Dê novos caminhos
ao seu conhecimento
PwC’s Academy

Calendário de cursos de setembro de 2021 a junho de 2022

pwc.pt/academy

Conheça a nossa oferta!

Este documento é interativo.
Ao ver este ícone, clique nos cursos
para aceder a mais informação.

7 pilares para o sucesso do seu negócio
Contabilidade e finanças
• Contabilidade financeira avançada – Refresh dos principais
conceitos e normas
• Consolidação de contas
• Contabilidade financeira angolana
• Impactos da COVID-19 na aplicação das IFRS
• IFRS Update
• IFRS: apresentação e divulgação
• IFRS 9: Instrumentos financeiros – Setor financeiro
• IFRS 9: Instrumentos financeiros – Entidades não financeiras
• IFRS 16: Locações
• IAS 36: Imparidade de ativos não financeiros
• Contabilidade e fiscalidade espanhola
• Finanças para não financeiros
• Princípios de contabilidade financeira
• Análise financeira

Sustentabilidade
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporting de sustentabilidade
TCFD - Reporte financeiro relacionado com as alterações climáticas
Avaliações e Índices de Sustentabilidade
Definição de Science-Based Targets
Definição de uma estratégia Net Zero
Finanças sustentáveis para entidades financeiras
Aplicação da Taxonomia em entidades não financeiras
Formação ESG para gestores
Eventos sustentáveis
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Desenvolvimento de talento

Compliance & Governance

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de apresentação
Planear e executar o processo de mudança
Organização pessoal com o Ms Outlook
Business Coaching Diploma Intensive – edição internacional
Comunicação oral e escrita
Abordagem comercial a empresas
Lidar com objeções de clientes
Gestão de tempo
Gestão de conflitos
Resolução de problemas
Dar e receber feedback
I got the Power!: Motivação pessoal
Inteligência emocional na formação de líderes de sucesso
Organizar e orientar reuniões
Stress e burnout
Trainers bootcamp
Do presencial ao online: técnicas para formadores
Gestão trabalho à distância: boas práticas
Liderar e gerir equipas remotas
HR Guide: preparer o “novo normal”

Banca e Seguros
• FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
• Prevenção do branqueamento de capitais
e financiamento ao terrorismo & Sanções
• IFRS - Setor segurador
• IFRS 9: Instrumentos financeiros – Setor financeiro
• O governo interno e a conduta e cultura das instituições
• Formação contínua MiFID II (DMIF II)
• Pacote legislativo PRIIPs
• O futuro do método IRB: desafios e expectativas na sua adoção
• Gestão de risco
• Risco de crédito
• Finanças sustentáveis
• CRS/FATCA e IFR

Tax & legal

Fundamentos de auditoria interna
Bootcamp de auditoria interna
Preparação para a certificação CIA
IA Upskilling 2020
Auditoria em Sistemas de Tecnologia de Informação
Gestão de riscos corporativos
Technology-enabled internal audit
Workshop prevenção e investigação da fraude
Sistema de gestão de continuidade de negócio (BCMS)
Workshop de cibersegurança
RGPD: Uma visão integrada
RGPD
Gender equal pay
Prevenção do branqueamento de capitais e combate
ao financiamento do terrorismo & Sanções:
• Instituições Financeiras
• Setor não financeiro
• Seguradoras Ramo Vida

