25ª edição

Curso de preparação
para o exame de avaliação
profissional de acesso à
ORDEM DOS CONTABILISTAS
CERTIFICADOS
(OCC)

Apresentação
Nos termos das normas em vigor no âmbito da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), a
inscrição como Contabilista Certificado (CC) exige o preenchimento de um conjunto de
requisitos, entre os quais os candidatos têm de obter aprovação no Exame de Avaliação
Profissional de Acesso à OCC.
O referido exame é composto por questões de natureza interdisciplinar, abordando temáticas
relacionadas com o Estatuto da OCC e o Código Deontológico dos CC, Contabilidade Geral ou
Financeira, Contabilidade Analítica, de Custos ou de Gestão, e Fiscalidade Portuguesa ou Direito
Fiscal.
Por outro lado, são vários os cursos de ensino superior (como é o caso dos cursos de Gestão de
Empresas, Contabilidade e Contabilidade e Administração da ESTGV ou de Contabilidade e
Auditoria da ESTGL) reconhecidos como satisfazendo os critérios académicos (“base
académica”) definidos pela OCC, com vista à eventual inscrição dos respetivos diplomados como
CC (aspeto que constitui outro dos requisitos a preencher no processo de inscrição como CC).
Assim e no sentido de reforçar as possibilidades de sucesso na realização do Exame de
Avaliação Profissional de Acesso, a Viseu Business School/ADIV, dando seguimento à já longa
experiência do Departamento de Gestão da ESTGV, entende oportuna a implementação da 25ª
Edição do curso que permita a revisão, integração e atualização de conhecimentos adquiridos,
pelos eventuais candidatos, ao longo dos respetivos percursos.

Objetivos Gerais
Preparação dos candidatos para o Exame de Avaliação Profissional de Acesso à OCC (com vista
à eventual inscrição como CC), nomeadamente através da revisão, integração e atualização dos
conhecimentos adquiridos por aqueles ao longo dos respetivos percursos académicos e
profissionais, designadamente os relativos a matérias de Ética e Deontologia Profissional,
Contabilidade Geral ou Financeira, Contabilidade Analítica, de Custos ou de Gestão, Fiscalidade
Portuguesa ou Direito Fiscal e Direito Comercial.

Destinatários
Destina-se essencialmente a diplomados (licenciados, mestres ou doutores) que,
pretendendo inscreverem-se como CC, possuam habilitação académica criada nos
termos da lei e reconhecida pela Ordem como “base académica” adequada para o
exercício da profissão (conforme o artigo 16.º do Estatuto da OCC), com vista à sua
eventual inscrição como CC.

Plano Curricular
Módulos

Carga Horária

Contabilidade Financeira

40

Contabilidade de Gestão

28

Fiscalidade

30

Ética e Deontologia

10

Direito de Empresa

4

TOTAL

112

Data
Inscrições até 18 de março em
www.adiv.pt
Início: 29 de março
Fim: 22 de maio

Horário
Quarta e Sexta: 19h-23h
Sábado: 9h-13h e 14h-18h

Inscrição por módulos

Propina
alunos e ex-alunos
ADIV/ IPV

outros alunos

Inscrição totalidade
do curso 5 módulos

312€

390€

Contabilidade Financeira

180€

220€

Contabilidade de Gestão

126€

154€

135€

165€

Ética e Deontologia

45€

55€

Direito de Empresa

18€

22€

Fiscalidade

O 1º, 2º e 3º exame de Avaliação Profissional, realiza-se em todo o território nacional nos dias 20
de março, 29 de maio e 30 de outubro de 2021, respetivamente, conforme informação disponível
em www.occ.pt

adiv@adiv.pt

www.adiv.pt

232 480 662

ESTGV-IPV
Viseu

