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Objectivos  

Este curso de pós-graduação pretende ser um espaço de aprendizagem e de reflexão para os 

participantes que desejam aprofundar os seus conhecimentos sobre os conceitos 

contabilístico-fiscais e assim elevar as suas competências técnicas. Mais detalhadamente, o 

presente curso pretende que no final os seus participantes atinjam os seguintes objectivos: 

- Adquirir, aprofundar e consolidar conhecimentos técnicos na área da Contabilidade, 

Fiscalidade e Finanças que possibilitem os profissionais destas áreas responder pronta 

e eficazmente aos desafios que são colocados na preparação de informação de 

qualidade e tempestiva. 

- Identificar as implicações fiscais das decisões de gestão. 

- Possibilitar que os participantes criem uma rede de contactos e desenvolvam 

competências interpessoais (comunicação, integridade, liderança) que contribuam para 

um desempenho eficaz das suas funções. 

 

Destinatários 

- Licenciados nas áreas de Gestão, Economia, Contabilidade, Administração e outras 

áreas afins;  

- Pessoas que não possuindo uma licenciatura tenham um curriculum vitae na área da 

gestão empresarial que seja considerado relevante pela comissão científica da Pós-

Graduação; 

- Alunos licenciados ou bacharéis que tenham como objectivo obter uma forte 

preparação para concorrer à obtenção de certificação de TOC.  

- Técnicos Oficiais de Contas que pretendam realizar acções de formação conducentes à 

possibilidade de obter créditos no âmbito do Controlo de Qualidade da OTOC. 
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Perfis e Saídas Profissionais 

Este curso de pós-graduação ajudará os alunos a desenvolver, com perspectivas de elevado 

desempenho, funções nas seguintes actividades:  

- Administração e Direcção Financeira de empresas ou outras instituições;  

- Controlador Financeiro;  

- Consultoria nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade ou Finanças Empresariais;  

- Gabinetes de Contabilidade e de Fiscalidade;  

- Técnicos nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade ou Finanças Empresariais;  

- Contabilidade de entidades privadas e instituições públicas, a nível nacional ou local.  

 

Habilitações de Acesso e Candidaturas 

Podem candidatar-se à admissão neste curso de pós-graduação os:  

 

- Detentores de um grau académico superior equivalente ao 1º ciclo em áreas de 

Contabilidade, Gestão e Administração de Empresas, Finanças, Economia.  

- Detentores de um grau académico superior equivalente ao 1º ciclo em outras áreas, 

bem como os detentores que não possuindo uma licenciatura tenham um curriculum 

vitae que seja considerado relevante e adequado às exigências do curso ou 

demonstrem uma adequada preparação científica de base. Cabe ao Responsável pelo 

curso efectuar esta análise.  

 

Diploma 

O Diploma de Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Fiscalidade para PME’s será atribuído após a 

conclusão, com aproveitamento, do conjunto das unidades curriculares previstas no curso. No caso 

dos alunos admitidos no curso que não possuam habilitações equivalentes a uma licenciatura, será 

atribuído após a conclusão do curso, um Diploma de Curso de Especialização em Controlo de Gestão e 

Fiscalidade para PME’s 
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Organização e Condições de Funcionamento 

Este curso de pós-graduação envolve uma componente curricular composta por 10 unidades 

curriculares de 15 horas cada. Adicionalmente, serão organizados 2 seminários para os alunos da Pós-

Graduação ou para outras pessoas interessadas (seminário aberto) sob temas de interesse e 

oportunos para a gestão das PME’s. 

As aulas funcionam exclusivamente em regime pós-laboral, à sexta-feira das 17H às 20H e aos 

sábados das 9H30 às 12H e das 13H30 às 15H30. As disciplinas serão ministradas em regime contínuo, 

decorrendo a prova de avaliação de conhecimento após o término da leccionação de cada unidade 

curricular. Na calendarização das actividades serão respeitados os feriados nacionais e regionais, bem 

como o período tradicional de férias (Natal, Carnaval, Páscoa).  

