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Mestrado em Análise Financeira 

Regras de transição para o novo plano de estudos 

Preâmbulo: 

O novo plano de estudos entrará em vigor a partir do ano lectivo 2015/2016. Entre o novo plano e o 

anterior existem muitas semelhanças, incluindo UCs com a mesma designação. Todavia, foram 

eliminadas algumas UCs. 

Regras a observar para a transição 

1- Alunos que no ano lectivo 2015/2016 tenham UCs em atraso do antigo plano de estudos: 

 

a. Em 2015/2016 obterão equivalência automática segundo o quadro em anexo; 

b. Para completar a parte curricular do Mestrado frequentarão e deverão ter 

aproveitamento em todas as UCs em falta segundo o novo plano de estudos; 

c. Os ECTS a atribuir e o cálculo da média de curso, seguirá a distribuição de ECTS 

que resulta do novo plano de estudos. 

 

2- Alunos que no ano lectivo 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 tenham completado a parte 

curricular do anterior plano de estudos (Contabilidade e Análise Financeira): 

Estes alunos deverão completar a Dissertação/Trabalho de Projecto/Estágio, a qual, 

no contexto do plano de estudos anterior confere os 60 ECTS necessários para 

completar o Mestrado. 

3- Reingressos 

a. Os alunos com a parte escolar incompleta obterão equivalência automática às UCs 

onde obtiveram aproveitamento e completarão o ciclo de estudos, segundo as regras 

do novo plano de estudos. 

b. Aos alunos com a parte escolar completa segundo o antigo plano de estudos, 

bastará completar com sucesso a Dissertação/Trabalho de Projecto/Estágio, 

seguindo-se as regras do anterior plano de estudos na atribuição dos ECTS e 

cálculo da média de curso, até 2017/2018. 

 

4- O plano de transição manter-se-á em vigor até ao final do ano lectivo 2017/2018, para os 

alunos que tenham a parte escolar completa no plano antigo. A partir de 2018/2019 

funcionará exclusivamente o plano de estudos de Análise Financeira e os alunos serão 

integrados de acordo com a tabela de equivalências (anexo).  
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Tabela de Equivalências 

  
 Novo plano de estudos Plano antigo 

1º Ano - 1º Semestre   

  

 Unidades Curriculares   

Finanças Empresariais Finanças Empresariais 

Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira 

Avaliação de Acções e Outros Investimentos Análise e Avaliação de Acções 

Análise e Avaliação de Derivados Análise e Avaliação de Derivados 

Inglês para Finanças Inglês para Finanças (op.) 

Metodologias de Investigação Metodologias de Investigação 

  
 1º Ano - 2º Semestre   

  

 Unidades Curriculares   

Métodos Quantitativos para Finanças Estatística Aplicada às Finanças (op.) 

Economia e Mercados Financeiros Complementos de Economia (op.) 

Gestão de Carteiras Gestão de Carteiras 

Análise de Relatórios e Contas Análise de Relatórios e Contas 

Avaliação de Obrigações e Produtos 
Estruturados 

Análise e Avaliação de Obrigações 

Regulação, Ética e Governance Ética e Deontologia Profissional 

  

  

 
Sem correspondência: 

 
Fusões, Aquisições e R. de Empresas (op.) 

 
Finanças Internacionais (op.) 

 
Auditoria Interna e Operacional (op.) 

 

Regulação e Supervisão do M. Fin. Port. (op.) 

 
Complementos de Fiscalidade 

 
Riscos Empresariais e Controlo Interno 

 
Complementos de Contabilidade de Gestão (op). 

 

Lisboa,14 de Julho de 2015, com alterações introduzidas em 28 de Novembro 2016 

 


