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Mestrado em Análise Financeira no ISCAL
8 anos de sucesso.

Com origem na Aula do Comércio há cerca de 
258 anos, integrando o Instituto Politécnico de 
Lisboa, o ISCAL - Lisbon Accounting and Busi-
ness School oferece o Mestrado em Análise Fi-
nanceira que em 2017 chegou à sua 9ª edição. 
A acreditação do plano de estudos do Mestra-
do, atualizado em 2015 para melhor se adap-
tar às necessidades do mundo empresarial em 
permanente mudança, constitui uma garantia 
de qualidade dos conteúdos do programa.
 Tendo formado mais de duas centenas 
de profissionais, o Mestrado de Análise Finan-
ceira apresenta características distintivas ao 
nível da formação e valorização profissional. 
Desde logo o enfoque na área científica de Fi-
nanças, complementado com unidades curri-
culares de Economia, Contabilidade e Gestão 
assim como Ciências da Informação e Comuni-
cação.

Doutor Joaquim Ferrão
Diretor de Curso

Mestre José Sacadura
Subdiretor

Doutor Carlos Pinheiro
Subdiretor

A qualidade e diversidade do corpo docente, 
com sólidos conhecimentos académicos e ex-
periência relevante na indústria financeira po-
tenciam o ciclo de estudos que culmina com a 
obtenção do grau de mestre.
 Os casos de sucesso dos alumni são 
reveladores da mais-valia que o Mestrado em 
Análise Financeira proporciona. Tudo num 
ambiente integrado e com a conveniência do 
horário pós-laboral, da localização prime em 
Lisboa, na zona do Saldanha (Avenidas Novas) 
e de uma carga horária adaptada à melhor con-
jugação entre vida profissional e formação.
 Estas razões levam-nos a propor que 
mais profissionais venham beneficiar de uma 
experiência formativa enriquecedora no ISCAL, 
em contacto permanente com a realidade em-
presarial, através de casos aplicados a situações 
reais da indústria financeira. Ao longo dos anos 
tem sido um dos mestrados mais solicitados e 
são vários os casos de profissionais que deram 
um novo rumo à carreira ou alcançaram novas 
progressões. Os testemunhos da Khrystyna 
Tsap e do Gonçalo Almeida  comprovam-no.



AlunosO mestrado em Análise Financeira no ISCAL foi um 
excelente complemento à Licenciatura em Ges-
tão. Permitiu-me consolidar e aprofundar compe-
tências, complementando-as não só com novos 
conhecimentos, como também com as bases e 
ferramentas necessárias que apliquei na minha dis-
sertação em gestão de carteiras de investimento. 
É um mestrado com uma estrutura curricular que 
conjuga uma vertente teórica com exemplos práti-
cos e orientados para o mundo profissional, dotado 
de um Corpo Docente sempre pronto para apoiar e 
orientar os alunos. Em suma, foi sem dúvida uma 
experiência de elevado valor, uma vez que os co-
nhecimentos adquiridos foram de rápida aplicação 
na minha vida profissional, permitindo-me integrar 
os quadros da empresa onde colaborava.

Khystyna Tsap
Técnica – Caixa Geral de Depósitos S.A.

Terminada a licenciatura em Gestão e perante 
a competitividade e exigência do mercado de 
trabalho actual, a minha licenciatura não foi  
suficiente, optei por continuar os meus estudos 
de forma a preparar-me para as adversidades 
profissionais que o quotidiano de um jovem 
inerentemente acarreta. Tem sido um ano 
proveitoso como desafiante e embora ainda esteja 
a planear a minha tese associada às Finanças 
tradicionais e às Finanças Comportamentais, já 
fui selecionado para o BNPP. Inegavelmente, o 
mestrado em Análise Financeira proporcionou-
me uma oportunidade bem conseguida de entrar 
no mercado do trabalho, com a consolidação 
de conhecimentos teórico-práticos do mundo 
financeiro.

Gonçalo Almeida
Drafting Analyst 
BNP Paribas’

O ISCAL proporcionou-me não só uma maior 
visibilidade no mercado de trabalho mas também 
um ‘mindse’t adequado para o meu inicio de 
carreira.