• Gestão fiscal nacional: Reorganizações societárias
• Gestão fiscal internacional
• Sucursais e estabelecimentos estáveis
• Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS)
• Benefícios fiscais e código fiscal do investimento: Hot topics
• Fiscalidade no fecho de contas
• Modelo 22 de IRC: Hot topics
• DAC 6: A comunicação obrigatória às autoridades fiscais
• Preços de transferência: Hot topics
• Organização do dossier fiscal dos preços de transferência
• Pagamentos a não residentes: IRC e IVA
• IVA em Angola
• Residentes não habituais e outros regimes especiais
• Contabilidade e fiscalidade espanhola
• Fiscalidade nos créditos incobráveis: IRC e IVA
• Jurisprudência arbitral em IRC
• Breve roteiro sobre as contraordenações tributárias
• Reversão de dívidas tributárias contra Gestores
• Inspeção tributária e meios de reação contra dívidas tributárias
• Fiscalidade na mobilidade internacional de trabalhadores
• Realizações de utilidade social IRC & IRS
• Real Estate Tax Course
• CRS/FATCA e IFR
Digital & analytics
• A convenção multilateral para aplicação do plano BEPS (MLI)
• Digital Awareness (workshop de Digital Upskilling)
• Arbitragem tributária
• Digital Data & Analytics (curso intensivo de Digital Upskilling)
• HR Guide: preparar o “novo normal”
• Customer analytics
• ATAD II
• Data Science Empresarial
• Digital Transformation: Prepare for Disruption
• Digital Transformation: Disrupt to Lead
Contacte-nos caso não encontre datas para algum dos cursos
• Workshop de cibersegurança
da sua preferência, ou para cursos no formato à medida.
• Excelência organizacional - Fit for Growth
para os desafios de mercado (com formador online)
Formato:

Nesta fase os cursos decorrem com formador online
Cursos disponíveis também em elearning
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Digital Upskilling

As academias digitais adequadas à sua função

Conheça a nossa oferta formativa e faça parte desta nova Era
Workshop

Digital
Awareness
Formação transversal a todas
as áreas profissionais.

Curso Intensivo

Digital Data
w
& Analytics
Curso de especialização
ligado a sua área profissional,
onde poderá optar por 1 das 6
academias de especialização.

Transforme o presente.
Desenhe o futuro.
O caminho é digital.
Preparado?

Programa completo

Digital
Evolution

Digital Awareness + Digital Data
& Analytics + acompanhamento
personalizado.

Visite o site e inscreva-se

O desafio do upskilling reflete a velocidade e imprevisibilidade da evolução tecnológica e a aposta
numa formação que possa potenciar novas competências nas empresas é fundamental nos dias de hoje.

Digital Data & Analytics

A PwC’s Academy ajuda-o a adquirir os conhecimentos necessários na construção de competências
essenciais, através de soluções digitais. Queremos garantir que ninguém fique de fora desta mudança
e da adaptação que as empresas estão a enfrentar.

Academia Tax reporting

Academia Financial reporting

Academia Internal audit & risk

A PwC's Academy criou 6 academias digitais de formação especializadas em diferentes
áreas profissionais.

Academia Supply chain/logistics

Queremos garantir que os nossos clientes adquirem as ferramentas essenciais para superarem
os desafios profissionais diários cada vez mais exigentes, para inovar e criar soluções digitais.

Academia HR professionals Digital

Academia Management functions

Formato:
Nesta fase os cursos decorrem com formador online
Cursos disponíveis também em elearning
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Contabilidade e finanças
A compreensão das áreas financeiras e contabilísticas
de uma organização constituem um ponto de partida
fundamental.
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Contabilidade e finanças
Cursos

Datas

Duração

IFRS 9: Instrumentos financeiros - Entidades não financeiras

22 e 23 de setembro’21 (online)

6 horas

350 €

Consolidação de contas

19 e 25 de outubro’21 (online)

12 horas

650 €

Finanças para não financeiros (programa completo)

29 de setembro a 14 de outubro’21 (online)

11 horas

450 €

- Mód I – Princípios de contabilidade financeira

29 de setembro’21 (online)

3 a 5.5 horas

90€ / 250 €

- Mód II – Análise Financeira

14 de outubro’21 (online)

3 a 5.5 horas

90€ / 250 €

IFRS Update

26 de outubro’21 (online)

3 horas

250 €

IFRS 16: Locações

9 e 10 de novembro’21 (online)

6 horas

350 €

IFRS

16, 17, 23 e 24 de novembro’21 (online)

