2.ª Edição

CONTABILIDADE E
FISCALIDADE
Desenvolver uma visão integrada sobre a contabilidade
e a fiscalidade, com foco na versão mais recente das
normas nacionais e internacionais de contabilidade e no
planeamento fiscal das organizações

PARCEIROS

ACREDITAÇÕES, AFILIAÇÕES E RANKINGS

INDEG-ISCTE / EXECUTIVE MASTER

INDEG-ISCTE Executive Education

A LIDERAR A FORMAÇÃO
DE EXECUTIVOS DESDE 1988
O INDEG-ISCTE É A
PRIMEIRA ESCOLA DE
NEGÓCIOS DE PORTUGAL.
Pioneiro na associação universidade-empresas,
o INDEG-ISCTE é, desde a sua fundação, um centro de
excelência na formação de executivos. Ao longo da sua
existência tem vindo a antecipar os desafios que se colocam
à gestão das organizações, explorando temas inovadores e
concebendo soluções impactantes no desenvolvimento de
executivos e na obtenção de organizações de excelência.

VISÃO

SER RECONHECIDO COMO
A REFERÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO
DE EXECUTIVOS E ORGANIZAÇÕES
DA CPLP

ENTIDADES FUNDADORAS
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MISSÃO

CONTRIBUIR PARA UMA SOCIEDADE
SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS
DA FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS,
DO DESENVOLVIMENTO
DE ORGANIZAÇÕES
E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA
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EXECUTIVE
MASTER PROGRAMS
OS NOSSOS EXECUTIVE MASTERS,
DE VALIA PROFISSIONAL PROFUNDAMENTE
RECONHECIDA, REPRESENTAM A INOVAÇÃO
NOS PROGRAMAS DE ENSINO
PÓS-GRADUADO EM PORTUGAL
Criados em Portugal em 2007, pelo INDEG-ISCTE, estes
programas aprofundam as principais temáticas da gestão,
como a gestão geral, a contabilidade, as finanças, o
marketing, as operações ou os recursos humanos, uns
primando pela transversalidade e outros pelo grau de
especialização. Caracterizam-se por uma forte vertente
prática ou aplicacional, com base no fomento da partilha,
no estudo de casos reais e na variedade de temas e
experiências, num ambiente de permanente interação com a
realidade empresarial, promovido por um corpo docente de
excelência.
Estes programas, altamente valorizados pelo universo
empresarial, potenciam a melhor resposta aos desafios
da atualidade, possibilitam a conciliação com a atividade
profissional, predominantemente através do horário póslaboral, e permitem criar uma rede de contactos exclusiva
com outros participantes, docentes e alumni.
Destinam-se a profissionais com experiência consolidada
que procuram aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências, tendo em vista o reconhecimento e a
progressão na carreira.

DIPLOMA DE EXECUTIVE MASTER
A aprovação em todas as unidades curriculares concede
o direito a um diploma de “Executive Master”, com a
designação do programa frequentado, o total de 60 ECTS
(European Credit Transfer System) e a média final. O custo
do diploma está incluído na propina.
A atribuição de ECTS neste programa constitui uma
característica distintiva, na medida em que facilita a
transferência e a utilização dos créditos obtidos noutras
instituições, nacionais e internacionais.

GRAU ACADÉMICO DE MESTRE
Concluído o Executive Master, os participantes podem
candidatar-se ao grau de Mestre. Uma vez selecionados,
de acordo com os critérios de seleção e seriação em vigor
na ISCTE Business School nesse momento, os ECTS obtidos
neste Programa concorrem para a obtenção daquele grau.

CAREER DEVELOPMENT PROGRAM
A frequência de um Executive Master possibilita o acesso
ao Career Development Program, um programa intensivo,
facultativo, que tem como objetivo dotar os participantes
de um conjunto de competências e de ferramentas
fundamentais no desenvolvimento proativo da sua
carreira.

MÓDULOS IN
Os participantes nos Executive Masters poderão frequentar
módulos de iniciação nas várias áreas de conhecimento
ministradas no respetivo programa. Os módulos decorrerão
em setembro, em horário pós-laboral, estando a sua
realização sujeita a um número mínimo de inscritos.
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CORPO DOCENTE
DE REFERÊNCIA ACADÉMICA

EXPERIÊNCIA
EXECUTIVE MASTER

EXPERIÊNCIA CONSOLIDADA
NA FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS

