Pós-Graduação

Contabilidade e Finanças
para Juristas

NUNO CÔRTE-REAL

Diretor do programa
ncortereal@porto.ucp.pt
É reconhecida a grande complementaridade entre o Direito e a Gestão. São ciências
que se completam e que, em muitos domínios, têm fronteiras de tal forma ténues que
quase se confundem.
A Contabilidade e as Finanças são, por sua vez, dos domínios especíﬁcos da Gestão
que mais interesse vêm despertando nos proﬁssionais do Direito e, em particular,
naqueles que atuam ou pretendem atuar predominantemente na área do Direito
Económico.
É neste contexto que surge esta Pós-Graduação. Concebida e organizada pela Católica
Porto Business School em parceria com o Conselho Regional do Porto da Ordem dos
Advogados. Neste sentido, independentemente da inquestionável utilidade que ela
possa ter para qualquer jurista que desempenhe ou pretenda desempenhar funções de
gestão na organização onde exerce a sua atividade a sua primordial missão é a de
contribuir para que ele adquira competências que lhe permitam um mais eﬁcaz e
completo desempenho enquanto proﬁssional do Direito.

As sessões da Pós-Graduação terão uma abordagem pragmática, na qual os temas
serão ilustrados em casos práticos e sempre que possível reais, permitindo que os
conhecimentos adquiridos sejam facilmente transferíveis para a vida proﬁssional.

INVESTIMENTO
2 500 € + IVA

DURAÇÃO
112 horas

FUNCIONAMENTO
DESTINATÁRIOS
Advogados, advogados estagiários, juízes, magistrados do Ministério Público e
jurisconsultos que queiram complementar a sua formação jurídica de base com uma

2 sessões semanais 17h00 | 21h00

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Católica Porto Business School

especialização na área da Contabilidade e Finanças.

DATAS DE REALIZAÇÃO
28 de setembro

2019

PARCERIA

www.catolicabs.porto.ucp.pt
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Coordenação Executiva:
Margarida Mota
mmota@porto.ucp.pt | 226 196 260

PLANO DE ESTUDOS
DISCIPLINA

HORAS

ECTS

DOCENTES

Cálculo Financeiro

8

Nuno Côrte-Real

2

Microeconomia

8

Vasco Rodrigues

2

Contabilidade Financeira

16

Luís Abrantes

4

Finanças Empresariais

16

Luís Pacheco

4

Contabilidade de Gestão

16

Miguel Soares

4

Análise de Negócios e Investimentos

8

Gonçalo Faria

2

Decisões de Financiamento

8

João Pinto

2

Fusões & Aquisições

8

Luís Pacheco

2

Política de Concorrência e Regulação

8

Álvaro Nascimento

2

Negociação

8

Carlos Ribeiro

2

Concorrência e Regulação

8

Álvaro Nascimento

2

OBJETIVOS
Tratando-se de uma Pós-Graduação especíﬁca, focada na Contabilidade e Finanças, o seu objetivo é, desde logo, dotar os participantes dos
conhecimentos adequados nestas áreas, nomeadamente dos seus principais conceitos, métodos e técnicas, de forma a que ﬁquem capacitados a:
• Compreender a Contabilidade enquanto sistema de informação de apoio à Gestão;
• Interpretar as principais peças das demonstrações contabilísticas e ﬁnanceiras, nomeadamente o Balanço, a
Demonstração de Resultados e a Demonstração dos Fluxos de Caixa;
• Calcular custos e elaborar orçamentos;
• Determinar o valor económico e ﬁnanceiro de um ativo, nomeadamente de uma empresa, ou de um negócio em geral;
• Decidir a melhor forma de ﬁnanciar um qualquer projeto ou negócio;
Proporcionando estas competências esta Pós-Graduação tem, ainda, os seguintes objetivos mais mediatos:
• Contribuir de forma decisiva para uma melhor compreensão do Direito por parte dos seus participantes, em particular nas áreas do Direito
Económico;
• Capacitar os participantes para novas áreas de intervenção, alargando as alternativas para a sua atividade proﬁssional.

AVALIAÇÃO
Todos os módulos terão avaliação própria. As provas de avaliação, nomedamente provas de exame, serão realizadas às sextas-feiras, nas semanas
em que não há sessões, e logo após o ﬁnal de cada módulo.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
a) A propina de frequência terá um desconto de 10% no caso de haver duas inscrições da mesma instituição.
b) Os antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa beneﬁciarão de um desconto de 10%.
c) Os advogados estagiários inscritos no Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados terão um desconto de 10%.
d) O pagamento a pronto da totalidade da propina de frequência confere um desconto de 5%.
Com exceção do desconto referido em d) – que é acumulável com qualquer um dos outros – os descontos não são acumuláveis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. A informação constante nesta brochura, ainda que correta à data de produção, não
é vinculativa.
Para mais informações sobre a oferta formativa e condições gerais da Católica Porto Business School, por favor visite
www.catolicabs.porto.ucp.pt

Membro da

Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto
T. 226 196 260

