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Responder com rigor 
às alterações 
financeiras e fiscais 
que têm impacto
nas organizações
Benefícios

/ Adquirir competências que permitem dar resposta às 
alterações a que realidade empresarial está sujeita (ao nível dos 
mercados financeiros, normas internacionais de contabilidade 
e da legislação financeira, fiscal e comercial) / Assistir 
a conferências organizadas no âmbito da Pós-Graduação 
Finanças e Fiscalidade / Assistir a Masterclasses conduzidas 
por oradores nacionais e internacionais, em temas como 
Estratégia e Comunicação Organizacional, Design Thinking, 
Liderança, Data Mining ou Digital Transformation / Poder 
participar na Semana Internacional numa escola de negócios do 
Top Mundial. Em 2019, a semana internacional decorreu na IE 
Business School.

Porquê esta pós-graduação?

/ Desenhada em articulação e sob a mesma Direção do Mestrado 
em Finanças e Fiscalidade da Faculdade de Economia, 
que foi classificado como o melhor, em Portugal, pelo 5.º ano 
consecutivo e um dos melhores do mundo (#20) pelo Eduniversal 
Best Masters Ranking e pelo QS World University Ranking: Best 
Masters (#68) / Realização de um projeto com aplicação prática, 
acompanhado por um tutor experiente / Pós-Graduação com 
maior número de edições da Porto Business School / Corpo 
docente proveniente da U. Porto e oradores convidados de 
renome na área / Programa em Escola de Negócios do top 
mundial: #33 Financial Times European Executive Education 
Ranking.

Para quem?

/ Todos aqueles que desempenham ou pretendem 
vir a desempenhar funções de admnistração ou direção
financeira de entidades públicas ou privadas.



Estrutura
Curricular

O programa tem a duração de 270 horas de formação 
presencial, distribuídas em três módulos.

Finanças I / 16h
António Cerqueira / Correia da Silva
Contabilidade Financeira / 16h
Patrícia Teixeira Lopes / Rui Couto Viana
Finanças II / 16h
Elísio Brandão
IRC / 16h
Maria João Oliveira / Luís Miranda da Rocha
Projeto: Harmonização Fiscal Europeia / 23h
Elísio Brandão
Masterclass / 3h

IRS / 16h
Carlos Sá Carneiro / Vitorino Quelhas Ferreira
Consolidação de Contas e Controlo de Gestão / 16h
Samuel Pereira / Jorge Campino
Impostos sobre o Património / 16h
José Maria Pires
IVA / 16h
Nunes dos Reis
Projeto: Impostos e Estratégia Empresarial / 23h
Elísio Brandão / Vilaça da Fonseca
Masterclass / 3h

Gestão Fiscal / 16h
Vitor Negrais
Auditoria Financeira e Fiscal / 16h
Manuel Pereira / Isabel Cunha
Contencioso Fiscal / 16h
José Joaquim Almeida Lopes
Direito Empresarial / 16h
Vitor Ferraz / António Brandão Pinho
Projeto: Planeamento Financeiro e Otimização Fiscal / 23h
Elísio Brandão / Mendes de Almeida



Aprenda
com os melhores

Elísio Brandão
DIRETOR DO PROGRAMA

Professor Catedrático da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto. Exerceu funções de administração 
em empresas do setor industrial, energético, imobilíario, banca 
e holdings. Áreas de especialização: Finanças e Fiscalidade.

Uma oportunidade única de aprendizagem numa das melhores escolas de negócios 
do mundo, de acordo com o ranking do Financial Times. 

Possibilidade de viver uma experiência internacional e, simultaneamente, ter acesso às 
mais recentes tendências de gestão nos seguintes temas: Macro and Micro level 
industry strategies/ Leadership / People Skills / Strategic Decision-Making / 

Acreditamos que os futuros líderes devem estar preparados para antecipar a 
mudança, devem ser capazes de inspirar as suas equipas de modo a que, juntos, 
possam contribuir para o melhor desempenho da sua organização.

*Módulo opcional. Consulte-nos para mais informações.

Semana internacional na 
London Business School*



Perfil
dos participantes

Impacto
do programa

Background académico

Idade GéneroMédia de idades 32

“Pelo reconhecimento nacional e internacional que possui, pela experiência passada de outros 
colegas e nos quais obtive uma excelente opinião e a visão mais prática dos temas (e não tanto 
teórica, como na maioria dos estabelecimentos de ensino). Até ao momento só posso referir 
ganhos de conhecimento que tem aportado ao meu dia-a-dia. Estou, em algumas matérias, 
melhor preparado para o presente e futuro.”

