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Apresentação

A Pós-graduação em Contabilidade e Fiscalidade oferece a formação aprofundada e
transversal em áreas principais da contabilidade e fiscalidade empresarial portuguesa e
internacional, em horário pós-laboral. Com um corpo docente que junta académicos e
profissionais da Administração Tributária e Aduaneira e consultores, esta Pós-
graduação é adequada para quem pretenda consolidar uma carreira na área financeira
e fiscal. O objetivo geral deste curso é fornecer a sólida preparação aos profissionais e
académicos que pretendem rever e atualizar os seus conhecimentos em contabilidade
e fiscalidade, para dar resposta a problemas reais, determinar transversalmente as
implicações tributárias de casos concretos e avaliar criticamente as opções
contabilísticas e fiscais que se colocam na prática fiscal atual. Os conteúdos
programáticos aliados ao corpo docente é a garantia de um programa cientificamente
exigente e adequado à realidade profissional atual. A Pós-graduação oferece aos
participantes a possibilidade de obter conhecimentos avançados que associam a
contabilidade à fiscalidade, sendo relevantes para ingresso na profissão de Contabilista
Certificado e de acesso aos mestrados na área financeira. CURSO LECIONADO EM E-
LEARNING - podem encontrar informações e formas de aceder aos recursos e
tecnologias que disponibilizamos para ensino e colaboração a distância. Tudo à
distância de um CLICK! em: https://www.ulusofona.pt/click. Nota: As avaliações
individuais serão presenciais, a realizar ao longo do semestre ou em alternativa no final
do curso (período de exames em meados de abril de 2022).
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PLANO DE ESTUDOS

1º Ano / Tronco comum

Anual ects

Auditoria Fiscal 3

Contabilidade de Gestão 2

Contabilidade Financeira 3

Direito das Empresas 3

Fiscalidade 4

Fiscalidade Avançada 4

Garantias dos Contribuintes e Infrações Fiscais 3

Incentivos Fiscais 2

Normas Internacionais de Contabilidade 4

Princípios de Direito Fiscal 2
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