Mestrado

Regime
Pós-Laboral

Lecionado
em
Português*

Auditoria
e Fiscalidade

Programa inovador altamente
proﬁssionalizante com realização
de estágios em diferentes auditoras.

*Pontualmente poderão existir disciplinas lecionadas em inglês.
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Mestrado

Auditoria
e Fiscalidade
O Mestrado em Auditoria e Fiscalidade alia a uma forte formação técnica em ambiente
universitário a aprendizagem em ambiente real. O curso inicia-se com disciplinas
de consolidação de conhecimentos em áreas como a contabilidade, direito e ﬁnanças.
No segundo semestre os alunos aprofundam conhecimentos relacionados com auditoria,
ﬁscalidade e direito. O terceiro e último semestre é dedicado à elaboração do trabalho
ﬁnal de mestrado. Neste semestre são disponibilizados estágios aos alunos permitindo
formação em ambiente empresarial com o objetivo de os suscitar para problemas reais
e os sensibilizar para a busca de soluções. Os alunos são encaminhados para diferentes
auditoras - PWC, Deloitte, BDO, Crowe Horwath, Mazars ou Grant Thornton - sendo
integrados em equipas de trabalho.

Plano de estudos
PERÍODO 1
Set - Jan

| Accounting and Management Control
| Contabilidade e Relato Financeiro
| Direito das Sociedades Comerciais
| Direito Fiscal
| Finanças Empresariais
| Seminários de Investigação

PERÍODO 2
Fev - Jun

| Auditoria
| International Accounting
| Accounting Quality
| Direito do Mercado de Valores
| Direito do Trabalho
| Planeamento Fiscal

O mestrado está direcionado para licenciados em início de carreira que pretendem consolidar
conhecimentos transversais na área da auditoria e ﬁscalidade, complementados por bases
sólidas em matérias aﬁns, com vista à obtenção de conhecimentos extremamente
valorizados pelo mundo empresarial.

| Processo e Contencioso Tributário
| Tecnologias de Informação para Auditoria
| Tópicos Avançados de IVA
| Seminários de Investigação

PERÍODO 3
Set - Jan

| Trabalho Final de Mestrado Auditoria e Fiscalidade

Saídas proﬁssionais
Como saídas proﬁssionais, aparecem, desde logo, as próprias empresas de auditoria parceiras do Mestrado.
Dadas as competências técnicas e proﬁssionais desenvolvidas quer em ambiente académico, quer em
ambiente real, em empresas conhecidas pela sua forte componente formativa, o Mestrado em Auditoria
e Fiscalidade apresenta-se ainda como um excelente passo de entrada no mundo empresarial, em especial
para quem entra na área das ﬁnanças, da contabilidade, da auditoria ou da consultoria ﬁscal.

Candidaturas
As candidaturas decorrem durante todo o ano existindo três fases de apreciação: março, julho e setembro.
Dado ser um mestrado de relevo para estudantes trabalhadores, o mestrado prevê, para além das vagas
com garantia de estágio, um contingente de vagas adicionais para alunos que não serão integrados
em estágio.

Parcerias
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