal work performance, by the application of the collected information and to develop interpersonal and social
competences of citizenship.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Joaquim Freitas da Rocha, Lições de Procedimento e Processo Tributário, Almedina, Coimbra, 2018.
 Lima Guerreiro, Lei Geral Tributária - Anotada, Rei dos livros, 2000.

 Joaquim Freitas da Rocha, Hugo Flores, Teoria Geral da Relação Jurídica Tributária, Almedina, Coimbra, 2017.
 Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Volume I, II e III,6ª edição, Áreas Editora, 2011

 José Casalta Nabais, Manual de Direito Fiscal, Almedina, 2017
 José Casalta Nabais, O Dever Fundamental de Pagar Impostos - Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo, Almedina, 2015

 Alfredo de Sousa e J. Silva Paixão, CPPT Anotado, Almedina, 2000
 Manuel Henrique de Freitas Pereira, Fiscalidade, Almedina, 2005

 Paulo Marques, Responsabilidade Tributária dos gestores e dos técnicos oficiais de contas, Coimbra Editora, 2011
 Nuno Villa Lobos e Mónica v. brito vieira, Guia da arbitragem tributária, Almedina Editora, 2013

 
 

Anexo II - Tributação Internacional

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Tributação Internacional

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 José Carlos de Castro Abreu, 45 horas de contato

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Os objetivos da aprendizagem e dos conhecimentos a adquirir visam:
 • Conhecer as matérias relacionadas com a tributação das operações internacionais;

 • Compreender os princípios inerentes à tributação dos fluxos internacionais de rendimentos, habilitando os alunos à resolução dos problemas que poderão
ocorrer nesse domínio, tendo sempre presente as normas internas, o disposto nas convenções internacionais sobre dupla tributação e a harmonização
comunitária em termos de tributação direta.

 • Assimilar os conceitos fundamentais inerentes ao IVA, tendo presente a matriz comunitária do imposto. Dominar os aspetos particulares inerentes às
operações intracomunitárias.

 • Transmitir conhecimentos e criar mecanismos de consulta e de pesquisa que permitam, de um modo consciente e rigoroso, encarar questões fiscais de forma
adequada;

 • Despertar os alunos para matérias fiscais, procurando demonstrar o interesse prático das mesmas no quotidiano das empresas, dos técnicos e dos cidadãos
em geral.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The aims of learning and the knowledge to be acquired aim at:
 • Know the matters related to the taxation of international operations;

 • Understand the principles inherent in the taxation of international income flows, enabling students to solve the problems that may arise in this area, bearing in
mind the internal rules, the provisions of the international double taxation conventions and the Community harmonization in terms of direct taxation; 

 • To assimilate the fundamental concepts inherent to VAT, taking into account the Community tax matrix. Mastering the particular aspects inherent in intra-
Community transactions; 

 • Transmit knowledge and create consultation and research mechanisms that allow, consciously and rigorously, to approach fiscal issues in an adequate way;
 • To awaken the students to the fiscal matters, trying to demonstrate their practical interest in the daily life of companies, technicians and citizens in general.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I. Tributação Direta
 A tributação direta no Sistema Fiscal Português: IRS e IRC - revisão

 Os princípios da tributação direta a nível internacional e alguns conceitos:
 • Princípio da residência versus princípio da fonte

 • Residentes versus não-residentes
 • Conceito de Estabelecimento Estável

 • Dupla Tributação e os métodos de eliminação
 • Harmonização comunitária: as diretivas comunitárias relativas à tributação do rendimento Convenções de Dupla Tributação (CDT)

 • O Modelo de Convenção da OCDE: artigos, conceitos e interpretação
 • Luta contra a evasão fiscal (preços de transferência, sub-capitalização, paraísos fiscais)

 II. Tributação Indireta
 • A matriz comunitária do Imposto sobre o Valor Acrescentado: tributação no destino versus tributação na origem

 • Aquisições Intracomunitárias: regime geral e regimes particulares
 • Operações triangulares

 
9.4.5. Syllabus:

 I. Direct Taxation
 National rules about the direct taxation: the Personal Income Tax and the Corporate Income Tax – a revision

 The principles of direct international taxation and some concepts:
 • Residence principle versus source principle

 • Residents versus non-residents
 • Permanent Establishment Concept

 • Double Taxation and the relief methods
 • EU harmonization: the European directives on the taxation of income Double-Taxation Conventions (DTC)

