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ATA Nº 2 

 

----------Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas, no Auditório 

Dr. António Martins, da Escola Superior de Gestão (ESG) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

(IPCA), reuniu o Júri designado para a apreciação das provas públicas requeridas pelo Mestre Marco 

Paulo Pinto Amaral para atribuição do título de Especialista em Controlo Financeiro, no âmbito do acordo 

de associação estabelecido entre os Institutos Politécnicos do Cávado e do Ave, Porto e Viana do 

Castelo, nos termos do Decreto-lei nº 206/2009 de 31 de agosto, Júri este constituído pelo Prof. Doutor 

Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues, Diretor da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, na qualidade de presidente do júri, por delegação de competências através através do 

Despacho nº 9998/2019 publicado no Diário da República, 2ª série, nº 211 de 4 de novembro, pelo Prof. 

Doutor Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro, pelo Prof. Doutor Armando Mendes Jorge Nogueira da Silva, 

pelo Prof. Doutor Tiago Alexandre Cardoso Alves Trancoso, e pelo Dr. Nuno Miguel da Costa Tavares, 

júri nomeado pela Presidente do IPCA através do Despacho (PR) nº 40/2021, de 5 de maio. O Dr. José 

Fernando Abreu Rebouta, também nomeado para membro de júri pelo referido Despacho, faltou por 

motivos urgentes particulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Previamente à reunião tinha seguido por mail para todos os membros do júri a divisão das tarefas 

das provas. Sendo a prova constituída por duas partes, a primeira, pela apresentação e análise de um 

trabalho de natureza profissional e uma segunda parte, pela análise/apresentação e discussão do 

percurso curricular do candidato, ficou definido haver um arguente principal em cada uma das provas e 

um segundo arguente para complementar a análise, sendo certo que no final todos os outros arguentes 

podem colocar questões suplementares que entenderem. ---------------------------------------------------------------. 

----------Ficou estabelecido, com a concordância de todos que, na primeira parte, a apresentação seguida 

de discussão do trabalho escrito, os arguentes seriam os membros indicados pelas Instituições 

Académicas, Prof. Doutor Armando Silva (arguente principal) e Prof. Doutor Tiago Trancoso (segundo 

arguente)  (duração máxima 2h). Para a segunda parte, apreciação curricular profissional seguida de 

discussão, os arguentes seriam os membros indicados pelas ordens profissionais ou afins, aqui 

representados pelo Dr. Nuno Tavares (arguente principal) e Dr. José Rebouta (segundo arguente), que 

por estar ausente, seria substituído pelos restantes membros do júri presentes. ----------------------------------- 

----------As provas públicas foram realizadas em módulo presencial, mas atendendo à atual situação 

pandémica em que o país se encontra, abriu-se a possibilidade aos membros de júri que quisessem 

efetuar a respetiva arguição em módulo online. Assim, estiveram presentes em Auditório o presidente do 

júri e o candidato. Os restantes membros do júri participaram em módulo virtual via aplicação zoom, tendo 

sido disponibilizado um link da aplicação para o efeito. -------------------------------------------------------------------- 
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---------O Presidente do Júri, saudou todos os membros do Júri e o candidato. Estabelecidas as relações 

de protocolo, explicou o funcionamento das provas e elucidou os presentes que, de acordo com a 

deliberação do Júri constante da ata número um, a prova desenvolver-se-ia da seguinte forma: ----------- 

---------Como metodologia de trabalho, ficou estabelecido que seria dado ao candidato um período 

máximo de vinte minutos para resumidamente apresentar o seu relatório seguindo-se, nos termos da lei, 

a apreciação e a discussão dos mesmos arguentes, a quem foi dado igual período de tempo de 

perguntas. Todos os restantes membros poderiam colocar questões e obter respostas do candidato para 

uma prova com a duração máxima de duas horas. ------------------------------------------------------------------------- 