Pedro Oliveira
Drafting Analyst, BNP Paribas



Alunos
CURSO DE ORIGEM

Economia / Finanças 22%

Engenharia/ Matemática 4%

Contabilidade 22%

Outros 3%

Gestão 49%

IDADE

21-25
59%

26-30 
25%

31-36 
13%

>36 anos 
3%

GÉNERO

58%42%

O Mestrado em Análise Financeira proporcionou-
me a consolidação dos conhecimentos técnicos e 
dotou-me dos instrumentos que me prepararam 
para a competitividade do mercado de trabalho. 
O conjunto de disciplinas lecionadas neste curso 
garantiram as aptidões para as várias vertentes 
que finanças empresariais pode assumir. 
Obrigado ISCAL.

Manuel Ramos
Auditor – CTT Correios de Portugal S.A.
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Produção Científica ISCAL
https://www.iscal.ipl.pt/index.php/destaques/noticias/5181-producao-cientifica-iscal-junho-
-de-2016 

Repositório IPL
https://www.ipl.pt/media/noticias/repositorio-cientifico-do-instituto-politecnico-de-lisboa-e-
-producao-cientifica-em



O Mestrado em Análise Financeira

1º Ano - 1º Semestre
Unidades Curriculares Horas/

Semana
Docente ECTS

Finanças Empresariais 3 Joaquim Ferrão 
Doutor

7

Tópicos Avançados de Contabilidade 
Financeira

3 Fabio Albuquerque 
Doutor

7

Avaliação de Acções e Outros Investimentos 1,5 Paulo Alves 
Doutor

4

Análise e Avaliação de Derivados 3 José Nuno Sacadura
Mestre Especialista

7

Inglês para Finanças 1,5 M. João Ferro 
Doutora

3

Metodologias de Investigação 1,5 Margarida Piteira 
Doutora

2

1º Ano - 2º Semestre

Métodos Quantitativos para Finanças 3 Sónia Bentes 
Doutora

6

Economia e Mercados Financeiros 3 Orlando Gomes 
Doutor

6

Gestão de Carteiras 3 Carlos Pinheiro
Doutor

7

Análise de Relatórios e Contas 1,5 Paulo Carvalho
Doutor

4

Avaliação de Obrigações e Produtos 
Estruturados

1,5 António Seabra
Doutor

4

Regulação, Ética e Governance 1,5 Jorge Rodrigues
Doutor

3

2º Ano

Dissertação de Natureza Científica ou Trabalho de Projecto ou
Estagio Profissional com Relatório Final.

60



Condições de Acesso 
e Informações Complementares

Condições de acesso
Ser titular de licenciatura nas áreas de Conta-
bilidade, Economia, Finanças ou Gestão, ou de 
equivalente legal considerado pelo Conselho 
Científico como adequado à frequência do 
mestrado.

Duração do curso
2 anos (1 ano curricular e 1 ano para disserta-
ção).

Horário
O curso funciona em horário pós-laboral, habi-
tualmente em 3 a 4 dias da semana, das 18h30 
às 23h00, entre segunda e sexta-feira.

Objectivo
O curso visa o desenvolvimento científico e 
profissional em Finanças, por forma a propor-
cionar uma formação sólida e atual, que per-
mita ao futuro mestre uma atuação proficiente 
em diferentes contextos e funções da gestão 
financeira empresarial, nomeadamente nas 
áreas de gestão de investimentos ou patrimó-
nios, gestão de carteiras, aconselhamento fi-
nanceiro ou no exercício de atividades afins.

Diploma que aprova o plano de estudos em vigor
Despacho n.º 7053/2015, de 25 de junho - Diário 
da República n.º 122, 2.ª Série.

Serghei Caisin
Analista de Investimentos – Mercer

O ISCAL permite a qualquer aluno conciliar o 
estudo com o trabalho, experiência única pelo 
menos em Lisboa. Agradeço por não me ter 
deixado fora do Ensino Superior e ter potenciado a 
minha carreira.




