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MESTRADO EM
CONTABILIDADE E
FINANÇAS

APRESENTAÇÃO
Numa sociedade cada vez mais compe� � va é imprescindível que os profi ssionais das 
diferentes áreas possuam conhecimentos avançados e se encontrem tecnicamente 
atualizados. Neste âmbito são de realçar as áreas contabilís� cas e fi nanceiras por 
desempenharem um papel extremamente relevante no funcionamento de todas as 
en� dades, sejam estas públicas ou privadas. 
É neste contexto que se enquadra o curso de Mestrado em Contabilidade e Finanças, 
no qual são abordadas um conjunto de matérias que visam complementar e aprofundar 
os programas dos cursos de licenciatura em Gestão, Finanças, Contabilidade, Auditoria 
e áreas afi ns, procurando acrescer valor aos profi ssionais destas áreas e a quem nelas 
possui interesse. 
O curso reúne 120 créditos distribuídos por dois anos curriculares, conduzindo à 
obtenção do grau de mestre em Contabilidade e Finanças. No entanto, aos estudantes 
que optem por não realizar a dissertação mas que concluam com aproveitamento as 
UC´s dos dois primeiros semestres, será emi� do um cer� fi cado de especialização na 
área cien� fi ca do Curso.

OBJETIVOS
Complementar a formação ministrada nos cursos de Licenciatura em Gestão, Finanças, 
Contabilidade, Auditoria e áreas afi ns, facultando aos diplomados a possibilidade de 
reforçarem e atualizarem os seus conhecimentos em áreas tão relevantes como a 
contabilidade e as fi nanças, cuja permanente evolução impõe a necessidade de uma 
regular atualização de conhecimentos. Neste sen� do também se realça o facto deste 
curso poder contribuir para um reforço dos conhecimentos por parte dos atuais e dos 
futuros Contabilistas Cer� fi cados.

Coordenador de Curso
Maria do Sacramento Basílio | mestrado_contabfi nancas@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/estig-m_confi n

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Complementos de Contabilidade Financeira                                                      6,0

Complementos de Finanças Empresariais                                                                      5,0

Complementos de Fiscalidade I                                                                       4,0

Contabilidade de Gestão Avançada                                                                5,0

Gestão de Processos de Negócio e de Informação                                     5,0 

Mercados e Instrumentos Financeiros                                                          5,0

Aplicações Sectoriais da Contabilidade                                                                      5,0

Complementos de Fiscalidade II                                                                      4,0

Contabilidade de Grupos Empresariais                                                          6,0

Contabilidade e Finanças Públicas                                                                                     5,0

Finanças Internacionais                                                                                    5,0

Opção - Análise e Gestão do Risco ou Auditoria e Controlo                      5,0

2º Ano  | 1º Semestre                                                                      ECTS

Esta� s� ca e Análise de Dados                                                                          5,0

Seminários de Inves� gação em Contabilidade/Finanças                             5,0

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Contabilidade e Finanças

2º Ano  | Anual                                                                                 ECTS

Dissertação / Trabalho de Projeto / Estágio                                                     50,0