14 horas

690 €

Contabilidade financeira avançada - Refresh dos principais conceitos
e normas

22, 23, 29 e 30 de março’22 (online)

14 horas

590 €

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

Formação em sala

Elearning

Formador online
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Desenvolvimento de talento
Os significativos desafios da gestão contemporânea exigem
uma diversidade de competências a todos os profissionais.
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Desenvolvimento de talento
Cursos

Datas

Duração

Liderar e gerir equipas remotas

17 de setembro’21 (online)

3.5 horas

150 €

Programa de wellbeing (programa completo)

30 de setembro a 21 de outubro’21 (online)

10 horas

350 €

- Módulo I - A descoberta do "Eu"

30 de setembro ’21 (online)

2.5 horas

120 €

- Módulo II - Felicidade: o resultado que queremos

7 de outubro’21 (online)

2.5 horas

100 €

- Módulo III - Resiliência para agir em ambientes de mudança

14 de outubro’21 (online)

2.5 horas

100 €

- Módulo IV - Stress: o meu novo aliado!

21 de outubro’21 (online)

2.5 horas

100 €

Gestão do trabalho à distância: boas práticas

8 de outubro’21 (online)

3.5 horas

150 €

Dar e receber feedback

14 e 17 de dezembro’21 (online)

5 horas

200 €

Gestão de Conflitos (elearning)

-

4 horas

79 €

Organização pessoal com o Ms Outlook (elearning)

-

2 horas

49 €

Abordagem comercial a empresas (elearning)

-

4 horas

79 €

Gestão de tempo (elearning)

-

4 horas

79 €

Lidar com objeções de clientes (elearning)

-

1 horas

19 €

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

Formação em sala

Elearning

Formador online
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Compliance & Governance
Estes cursos são particularmente úteis para todos os profissionais
que trabalham, nas suas organizações, os temas de auditoria interna,
compliance e gestão do risco, qualquer que seja o setor de atividade.
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Compliance & Governance
Cursos

Datas

Duração

Cybersecurity & data privacy (programa completo)

27 e 28 de outubro’21 (online)

6 horas

490 €

- Mód. 1 – Cibersegurança: Impactos e mecanismos de gestão

27 de outubro (online)

3 horas

300 €

- Mód. 2 – Privacidade: Impactos e mecanismos de gestão

28 de outubro (online)

3 horas

275 €

RGPD (elearning)

-

2,5 horas

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

75 €

Formação em sala

Elearning

Formador online
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Tax & Legal
Fique a par de todas as obrigações fiscais e alterações
legislativas mais recentes com impacto no seu negócio.
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Tax & Legal
Cursos

Datas

Duração

Fiscalidade no fecho de contas

14 e 17 de dezembro’21 (online)

7 horas

390 €

A DMIS e a gestão das declarações de substituição - 1 ano de
experiência prática

21 de dezembro’21 (online)

3 horas

250 €

Fiscalidade internacional (programa completo)

12 de janeiro a 9 de fevereiro’22 (online)

14 horas

1000 €

- Módulo I - Pessoas Singulares - A

12 de janeiro ’22 (online)

3.5 horas

280 €

- Módulo II - Tributação de pessoas singulares B

19 de janeiro ’22 (online)

3.5 horas

280 €

- Módulo III - Tributação de pessoas Coletivas - A

3 de fevereiro ’22 (online)

3.5 horas

280 €

- Módulo IV - Tributação de pessoas Coletivas - B

9 de fevereiro ’22 (online)

3.5 horas

280 €

DAC 6: A comunicação obrigatória às autoridades fiscais

25 de janeiro’22 (online)

3 horas

350 €

Benefícios fiscais e código fiscal do investimento - Hot topics

3 e 10 de março’22 (online)

7 horas

350 €

ATAD II

8 de março’22 (online)

2.5 horas

190 €

A convenção multilateral para aplicação do plano BEPS

24 de março’22 (online)

4 horas

290 €

Modelo 22 de IRC - Um olhar prático

29 e 30 de março’22 (online)

