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PROGRAMA RESPONDE AO AUMENTO DA COMPLEXIDADE FISCAL

EV e ISEG lançam pós-graduação em Fiscalidade

A EY Portugal e o ISEG/
IDEFE vão lançar, em outubro,
uma pós-graduação em Gestão
Fiscal Avançada, uma especiali-

zação que vai responder às neces-
sidades do mercado nacional em
matéria fiscal.

"O aumento da complexi-
dade em matéria fiscal exige aos

profissionais uma resposta cada

vez mais efetiva as necessidades

dos seus clientes. Por esta razão,
é fundamental que a oferta for-
mativa responda a esta exigência.
Ao incluir docentes de Adminis-

tração Fiscal e do sector privado,
esta pós-graduação cumpre este

objetivo" - afirma Luís Marques,
"tax leader" da EY Portugal. Para
além de englobar os temas mais

relevantes da tributação setorial e

possibilitar aos participantes uma
análise efetiva e um diálogo per-
manente destas duas perspetivas

fiscais, assume-se, igualmente,
como um local de partilha e de

troca de experiências tendo em
vista um princípio de construção
do conhecimento em rede."

Formação de 300 horas
em horário pós-laboral

A pós-graduação em Gestão

Fiscal Avançada vai funcionar em
horário pós-laboral e irá contar
com uma duração total de 300
horas de formação. Cada disci-

plina terá um total de 30 horas,

em que serão lecionados vários

módulos especializados. As ins-

crições são limitadas, sendo que
as candidaturas serão alvo de um

processo de triagem e seleção.
"Para a EY, é muito importante

associarmo-nos a iniciativas de for-

mação desta natureza, uma vez que
a assessoria fiscal (Tax) é uma das

nossas principais áreas de atuação.
Para além disso, é uma prioridade

para a empresa a permanente apos-
ta na evolução profissional, e, para
além disso, consideramos que esta

pós-graduação vai trazer um valor

acrescentado, tanto para os nossos

colaboradores que beneficiam da

possibilidade de formação específi-
ca como para os restantes profissio-
nais da área, que procuram obter

conhecimentos especializados em

matéria fiscal", reforça o responsá-
vel Luís Marques.

A pós-graduação em
Gestão Fiscal Avançada
vai funcionar em horário
pós-laboral e irá contar
com uma duração
total de 300 horas de
formação

GV integra conselho
consultivo e corpo docente

A experiência da EY relativa-
mente à temática da fiscalidade
contribuiu para que a consultora

desempenhe nesta pós-graduação
um papel interventivo e de desta-

que, integrando o conselho con-
sultivo e o corpo docente.

O conselho consultivo irá
contar com dois partners da EY,
Luís Marques e Paulo Mendonça,
especialistas em assessoria fiscal e

tributação internacional, respeti-
vamente, e o corpo docente, que
será constituído por 18 colabora-
dores da consultora.


