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Assunto: SatisfacSo dos crit6rios acad6micos definidos pela OCC.
Exmo. Senhor.

Na sequencia da V/ solicitaqao e conseqlentes estudos desenvolvidos pela Ordem dos Contabilistas

Certificados, somos pela presente a remeter, em documento anexo, uma analise sobre como os alunos
da licenciatura em Gesieo, minor de finanQas empresariais da Universidade Aberta podem reunir
conformidade com os crit6Iios acad6micos da Ordem previstos no AnUncio n.o 6060/2010, publicado
em D.R., 2." s6rie, de 30 de junho, nomeadamente, com Iecurso a unidades adicionais da mesma
licenciatura

Quaisquer d[v;das e/ou clariflcagSo de assuntos relacionados com a presente comunicaeao d€verao
ser remetidas ao cuidado da conselho Diretivo da Ordem por correio para a morada da sede da
Ordem, via fax para o n." 217957332 ou via e-mail para @Isel!9jllC!!9@.q!99,.p1.
Sem outro assunto de momento, subscrevenio-nos com elevada comidelaqao.
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Analise do enouadramento com as competencias acad6micas Dam a inscriceo como Contabilista
Cerlificado. publicadas no Anincio n.o 6060/2010 para a licenciatura om Gestao. minor em
financas emprcsariais. da Universidade Abetta.
1. Enquadramento

Na sequencia da solicitagao da Universidade Abe(a, procedemos a an5ljse da verificaqao das compeigncias
academicas no embito da licenciatura em Gesteo, minor em finanQas empresariais (cf. plano de esiudos
publicedo no Despacho n." 9024/20'15), com base na informa9eo acaddmica apresentada para o efeito sobre
as unidades curriculares disponiveis nesta licenciatura.

2. ApreciaeAo da licenciatura
2.'1.

Requisitos ouanlitativos (n.o 2 a

n.o 4 e n.o 14 do

Anincio

n.o 6060/20'10)

Obse.vado o plano de estudos da licencialura em Gestao, minor em finanqas empresa ais, (L) face aos
requisitos quantitativos minimos delinidos para cada area nuclear e para as ereas complementares (OCC),
informamos dos seguintes resuliados:
2.1.1. Areas Nucleares
36
18
18

Contabilidade e Relato Financeiro
contabilidade Analilica e de GesEo
Fiscalidade
Finanqas
Direito das Empresas
Etica e Deonlologie

Tolais:
(')

-

ECTS
r*)
27

N.O

occ

occ

14
14

L
30
24
18

18

14

18

12

I

s

3

2

3

occ

occ r)

L

'105

a4

102

Con percentagem de tobfincia (redugeo de 25% pan cada erea nuclea.. e redu?ao de 20% para total).

Assim regrsta-se que, em ler'rlos quant.talivos.

>
>

Temos a verificagao do minimo unit6rio definido para todas as 6reas nucleares (em ECTS);
Temos a verilica9eo do mlnimo definido para o coniunto das dreas nucleares.

Para apuramento dos valores expressos na coluna da tabela acima identificada com'L", foram consideradas
as seguintes unidades curriculares do p,ano de estudos indicado, por 6rea nuclear

.

Contabilidade e Relato Financeiro: 'Conlabilidade Financeira'; 'Contabilidade Financeira AvanQada";
"Conlabilidade de Grupos Empresariais"; 'Contabilidade de lnsliluiQ6es Financeiras' (#)i

''Conlabilidade Publica' (#).

.

Contabilidade Analitica e de Gestao: 'Contabilidade de Geslao'; 'Gesteo da Produgao e Operaq6es';
"Contabilidade de Gestao Avangada'; 'Conkolo de Gestao"l

.
.

Fiscalidade: "Fiscalidade l'; "Fiscaiidade

ll'(#); "Fiscalidade lll"

(#);

Financas: "Matematica Financeira"; "Finangas Empresariais"; 'Avaliagao de lnvestimentos"; 'lnvestimentos

Financeiros'i

.
.