---------Após um intervalo, seria dado ao candidato um período máximo de quinze minutos para apresentar 

o curriculum profissional, seguindo-se um conjunto de perguntas pelo arguente principal em igual período 

de tempo. Posteriormente, dada ausência justificada do segundo arguente, todos os restantes membros 

de júri colocariam as questões que entendessem para esclarecimento do júri sobre o percurso 

profissional do candidato. A duração máxima desta prova seria de duas horas. ------------------- 

---------De seguida, dirigindo-se ao candidato, o Presidente convidou-o a iniciar a exposição do trabalho 

intitulado “Estudo da Rentabilidade bancária em Portugal”.  --------------------------------------------------------------

---------Terminada a exposição, o Presidente deu a palavra ao arguente principal Prof. Doutor Armando 

Silva que cumprimentou o candidato e os membros do júri bem como agradeceu o convite endereçado 

pelo IPCA. De seguida iniciou a sua arguição fazendo referência ao facto do trabalho ser essencialmente 

um trabalho de natureza académica e não profissional como seria de esperar e é exigido 

regulamentarmente. Neste contexto, foram feitas algumas observações e questões tendo em vista o 

esclarecimento de componentes do trabalho menos conseguidas. O candidato respondeu às questões 

colocadas e apresentou as suas justificações para as escolhas realizadas. ----------------------------------------- 

---------Face à resposta o arguente questionou a escolha das variáveis mais internas em vez das externas 

do setor e/ou macro da economia. O candidato referiu concordou que o trabalho beneficiaria desse 

incremento. O arguente considerou ainda que algumas das hipóteses formuladas no trabalho pelo 

candidato poderiam originar confusão, pelo que sugeriu alterá-las, exemplo a hipótese 6. O candidato 

procurou justificar a escolha e responder às questões colocadas e o Prof. Doutor Armando Silva 

manifestou-se satisfeito com as respostas obtidas terminando a sua arguição. ------------------------------------- 

--------O Presidente deu, de seguida, a palavra ao segundo arguente Prof. Doutor Tiago Trancoso, que 

começou por agradecer o convite para integrar o presente júri, cumprimentando os restantes elementos 

que o integram e o candidato. Pretendeu formular a arguição no contributo para a melhoria do trabalho 

que também considerou ter natureza académica para além da profissional. Compreendeu que a 

experiência profissional do candidato permitiu melhor compreender as varíáveis inseridas no trabalho. ---- 

-------O arguente sugeriu como melhorias o alargamento do horizonte temporal e a incorporação das tais 

variaveis de setor e economia referidas pelo arguente anterior. Quanto a questões econométricas do 
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estudo, o candidato usa um modelo de regressão linear de efeitos fixos, mas não especifica sobre que 

variáveis incidem (estado/temporais). Referiu ainda a existência de um quadro com um lapso, exibindo 

uma troca entre as variáveis ROA e ROE. O candidato concordou que o erro existe e que deveria ser 

corrigido. O arguente questionou sobre a relevância de alguns resultados do estudo para a área de 

especialização em controlo financeiro, discutindo a (ir)relevância estatística de algumas relações, a 

existência de fatores comuns a variáveis dependentes e independentes, bem como o impacto expectável 

de atividades de cross-selling na articulação entre os níveis de rentabilidade, risco e liquidez no sistema 

bancário português. O arguente apreciou as respostas dadas pelo candidato terminando a sua arguição, 

manifestando-se satisfeito com o nível de conhecimento profissional refletido pelas respostas. --------------- 

--------O Presidente deu, de seguida, a palavra aos restantes membros de júri para que se pronunciassem 

sobre o trabalho. O Dr. Nuno Tavares começou por cumprimentar o candidato e os elementos que 

integram o júri e agradecer o convite. De seguida questionou o candidato em que medida o desempenho 

profissional o influenciou para a elaboraçao do trabalho. Prof Doutor Alexandrino elogiou o empenho do 

candidato para obtenção do título de especialista e pelo trabalho realizado, sem deixar de referir que a 

maior falha é o horizonte temporal tanto mais que os tempos que decorreram nas duas décadas deste 

século são bem distintos em termos de resultados para as instituições bancárias. ------------ 

--------A ambos o candidato procurou responder de modo a esclarecer devidamente os arguentes e estes 

deram-se por satisfeitos com as resposatas obtidas. ----------------------------------------------------------------------- 

--------Dada a ausencia do Dr. José Rebouta, o Presidente deu por concluída a primeira parte, enunciando 

um intervalo até ao início da a segunda parte das provas. ---------------------------------------------------------------- 

--------O Presidente do júri abriu a segunda parte das provas dando a palavra ao candidato para em 

quinze minutos apresentasse o curriculum profissional. O candidato assim procedeu cumprindo com o 

tempo estipulado. 