 • The OECD model of DTC: articles, concepts and interpretation
 • Anti-Avoidance Rules (e.g. transfer pricing, thin capitalization, tax heavens)

 II. Indirect Taxation
 • Value Added Tax (VAT) harmonization: taxation at the member-state of destination versus taxation at the member-state of origin

 • Intra-Community acquisitions: general and special arrangements.
 • Triangular transactions

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 No que respeita à tributação do rendimento, salienta-se a importância da contextualização das regras de tributação aplicáveis aos fluxos internacionais de
rendimentos, na óptica da legislação interna mas também das convenções celebradas internacionalmente, em particular para a disciplina emergente do modelo
de convenção da OCDE e sua relação com os instrumentos de harmonização emanados pelas instâncias da UE.

 No plano da tributação indireta, a abordagem centra-se essencialmente na análise da aplicação do IVA num contexto internacional, com particular incidência nas
operações dentro da UE. 

 Em cada um dos domínios de abordagem tem-se em vista o objetivo que visa o desenvolvimento de um espírito crítico e de iniciativa para que os alunos que
exerçam ou venham a exercer atividade na área contabilístico-fiscal sejam capazes de identificar as melhores práticas e, com autonomia, saber aplicá-las à
realidade própria de cada entidade.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 With regard to income taxation, we stress the importance of contextualization of the tax rules applicable to international flows of income, from the perspective of
domestic law but also of agreements internationally signed, particularly for the emerging discipline of OECD Model Convention and its relation to the
harmonization instruments issued by EU bodies.

 In terms of indirect taxation, the approach focuses primarily on analyzing the application of VAT in an international context, with particular focus on operations
within the EU. 

 In each domain of approach we aim the developing of a critical spirit and initiative to make students, who are pursuing or will pursue activities in Accounting
and/or Taxation, able to identify best practices and, with autonomy, to apply them to the reality of each entity.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
 • Visionamento de apresentações com os conteúdos temáticos definidos;

 • Documentos de texto em suporte audiovisual;
 • Resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;

 • Utilização dos códigos fiscais no acompanhamento da matéria lecionada.
  

A avaliação será contínua com a seguinte modalidade:
 1. Serão realizados dois testes parciais, com nota mínima de 8,00 valores em cada, sendo que a média final, para efeitos de aprovação, terá nota mínima de 9,5

valores.
 Em cada um dos testes será sujeita a avaliação a matéria lecionada até ao final da semana anterior à data do teste.

 As ponderações de cada teste parcial serão as seguintes:
 – 1.º Teste de avaliação – 75%.

 – 2.º Teste de avaliação – 25%.
 2. As épocas de avaliação de recurso e especial possuem como único elemento de avaliação o exame escrito com uma ponderação de 100% e nota mínima de

9,5 valores.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Will be used the following methodologies of teaching and learning:
 • Viewing presentations with the defined subject areas;

 • Text documents in audiovisual;
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• Solving exercises and assignments, individual and / or group;
 • Use tax codes to monitor the matter taught.

  
The evaluation will be continuous with the following arrangement:

 1. Will be two partial tests, with a minimum grade of 8,00 v. and the final average for approval, will have a minimum score of 9.5.
 In each of them will be subject to evaluation the subjects taught by the end of the week before the test date. The weights of each partial test will be the following:

 - 1. º Assessment test - 75%; 
 - 2. º Assessment test - 25%.

 2. The resource and special assessment times have the sole element of the assessment written exam with a weight of 100% and a minimum score of 9.5.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias propostas são adequadas ao cumprimento dos objetivos propostos na unidade curricular. 
 A apreensão dos conhecimentos e a aquisição das competências propostas deverá ser cumprida através de aulas teórico-práticas, nas quais o docente exponha

os pontos essenciais dos conteúdos programáticos propostos, completada pela disponibilização de sebentas de estudo. Os alunos e os docentes poderão
interagir e esclarecer eventuais dúvidas durante as aulas.

 A abordagem seguirá a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, considerando que se pretende que os alunos conheçam aprofundadamente a
problemática associada à tributação das operações internacionais e o seu contexto de aplicação prática. Assim, para além da abordagem teórica dos conceitos
e princípios, ao longo das aulas serão apresentados e analisados casos práticos e casos reais relacionados com a matéria discutida nas aulas.

