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Estes cursos serão 
particularmente úteis para 
todos os profissionais
que trabalham, nas suas 
organizações, os temas 
de auditoria interna, 
compliance, gestão de 
risco e controlo e gestão 
de recursos humanos, 
qualquer que seja o setor 
de atividade.

Gestão
Workshops

Gestão 

É deste modo cada vez mais crítico 
que as organizações possuam 
adequados sistemas de governação, 
gestão do risco e conformidade, 
alinhados entre si e integrados na 
sua cadeia de valor e processos de 
negócio, de modo a ser possível, em 
cada momento, atingir os objetivos 
estratégicos de negócio e potenciar a 
criação de valor acionista.

Também os desafios ligados à gestão 
de recursos humanos são crescentes, 
por isso é necessária uma visão 
integrada sobre as áreas de atuação 
dos RH, tornando-los como parceiro 
estratégico de negócios para a 
empresa.

Todos os cursos se encontram 
desenhados de modo a incluir casos 
práticos e metodologias ativas de 
aprendizagem.

Neste renovado portefólio de Gestão 
abarcamos áreas de formação que 
tenham como objetivo suportar a 
gestão das organizações, desde a 
componente de risco, à gestão de 
recursos humanos, tendo a 
transformação digital como pano de 
fundo.

Quando nos referimos à Gestão 
de Risco, e sua ligação às áreas de 
compliance e fraude, falamos da 
“maximização  da performance da 
organização, balanceando riscos e 
oportunidades e agindo sempre no 
estrito cumprimento dos requisitos 
legais e regulamentares”. 

A não observância destes princípios 
fundamentais tem originado diversas 
situações de perda de valor, graves 
problemas financeiros, perda de 
reputação e de sustentabilidade, 
como por exemplo do BES, PT, 
Lehman Brothers, Toyota, Ford, JP 
Morgan.



Programas detalhados

Digital
1. Digital transformation – Prepare for 

disruption

2. Digital transformation – Disrupt to lead

3. Data science empresarial

Auditoria interna e gestão de risco
1. Fundamentos de auditoria interna

2. Bootcamp de auditoria interna

3. Gestão de riscos corporativos

4. Technology-enabled internal audit

5. Sistema de gestão de continuidade no
negócio (BCMS)

6. Workshop de cibersegurança

7. Comunicação e liderança em auditoria 
interna 

8. Workshop prevenção e investigação da fraude

9. RGPD
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Objetivo:                                            

Dotar os participantes das competências 
necessárias à tomada de decisão sobre a estratégia 
digital a seguir.

Programa
1. Abertura da sessão

2. Transformação digital (DX)
• Contexto
• Definição de transformação digital
• Transformação digital como vantagem 

competitiva
• Existe necessidade da transformação 

digital na minha organização?
• Quais os benefícios?

3. Digital business
• DX na economia digital
• Impacto económico
• Motivadores externos

4. Digital fitness assessment
• Métricas de avaliação
• Métodos de formação
• Competências
• Ambientes colaborativos

5. Estratégia digital
• Estratégia DX framework
• Do plano à ação

1. Digital transformation – Prepare for 
disruption
Tomada de decisão sobre a estratégia digital a seguir

Duração: 4 horas

Formato: Presencial

Destinatários:                      

Profissionais que desejem compreender o impacto da 
transformação digital e as suas mais valias no seu 
ecossistema, bem como aqueles com responsabilidades 
no alinhamento das componentes digitais na estratégia 
de negócio.
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6. Ativos digitais
• Tipos de mais-valias digitais
• Gestão do conhecimento

7. Modelos de negócio
• Tipos e modelos de ecommerce
• Parcerias digitais

8. Customer experience
• DX centrada no cliente
• Customer journey
• Experiência do cliente end-to-end
• Cliente ditador
• Otimizar a experiência do cliente

9. Internet of things
• IT vs OT
• Contexto IoT
• Internet of everything
• Abordagem tecnológica

10. Robotic process automation

11. Blockchain



Objetivo:                                            

Dotar os participantes das competências 
necessárias à tomada de decisão sobre a estratégia 
digital a seguir, suplementado com técnicas 
essenciais de análise e metodologias de execução.

Programa
1. Abertura da sessão

2. Transformação digital (DX)
• Contexto
• Definição de transformação digital
• Transformação digital como vantagem 

competitiva
• Existe necessidade da transformação 

digital na minha organização?
• Quais os benefícios?