Direito das Emoresasr "Direito Comercial"; "Direito do Trabalho" (#);

(#)

-

Etica e Deontolooia: "Etica e Deontologia dos TOC" (#).

Nota: Unidades curriculares optativas que excedem os 180 ECTS necesserias para obten9eo do
grau de licenciatura.
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2.1.2 Areas complementares
N.O

6
6

Auditoria
Organizageo e Gestao de Empresas
Economia
Ma{emdtica
Tecnologias e Sisternas de lnformaqao
lngl6s para Neg6cios
Total:

ECTS

12

6
12

N." ECTS
42

Assim regista-se que, em termos quantitativos:

>

Temos a verificaggo de um minimo de 4 6Ieas complementares;

>

Temos a verificagao do minimo definido para o conjunto das 6reas complementares de 40 ECTS (OCC).

Pera apuEmento dos valores expressos na coluna da tabela acima identificada com "L", foram
consideaadas as seguintes unidades curriculares do plano de estudos indicado, por 6rea complementar:

.
.
.
.
.

A!t!!!gIiAr "Auditoria Financeira";
Oroanizacao e Gestao de Empresas: "Princlpios de Gesteo';
Economia: "Macroeconomia": "Microeconomia";
Matematicar "lntrodugao e Estatistica Aplicada"

Tecnolooias e Sistemas de lnformacao: lnformatica de GesEo": "Sistemas de lnformaeao para a
Gestao":

.

lnqles !ara Neodcios: sem unidades curriculares enquadraveis.

2.2. Requisitos em contelidos proo6m6ticos {n

o

7 a n." 13 do Antncio n

o

6060/2010)

Da analise e ofeda de unidades curiculares disponlvel no plano de estudos da licenciatlre em Geslao, rainor
em linanQas empresarias, conclui-se que a mesma permite a verillcagao plena dos topicos program6licos
minimos definidos para as 6reas nucleares e para as areas complementares indicadas

3. unidades adicionais oara .euni. as comgetencias acad6micas (cf.

n.'5 do AnUncio

n.o 6060/2010)

Tendo-se apurado que as unidades curiculares, disponlveis na referida licenciatura, para a reunieo completa
das competencias nas 6reas nucleares excede os 180 ECTS necess6rios para a conclusao da licenciatura
(vide ponto 2 1 . 1 ) reie mos que, confofine p.evisto no n " 5 do An[ncio n. " 6060/201 0, sed possivel o recurso
a frequ6ncia de unidades curriculares adicionais em regime extracurricular.

Nesta circunstancia, os alunos dessa licenciatura poderao frequentar as unidades curriculares optativas que
neo puderem realizar duranle as oblengSo do curso, a saber: "Contabilidade de lnstituigoes Financeiras"; ou

'Contabilidade Prlblica"; ou "Fiscalidade

ll"; ou'Fiscalidade lll"; ou "Djreito do Trabalho'; ou 'Etica

e

Deonlologie dosTOC".

,1.g.glsEsae
Face ao exposto, conclul-se a existCncia de um percurso academico para os alunos da Universidade Aberta
poderem teunir a bese acad6mica necessdria para a inscrigeo como Contabilista Certificado, confolme allnea

b) do n.o 1 do a(igo 2.o do Regula renio de lnscrigao, Estagio e Exame Pronssionais (alendendo as
disposic6es kansit6rias do n.o 1 do artigo 5.'da Lei n.o 139/2015), atraves da conclusao da licenciatura em
Gesteo, minor de finangas empresadas, com a realizaqao de unidades cuniculares adicionais em regime
extracuricular.
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2.

3.
4,
5.
6.
7.
8.

"Mark9ting'
'Aneliss EstatElica'

'i3€!tto do Roertlos Humanos'
'Tecnologia e lnoYa9lo'

'Gestto Esfa$gica'
'Comuni@eo em GasEo'
"Cas.os de FlnalEas'

0.'G€sinbdePME'
10, 'GsEo do Conheclmento'
11. 56stao do T€laerlm Ssdor'
12- 'Pen€erlra& Crltico am G€r6o'
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