7 horas

350 €

Princípios de Preços de Transferência e Obrigações declarativas

6 e 7 de abril’22 (online)

6 horas

350 €

A tributação de entidades não residentes sem estabelecimento estável

12 de abril’22 (online)

4 horas

290 €

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

Formação em sala

Elearning

Formador online
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Tax & Legal
Cursos

Datas

Duração

Regime especial de tributação de grupos de sociedades (RETGS)

19 e 20 de abril’22 (online)

7 horas

350 €

Realizações de utilidade social IRC & IRS

26 e 27 de abril’22 (online)

7 horas

450 €

Pagamentos a não residentes - IRC e IVA

3 e 4 de maio’22 (online)

7 horas

350 €

6 horas

valor sob
consulta

CRS / FATCA e IFR (elearning)

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

Formação em sala

Elearning

Formador online
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Sustentabilidade
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.
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Sustentabilidade
Cursos

Datas

Duração

Reporting de Sustentabilidade

16 e 17 de setembro’21 (online)

6 horas

350 €

Formação ESG para gestores

2, 9 e 16 de dezembro’21 (online) – ESGOTADA
12, 19 e 26 de janeiro’22 (online) – 2ª edição

6 horas

390 €

Aplicação da Taxonomia em entidades não financeiras

17 e 18 de janeiro’22 (online)

6 horas

390 €

Definição de Science-Based Targets

5 e 6 de abril’22 (online)

6 horas

390 €

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

Formação em sala

Elearning

Formador online
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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.

PwC's Academy | Calendário 2021-2022

PwC - 15

Banca e seguros
Cursos

Datas

Duração

CRS / FATCA e IFR (elearning)

-

6 horas

Sob consulta

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (elearning)

-

4 horas

250 €

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

Formação em sala

Elearning

Formador online
PwC - 16

Digital & analytics
A tecnologia irá continuar a redefinir os negócios, e o novo é agora!
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Digital & analytics
Cursos

Datas

Duração

Workshop Digital Awareness

2 de dezembro’21 (online)

3 horas

200 €

Curso intensivo Digital Data & Analytics

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

14 horas

700 €

- Academia Financial reporting

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

- Academia Tax reporting

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

- Academia Internal audit & risk

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

- Academia Supply chain/logistics

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

- Academia Management functions

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

- Academia HR professionals Digital

9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

Valor*

Formação completa Digital Evolution

2, 9, 10, 15 e 16 de dezembro’21 (online)

Cybersecurity & data privacy (programa completo)

27 e 28 de outubro’21 (online)

6 horas

490 €

- Mód. 1 – Cibersegurança: Impactos e mecanismos de gestão

27 de outubro (online)

3 horas

300 €

- Mód. 2 – Privacidade: Impactos e mecanismos de gestão

28 de outubro (online)

3 horas

275 €

(Digital Awareness + Digital Data & Analytics + acompanhamento personalizado)

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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850 €

Formação em sala

Elearning

Formador online
PwC - 18

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

Desconto early bird:

Caso a inscrição seja realizada com, pelo menos, um mês de antecedência face ao início
do evento, o Cliente usufruirá de um desconto de 5% 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
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A inscrição deve ser formalizada através do
nosso website em pwc.pt/academy pelo
preenchimento da respetiva ficha de inscrição.

100%

Clientes que consideram
boa ou muito boa
a qualidade global
da formação obtida.

36%

Incremento médio
de conhecimento após
a realização da formação,
na perspetiva
dos formandos.
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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
pt_pwcsacademy@pwc.com
Catarina J. Morgado
PwC’s Academy Senior Manager
Tel: 213 599 175
catarina.joao.morgado@pwc.com
Lisboa
Palácio Sottomayor
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16
1050-121 Lisboa
Porto
Porto Office Park
Avenida de Sidónio Pais, 153
4100-467 Porto

Visite-nos nas redes sociais
#PwC

pwc.pt/academy

© 2021 PricewaterhouseCoopers /AG - Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC.
Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.