3. Digital business
• DX na economia digital
• Impacto económico
• Motivadores externos
• Indústria 4.0
• DX por Sector de Relevância

4. Digital fitness assessment
• Métricas de avaliação
• Métodos de formação
• Competências
• Ambientes colaborativos

5. Estratégia digital
• Estratégia DX framework
• Design thinking
• Do plano à ação

6. Ativos digitais
• Tipos de mais-valias digitais
• Gestão do conhecimento

Destinatários:                      

Profissionais que desejem compreender o impacto 
da transformação digital e as suas mais-valias no seu 
ecossistema, bem como aqueles com responsabilidades 
no alinhamento das componentes digitais na estratégia 
de negócio que necessitem de uma componente 
formativa prática.

2. Digital transformation – Disrupt to lead
Técnicas essenciais de análise e metodologias de execução da 
estratégia digital
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Duração: 8 horas
Formato: Presencial
Requisito: computador pessoal

Gestão 

7. Modelos de negócio
• Tipos e modelos de ecommerce
• Parcerias digitais
• Business Process Models

8. Customer experience
• DX centrada no cliente
• Customer journey
• Experiência do cliente end-to-end
• Cliente ditador
• Otimizar a experiência do cliente
• Modelos descritivos

9. Data driven
• Big data
• Data lakes
• Data science

1o. Internet of things
• IT vs OT
• Contexto IoT
• Internet of everything
• Abordagem tecnológica

11. Robotic Process Automation

12. Blockchain

13. Dashboards 
• Definição de KPIs
• ScoreCards



Objetivo:                                            

Dotar os participantes das competências 
necessárias à implementação das técnicas 
vanguardistas de análise e exploração de dados.

3. Data Science Empresarial
Implementação das técnicas de análise e exploração de dados

Destinatários:                      

Profissionais que desejem aprofundar os seus 
conhecimentos nos domínios da ciência dos dados, 
particularmente em ambientes de aplicação empresarial.
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Programa
1. Abertura da sessão

2. Data Science
• Contexto
• Definição de data science
• Quais as competências essenciais de um 

data scientist

3. Analytics
• Integração de Dados

- ETL
- SQL
- Business intelligence

• Exploração de Dados
- Qualidade do dataset
- Tipos de dados

• Big Data
• Visualização de dados

- Gráficos
- Pivot tables

4. Estatística para análise de dados      
empresariais

• Técnicas estatísticas
• Criação de grupos de controlo

5.  Machine learning
● Modelos descritivos
● Modelos preditivos
● Text mining
● Geo-Mining

6. Data Science
● DX trigger
● IoT data

7. Analytics em contexto industrial
● Model Predictive Control
● Generalized Predictive Control
● Análise de séries temporais em ambiente 

industrial

8. Web Analytics
● Google analytics

Duração: 12 horas

Formato: Presencial

Requisito: computador pessoal



Auditoria interna 
e gestão de risco
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1. Fundamentos de auditoria interna 
Conhecimentos basilares para as funções de auditoria interna 

Programa
1. Fundamentos de auditoria interna

• Definições e conceitos
• Enquadramento normativo da função 

de auditoria interna (Código de Ética 
e Standards do IIA)

• Estrutura, funções e responsabilidades 
organizacionais da auditoria interna

• As diferentes vertentes da auditoria
• Modelo das 3 linhas de defesa
• Mapeamento das expectativas dos 

stakeholders
• Definição do tipo de serviços da auditoria 

interna
• Definição da missão e visão da função 

COSO-Internal Control Framework  
• Responsabilidades da gestão e da auditoria 

Interna no sistema de controlo interno

2. Planeamento de auditoria interna
• Planeamento de auditoria baseado 

no risco
• Vantagens da auditoria e dos planos 

de auditoria baseados no risco
• Compreensão do ambiente de controlo
• Documentação do sistema de controlo 

Interno
• Áreas a incluir para um trabalho 

mais efetivo

Objetivo:                          

Identificar as normas e procedimentos a serem 
aplicados no desenvolvimento dos projetos de 
auditoria interna. 

Destinatários:                      

Este curso está direcionado para chief audit 
executives e auditores internos.
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Duração: 16 horas

Formato: Presencial

Gestão 

3. Execução de auditoria interna
• Riscos e controlos - definições
• Identificação de riscos (objetivos, riscos, 

processos, controlos)
• Objetivos de processamento deiInformação 

(CAVR)
• Avaliação dos riscos de sistemas 

de informação – controlos gerais 
de tecnologias de informação

• Controlos gerais de TI e controlos aplicacionais
• Avaliação dos riscos dos processos 

de negócio
• Tipos de testes
• Período de testes
• Universo e amostragem
• Utilização de CAAT’s (Computer Assisted 

