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1. Descrição geral  

A EsACT-IPB vai disponibilizar o seu primeiro Winter Short Master, selecionando como área piloto a Contabilidade e 
Finanças. De forma genérica e mais abrangente, pretende-se dotar os formandos com competências avançadas na 
área de Contabilidade e Finanças. Numa perspetiva interna, com esta tipologia de formação inovadora, pretende-se 
complementar as competências adquiridas ao longo da Licenciatura em Gestão e Administração Pública (GAP), 
conferindo desta forma habilitações académicas necessárias para a inscrição como Contabilista Certificado 
 
1.1 Justificação e Enquadramento 

Em resultado da publicitação do Anúncio n.º 6060/2010, de 30 de junho, que especifica os critérios para o 
reconhecimento da habilitação académica adequada ao exercício da profissão de Contabilista Certificado, bem 
como dos esforços que a Comissão de Curso de GAP desenvolveu junto da atual Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OCC), efetivou-se um percurso que permite que a Licenciatura em GAP, complementada com formação 
adicional, reúna conformidade com os novos critérios académicos preconizados pela OCC. Simultaneamente com 
esta perspetiva mais funcional, pretende-se numa vertente de aprendizagem ao longo da vida, possibilitar o 
refrescar e atualização de conceitos a públicos com profissões consolidadas. 
 
1.2 Objetivos 

O Winter Short Master visa a aquisição de competências nucleares e complementares exigidas ao exercício da 
profissão de Contabilista Certificado. Nesta conformidade, e atendendo à crescente complexidade no contexto 
nacional e internacional, este curso pretende proporcionar conhecimentos, teóricos e práticos, em matérias 
contabilísticas e fiscais, fundamentais a uma gestão mais eficiente das organizações. 
 
1.3 Destinatários 

- Alunos e Ex-alunos da Licenciatura em GAP; 
- Titulares de um grau de bacharel ou de licenciado ou, ainda, de um grau equivalente nas áreas de Contabilidade, 
Finanças, Fiscalidade, Auditoria, Gestão, Economia, e áreas afins, que pretendam complementar/atualizar os seus 
conhecimentos na área de Contabilidade e Finanças; 
- Outros profissionais que pretendam adquirir conhecimentos nestas matérias.  
 
1.4 Módulos 

 
 
 
 
 
 
 
Módulo I – Conteúdo Programático 
1. Enquadramento dos grupos económicos: Breve rememoração de conceitos.  
2. Abordagem prévia às demonstrações financeiras individuais.  
3. Preparação e elaboração de demonstrações financeiras consolidadas.  
4. Operacionalização do processo de consolidação de contas.  
5. Reestruturações de empresas. 
 
Módulo II – Conteúdo Programático 
1. Introdução. 
2. A conceção dos sistemas de custeio e estratégias organizacionais. 
3. A contabilidade de gestão e a tomada de decisão. 
4. Planeamento e controlo. 
5. Desafios e mudança na contabilidade de gestão. 
 
 

Módulo Designação Nº horas 
I Contabilidade de Grupos Económicos 48 
II Novas Tendências de Contabilidade de Gestão 48 
III Tópicos Avançados de Fiscalidade  48 
IV Avaliação de Empresas e de Negócios  48 
V Introdução às Ciências Sociais e Ética e Deontologia Profissional 60 

Total 252 
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Módulo III – Conteúdo Programático 
1. A tributação do rendimento: Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).  
2. A tributação internacional do rendimento.  
3. O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).  
4. A tributação do Património: Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal Sobre as Transações de 
Imóveis (IMT).  
5. Os Benefícios Fiscais. 
 
Módulo IV – Conteúdo Programático 
1. O contexto da avaliação e o conceito de valor. 
2. Informação, due diligence, outlook & investimento. 
3. Avaliação com base no mercado: a utilização de diferentes múltiplos. 
4. Avaliação com base no rendimento: o modelo DCF. 
5. Avaliação dos lucros supranormais atualizados: goodwill; os modelos EVA e MVA. 
6. Avaliação através da teoria das opções. 
 
Módulo V – Conteúdo Programático 
1. Conhecimento e produção do conhecimento científico. 
2. Questões preliminares sobre as Ciências Sociais. 
3. A investigação e a recolha de informação em Ciências Sociais. 
4. A ética e a deontologia: conceitos imprescindíveis. 
5. Os códigos de ética e de deontologia profissional e as organizações profissionais. 
6. O Estatuto da OTOC e o código deontológico; princípios e regras estatutárias e deontológicas. 
 
 
2. Coordenação e Docência 

Cláudia S. Costa (claudia@ipb.pt) 
Diretora do Curso de Gestão e Administração Pública 
 
Corpo Docente:  

Catarina Fernandes (Módulo IV) | Doutora em Finanças. Docente da EsACT-IPB. Prestação de apoio na criação de 
empresas. 

Cláudia Costa (Módulo V) | Doutora em Ciências da Administração. Docente da EsACT-IPB. Diretora do Curso de 
Gestão e Administração Pública. 
Joana Fernandes (Módulo V) | Doutora em Engenharia Económica. Docente da EsACT-IPB. Coordenadora do 
Departamento de Ciências Empresariais e Jurídicas.   

João Franco (Módulo IV) | Doutor em Gestão e Direção de Empresas. Docente da EsACT-IPB. Consultor da ACISAT – 
Associação Empresarial do Alto Tâmega.  

José Paulo Rafael (Módulo III) | Mestre em Gestão. Docente da EsACT-IPB. Revisor Oficial de Contas (membro 
estagiário). 

Paula Ferrari (Módulo I) | Mestre em Contabilidade. Docente da EsACT-IPB. Contabilista Certificado em exercício. 
Rui Alexandre Pires (Módulo II) | Mestre em Contabilidade. Docente da EsACT-IPB. Contabilista Certificado. 
Principais áreas de interesse de investigação: Contabilidade de Gestão.  

 
 
3. Número de participantes 

O funcionamento do curso fica condicionado ao número mínimo de 15 participantes. 
 
4. Local 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo – Campus do Cruzeiro.  
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5. Valor a pagar 

Antigos e atuais alunos IPB: 450€.  
Outros: 550€. 
 
6. Datas e Horário 

O curso terá início a 05 de janeiro de 2017 e terminará a 05 de maio de 2017.  
Os módulos decorrerão no seguinte horário: quinta-feira 15h-21h | sexta-feira: 10h-21h. 
 
7. Avaliação de Competências e Certificação 

A avaliação de competências em cada módulo é da responsabilidade do(s) respetivo(s) formador(es). 
A aprovação em todos os módulos permitirá a obtenção de um Certificado de Conclusão, sendo igualmente incluído 
no Suplemento ao Diploma (quando aplicável). 
 

8. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas entre 29/11/2016 e 22/12/2016 através do preenchimento da ficha de inscrição 
disponível em: www.esact.pt. A decisão de aceitação das inscrições será comunicada até ao dia 28/12/2016. 

 
9. Pagamentos 

Antigos e atuais alunos IPB: 450€* 
Até 05/01/2017: 225€ 
Até 06/02/2017: 225€ 
 

Outros: 550€* 
Até 05/01/2017: 275€ 
Até 06/02/2017: 275€ 

 
* O pagamento a pronto tem um desconto de 5%.  
 
10. Outras Informações 
Coordenador dos Cursos de Curta Duração – Ricardo Correia  
E-mail: ricardojorge@ipb.pt  


