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Dê novos caminhos
ao seu conhecimento
Calendário 2017-2018
PwC’s Academy
Calendário de cursos
de julho de 2017
a junho de 2018

Conheça a nossa oferta!
Contabilidade
e finanças
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princípios de contabilidade financeira
Contabilidade avançada
Consolidação de contas
Finanças para não financeiros
Controlo de gestão
Introdução ao SNC – AP
US GAAP Basics
US GAAP Advanced
IFRS

• IFRS Update
• IFRS 9: Instrumentos financeiros
– setor financeiro
• IFRS 9: Instrumentos financeiros
– Corporate
• IFRS 15 & 16 – Rédito e locações
• IAS 36
• Contabilidade técnica
de seguros

Fiscalidade
Fiscalidade portuguesa
• Reorganizações societárias
• Tributação internacional
• Estruturas de financiamento
• Sucursais e estabelecimentos
estáveis
• Regime Especial de Tributação
de Grupos de Sociedades (RETGS)
• Benefícios fiscais e código fiscal
do investimento
• Estimar o encargo de IRC
• Modelo 22 de IRC – Aspetos
essenciais
• Fiscalidade do setor imobilíário
• Tributação de instrumentos
financeiros
• IES – Informação empresarial
simplificada
• A troca de informações fiscais
• Preços de transfrência
Fiscalidade e legislação Angolana
• Introdução ao Sistema Tributário
Angolano
• Contencioso Tributário
• Tributação do imobiliário
• Declaração Modelo 1 de Imposto
Industrial
• Grandes Contribuintes
• Introdução ao Regime Aduaneiro
de Angola
• Direito das sociedades
• Direito laboral
• Regime do investimento direto
estrangeiro
• Regime dos contratos internacionais
e op. cambiais
• Direito da concorrência e regime
de preços
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Formação
comportamental

Gestão
Auditoria interna e gestão
de risco
• Auditoria interna e controlo
interno
• Gestão de risco e auditoria
interna baseada no risco
• Auditoria em sistemas e
tecnologias de informação
Gestão de capital humano
• RH: uma visão integrada
• HR Strategic Delivery Model
• Da avaliação ao
desempenho
• Assessment Centre: uma
visão sobre o talento

Comunicação
• Técnicas de apresentação
• Escrita para negócios
• Organizar e orientar reuniões
• Persuasão e influência
Ação comercial e desenvolvimento
de negócio
• Definir uma estratégia de vendas
• Liderar equipas comerciais
• Vender ideias e serviços
•
•
•
•
•
•

Técnicas de negociação
Técnicas de networking
Estratégias de fidelização do cliente
Lidar com clientes difíceis
Abordagem comercial a empresas
Lidar com objeções de clientes

Sustentabilidade
• Novas tendências no relato
de sustentabilidade: relatório
integrado
• Materialidade e reporte
• Integração da sustentabilidade
na gestão da cadeia
de fornecedores

Banca e seguros
• FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act)
• Prevenção do branqueamento
de capitais e financiamento
ao terrorismo
• Instrumentos financeiros
• Finanças para não financeiros
no setor segurador
• Solvência II
• IFRS para o setor segurador
• IFRS vs. US GAAP para o
setor segurador
• IFRS 9 e seu impacto fiscal
• Contabilidade de fundos
de pensões
• Contabilidade técnica
de seguros
• Atuariado para não atuários
• Atuariado

Liderança & Performance
• Liderar Equipas de Alto Rendimento
• Gestão de Tempo (blended)
• Gestão Emocional e Controlo do Stress
• Gestão de conflitos (blended)
•
•
•
•

Liderança no feminino
Secretariado executivo
Marketing pessoal para executivos
Manager Loop

• Gestão de reclamações
Treino avançado de formadores:
• Storytelling
• Gamification
• Jogos teatrais em formação
• Construção de exercícios formativos
• Desenho de conteúdos
• Estratégias de branding

Todos os cursos são presenciais.
Cursos apenas em formato
elearning.
Cursos em formato
presencial e elearning.
PwC  2

A compreensão das áreas financeiras
e contabilísticas de uma organização
constituem um ponto de partida
fundamental.

