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"Ao ingressar no Mestrado em Contabilidade e Finanças, o objectivo era aprofundar os meus 
conhecimentos na área financeira numa instituição que me desse garantias de sucesso. A 
componente prática do mestrado deu-me as ferramentas essenciais para a contínua formação 
das minhas competências. Concluir o mestrado foi, sem dúvida, um ponto de viragem na 
evolução do meu percurso profissional". 
 

 

 

 

 

 

"No Mestrado em Contabilidade e Finanças não só aprendi imensas coisas novas como também 
reforcei os conhecimentos anteriormente adquiridos. Os temas abordados eram bastante 
complexos e desafiantes, mas facilmente ultrapassados fruto da qualidade do ensino e empenho 
de todos os professores. 
Sem dúvida que é um mestrado de excelência que prepara os alunos para enfrentar os desafios 
mais complexos do setor empresarial. Hoje sou auditor na PwC e lido diariamente com empresas 
cotadas em bolsa, onde estes temas são regulares e consigo resolver todas as questões de forma 
simples fruto da preparação que este excelente mestrado proporcionou." 
 

  

Jorge Rafael 

Auditor na PwC 

Isabel Gomes 

Controller Gestão no Grupo MCoutinho 



 

 

 

 

“A escolha do Mestrado em Contabilidade e Finanças revelou-se acertada porque proporcionou, 
de forma importante, reforçar a minha formação académica, profissional e científica através da 
aprendizagem e consolidação de conhecimentos em assuntos-chave das áreas. 
Simultaneamente, a relação de esforço/qualidade/recompensa foi equilibrada ao longo do 
mestrado permitindo um crescimento sustentado. 
A juntar ao plano de estudos, o corpo docente experiente e flexível, os trabalhos individuais e de 
grupo, a frequência de seminários e congressos possibilitou o conhecimento de novas linhas de 
investigação, bem como a aquisição de bases para a progressão em cada uma delas. Mais tarde, 
estas competências revelaram-se fundamentais através da conquista do Prémio da APOTEC em 
História da Contabilidade “Martim Noel Monteiro”. Este derivou da dissertação de mestrado. 
Por fim, destaco a fácil integração de estudantes provenientes de outras áreas e instituições, 
bem como a relação próxima que o ISCAP estabelece com os seus parceiros que em muito 
contribui para a colocação dos seus alunos no mercado de trabalho.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A formação contínua é importante no percurso profissional de todos. Seja através da 
autoformação, seja através de um curso mais formal e estruturado. Alguns anos depois de 
terminar a licenciatura senti necessidade de aumentar e atualizar os meus conhecimentos na 
área financeira. Após pesquisa de várias alternativas, a decisão foi o ISCAP devido, 
essencialmente, aos conteúdos das várias cadeiras do currículo. A frequência do Mestrado em 
Contabilidade e Finanças possibilitou-me melhorar as competências e saberes, através de novas 
bases na área da contabilidade, fiscalidade e finanças. Também o trabalho de investigação, que 
levou à minha dissertação de mestrado, permitiu-me ganhar competências na área de 
organização e estruturação de trabalhos científicos. Aplico regularmente de forma direta ou 
indireta os conhecimentos adquiridos neste curso, onde tive o privilégio de conhecer excelentes 
docentes e profissionais inspiradores.” 
 

  

Patrícia Barbedo 

Docente Ensino Superior 
Doutoranda em Contabilidade na UMinho 

Prémio APOTEC 2014 

Patrícia Pereira 

Trade Finance no Millennium BCP 



 

 

 
 

“Sou licenciado em Contabilidade e Administração e mestre em Contabilidade e Finanças pelo 
ISCAP. Ingressei neste mestrado no ano lectivo de 2015/2016, o que se revelou essencial para 
adquirir e aprofundar conhecimentos nestas áreas, como resultado do ambiente de espírito 
crítico e da capacidade de análise que é promovida pelos docentes. Este ciclo de estudos 
também me despertou para novos interesses, nomeadamente, a área de investigação científica 
e académica. O mestrado foi assim decisivo no meu trajecto profissional. Actualmente colaboro 
na gestão e no controlo interno de projectos de investigação e desenvolvimento numa 
instituição de investigação científica de grande dimensão.” 
 

 

 

 

 
 

“Após 10 nos de experiência profissional como Auditor Financeiro, face às profundas alterações 
introduzidas à Contabilidade pelo SNC, senti necessidade de me especializar e consolidar com 
conhecimento académico a experiência profissional adquirida. Optei pelo Mestrado em 
Contabilidade e Finanças do ISCAP que se revelou uma escolha acertada, quer pela adequação 
dos conteúdos programáticos quer pela excelência do ensino resultante da competência e 
capacidade dos Docentes em transmitir conhecimentos e orientar para o sucesso, o que me 
motivou e os resultados surgiram naturalmente. 
A nível profissional, este mestrado foi também uma grande mais-valia, reconhecida de imediato 
pela minha entidade patronal, na medida em que me conferiu novas competências profissionais 
e me habilitou para trabalhos mais exigentes e de maior complexidade. Mais tarde, nos exames 
de acesso à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, apelei ainda aos conhecimentos adquiridos 
nas UC's de Contabilidade e Finanças Empresariais, que em muito contribuíram para o sucesso 
alcançado e que sem dúvida recomendo. Mestrado em Contabilidade e Finanças - Uma opção 
assertiva no caminho para o sucesso!" 
 

 

Tiago Silva 

Controlo de gestão de projetos de investigação no INESCTEC 

Vítor Gonçalo 

Auditor Financeiro 
Em fase de conclusão de acesso à OROC 