 A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível e identificado pelo docente.
 

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methods proposed are adequate to meet the objectives proposed for the course. The acquisition of knowledge and skills proposed will be fulfilled with
theoretical-practical classes, in which the teacher sets out the key points of the syllabus proposed, supplemented by the provision of support documentation.
Students and teachers can interact to clarify any questions.

 The approach will follow the methodology based on theoretical-practical classes, considering that it is intended that the students
 deeply understand the problems related to the taxation of international operations and also the context of its practical application. Thus, in addition to theoretical

concepts and principles analysis, during the classes will be presented and analyzed case studies and real cases related to the topics discussed in class.
 The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material available and identified by the teacher.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.
 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.

 Estatuto dos Benefícios Fiscais
 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

 Regime do IVA nas Transações intracomunitárias.
 MORAIS, Rui Duarte (2005), “ Imputação de Lucros de Sociedades Não Residentes sujeitas a Um Regime Fiscal Privilegiado”, Coimbra Editora.

 OCDE (2017), “Modelo de convenção fiscal sobre o rendimento e o património”. http://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-
condensed-version-20745419.htm.

 PEREIRA, Paulo Rosado (2010), “Princípios do Direito Fiscal Internacional – Do paradigma clássico ao Direito Fiscal Europeu”, Almedina, Coimbra.
 PIRES, Manuel (1985),Da Dupla Tributação Jurídica Internacional Sobre o Rendimento, Centro de Estudos Fiscais, Lisboa.

 MORAIS, Rui Duarte (2007). Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra.
 XAVIER, Alberto (2017). Direito Tributário Internacional. Reimpressão da 2.ª Edição Atualizada, Almedina.

 

Anexo II - Projeto em Simulação Empresarial

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto em Simulação Empresarial

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Domingos Carlos de Lemos Martins (180 horas de contato anuais que corresponde a 90 horas em cada semestre)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O objetivo pedagógico do Projeto em Simulação Empresarial - PSE é o do reforço das competências adquiridas noutras unidades curriculares do Curso e a
consolidação das atitudes profissionais, pessoais e éticas.

 Visa ainda proporcionar ao estudante uma visão prática integrada no normal desenvolvimento do plano curricular do curso, procurando cobrir as necessidades
básicas que lhe assegurem uma abordagem mais fácil do mundo laboral e uma melhor compreensão da problemática profissional.

 Esta unidade curricular procura dotar os estudantes de competências profissionais através do desenvolvimento de raciocínio multidisciplinar, aplicando
metodologias de autoaprendizagem baseada em processos simulados de uma realidade empresarial.

 Com isto, esta unidade curricular tem como objetivo facilitar a transição do mundo académico para o empresarial.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The pedagogical object of PBS is to reinforce the skills acquired in other subjects throughout the course and to consolidate the professional, personal and
ethical atitudes.

 To provide the students a practical vision integrated in the regular development of the course curricular plan, focusing the basic needs which will ensure a better
approach and understanding of the world of work.

 This curricular unit seeks to provide students of professional skills through the development of multidisciplinary thinking, applying methodologies of self-
learning based on simulated processes a business reality.

 With this, this curricular Unit aims facilitate the transition from academic world for the corporate world.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Cumprimento das normas éticas e deontológicas na atividade de contabilista certificado;
 2. Abertura da contabilidade de acordo com uma atividade definida pelo grupo;

 3. Elaboração dos documentos de suporte a todas as operações com efeito contabilístico e fiscal;
 4. Mensuração e registo de todas as operações, em software de gestão adotado para o efeito;

 5. Admissão de trabalhadores e cumprimentos de todas as obrigações legais/fiscais, inerentes ao processamento salarial;
 6. Tratamento de contabilístico e fiscal do ativo;

 7. Formas de financiamento à atividade empresarial;
 8. Subsídios ao investimento e à exploração;

 9.Envio de declarações fiscais e cumprimento de todas as obrigações associadas;
 10. Encerramento de contas;

 11. Elaboração do relatório de gestão;
 11. Elaboração das demonstrações financeiras.

 
 
9.4.5. Syllabus:

 1. Compliance with ethical and deontological standards in the activity of certified accountant;
 2. Opening of accounting according to an activity defined by the group;