Contabilidade e finanças
Cursos

Datas

Duração

Introdução ao SNC-AP

18 e 19 de setembro (Lisboa)

14 horas

IFRS 15 & 16: rédito e locações
- Módulo 1: IFRS 15
- Módulo 2: IFRS 16

11 de outubro (Lisboa)
16 de outubro (Porto)

4 horas
4 horas
12 créditos OCC***

Consolidação de contas

17 e 24 de outubro (Lisboa)
26 e 31 de outubro (Porto)

17 horas
25,5 créditos OCC

690 €

IFRS 9: Instrumentos financeiros – Setor financeiro

16 de outubro (Lisboa)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

17 de novembro (Lisboa)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

IFRS

9 e 16 de novembro (Lisboa)
15 e 22 de novembro (Porto)

17 horas
25,5 créditos OCC

690 €

Contabilidade financeira avançada

22 e 23 de novembro (Lisboa)

17 horas
25,5 créditos OCC

690 €

23 e 26 de janeiro (Lisboa)

16 horas

690 €

Online

45 horas (completo)
15 horas (módulo)

275 €
105 €

10 de maio (Lisboa)
17 de maio (Porto)

4 horas

290 €

IFRS 9: Instrumentos financeiros – Corporate

Finanças para não financeiros

IFRS update

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
** Valores válidos para clientes PwC/associados APS.
*** Pela frequência dos dois módulos, com duração total de 8h.
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Valor*
390 €

NOVO!

1 módulo:
290 €
2 módulos:
450 €

Formação em sala

Elearning
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Fique a par de todas as obrigações fiscais
e alterações legislativas mais recentes
com impacto no seu negócio.

Fiscalidade
Cursos*

Datas

Duração

09 de outubro (Lisboa)
24 de novembro (Porto)

4 horas

290 €

Reorganizações societárias

11 de outubro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Sucursais e estabelecimentos estáveis

16 de novembro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Benefícios fiscais e código fiscal do investimento

23 de novembro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Estimar corretamente o encargo de IRC

29 de novembro (Lisboa)
06 de dezembro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Regime Especial de Tributação de Grupos
de Sociedades (RETGS)

10 de janeiro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Fiscalidade do setor imobiliário

24 de janeiro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Tributação internacional

21 de fevereiro (Porto)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Preços de transferência: Módulos 1 e 2

7 de março (Porto)

4 horas
4 horas
12 créditos OCC**

Modelo 22 de IRC – Aspetos essenciais

15 de março (Porto)
17 de abril (Lisboa)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

A troca de informações fiscais – FATCA e CBCR

20 de setembro (Porto)
20 de junho (Porto)

4 horas

350 €

Tributação de instrumentos financeiros

*Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
** Pela frequência dos dois módulos, com duração total de 8h.
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Valor*

1 módulo:
290 €
2 módulos:
450 €

NOVO!

Formação em sala
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Estas formações são úteis para múltiplas áreas de
atividade profissional – das operações às vendas,
do compliance à gestão de risco, do marketing aos
recursos humanos – cujas exigências de qualidade
e valor acrescentado são crescentes.

Cursos

Gestão

Datas

Duração

Workshop de investigação e prevenção da fraude

26 e 27 de outubro (Lisboa)

16 horas

690 €

Auditoria em sistemas e tecnologias de informação

14, 15 e 21 de novembro (Lisboa)

24 horas

950 €

Auditoria interna e controlo interno

20 e 21 de fevereiro (Lisboa)

16 horas

690 €

Comunicação e liderança em auditoria interna

21 e 22 de março (Lisboa)

14 horas

590€

Gestão de risco e auditoria interna baseada no risco

11 e 12 de abril (Lisboa)

16 horas

690 €

RH: uma visão integrada

18 de outubro (Lisboa)

8 horas

450 €

Da avaliação ao desempenho

7 de fevereiro (Lisboa)

8 horas

450 €

Assessment Centre: uma visão sobre o talento

3 de abril (Lisboa)

8 horas

450 €

Valor*

Auditoria Interna e Gestão de Risco

Gestão de capital humano

*Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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Formação em sala
PwC  5

Os significativos desafios da gestão
contemporânea exigem uma diversidade
de competências a todos os profissionais.