--------De seguida o Presidente deu a palavra ao arguente principal da prova, Dr, Nuno Tavares. Mais uma 

vez o Dr. Nuno Tavres agradeceu o convite para ingressar o júri e de imediato questionou o candidato 

que deveria incluir no CV as descrições que colocou no capítulo I do trabalho, bem como, o facto de que 

talvez o percurso profissional deste pudesse ser melhor acompanhado, caso o candidato tivesse efetuado 

uma apresentação digital desse percurso. Contudo enaltecu o percurso profissional do candidato e pelo 

tempo dedicado à instituição onde trabalhou e nas tarefas desempenhadas. Às questões formuladas o 

candidato respondeu objetivamente pelo que o Dr. Nuno Tavares considerou ficarem esclarecidas as 

questões que colocou ao candidato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Presidente deu, de seguida, a palavra aos restantes membros de júri pelo que o Prof. Doutor 

Armando Silva, Prof Doutor Tiago Trancoso e Prof. Doutor Alexandrino Ribeiro, todos consideraram 

evidente a experiência relevante do candidato pelo conjunto de anos dedicados efetuados nas 

coordenações das tarefas institucionais em que se envolveu. Todos questionaram quanto à importância 
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da experiência profissional do candidato para a relevância do ensino politécnico, assim como no 

prosseguimento de estudos académicos seguintes. A todos o candidato procurou esclarecer e no fim 

todos se manifestaram satisfeitos com as respostas obtidas. ------------------------------------------------------------

-------Não havendo mais intervenções por parte do Júri nem novas interpelações ao candidato, o 

Presidente do Júri deu por concluída a realização das provas. ---------------------------------------------------------- 

--------Entretanto, o Júri reuniu em sessão privada, a fim de se pronunciar sobre o mérito do candidato 

demonstrado na prova pública, tendo deliberado por unanimidade dos membros do júri presentes na 

prova a aprová-lo com base nos seguintes fundamentos, : -------------------------------------------------------------- 

--------a) a qualidade e relevância do curriculum profissional do candidato na área do Controlo Financeiro;  

--------b) O candidato respondeu com clareza, profundidade e elevado conhecimento técnico às questões 

colocadas pelo Júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------c) a pertinência e interesse do trabalho apresentado, que tem fortes ligações com a anterior vida 

profissional do candidato, tendo ficado evidente que o percurso profissional do candidato foram 

determinantes para a compreensão e realização do mesmo. ------------------------------------------------------------  

--------Face à deliberação tomada, por unanimidade do membros de júri presentes, o Júri considerou que 

o candidato reúne todas as condições necessárias à atribuição do Título de Especialista em Controlo 

Financeiro, pelo que recomendou às instituições politécnicas envolvidas a sua concessão, nos termos 

definidos no Decreto-lei nº 206/2009, de 31 de agosto. --------------------------------------------------------------------

---------Retomando a sessão pública, o Presidente do Júri informou o candidato da deliberação tomada. 

---------Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida vai ser assinada por todos os membros presentes do Júri. -------------------- 

---------Escola Superior de Gestão do IPCA, dois de julho de dois mil e vinte e um. ----------------------------- 

 

 

 

O Presidente do Júri 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Doutor Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues 

(por delegação de competências através do Despacho (PR) nº 40/2021 de 5 de maio) 
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Os Vogais 
 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Doutor Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Doutor Armando Mendes Jorge Nogueira da Silva 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Doutor Tiago Alexandre Cardoso Alves Trancoso 

 

 

 

 

________________________________________ 

Dr. Nuno Miguel da Costa Tavares 
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