 3. Preparation of supporting documents for all operations with accounting and fiscal effect;
 4. Measurement and recognition of all operations, in management software adopted for this purpose;
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5. Admission of employers and compliance with all legal / tax obligations inherent in the salary processing;
 6. Accounting and tax treatment of assets;

 7. Forms of financing for business activity;
 8. Investment and exploration grants;

 9. Dispatch of tax returns and fulfillment of all associated obligations;
 10. Closing of accounts;

 11. Preparation of the management report;
 11. Preparation of the financial statements.
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A frequência da unidade curricular pressupõe como adquiridos todos os conhecimentos lecionados nas unidades curriculares do curso, cuja recapitulação, dos
temas principais, é considerada um fator de sucesso para a sua realização. Os alunos integrados no PSE devem ter conhecimentos informáticos que lhes
permitam realizar os trabalhos propostos.

 Por se tratar de uma unidade curricular multidisciplinar e interdisciplinar, sendo estes os conteúdos programáticos, e sendo aplicada uma metodologia de
autoaprendizagem, os objetivos propostos de dotar o estudante de maiores competências teóricas e práticas estão assegurados. 

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The attendance of the curricular unit considers that the students have acquired all the contents taught in the curricular units of course. During this semester,
students revise the principal contents which are essential for accomplishment of the PBS aims. The PBS students must have ITC skills in order to be able to
develop their projects.

 Because it is Because it is a multidisciplinary and interdisciplinary curriculum unit, these being the syllabus, and being applied a methodology of self-learning,
the proposed objectives to provide the student further theoretical and practical skills are assured.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O método pedagógico é orientado para o “saber fazer” e para o “aprender a aprender”, e tem por objetivo proporcionar aos alunos uma visão prática da sua
futura atividade profissional e facilitar a sua transição para o mundo do trabalho. O ensino/aprendizagem tem uma perspetiva multidisciplinar e deve estimular a
capacidade de pesquisa e a de trabalhar em grupo. A par da componente letiva espera-se que os alunos estudem os tópicos, pesquisem os temas, preparem e
planeiem atempadamente os trabalhos necessários para cada aula. Este estudo, pesquisa, planeamento e preparação são a base para a realização dos
trabalhos.

 A componente letiva do ensino processa-se através de aulas práticas. Ao longo do semestre os alunos são responsáveis pela constituição de uma empresa
simulada e pela realização das operações necessárias ao desenvolvimento da atividade da empresa.

 A avaliação contempla a realização de um relatório escrito com apresentação e uma componente de avaliação em sala de aula.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology is oriented to the “know-how” and “learning to learn” and it aims at giving the students a practical perspective of their future working activity
and making easy their transition to the world of work. The teaching/learning process includes a multidisciplinary perspective and students must be able to make
research and develop group work. Students are expected to attend the lectures, research and study the contents, plan and prepare the necessary topics
necessary for each session. These will be the basis for the development of their project work.

 The project is developed in practical classes. During the semester students are responsible for the creation of a simulated company and they have to make all
the necessary accounting and fiscal operations to develop the activities of the company. 

 The evaluation of the curriculum unit includes a written report with presentation and an evaluation component of the work done in class.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Esta unidade curricular baseia-se num modelo de aprendizagem baseado num paradigma experimental de integração de conhecimentos e de competências,
resultando em capacidades técnicas mais abrangentes, autónomas e eficazes. Além disso, esta metodologia de ensino desenvolve a capacidade de tomada de
decisões através da cooperação e trabalho em grupo.

 Sendo o objetivo pedagógico do PSE o fortalecimento das competências adquiridas em outras unidades curriculares dos cursos e a consolidação, dentro do
estabelecimento de ensino, das atitudes profissionais, pessoais e éticas, tal objetivo é plenamente alcançado com uma metodologia de aprendizagem ativa.
Com isto, os estudantes obtêm no ensino superior uma dualidade de práticas: a investigação e a experimentação. 
Este é um pilar educacional do ensino superior: formar verdadeiras competências através do “aprender a aprender”, com isto, aumenta-se a eficiência dos
cursos e a confiança dos empregadores nos mesmos.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 This curriculum unit is based on a learning model based on the experimental paradigm of integration of knowledge and skills, resulting in more comprehensive
technical capabilities autonomous and effective. In addition, this teaching methodology develops the ability of decision-making through cooperation and
teamwork.

