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Mestrado em Contabilidade  

Regras de transição para o novo plano de estudos 

Preâmbulo: 

O novo plano de estudos entrará em vigor a partir do ano letivo de 2022/2023.  

A alteração proposta passa pela substituição, no plano curricular obrigatório, da UC 

“Investimentos financeiros: Mercados à Vista e a Prazo” de tipo semestral, inserida na 

área científica de Finanças (FE), por uma outra, também semestral, inserida na mesma área, 

designada “Análise do relato das administrações públicas”. Uma vez que a primeira UC 

estava enquadrada no primeiro semestre do curso e, de modo que a nova UC seja lecionada 

ao segundo semestre, dando sequência à UC “Contabilidade Pública Avançada I”, a UC 

“Auditoria Financeira” foi transferida do segundo para o primeiro semestre, com alterações 

(transferências) de horas de contacto (horas) e créditos entre as UC envolvidas nesta 

alteração. No contexto desta alteração pretende-se, ainda, manter o número de horas de 

contacto (horas) total e de créditos atualmente previstos em cada um dos dois semestres do 

primeiro ano, bem como assegurar o mesmo número de horas de contacto (horas) total e de 

créditos para as duas UC relativas a Contabilidade Pública Avançada I e II. 

Regras a observar para a transição de plano 

Regime de transição 

1. A alteração proposta entrará em vigor no ano letivo seguinte à data da publicação em diário 

da república.  

2. Os alunos inscritos em qualquer um dos dois anos letivos imediatamente anteriores ao de 

entrada em vigor destas alterações que tenham em atraso as UC do antigo plano de estudos 

objeto de alteração:  

a. Devem efetuar as UC em atraso no ano letivo de entrada em vigor exclusivamente 

através do regime de exame (época normal ou de recurso, no semestre correspondente), 
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ficando sujeitos aos prazos para apresentação da dissertação previstos no ano 

correspondente ao da sua inscrição; 

b. Não cumprindo com o referido em a), transitarão para o novo plano de estudos com 

creditação automática relativamente às UC já efetuadas, e que não foram alteradas no 

novo plano, frequentando as UC em falta já no âmbito do novo plano de estudos;  

c. Nos casos abrangidos pela alínea a), os ECTS a atribuir e o cálculo da média de curso 

serão considerados de acordo com o plano antigo. Nos casos abrangidos pela alínea b), 

os ECTS a atribuir e o cálculo da média serão considerados de acordo com o novo plano. 

3. Os alunos que completem a parte curricular do plano de estudos anterior ou posterior à 

alteração proposta deverão completar a Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio 

nos mesmos termos previstos no regulamento de estudos do segundo ciclo do ISCAL em 

vigor à data da inscrição nesta mesma UC.  

4. Os alunos que possuam a parte escolar incompleta pedirão creditações às UC onde 

obtiveram aproveitamento e completarão o ciclo de estudos à luz do plano de estudos em 

vigor à data do reingresso. Os alunos que possuam a parte escolar completa, segundo o plano 

de estudos prévio a esta alteração, deverão apenas completar com sucesso a 

Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio, seguindo-se as regras do anterior 

plano de estudos na atribuição dos ECTS e cálculo da média de curso. 

5. Aos planos de estudos anteriores à entrada em vigor desta alteração aplicar-se-ão os 

quadros de equivalência já aprovados em cada caso. 

Quadro de equivalências (quando aplicável) 

Plano de Estudos Anterior  Plano de Estudos Novo 

 UCs Equivalentes 

1.º Semestre  

Contabilidade Financeira Avançada I Contabilidade Financeira Avançada I 

Contabilidade de Gestão Avançada I Contabilidade de Gestão Avançada I 

Contabilidade Pública Avançada Contabilidade Pública Avançada 

Auditoria Financeira  Auditoria Financeira  
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Metodologias de Investigação    Metodologias de Investigação    

Unidades curriculares optativas 

Complementos de Fiscalidade Empresarial Complementos de Fiscalidade Empresarial 

Contabilidade Bancária Contabilidade Bancária 

Investimentos Financeiros: Mercados à Vista e a 
Prazo  

Investimentos Financeiros: Mercados à Vista e a 
Prazo  

 

2.º Semestre  

Contabilidade Financeira Avançada II  Contabilidade Financeira Avançada II  

Contabilidade de Gestão Avançada II Contabilidade de Gestão Avançada II 

Concentração de Empresas e Consolidação de Contas Concentração de Empresas e Consolidação de 
Contas 

Análise do relato das administrações públicas  …  

Investigação em Contabilidade e Relato Investigação em Contabilidade e Relato 

Unidades curriculares optativas 

Contabilidade de Seguros Contabilidade de Seguros 

Técnicas de Apoio à Decisão em Contabilidade Técnicas de Apoio à Decisão em Contabilidade 

Análise e Avaliação de Empresas  Análise e Avaliação de Empresas 

 

Lisboa, março de 2022 


