
ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

Relatório a que se refere o nº 2 do artigo 13º do DL 206/2009 de 31 de Agosto e o nº 2 do artigo 15º do 

Regulamento para a atribuição do título de Especialista no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

 

Apreciados os elementos e documentos apresentados pelo candidato Marco Paulo Pinto Amaral, o júri no 

dia dois de junho de dois mil e vinte e um, deliberou, por unanimidade dos presentes, admitir o candidato 

à realização das provas para obtenção do Título de Especialista em Controlo Financeiro na área 

disciplinar de Finanças, com os seguintes fundamentos: 

1. O candidato satisfaz as condições de admissão às provas, uma vez que é detentor da Licenciatura 

em Gestão Comercial e Contabilidade pela Universidade Fernando Pessoa, desde 2001, e do 

Mestrado em Banca e Seguros, pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e 

do Ave, desde 2015. 

2. Tem um Pós-Graduação em Finanças e Banca pela Escola Superior de Ciências Empresariais do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em 2011 e ainda um Pós-Graduação em Auditoria pelo 

Instituo Superior de Administração e Gestão do Porto, em 1999.  

3. É doutorando da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago 

de Compostela. 

4. O candidato é detentor de mais de vinte anos de experiência profissional em áreas do setor bancário 

e financeiro, conforme documentos apresentados, sendo que pelo menos mais de três daqueles 

anos dizem respeito a experiência profissional adquirida nos últimos cinco anos, dando cumprimento 

à alínea b) do art.º 6.º do Regulamento para a atribuição do título de Especialista no Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, evidenciado pelo desempenho das seguintes funções: 

a. Desde 2001 e atualmente, sócio fundador e consultor financeiro da sociedade MACG – 

Consultoria de Gestão, Unipessoal, Lda.; 

b. De 2008 a 2017 Adjunto do Conselho de Administração, Coordenador Geral e Responsável 

pela Gestão de Riscos na Instituição Financeira CA – Crédito Agrícola de Terras de Sousa, 

Ave, Basto e Tâmega, CRL;  

c. De 2000 a 2008 Auditor Sénior no SAUD – Serviço de Auditoria da FENACAM, FCRL, 

exercendo como função a inspeção financeira nacional das Caixas de Crédito Agrícola 

Mútuo; 



d. De 1996 a 1999 diversas funções, quer como consultor e formador e técnico de auditoria em 

diversas empresas. 

5.      No âmbito da sua atividade docente assume: 

a. Desde 2016 até à data, assistente convidado para lecionar nos cursos de licenciatura em 

Finanças, Fiscalidade e Contabilidade em diversas UC´s com destaque para as de Cálculo 

Atuarial, Cálculo Financeiro, Gestão Financeira e Análise de Projetos de Investimentos, bem 

como, Projeto em Gestão no 3º ano da licenciatura em Gestão de Empresas; 

b. Lecionou em cursos da Escola Técnica Superior Profissional no curso de Contabilidade e 

Gestão nos últimos cinco anos letivos seguidos; 

c. Coorientou tese de dissertação de Mestrado em Contabilidade e Finanças em 2019 

subordinando ao tema “Divulgação de Informação sobre Riscos Financeiros nas Entidades 

Bancárias: evidência empírica em Portugal 

d. Orientou alunos de licenciatura em 2017 na licenciatura em Gestão Bancária e Seguros 

Nestes termos e fundamentos, o júri do Concurso de Provas Públicas para a atribuição do Título de 

Especialista requeridas pelo candidato, nomeado por Despacho Dir. ESG (nº 40/2021) de subdelegação 

de competências da Diretora da Escola Superior de Gestão, da competência que lhe foi delegada pela 

senhora Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, através do Despacho (PR) 9998/2019, 

publicado na 2ª série do Diário da República, nº 211, de 4 de novembro, conclui que o candidato Marco 

Paulo Pinto Amaral deve ser admitido às provas públicas para a atribuição do título de Especialista em 

Controlo Financeiro.   

 

 

Barcelos, 2 de junho de 2021 

 

O Presidente do Júri  

 

 

 

________________________________________ 
Prof. Doutor Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues 

(por subdelegação de competências da Direção da ESG, Despacho (ESG) nº 40/2021 de 5 de 
maio, das competências delegadas pela Presidente do IPCA publicada no Diário da República, 

2ª série, n.º 211, de 4 de novembro) 
 

 



Os Vogais 

 

 

 
________________________________________ 
Prof. Doutor Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 
Prof. Doutor Armando Mendes Jorge Nogueira da Silva 

 

 

 

 

 
________________________________________ 

Prof. Doutor Tiago Alexandre Cardoso Alves Trancoso 

 

 

 

 

 
________________________________________ 

Dr. José Fernando Abreu Rebouta 

 

 

 

 

 
________________________________________ 

Dr. Nuno Miguel da Costa Tavares 


		2021-07-07T17:07:31+0100
	Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues


		2021-07-08T18:07:12+0100


		2021-07-22T18:25:57+0100


		2021-07-26T15:41:04+0100
	JOSÉ FERNANDO ABREU REBOUTA


		2021-07-26T18:12:02+0100