 Being the educational goal of the BSP the strengthening of skills acquired in other curricular units of courses, and consolidation, within the educational
establishment, professional attitudes, ethical and personal, this goal is fully achieved, with an active learning methodology. With this, students get in higher
education a duality of practice: Research and experimentation.

 This is a educational pillar of higher education: form real competencies through the "learning to learn", with this, increase the efficiency of the courses and the
confidence of employers.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Código das Sociedades Comerciais – Decreto de Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 89/2017 de 28 de julho.
 - Código do Trabalho – Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, atualizada até à Lei 73/2017, de 16 de agosto. 

 - Sistema de Normalização Contabilístico - Decreto de Lei n.º 158/2009 de 13 de julho, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 98/2015 de 2 de junho
 - “SAF-T(PT) e Taxonomias” – Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, atualizada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro

 - Fiscal 2018, 18ª edição, fevereiro de 2018.
 - Rodrigues, João (2017), 6ª edição; Sistema de Normalização Contabilística Explicado, outubro de 2017, Porto Editora.

 
 

Anexo II - Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais I

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais I

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Domingos Carlos de Lemos Martins (45 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Através da interação com software de gestão, em laboratório,
 1. Conhecer e explorar ferramentas informáticas, ao nível de necessidades de informação e sua estrutura básica para o cumprimento das funções inerentes à

profissão de contabilística;
 2. Aceder a plataformas reais para percecionar os documentos que suportam as transações comerciais, relacionando a aprendizagem da contabilidade teórica

com a aplicação prática;
 3. Efetuar trabalhos práticos, aplicando a aprendizagem teórica lecionada nas Unidades Curriculares - UC de Contabilidade Financeira I, Contabilidade

Financeira II, Fiscalidade I e Direito das Sociedades Comerciais, conforme o decurso das aulas teóricas, no caso das últimas UC referidas, respetivamente;
 4. Demonstrar a perceção e consolidação dos conhecimentos anteriormente referidos, através da elaboração de trabalhos de avaliação.
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9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Through interaction with management software, in the laboratory,
 1. Understand and explore computer tools, at the level of information needs and its basic structure for the fulfilment of the functions inherent to the accounting

profession;
 2. Access real platforms to understand the documents that support the business transactions, relating the learning of theoretical accounting with the practical

application;
 3. To carry out practical work, applying the theoretical learning taught in the Curricular Units (UC) of Financial Accounting I, Financial Accounting II, Taxation I

and Business Law, according to the course of the theoretical classes, in the case of the last referred UC, respectively;
 4. Demonstrate the perception and consolidation of the previously mentioned knowledge, through the elaboration of evaluation works.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Software de gestão e Web Service;
 2. Documentos comerciais, planos de contas e movimentos contabilísticos

 a) Estrutura do plano de contas tendo em consideração o normativo aplicável e plano de Taxonomias;
 b) Reconhecimento e mensuração de operações de compra e venda de inventários;

 c) Reconhecimento e mensuração das várias operações de gastos e rendimentos que suportam uma atividade;
 d) Operações com descontos comerciais e financeiros;

 e) Apuramento do IVA;
 f) Ativos fixos tangíveis;

 h) Conferência de contas através de extratos;
 i) Emissão de balancetes;

 j) Inventários.
  

3. Declaração de Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares.
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Management Software and Web Service;
 2. Business documents, table of accounts and accounting movements

 a) Structure of the table of accounts taking into account the applicable regulations and Taxonomy plan;
 b) Recognition and measurement of purchase and sale operations;

 c) Recognition and measurement of the various operations of expenses and income that support an activity;
 d) Operations with commercial and financial discounts;

 e) VAT determination;
 f) Tangible fixed assets;

 h) Conference of accounts through extracts;
 i) Issuing of balance sheets;

 j) Inventories.
 3. Personal Income Tax Statement

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Esta unidade curricular permite a utilização dos meios tecnológicos específicos para a execução de tarefas que permitem a obtenção de competências básicas
para o exercício da profissão de contabilista.

 Com os conteúdos programáticos apresentados, o estudante obterá conhecimentos aplicados à prática contabilística e fiscal, através da execução e
monitorização de sistemas de informação, usando recursos modernos da tecnologia de informação e o recurso a WEB Service de utilização oficial. 

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This curricular unit allows the use of specific technological means to perform tasks that allow the achievement of basic skills for the exercise of the accounting
profession.

