Destinatários

Oferta Formativa cTeSP

Podem candidatar-se ao acesso aos cTeSP:

. Análises Laboratoriais;

. Os titulares de um curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente equivalente;

. Animação e Modelação 3D e Jogos;
. Automação Industrial;

. Os titulares de um curso de ensino secundário
profissional de Nível 4;

. Contabilidade e Gestão;

. Os titulares de um diploma de especialização
tecnológica (CET);

. Gestão Administrativa de Recursos Humanos;

. Design Multimédia;

. Os titulares de um grau de ensino superior que
pretendam a sua requalificação profissional;

. Gestão Comercial e Vendas;

. Os candidatos que tenham sido aprovados nas provas
especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para frequência do ensino superior
dos maiores de 23 anos.

. Informática;

. Gestão de Turismo;
. Informática de Gestão;
. Manutenção de Sistemas Mecatrónicos;
. Marketing Digital;
. Realização e Produção Televisiva;

Apoios Sociais

. Segurança e Proteção Civil;

. Cantinas;

. Som e Imagem;

. Bolsas + Superior;

. Tecnologia no Desporto;

. Estágios / Voluntariado;

. Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação;

. Apoio Psicopedagógico e de Saúde;

. Tecnologias Integradas de Produção Industrial;

. Apoio a Atividades Desportivas e Culturais;

. Web e Dispositivos Móveis.

. Auxílios de Emergência;

cTeSP
Curso Técnico Superior Profissional

CONTABILIDADE
E GESTÃO

. Erasmus;
. Residências de Estudantes.

www.ipt.pt

+info em www.ctesp.pt

CONTABILIDADE
E GESTÃO
Perfil Profissional
Gerir e assegurar a aplicação dos procedimentos técnicos,
administrativos e contabilísticos necessários, de forma a
obter informação relevante de apoio à gestão da organização pública ou privada, como suporte à tomada de decisão.

Atividades Principais
• Gerir e coordenar informação relevante para a gestão;
• Organizar, preparar e analisar informação relevante de
natureza financeira, necessária ao cumprimento das
obrigações contabilísticas e fiscais de uma organização
pública ou privada;
• Planificar, organizar e executar, de forma autónoma, a
contabilidade financeira e de gestão das organizações;
• Coordenar a área comercial, nomeadamente na gestão
das compras e das vendas das organizações, realizadas
no contexto nacional e internacional;
• Implementar sistemas de informação de apoio à gestão
de clientes e de fornecedores, bem como dos relativos à
gestão de tesouraria;
• Assegurar os procedimentos necessários ao cumprimento
das obrigações da organização, perante a Administração
Fiscal;
• Colaborar na preparação do orçamento anual da organização, nas suas diversas vertentes: financeira, de
tesouraria, de investimentos, de compras, de produção,
de venda, recorrendo a metodologias adequadas;

Saídas Profissionais

• Analisar a informação relevante e elaborar um estudo de
viabilidade económico-financeiro, com vista à implementação e avaliação de projetos de investimento.

Plano de Estudos
UNIDADES CURRICULARES

O Técnico Superior Profissional em Contabilidade e Gestão deve ser capaz de integrar
a estrutura hierárquica e funcional de
pequenas e médias empresas nas áreas
administrativa, contabilística, financeira,
comercial, de recursos humanos e de gestão.
Em suma, o Técnico Superior Profissional
em Contabilidade e Gestão pode desempenhar as seguintes funções:
• Assessor de administração;

ECTS

• Gestor de cliente;
• Técnico de contabilidade;

Português

5

Sociedade e Economia

4

• Assistente de gestor de empresas;

Inglês

4

• Técnico do departamento financeiro de

Matemática

5

Atelier de Criatividade

2

• Técnico na área da logística;

Atelier de Inovação e Empreendedorismo

2

• Técnico do departamento comercial;

Tecnologias de Informação e de Comunicação

4

• Técnico administrativo;

Introdução à Gestão de Empresas

6

• Gestor de conta de agência bancária;

Contabilidade Financeira I

6

• Outras atividades públicas ou privadas

Gestão Administrativa de Recursos Humanos

6

Fiscalidade

6

ligadas à gestão, administração e organização de empresas.

Direito do Trabalho

6

Cálculo Financeiro

6

Contabilidade Financeira II

6

Contabilidade de Gestão

5

Princípios de Finanças Empresariais

4

Contactos

Internacionalização de Empresas

4

Contabilidade Pública

5

Projetos de Investimento

4

Instituto Politécnico de Tomar
Quinta do Contador - Estrada da Serra
2300 - 313 Tomar

Estágio

30

• Colaborar na gestão dos recursos humanos da empresa,
na vertente operacional e administrativa.;
Nota: Abertura do curso condicionada ao número mínimo de alunos inscritos.

Segue o teu caminho!

qualquer unidade económica/serviços;

Coordenador
Carla Joaquim
carla.joaquim@ipt.pt

+351 249 328 216
spoc@ipt.pt
+351 913 950 802
(WHATSAPP)

student point of contact

www.ipt.pt