Formação comportamental

Cursos

Datas

Duração

Comunicação e liderança em auditoria interna

21 e 22 de março (Lisboa)

14 horas

590 €

Vendas e negociação

18 e 19 de abril (Lisboa)

14 horas

590 €

Comunicação oral e escrita

10 e 11 de maio (Lisboa)

14 horas

590 €

Liderar equipas comerciais

06 de junho (Lisboa)

7 horas

350 €

Abordagem comercial a empresas

Online

4 horas

79 €

Lidar com objeções de clientes

Online

1 hora

19 €

Gestão de tempo

Online

4 horas

79 €

Gestão de conflitos

Online

4 horas

79 €

Gestão de reclamações

Online

4 horas

79 €

*Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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Valor*

Formação em sala

Elearning
PwC  6

As empresas do futuro devem ser capazes
de garantir a gestão dos seus pilares económico,
ambiental e social de forma equilibrada e com
respeito para com todos os seus stakeholders.

Cursos
Novas tendências no relato de sustentabilidade:
relatório integrado
Integração da sustentabilidade na gestão
da cadeia de fornecedores

*Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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Sustentabilidade

Datas

Duração

12 de outubro (Lisboa)
28 de novembro (Lisboa)

8 horas

450 €

6 de dezembro (Lisboa)

8 horas

450 €

Valor*

NOVO!

Formação em sala
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Banca e seguros
O atual contexto vivido pelo setor bancário e pela
atividade seguradora constituem também oportunidades
para o desenvolvimento contínuo de competências
profissionais com cariz diversificado e exigente.
Cursos

Datas

Duração

Valor*

Contabilidade técnica de seguros

6 e 13 de setembro (Lisboa)
6 e 13 de dezembro (Lisboa)

17 horas
25,5 créditos OCC
39 horas
22 horas

550 €**
700 €**
250 €**

IFRS 9: instrumentos financeiros – setor financeiro

16 de outubro (Lisboa)

8 horas
12 créditos OCC

450 €

Finanças para não financeiros – setor segurador

12 e 14 de dezembro (Lisboa)

16 horas

690 €

*Ao valor dos cursos de acresce o IVA à taxa legal em vigor.
**Valores válidos para clientes PwC/associados APS.
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Formação em sala

Elearning
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Condições gerais de inscrição
As inscrições serão consideradas por ordem
de chegada. A PwC não pode garantir a
disponibilidade de lugares nos dias
anunciados, mas no caso de sobrelotação
será providenciada uma data alternativa. A
PwC pode anular a ação de formação
programada, caso não se verifique número
mínimo de participantes ou, por qualquer
outro motivo de gestão, procedendo ao
reembolso do valor liquidado.

O valor de inscrição
inclui todos os
manuais e
documentação
pedagógica,
bem como coffee-breaks e almoço
de networking,
(nas formações
de 1 dia) e
certificado de
formação
profissional.

O preço inclui material técnico, coffee-break e almoço em formações com duração
superior a 6 horas. O cancelamento da
inscrição deverá ser comunicado por email
até 10 dias antes do início do evento,
ficando o cliente com um crédito de valor
igual ao da inscrição para outro curso da
nossa oferta. Caso o cancelamento seja feito
5 dias antes, o cliente perde o direito a 50%
do valor da inscrição.

A pessoa inscrita pode fazer-se substituir
por um colega, desde que nos seja
comunicado por email até um dia antes
do início do evento, sem qualquer
penalização no valor da inscrição.

Política de descontos:
• 10% no valor da 2ª e 3ª inscrição, no mesmo curso
• 20% no valor da 4ª e 5ª inscrição, no mesmo curso

O pagamento deverá ser efetuado até à data do curso
através de:
Cheque nominal à ordem de:
PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda.
(NIPC: 504 193 279)
ou
Transferência bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 0000 811938605

A inscrição deve ser formalizada através do nosso
website em www.pwc.pt/academy pelo
preenchimento da respetiva ficha de inscrição:
www.pwc.pt/pt/forms/ficha-de-inscricao.jhtml
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34%

99%

Incremento médio
de conhecimento
após a realização
da formação,
na perspetiva
dos formandos.
Clientes que
consideram boa
ou muito boa
a qualidade global
da formação obtida.

PwC’s Academy
Escolha o caminho certo
para a sua formação.
Contacte-nos.
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Contactos
Informações
Tel: 213 599 287
Fax: 213 599 986
pwcs.academy@pt.pwc.com
Catarina J. Morgado
PwC’s Academy Manager
Tel: 213 599 175
Fax: 213 599 986
catarina.joao.morgado@pt.pwc.com
Lisboa
Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 - 2º
1069-316 Lisboa
Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto

Visite a PwC Portugal
nas redes sociais
#PwC

www.pwc.pt/academy
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