EXCELÊNCIA DO
CORPO DOCENTE

VALORIZAÇÃO ACADÉMICA
DA QUALIFICAÇÃO
EXECUTIVA
RECONHECIMENTO
DE CRÉDITOS NO ACESSO
AO GRAU DE MESTRE

LIGAÇÃO PERMANENTE
AO MUNDO EMPRESARIAL

ACESSO
AO GRAU
DE MESTRE

PREMIADOS OS MELHORES
PARTICIPANTES E DOCENTES,
POR PROGRAMA

ESTUDO DE CASOS REAIS,
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

REALIDADE
EMPRESARIAL

DISCUSSÃO, PARTILHA
E APRENDIZAGEM COM OUTROS
PARTICIPANTES E DOCENTES

EXECUTIVE
MASTER

PREMIADO O MELHOR
PARTICIPANTE DE TODOS
OS PROGRAMAS

PARTILHA DE CONHECIMENTOS
E DE EXPERIÊNCIAS,
CONDUZIDAS POR
ESPECIALISTAS DE DIVERSOS
SETORES EMPRESARIAIS

NETWORKING COM REDE
ALUMNI EXCLUSIVA
REDE DE
CONTACTOS
PRIVILEGIADA

VALORIZAÇÃO
DO MÉRITO

CAREER
DEVELOPMENT
PROGRAM

FERRAMENTAS E COMPETÊNCIAS
FUNDAMENTAIS
INSTRUMENTOS PARA
O DESENVOLVIMENTO
PROATIVO DA CARREIRA
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EXECUTIVE MASTER

CONTABILIDADE
E FISCALIDADE
RAZÕES PARA FREQUENTAR ESTE PROGRAMA

O QUE DISTINGUE ESTE PROGRAMA?

■■

Atualizar conhecimentos em matéria de
contabilidade, no contexto de aplicação do Sistema de
Normalização Contabilística (SNC)

■■

Apresenta conteúdos rigorosos que incorporam as mais
recentes alterações nas normas de contabilidade,
nacionais e internacionais

■■

Desenvolver conhecimentos sobre as principais
diferenças entre o SNC e as IFRS

■■

■■

Compreender as relações entre a fiscalidade e a
contabilidade considerando o normativo em vigor

Desenvolve aspetos teóricos e práticos da tributação
do rendimento e do consumo das empresas,
com vista a uma adequada gestão fiscal nacional e
internacional

■■

Dominar as principais técnicas de gestão fiscal
das empresas que contribuam para um adequado
planeamento fiscal nacional e internacional das
organizações

■■

Privilegia o uso e a discussão de casos reais em sala de
aula

■■

Permite a interação, discussão, partilha e aprendizagem
com outros participantes e docentes reputados e o
networking com uma rede de alumni exclusiva

■■

Compreender e aprofundar os conceitos de compliance
e infração fiscal

■■

Contactar com casos reais de empresas nacionais e
internacionais, num ambiente estimulante e de forte
interação entre os participantes

DIREÇÃO
ISABEL LOURENÇO – DIRETORA
RICARDO CORREIA – DIRETOR EXECUTIVO
rcorreia@staff.uma.pt

A QUEM SE DESTINA?
■■

Quadros médios e superiores que integram as áreas de
contabilidade ou finanças

■■

Profissionais que utilizem, ou pretendam vir a dominar,
a fiscalidade das empresas

■■

Auditores e consultores

■■

Outros profissionais que pretendam atualizar os
seus conhecimentos em matéria de contabilidade e
fiscalidade

CORPO DOCENTE
■■

Informação disponível em guiadoaluno.uma.pt
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ESTRUTURA
DO PROGRAMA
■■

REPORTE FINANCEIRO E PERFORMANCE

■■

TRIBUTAÇÃO EM IVA

■■

CONTABILIDADE DE ATIVOS FIXOS

■■

TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO DAS SOCIEDADES

■■

CONTABILIDADE DE ATIVOS E PASSIVOS CORRENTES

■■

PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DE CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO

■■

CONTROLO DE GESTÃO DE GRUPOS ECONÓMICOS

■■

FISCALIDADE INTERNACIONAL

■■

DIREITO DAS SOCIEDADES

■■

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS AVANÇADA

■■

AUDITORIA CONTABILÍSTICO-FISCAL

Notas:
Recomenda-se um bom domínio da língua inglesa, visto que a bibliografia
em geral é nesse idioma e que algumas atividades poderão ser realizadas
no mesmo.
O programa poderá sofrer alterações. Para mais informações, consulte
indeg.iscte-iul.pt.
A realização do programa encontra-se sujeita a um número mínimo de
participantes.
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PROCESSO
DE ADMISSÃO
REQUISITOS
■■

Licenciatura nas áreas de Gestão,
Economia, Contabilidade, Direito ou outras
áreas afins à da pós-graduação

■■

Maturidade, drive e orientação para
resultados

CANDIDATURA
■■

Online em candidaturas.uma.pt

SELEÇÃO
■■

Classificação da licenciatura ou equivalente

■■

Avaliação do Curriculum Vitae

■■

Formação específica na área da pósgraduação

■■

Entrevista em caso de empate

INSCRIÇÃO
Presencial nos Serviços Académicos da UMa
■■

Apresentação do original e entrega de
fotocópia do certificado de habilitações da
licenciatura

■■

Apresentação do cartão de cidadão

■■

Liquidação integral da propina ou, quando
aplicável, da primeira prestação
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