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Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da
Contabilidade. O Mestrado em
Contabilidade, Fiscalidade e
Finanças Empresariais está
desenhado para os atuais e futuros
profissionais das áreas da
Contabilidade, Fiscalidade e
Finanças Empresariais que desejam
desempenhar as suas funções com
elevado nível de sucesso
profissional e pessoal.

7 razões para escolher
o Mestrado em
Contabilidade,
Fiscalidade e Finanças

“Escolhi o mestrado de CFFE
do ISEG com o objetivo de
consolidar e aprofundar os
conhecimentos adquiridos no
domínio das áreas
contabilístico-fiscal, propósito esse que
foi alcançado na plenitude graças a um
programa abrangente, atualizado e
desafiante e a um corpo docente de
invejável qualidade.”

Empresariais

@ISEG Lisbon

Deloitte
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Este mestrado forma
quadros de elevada
competência técnica em
áreas científicas muito
relevantes para as empresas,
nomeadamente:
contabilidade, fiscalidade,
auditoria, controlo de gestão
e financiamento das
empresas.

Os alunos são provenientes
de diferentes países e
instituições de ensino, o que
promove a diversidade e
alarga a network individual.

Este curso ajuda a
desenvolver uma cultura de
exigência, rigor e qualidade,
tornando-se um fator
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos.

04
Os Trabalhos Finais de
Mestrado apresentam uma
qualidade científica relevante
e de interesse para o meio
empresarial.

05
Praticamente a totalidade
dos alunos consegue obter
colocação no mercado de
trabalho antes do término do
curso, sendo essa
empregabilidade garantida
por entidades de relevo na
economia portuguesa.

RODRIGO MARIZ CABRAL
Tax Analyst

06
O corpo docente é experiente
e tem uma ligação estreita
entre a vertente académica e
a realidade empresarial.

07
Ambiente de aprendizagem
baseado em estudos de casos
que possibilita a ligação entre
os conceitos e a prática
contextualizada nos desafios
que as organizações
enfrentam na esfera nacional
e internacional.
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plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Auditoria Financeira

Contabilidade em Entidades
Complexas

Ética

Análise de Investimentos
Contabilidade Financeira
Avançada
Fiscalidade I
Análise de Dados

4
ano 2 · semestre 2

Finanças Empresariais
Fiscalidade II
Sistemas de Controlo de
Gestão

Optativa II
Trabalho Final de Mestrado

Gestão Fiscal

Optativa I e II
Análise de Demonstrações
Financeiras
Corporate Governance
Gestão de Risco

Trabalho Final de Mestrado

Optativa I

História Monetária e Financeira

key
facts

Fundamentos de Finanças
Contabilidade de Gestão
Avançada
Unidade curricular de outros
mestrados do ISEG

INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Diurno no 1º ano
Pós-Laboral no 2ºano
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA:
Português
PARCERIAS:
Deloitte, EY, KPMG e PWC para a
realização de Professional Business Cases
PROPINAS:
Alunos da UE: €6850
Aluno fora da UE: €8150
COORDENAÇÃO:
Ana Morais
António Samagaio
Cristina Gaio Silva
RANKING:

Classificado nº 47 – Top 100 Best Masters
in Accounting, Western Europe.

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG faz parte da
Universidade de Lisboa, uma
universidade líder de acordo
com o ranking de Xangai
(ARWU).

O ISEG pertence ao UNITE! University Network for
Innovation, Technology and
Engineering - uma rede que
visa promover a cooperação
entre instituições de ensino
superior na Europa.

O ISEG está localizado no
coração de Lisboa, uma
cidade europeia luminosa,
vibrante, multicultural e
cosmopolita.
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Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Investigação de Alta
Qualidade.
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O ISEG está comprometido
com os United Nation's
Sustainable Development
Goals SDG’s para 2030.

Os estudantes do ISEG
beneficiam de um ambiente
Open Minded, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.

05
O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.

08
Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case Study,
melhor dissertação de
mestrado ou distinções em
projetos e concursos
internacionais.

ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS E PROTOCOLOS:

MEMBRO:

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/cffe
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(+351) 213 925 900
ISEG
Rua das Francesinhas
1200-675 Lisboa · Portugal

O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