 

Estrutura Curricular e Conteúdos Programáticos– 15 horas por unidade  

 ANÁLISE FINANCEIRA 
1. Informação contabilística  
2. Análise de rácios 
3. Gestão de resultados 

 
 
AUDITORIA FINANCEIRA 

1. Conceitos essenciais em auditoria: materialidade, risco de auditoria e prova de 
auditoria 

2. Planeamento e tipos de testes em auditoria  
3. Controlo Interno  
4. Relatório de auditoria 
5. Enquadramento legal 

 
 
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS E PROJECTOS 

1. Introdução / Conceitos Básicos  
2. Metodologia da Análise de Projectos  
3. Critérios de Avaliação de projectos 
4. Técnicas de avaliação de empresas 
5. Interacção entre investimento e financiamento 
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CONTABILIDADE FINANCEIRA 

1. A estrutura conceptual da Contabilidade Financeira 
2. Activos fixos tangíveis e intangíveis  
3. Passivos correntes e contingentes  
4. Contabilidade de grupos económicos 

 
 
CONTROLO DE GESTÃO 

1. Sistema ABC 
2. Centros de responsabilidade e preços de transferência 
3. Avaliação da performance 
4. Sistema de incentivos 

 
 
FINANÇAS IMOBILIÁRIAS 

1. Introdução aos Mercados Imobiliários 
2. Avaliação Imobiliária e Análise de Investimentos 
3. Gestão de carteiras imobiliárias 

 
 
FINANCIAMENTO DE EMPRESA 

1. A gestão de tesouraria 
2. A gestão de crédito de clientes 
3. O financiamento de curto prazo 
4. O financiamento baseado em capitais próprios 
5. Os empréstimos obrigacionistas  

 
 
GESTÃO FISCAL 

1. Introdução. As empresas e os impostos. Importância da gestão fiscal  
2. Gestão fiscal - princípios fundamentais  
3. Gestão fiscal e formas de exercício da actividade empresarial  
4. Gestão fiscal das reorganizações empresariais e dos grupos económicos  

 
 
SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS I - IVA 

1. A tributação do consumo e a sua coordenação internacional 
2. Incidência 
3. Isenções 
4. Valor tributável 



 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
6 

5. Taxas. As taxas de IVA das Regiões Autónomas 
6. Liquidação e pagamento 
7. Obrigações dos contribuintes: declarativas, contabilísticas e de facturação 
8. O regime do IVA nas transacções intracomunitárias (RITI) 
9. As alterações do IVA que entrarão em vigor na União Europeia em 2010  

 
 
SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS II - IRC  

1. Incidência  
2. Isenções  
3. Determinação da matéria colectável  
4. Taxas  
5. Liquidação e pagamento  
6. Obrigações acessórias  

 

 

Equivalências para o Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças 

Empresariais 

Os alunos que realizarem, com sucesso, a Pós-graduação em Controlo de Gestão e 

Fiscalidade para PME’s poderão candidatar-se à posteriori ao Mestrado de Contabilidade, 

Fiscalidade e Finanças Empresariais que decorre no ISEG, obtendo equivalência a 30 ECTS.  

 

Pré-Inscrições 

A realização da Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Fiscalidade para PME’s, em parceria 

com o ISEG está sujeita ao número de 30 participantes. 

As pré-inscrições deverão ser efectuadas através do preenchimento da Ficha de Pré-Inscrição 

no período de 01 a 30 de Julho de 2010, que deverão ser enviadas para o Departamento de 

Formação da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (Rua da Palha, nº 4-14 – AH, fax: 

295204817, e-mail: formacao@ccah.eu). 
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Somente após o término do período de pré-inscrições é que se confirmará a realização do 

curso e consequentemente os interessados serão contactados para efectivarem as suas 

inscrições. 

No período de pré-inscrições não há lugar a qualquer pagamento. 

 

Preços e Condições de Pagamento (caso o curso obtenha o nº mínimo de 

participantes) 

A propina estabelecida para o curso reparte-se da seguinte forma: 

Taxa de candidatura                                100 Euros 

Matrícula                                                2.100 Euros 

Início da 6.ª unidade curricular          1.400 Euros  

Total 3.600 Euros  

Não se efectuam devoluções de propinas.   
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Ficha de Pré-Inscrição 
Curso : Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Fiscalidade para PME’s 

CCAH E ISEG 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

Nome(Completo):  ______________________________________________ 

Data de Nascimento:  ___/___/___ Estado civil: ______________________ 

Nacionalidade: _____________________ Naturalidade: ___________ 

B.I. número: ______________ Emitido em: ___/___/___ Arquivo: ___ 

Nº Contribuinte: ______________  

Residência: ______________________________________________ 

Código Postal: _______-____ _________________  

Telefone: __________________ 

Telemóvel: ________________ Email: ___________________ 

 

HABILITAÇÕES 

 

Grau Académico: ______________________________________________ 

Universidade: ______________________________________________ 

Ano de Conclusão: ________ Classificação final: ________________ 
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OUTRA FORMAÇÃO 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Conhecimento de Línguas Estrangeiras: 

(assinale com um X) 

 

Bons Médios Fracos 

 Falado Lido Escrito Falado Lido Escrito Falado Lido Escrito 

Inglês 
         

Francês          

Outra:___________ 

 

         

 

 

 

 

 

Data: ___/___/___ Assinatura:  

____________________________________________ 
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