 With the programmatic content presented, the student will obtain knowledge applied to accounting and tax practice, through the execution and monitoring of
information systems, using modern information technology resources and using the official WEB Service.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões decorrem em sala de aula, a qual está equipada com equipamento informático para prática em software de gestão e acesso a outras serviços Web.
 Nas sessões são propostos exercícios práticos com questões de matérias lecionadas em outras unidades curriculares. Os exercícios são resolvidos nos

diversos módulos do programa informático tendo o aluno uma visão genérica das suas principais funcionalidades bem como da sua aplicação prática, em
respeito pelos normativos aplicáveis.

 A avaliação contemplará diversos métodos, nomeadamente teste de avaliação; trabalho com apresentação; presença em seminários/palestras.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The sessions take place in the classroom, which is equipped with computer equipment to practice in management software and access to other Web services.
 In the sessions are proposed practical exercises with questions of subjects taught in other curricular units. The exercises are solved in the various modules of

the computer program and the student has a generic vision of its main functionalities as well as its practical application, in compliance with the applicable
regulations.

 The evaluation will include several methods, namely evaluation test; work with presentation; presence in seminars / lectures.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A aplicação prática da aprendizagem lecionada em unidades curriculares diversas, permite ao estudante a consolidação dos conhecimentos obtidos em termos
teóricos e a sua compreensão. 

 A contribuição pedagógica para o processo de aprendizagem vocacionado para a prática, procura contribuir para que se alcancem os objetivos de preparação
dos estudantes para um futuro profissional de excelência com competências práticas e integradoras de conhecimentos.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The practical application of the learning taught in diverse curricular units, allows the student to consolidate the knowledge obtained in theoretical terms and their
understanding.

 The pedagogical contribution to the learning process aimed at the practice seeks to contribute to achieving the objectives of preparing students for a
professional future of excellence with practical skills and knowledge integration.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Código das Sociedades Comerciais – Decreto de Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 89/2017 de 28 de julho.
 - Sistema de Normalização Contabilístico - Decreto de Lei n.º 158/2009 de 13 de julho, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 98/2015 de 2 de junho
 - “SAF-T(PT) e Taxonomias” – Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, atualizada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro

 - Rodrigues, João (2017), 6ª edição; Sistema de Normalização Contabilística Explicado, outubro de 2017, Porto Editora.
 

 

Anexo II - Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais II

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Domingos Carlos de Lemos Martins (45 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Através da interação com software de gestão, em laboratório,
 1. Conhecer e explorar ferramentas informáticas, ao nível de necessidades de informação e sua estrutura básica para o cumprimento das funções inerentes à

profissão de contabilística;
 2. Aceder a plataformas reais para percecionar os documentos que suportam as transações comerciais, relacionando a aprendizagem da contabilidade teórica

com a aplicação prática;
 3. Efetuar trabalhos práticos, aplicando a aprendizagem teórica lecionada nas Unidades Curriculares - UC de Contabilidade Financeira II e Contabilidade das

Sociedades, Direito das Sociedades Comerciais e Direito do Trabalho e Segurança Social, conforme o decurso das aulas teóricas, no caso das últimas UC
referidas, respetivamente;

 4. Demonstrar a perceção e consolidação dos conhecimentos anteriormente referidos, através da elaboração de trabalhos de avaliação.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Through interaction with management software, in the laboratory,
 1. Understand and explore computer tools, at the level of information needs and its basic structure for the fulfilment of the functions inherent to the accounting

profession;
 2. Access real platforms to understand the documents that support the business transactions, relating the learning of theoretical accounting with the practical

application;
 3. To carry out practical work, applying the theoretical learning taught in the Curricular Units (UC) of Financial Accounting II and Corporate Accounting,

Corporate Law and Labor Law and Social Security, according to the course of the theoretical classes, in the case of the last mentioned UC , respectively;
 4. Demonstrate the perception and consolidation of the previously mentioned knowledge, through the elaboration of evaluation works.

  

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Constituição de sociedades e capital inicial;
 2. Modificações do capital;

 3. Gastos com pessoal e obrigações legais correspondentes;
 4. Locações;

 5. Aplicação de reservas e resultados.
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Constitution of commercial companies and initial share capital;
 2. Share capital modifications;

 3. Employers expenses and corresponding legal obligations;
 4. Leasing;

 5. Earnings and reserves applications.
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Esta unidade curricular permite a utilização dos meios tecnológicos específicos para a execução de tarefas que permitem a obtenção de competências básicas
para o exercício da profissão de contabilista.

