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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915226; 999426  - Auditoria 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 344 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Orlando Manuel Barrocas Roque 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125 15       30                               80 

 

Pré-requisitos (se aplicável): não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o estudante demonstrará que é capaz de: 

• Conhecer os métodos e técnicas a aplicar no desenvolvimento de auditoria às contas apresentadas pelas empresas; 

• Compreender a importância dos trabalhos de Auditoria como instrumento fundamental de gestão e organização de empresas; 

• Conhecer os principais aspectos da profissão de auditor, bem como as bases que poderão ser adquiridas quer para o 

seguimento da profissão, quer para qualquer outra actividade, nomeadamente no que respeita à metodologia, sistematização, 
disciplina e organização do trabalho a desenvolver. 

• Reconhecer a relevância do contacto com as normas internacionais e nacionais reflectidas no trabalho de Auditoria. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Origem e Evolução, Noção e Objectivos da Auditoria 

Tipos de Auditoria 

Auditoria interna versus Auditoria externa 

A Profissão de Auditor e a prática profissional de Auditoria e Revisão Legal de Contas 

Auditoria e as suas normas de referência 

Procedimentos e Testes de Auditoria 

Organização e Planificação do trabalho de Auditoria 

Controlo Interno 

Auditoria das peças financeiras 

Relatório e Pareceres 

Ajustamentos e rectificações 

Revisão do Trabalho 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

As competências de referência são as da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas de acordo com o Estatuto da Profissão e 
Código de Ética e Deontologia Profissional, descritas infra: 
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Fundamental: 

1. Estrutura conceptual das normas internacionais de Revisão/Auditoria 

2. Normas internacionais de Revisão/Auditoria 

3. Normas Técnicas de Revisão/Auditoria 

4. Directrizes de Revisão/Auditoria 

5. Regulamentos da CMVM 

6. Interpretações técnicas 

7. Recomendações técnicas 

Complementar: 

Risk Management 

Enquadramento do trabalho de auditoria informática 

Desenvolvimento e práticas em sistemas empresariais 

Parcial: 

Controlo interno em negócios apoiados em sistemas informáticos 

Auditoria a sistemas de informação empresariais 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão utilizados 2 modelos nesta unidade curricular: 

a) Sessões teóricas, onde são expostos os conteúdos programáticos por parte do docente: modelo participativo, onde o aluno 

além de ouvir e aprender com o professor será estimulado a participar, formular questões e demonstrar compreensão. 

b) Sessões teórico-práticas, onde o docente assume uma função tutorial guiando os alunos pelos exercicios práticos, resolução 
de problemas práticos, estimulando a sua oralidade. 

 

Os recursos serão disponibilizados pela plataforma Moodle, onde serão disponibilizadas todas as informações e conteúdos, 
bem como realizadas todas as atividades de aprendizagem, servindo assim de interação entre docentes e estudantes através 
de fóruns. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas serão teórica e teórico-práticas. 

As aulas com componente teórica serão suportadas em apresentação oral apoiadas em meios audiovisuais. 

Serão realizados trabalhos práticos pelos alunos sobre temas relacionados com a utilidade da informação financeira, 

preferencialmente com contacto directo com empresas e instituições similares 

As competências cognitivas são desenvolvidas através da exposição participativa e da resolução de exercícios. As 
competências práticas são dos trabalhos em grupo supervisionados. As competências de comunicação são adquiridas através 
de dinâmicas de grupo e das apresentações orais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

1. Avaliação contínua: Resolução de um exercício na sala de aula, individualmente ou por um grupo de 3/4 alunos. (Ponderação 
30 %); Teste de avaliação individual. (Ponderação 70 %). 

2. Regime alternativo de avaliação e Regime dos Trabalhadores-Estudantes: Resolução de um exercício na sala de aula, 

individualmente ou por um grupo de 3/4 alunos. (Ponderação 30 %); Teste de avaliação individual. (Ponderação 70%) 

Todos os alunos podem realizar um exame de recurso, a efectuar na época de recurso marcada no calendário escolar, sendo 
obrigatório inscreverem-se nos Serviços Académicos. 

3. Época especial / Melhoria de nota: Resolução de um exercício na sala de aula, individualmente ou por um grupo de 3/4 

alunos. (Ponderação 30 %); Teste de avaliação individual. (Ponderação 70 %). Poderão realizar estes exames os alunos que 
reúnam as condições estipuladas no Regulamento Escolar Interno. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Costa, Carlos B. (2017). Auditoria Financeira, Editora Rei dos Livros, Lisboa (é aconsehada sempre a última edição) 

Almeida, Bruno J. M. (2017). Manual de Auditoria Financeira Uma Análise Integrada Baseada no Risco (2ª Edição Revista e 
Atualizada). Escolar Editora, Lisboa. 
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Recursos diversos disponibilizados na página da disciplina. 

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2013/2014 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2011-04-13 


