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BARCELOS
| Redacção | 

Carlinda Sousa, Daniela Ferrei-

ra, Márcio Martins e Rui Go-

mes, estudantes do curso de Li-

cenciatura em Fiscalidade da

Escola Superior de Gestão, do

Instituto Politécnico do Cávado

e do Ave (IPCA) formaram a

equipa – a IPCA Fiscal Team –

que se sagrou vencedora do con-

curso Tax Tank da PwC.

O concurso Tax Tank da PwC

tem por objectivo divulgar e di-

namizar a área da fiscalidade,

premiando os estudantes do en-

sino superior das áreas de Eco-

nomia e Gestão, ou similares,

que venham a demonstrar uma

maior competência na análise

fiscal de uma empresa.

Em comunicado, o IPCA expli-

ca que o concurso baseia-se no

apuramento do resultado conta-

bilístico da referida empresa an-

tes e depois de impostos e na

análise de algumas questões tri-

butárias específicas relativas a

operações concretas da empresa,

assim como na preparação de

um relatório de conclusões e a

sua posterior apresentação me-

diante um painel de jurados.

Cada elemento da equipa vai

agora fazer um estágio com a

duração de três meses, numa

Unidade de Negócio do Depar-

tamento de Tax da PwC a reali-

zar em período a acordar entre a

PwC e cada elemento, e com o

montante de 500 euros no paga-

mento de propina ou inscrição

em formação na área da Fiscali-

dade à escolha do elemento.

IPCA vence concurso Tax Tank da PwC
IPCA FISCAL TEAM, equipa constituída pelos estudantes Carlinda Sousa, Daniela Ferreira, Márcio, Martins e Rui Gomes venceu o
prestigiado concurso Tax tank da PwC.
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Concurso visa dinamizar a área da fiscalidade

lll
“Este é um excelente
resultado que nos orgulha 
e prestigia, pois o sucesso
dos nossos estudantes 
é também o sucesso 
da instituição”, refere 
o IPCA em comunicado.


