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MESTRADO 
CONTABILIDADE
E FINANÇAS
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O • Proporcionar aos profissionais conhecimentos aprofundados 
em Contabilidade e Finanças, que permitam melhorar as suas 
capacidades no desempenho de funções e valorizar a sua car-
reira profissional;

• Conferir uma formação complementar e especializada aos(às) 
recém-licenciados(as) que lhes possibilite lidar com situações 
complexas e exigentes da realidade contabilística e financeira 
empresarial;

• Desenvolver conhecimentos aprofundados sobre o Sistema de 
Normalização Contabilística e as suas implicações nas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas;

• Conferir novas competências na área das finanças, que permi-
tam avaliar e gerir as situações complexas que a atual conjuntu-
ra económico-financeira coloca às empresas;

• Proporcionar conhecimentos avançados e atuais sobre os mé-
todos, as técnicas e os instrumentos de gestão que possibilitem 
obter informações mais precisas da estrutura de custos e con-
tribuir para uma gestão empresarial mais eficiente;

• Atualizar e aprofundar os conhecimentos ao nível fiscal, atra-
vés de uma abordagem abrangente das regras de tributação 
do rendimento, valor acrescentado, património, planeamento 
fiscal e benefícios fiscais;

• Desenvolver competências práticas dos conhecimentos adqui-
ridos, quer através de um estágio, quer através da realização 
de uma tese de mestrado ou projeto, assim como competên-
cias metodológicas de investigação científica em Contabilida-
de e Finanças.

 

• Profissionais das áreas da gestão, contabilidade e financeira, com 
necessidades de formação avançada em contabilidade e finanças;

• Recém-licenciados(as) na área da gestão ou similares que pro-
curam obter uma formação especializada que lhes forneça 
competências acrescidas para entrar no mercado de trabalho.

Local: Viana do Castelo 
Duração: 3 semestres
Preço: Consultar Despacho IPVC sobre a propina de frequência 
para o ano letivo
Regime: Pós-laboral

CONTABILIDADE E FINANÇAS (APNOR)

Objetivos Condições de acesso

Candidaturas on-line

• Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos con-
ducente ao grau de mestre, sujeito às limitações quanti-
tativas definidas, os(as):

• Titulares do grau de Licenciatura organizada em 180 ECTS 
ou equivalente legal;

• Titulares de um grau académico superior estrangeiro con-
ferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado 
de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por 
um Estado aderente a este Processo;

• Titulares de um grau académico superior estrangeiro que 
seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau 
de licenciado(a)pelo Conselho Científico;

• Titulares de um grau de Licenciatura Bietápica ou de Li-
cenciatura organizada em 300 ECTS ou equivalente legal;

• Detentores(as) de um currículo académico, científico ou 
profissional que seja reconhecido como atestando capa-
cidade para realização deste ciclo de estudos pela Comis-
são Científica-Pedagógica dos cursos.

• O reconhecimento a que se referem as alíneas b) e e) do 
número anterior tem como efeito apenas o acesso a estes 
ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre e não 
confere ao(à) seu(sua) titular a equivalência ao grau de 
licenciado(a) ou reconhecimento desse grau.

Destinatários Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem consultar 
toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no respetivo Edital 
e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre 
este Mestrado?

Contactos da Escola

Lista de Unidades Curriculares Optativas 1
Análise e Gestão de Risco
Auditoria Financeira
Complementos de Contabilidade e Finanças Públicas
Finanças Comportamentais
Finanças Internacionais
Tratamento e Análise de Dados
Sistemas de Controlo de Gestão 

1º ano/1º semestre
Mtd. da Investigação e de Elaboração de Trabalhos
Complementos de Finanças Empresariais
Complementos de Contabilidade Financeira
Mercados e Instrumentos Financeiros
Optativa

1º ano/2º semestre
Tópicos Avançados de Fiscalidade
Contabilidade de Grupos Económicos
Avaliação de Empresas e de Negócios
Novas Tendências de Contabilidade de Gestão
Optativa

2º ano
Trabalho de Projeto/Estágio/Dissertação 2

1 O funcionamento das disciplinas opcionais está dependente de um número 
mínimo de inscrições por disciplina.

2 Dissertação de natureza científica ou trabalho de projeto, 
  originais e especialmente realizados para este fim, ou um 
  estágio de natureza profissional objeto de relatório final.

• Empresas, desempenhando funções nas áreas das finanças em-
presariais, contabilidade, auditoria e controlo de gestão;

• Empresas de auditoria e consultadoria;
• Banca de investimento e comercial;
• Administração fiscal;
• Instituições públicas e entidades privadas sem fins lucrativos, 

desempenhando funções na áreas contabilístico-financeira;
• Acesso à profissão de Contabilista Certificado e de Revisor Ofi-

cial de Contas, mediante o cumprimento de outros requisitos 
exigidos pelas Ordens.

Coordenador: Marta Guerreiro
e-mail: mguerreiro@estg.ipvc.pt

www.apnor.pt

Avenida do Atlântico, nº 644 
4900-348 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 819 700 
e-mail: academicos@estg.ipvc.pt
Site: www.estg.ipvc.pt

mailto:mguerreiro%40estg.ipvc.pt%20?subject=Mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20do%20mestrado
http://www.apnor.pt


Venha Conhecer a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Conhece a ESTG IPVC

https://www.youtube.com/watch?v=rgX_nsb6P-E



