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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se uma abordagem atual e fundamentada da revisão legal de contas e das normas 
internacionais de auditoria, que permita consolidar conhecimentos e competências 
adquiridas ao nível das técnicas de verificação de contas e da auditoria, em particular. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Auditoria – definição, importância e questões de enquadramento; enquadramento 
legal, diretivas da U.E. e propostas de evolução; a prestação de contas. 

2. Regulamentação, ética e deontologia profissional e normas internacionais de 
auditoria 

3. Aspetos gerais de auditoria: objetivos gerais do auditor independente; termos do 
trabalho; documentação; responsabilidade do auditor e fraude; consideração de leis 
e regulamentos numa auditoria de demonstrações financeiras e prova de auditoria. 

4. Planeamento da auditoria, materialidade e resposta ao risco 

5. Sistema Contabilístico e de Controlo Interno 

6. Procedimentos de auditoria e amostragem 

7. Controlo da Qualidade 

8. Finalização da auditoria e relato 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁ TICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos realçam a importância e propõem o estudo das normas 
internacionais de auditoria, de forma integrada, procedendo-se à sua arrumação numa 
sequência lógica compatível com a realização do trabalho de auditoria. 
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4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Costa, C. B. (2010). Auditoria Financeira – Teoria & Prática, Lisboa: Ed. Rei dos 
Livros. 

• Costa, C. B. & Alves, G. C. (2011). Casos Práticos de Auditoria Financeira. Lisboa: 
Rei dos Livros. 

• IFAC (2010). Manual das Normas Internacionais de Controlo de Qualidade, 
Auditoria, Revisão, Outros Trabalhos de Garantia de Fiabilidade e Serviços 
Relacionados. Lisboa: OROC. 

• Magro, F. (2013). Auditoria Financeira e Controlo Interno: Plataforma de e-learning. 
Guarda: ESTG. 

• Ordem dos Técnicos de Oficiais de Contas (2013). SITOC. Lisboa: OTOC 

• Ordem dos Revisores de Oficiais de Contas (2013). Manual do Revisor Oficial de 
Contas. Lisboa: OROC. 

• Alguns sites da internet: 

www.cnc.min-financas.pt 
www.oroc.pt 
www.otoc.pt 

  www.iasb.org.uk 
  www.ifac.org 
  www.fasb.org/ 
  www.aicpa.org 
  ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_en.htm 
  ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm 
   

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Frequência: 10 ou mais valores. 

Orientação tutorial: incentivo em termos a definir previamente  

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE EN SINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

No final do curso pretende-se que cada estudante consiga identificar, de forma 
fundamentada e crítica, as normas de auditoria a aplicar em cada fase do trabalho de 
auditoria. 

Paro o efeito utiliza-se o método expositivo para introdução das normas e respetivos 
conteúdos, analisam-se situações correntes, estimula-se o debate e a troca de experiências 
e resolvem-se casos práticos. 

Com a orientação tutorial, pretende-se melhorar a auto aprendizagem por forma a que o 
estudante desenvolva a consolidação de conhecimentos e competências. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não há regras especiais de assiduidade a observar pelos estudantes 

Guarda, 21 de março de 2013 

Docente                                                                                  Coordenador da área disciplinar 

 

 