Joaquim Ferreira
Diretor de Agência Banco Popular

“A realização deste programa foi, para mim, uma oportunidade de adquirir novos métodos 
de trabalho, aprofundar conhecimentos práticos nos domínios de finanças e fiscalidade, contactar 
com os melhores profissionais de cada área e um impulsionador importante no meu percurso 
profissional, pela troca de experiências com alunos e docentes que desempenham funções
em áreas de negócio diversificados, pelo incentivo à melhoria contínua e pelos elevados níveis
de exigência. Formação de excelência numa escola de excelência.”

Joana Pinheiro
Autoridade Tributária e Aduaneira

“Chamou-me desde logo a atenção a boa classificação do programa nos vários rankings 
que consultei. Chamou-me igualmente a atenção a excelência do corpo docente, pessoas
de destaque a nível nacional nas áreas de finanças e fiscalidade. Foram nove meses intensos
de partilha de experiências pessoais e profissionais. Aproveitei a possibilidade de conviver
de perto com destacadas figuras do panorama nacional, criei laços para a vida e, para terminar, 
tive a possibilidade de embarcas numa experiência internacional na London Business School.”

Mário Lemos
Diretor Financeiro SEARA, Indústria de Carnes�
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Pronto
para
explorar
connosco?

Candidaturas

Para embarcar neste processo deve possuir licenciatura ou grau superior. Na ausência 
de licenciatura, excecionalmente, poderão ser consideradas candidaturas
de profissionais com experiência relevante no âmbito do programa. O processo
de candidatura é realizado online em www.pbs.up.pt.

Diploma

Aos alunos que obtenham aprovação em todas as disciplinas será atribuído:
Diploma de Pós-Graduação em Finanças e fiscalidade.
Nos termos do respetivo Regulamento da Universidade do Porto, a Pós-Graduação 
em Finanças e Fiscalidade permite aos seus diplomados a obtenção de 45 créditos 
ECTS (European Credit Transfer System) na área das Ciências Empresariais. 

Descontos Comerciais

As empresas associadas da Porto Business School e seus colaboradores,
Alumni da Porto Business School e Alumni da Universidade do Porto beneficiam
de condições especiais. 
A Porto Business School tem acordos com várias instituições financeiras para 
obtenção de financiamento referente aos programas que oferece.
Contacte-nos ou visite-nos para mais informações.

Bolsas para alunos internacionais

A Porto Business School tem um programa de bolsas para alunos internacionais.
Para mais informações, contacte: 
international@pbs.up.pt

Informações
Para mais informações sobre os programas de Pós-Graduação contacte: 
pgs@pbs.up.pt 
.
O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações

1.ª Fase até 17 de maio (early bird fee) 

500 euros no momento da inscrição; 

5.400 euros cujo pagamento é repartido, de igual 

forma, no início de cada módulo; 

5.900 euros no total.

2.ª Fase até 12 de setembro de 2021

500 euros no momento da inscrição; 

6.100 euros cujo pagamento é repartido, de igual 

forma, no início de cada módulo;

6.600 euros no total. 



Avenida Fabril do Norte, 425, 
4460-314 Matosinhos, Portugal

+351 226 153 270
geral@pbs.up.pt
www.pbs.up.pt

Associação Porto
Business School (PBS) - U. Porto

Associado Académico:

Universidade do Porto

Associados não académicos: 

Amkor

Amorim

Associação de Antigos Alunos da FEP

Banco Angolano de Negócios e Comércio

Bial

BOSCH

BPI

Caixa Geral de Depósitos

Câmara Municipal do Porto

Cerealis

Cooprofar-Medlog

Deloitte

EDP

EDP Estudos e Consultoria

Efacec

Eurobic

F. Ramada, Aços e Indústrias, SA

Fundação Luso-Americana

Galp Energia

Gameiro e Associados

Grupo Gamobar

Grupo Mota-Engil

Grupo RAR

Liberty Seguros

Millennium bcp

Montepio

Natixis

NOS

Nors

Novo Banco

Proef

PWC

REN

Riopele

Samsung

SONAE

Super Bock Group

Local 
Porto Business School, 
Matosinhos
Face ao contexto atual e, de forma 
excecional, o programa pode ser 
frequentado em regime online  
(aulas com transmissão em 
direto). 

Próxima edição inicia 
Outubro, 2021

Horário 
Sextas-feiras, das 18h00 às 22h00 
Sábados das 9h00 às 13h00
Por questões relacionadas com 
feriados ou necessidades de 
avaliação, poderão, 
excecionalmente, ser utilizados 
outros dias da semana.

Duração 
3 módulos

Idioma
Português 

Investimento 
1.ª fase: 5.900€ 
(early bird fee até 17 de maio) 
2.ª fase: 6.600€ 
(ver condições no interior)


