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OBJETIVOS 
 

Revisão e atualização de conhecimentos relacionados com as matérias objeto de avaliação no 

contexto do exame de avaliação profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados. Deste 

modo, as matérias são abordadas numa perspetiva teórica e prática, com resoluções de 

questões que integraram enunciados de provas realizadas, a fim de preparar de modo adequado 

os candidatos. 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Bacharéis e licenciados em cursos das áreas das ciências económico-sociais, que pretendam 

proceder à sua inscrição como Contabilistas Certificados. 

- Estudantes em fase de conclusão do curso de licenciatura, que pretendam proceder à sua 

inscrição como Contabilistas Certificados; 

- Outros interessados que pretendam rever, integrar e atualizar conhecimentos. 

 

 

MÓDULOS / CARGA HORÁRIA / PROPINA 
 

O curso terá uma duração máxima de 128 horas, distribuídas do modo seguinte: 

 

 

Módulos 
 

Carga 
Horária 

Propina 

Estudantes/Diplomados 
IPCA 

Outros 

Contabilidade Financeira 36 Horas € 130,00 € 190,00 

Contabilidade Analítica 36 Horas € 130,00 € 190,00 

Fiscalidade 38 Horas € 150,00 € 210,00 

Ética e Deontologia 
Profissional 

18 Horas € 50,00 € 80,00 

Todos os Módulos 128 Horas € 320,00 € 450,00 

 

 

 

CALENDARIZAÇÃO 
 

Início (previsto): 6 de abril de 2020 

 

Funcionamento: Regime pós-laboral (não necessariamente todos os dias indicados) 

 

Segunda a sexta-feira  19:00 horas - 23:00 horas 

Sábado 09:00 horas - 13:00 horas 
14:00 horas - 18:00 horas 
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CANDIDATURAS 
 

Datas de Interesse 

Candidaturas Até 1 de abril de 2020 

 

- A candidatura ao curso é realizada por via eletrónica, através do portal 
https://web.ipca.pt/gesconf/gestao/novoRegistoEventoP/b2742c92e26d9312d02c6daf0a

de1840.  
 

- Após a formalização da candidatura, os serviços financeiros indicam, através de mensagem de 

correio eletrónico, a referência Multibanco (MB) e o valor a pagar.  

 
- O pagamento deve ser integral e efetuado dentro dos prazos estabelecidos pelos serviços 

financeiros aquando do envio da mensagem de correio eletrónico.  

 
- O recibo referente ao pagamento é entregue no decurso da realização do curso ou é obtido 

através da plataforma SIGA (no caso de estudante ou de ex-estudante do Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave).  

 

- Em caso de desistência da inscrição, apenas há reembolso do valor pago se a desistência 

ocorrer até 48 horas antes do início do curso e mediante motivo devidamente fundamentado, 

apresentado à Coordenação do Curso. 

 
- O curso só funciona com um número mínimo de 20 formandos. 

 
- Aos formandos que participem, no mínimo, em ¾ das sessões é atribuído um certificado de 

participação no curso. 

 
- Inscrições limitadas (máximo 35), por ordem de entrada. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

Dr. Jorge Mota  

 

CONTACTOS 
 

Dr. Jorge Mota  
Escola Superior de Gestão  
jmota@ipca.pt 
 
 
Receção da Escola Superior de Gestão 
253802500 
cursoocc@ipca.pt 