 Com os conteúdos programáticos apresentados, o estudante obterá conhecimentos aplicados à prática contabilística e fiscal, através da execução e
monitorização de sistemas de informação, usando recursos modernos da tecnologia de informação e o recurso a WEB Service de utilização oficial. 

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This curricular unit allows the use of specific technological means to perform tasks that allow the achievement of basic skills for the exercise of the accounting
profession.

 With the programmatic content presented, the student will obtain knowledge applied to accounting and tax practice, through the execution and monitoring of
information systems, using modern information technology resources and using the official WEB Service.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões decorrem em sala de aula, a qual está equipada com equipamento informático para prática em software de gestão e acesso a outras serviços Web.
 Nas sessões são propostos exercícios práticos com questões de matérias lecionadas em outras unidades curriculares. Os exercícios são resolvidos nos

diversos módulos do programa informático tendo o aluno uma visão genérica das suas principais funcionalidades bem como da sua aplicação prática, em
respeito pelos normativos aplicáveis.

 A avaliação contemplará diversos métodos, nomeadamente teste de avaliação; trabalho com apresentação; presença em seminários/palestras.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The sessions take place in the classroom, which is equipped with computer equipment to practice in management software and access to other Web services.
 In the sessions are proposed practical exercises with questions of subjects taught in other curricular units. The exercises are solved in the various modules of

the computer program and the student has a generic vision of its main functionalities as well as its practical application, in compliance with the applicable
regulations.

 The evaluation will include several methods, namely evaluation test; work with presentation; presence in seminars / lectures.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A aplicação prática da aprendizagem lecionada em unidades curriculares diversas, permite ao estudante a consolidação dos conhecimentos obtidos em termos
teóricos e a sua compreensão. 

 A contribuição pedagógica para o processo de aprendizagem vocacionado para a prática, procura contribuir para que se alcancem os objetivos de preparação
dos estudantes para um futuro profissional de excelência com competências práticas e integradoras de conhecimentos.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The practical application of the learning taught in diverse curricular units, allows the student to consolidate the knowledge obtained in theoretical terms and their
understanding.

 The pedagogical contribution to the learning process aimed at the practice seeks to contribute to achieving the objectives of preparing students for a
professional future of excellence with practical skills and knowledge integration.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Código das Sociedades Comerciais – Decreto de Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 89/2017 de 28 de julho.
 - Código do Trabalho – Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, atualizada até à Lei 73/2017, de 16 de agosto. 

 - Sistema de Normalização Contabilístico - Decreto de Lei n.º 158/2009 de 13 de julho, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 98/2015 de 2 de junho
 - “SAF-T(PT) e Taxonomias” – Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, atualizada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro

 - Fiscal 2018, 18ª edição, fevereiro de 2018.
 - Rodrigues, João (2017), 6ª edição; Sistema de Normalização Contabilística Explicado, outubro de 2017, Porto Editora.

 
 

Anexo II - Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais III
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9.4.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas em sistemas de informação contabilístico-fiscais III

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Domingos Carlos de Lemos Martins (45 horas de contato)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Através da interação com software de gestão, em laboratório,
 1. Conhecer e explorar ferramentas informáticas, ao nível de necessidades de informação e sua estrutura básica para o cumprimento das funções inerentes à

profissão de contabilística;
 2. Aceder a plataformas reais para percecionar os documentos que suportam as transações comerciais, relacionando a aprendizagem da contabilidade teórica

com a aplicação prática;
 3. Efetuar trabalhos práticos, aplicando a aprendizagem teórica lecionada nas Unidades Curriculares - UC de Contabilidade Financeira II, Fiscalidade II e III,

conforme o decurso das aulas teóricas, no caso das últimas UC referidas, respetivamente;
 4. Demonstrar a perceção e consolidação dos conhecimentos anteriormente referidos, através da elaboração de trabalhos de avaliação.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Through interaction with management software, in the laboratory,
 1. Understand and explore computer tools, at the level of information needs and its basic structure for the fulfilment of the functions inherent to the accounting

profession;
 2. Access real platforms to understand the documents that support the business transactions, relating the learning of theoretical accounting with the practical

application;
 3. To carry out practical work, applying the theoretical learning taught in the Curricular Units (UC) of Financial Accounting II, Taxation II and III according to the

course of the theoretical classes, in the case of the last referred UC, respectively;
 4. Demonstrate the perception and consolidation of the previously mentioned knowledge, through the elaboration of evaluation works.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Operações de fim de exercício e balancete de regularizações;
 2. Apuramento do lucro tributável, reconhecimento do IRC e resultado líquido do período;

 3. Declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas;
 4. Demonstrações Financeiras;

 5. Declaração do IVA e reembolsos;
 6. Declaração Recapitulativa.

 
 
9.4.5. Syllabus:

 1. End-of-period operations;
 2. Determination of taxable income, recognition of Corporate Income Tax and net income for the period;

 3. Corporate Income Tax Statement
 4. Financial Statements;

 5. VAT declaration and refunds;
 6. Recapitulative Statement.

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Esta unidade curricular permite a utilização dos meios tecnológicos específicos para a execução de tarefas que permitem a obtenção de competências básicas
para o exercício da profissão de contabilista.

 Com os conteúdos programáticos apresentados, o estudante obterá conhecimentos aplicados à prática contabilística e fiscal, através da execução e
monitorização de sistemas de informação, usando recursos modernos da tecnologia de informação e o recurso a WEB Service de utilização oficial. 

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This curricular unit allows the use of specific technological means to perform tasks that allow the achievement of basic skills for the exercise of the accounting
profession.

 With the programmatic content presented, the student will obtain knowledge applied to accounting and tax practice, through the execution and monitoring of
information systems, using modern information technology resources and using the official WEB Service.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões decorrem em sala de aula, a qual está equipada com equipamento informático para prática em software de gestão e acesso a outras serviços Web.
 Nas sessões são propostos exercícios práticos com questões de matérias lecionadas em outras unidades curriculares. Os exercícios são resolvidos nos

diversos módulos do programa informático tendo o aluno uma visão genérica das suas principais funcionalidades bem como da sua aplicação prática, em
respeito pelos normativos aplicáveis.

 A avaliação contemplará diversos métodos, nomeadamente teste de avaliação; trabalho com apresentação; presença em seminários/palestras.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The sessions take place in the classroom, which is equipped with computer equipment to practice in management software and access to other Web services.
 In the sessions are proposed practical exercises with questions of subjects taught in other curricular units. The exercises are solved in the various modules of

the computer program and the student has a generic vision of its main functionalities as well as its practical application, in compliance with the applicable
regulations.

 The evaluation will include several methods, namely evaluation test; work with presentation; presence in seminars / lectures.
 

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A aplicação prática da aprendizagem lecionada em unidades curriculares diversas, permite ao estudante a consolidação dos conhecimentos obtidos em termos
teóricos e a sua compreensão. 

 A contribuição pedagógica para o processo de aprendizagem vocacionado para a prática, procura contribuir para que se alcancem os objetivos de preparação
dos estudantes para um futuro profissional de excelência com competências práticas e integradoras de conhecimentos.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The practical application of the learning taught in diverse curricular units, allows the student to consolidate the knowledge obtained in theoretical terms and their
understanding.

 The pedagogical contribution to the learning process aimed at the practice seeks to contribute to achieving the objectives of preparing students for a
professional future of excellence with practical skills and knowledge integration.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Código das Sociedades Comerciais – Decreto de Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 89/2017 de 28 de julho.
 - Código do Trabalho – Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, atualizada até à Lei 73/2017, de 16 de agosto. 

 - Sistema de Normalização Contabilístico - Decreto de Lei n.º 158/2009 de 13 de julho, atualizado até ao Decreto de Lei n.º 98/2015 de 2 de junho
 - “SAF-T(PT) e Taxonomias” – Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, atualizada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro

 - Fiscal 2018, 18ª edição, fevereiro de 2018.
 - Rodrigues, João (2017), 6ª edição; Sistema de Normalização Contabilística Explicado, outubro de 2017, Porto Editora.



21/06/2019 ACEF/1718/0125017 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=492e977e-9bc5-76df-fa20-5a4f8f3258a3&formId=ad2c3756-5592-3215-8bd9-… 52/52

 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - José Carlos de Castro Abreu

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Carlos de Castro Abreu

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
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