Auditing Techniques) 
• Revisão dos papéis de trabalho

4. Comunicação e reporte efetivos
• Preparação e entrega de relatórios
• Objetivos e tipos de comunicação/reporte 

de auditoria



Programa
1.Introdução à auditoria interna

• Enquadramento da formação no normativo 
de auditoria interna emanado pelo 
Institute of Internal Auditors

• Controlo interno (COSO-Internal Control 
Framework) e responsabilidades de 
auditoria interna

• Gestão de risco e relação com a auditoria 
interna 

• Carta de auditoria
• Manual de auditoria interna
• Comunicações de auditoria interna

2. Planeamento de auditoria interna
• Conceitos planeamento de auditoria 

baseado 
no risco

• Desenvolvimento do planeamento de 
Auditoria Interna anual 

• Desenvolvimento do planeamento de 
Auditoria Interna ao nível do projeto 

• Desenvolvimento de mecanismos de 
controlo de planeamento 

• Comunicação efetiva do planeamento

2. Bootcamp de auditoria interna 
Formação prática para as funções de auditoria interna 

Objetivo:                          

Desenvolver técnicas práticas para a execução de 
projetos de auditoria interna. Aplicar as técnicas 
apresentadas de forma autónoma durante a 
formação. 

Destinatários:                      

Este curso está direcionado para chief audit 
executives e auditores internos.
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Duração: 16 horas
Formato: Presencial
Requisito: computador pessoal

Gestão 

3. Execução de trabalho de auditoria interna
• Conceitos de papéis de trabalho 
• Desenvolvimento de papéis de trabalho 

associados aos seguintes testes:
- Testes a controlos manuais
- Testes a controlos gerais informáticos
- Testes a controlos automáticos

• Princípios de amostragem
• Avaliação de evidências 
• Papel das entrevistas no trabalho de auditoria
• Conclusão da documentação e arquivo
• Revisão dos papéis de trabalho
• Arquivo e retenção

4. Comunicação e reporte efetivos
• Princípios de comunicação em auditoria 

Interna
• Desenvolvimento de relatório de auditoria 

interna
• Desenvolvimento de relatório anual
• Comunicações mandatórias

Nota:
A formação será ministrada em sala em formato 
essencialmente prático, sendo os formandos 
encorajados a desenvolver os documentos 
apresentados no ambiente de formação. Todos os 
formandos devem fazer-se acompanhar de um 
Computador Portátil de forma a acompanhar o 
conteúdo apresentado e a possuírem autonomia 
para a resolução dos casos apresentados. 



Objetivo:                                            

Estabelecer conceitos de gestão e avaliação de 
riscos e adquirir conhecimentos para a adoção 
de uma metodologia estruturada de gestão de 
riscos corporativos que permita contribuir para a 
criação de valor e crescimento sustentável das 
organizações.

Programa

1. Gestão de riscos corporativos
• Definição e conceitos
• Evolução da cultura de risco e dos 

mecanismos de gestão de riscos
• O papel dos Órgãos de Administração no 

processo de gestão de riscos
• Conceitos de gestão de riscos com base no 

COSO ERM e o contributo da metodologia à 
cultura de controlos internos e gestão de 
riscos

2. Estrutura de governo na gestão de riscos 
corporativos
• Estrutura organizacional necessária para 

adequada gestão de riscos
• Consciencialização da importância da gestão 

de riscos corporativos. Compreender os 
fundamentos necessários para tomadas 
de decisão

3. Gestão de riscos corporativos
A gestão de risco para proteção e criação de valor e a sua relação 
para o alcance dos objetivos estratégicos

Destinatários:                      

Curso destinado a membros do conselho de 
administração, conselho fiscal, comités de auditoria, 
comités de risco, bem como profissionais que atuam 
em funções de controlo (gestão do risco, compliance
e auditoria interna).

Duração: 16 horas

Formato: Presencial
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3. Processo e técnicas de gestão de riscos 
corporativos
• Identificação dos riscos
• Classificação e severidade dos riscos
• Matriz de riscos e impacto
• Definição de resposta aos riscos
• Monitorização dos riscos
• Reporting dos riscos
• Mapa de riscos e seus benefícios
• Risco inerente e residual

4. O risco operacional e seu impacto na gestão 
de riscos corporativos
• Compreender os vários domínios de gestão de 

riscos em uma organização (p.e. risco de 
mercado, crédito, reputacional, segurança de 
informação etc.) e identificar os seus riscos 
operacionais

• Compreender os processos e técnicas utilizadas 
na gestão de riscos:

- Novos produtos
- Alteração organizacional
- Cloud
- Continuidade do negócio

5. Execução e discussão de casos práticos



Objetivo:                                            

Identificar os desafios propostos às equipas de 
auditoria interna na adoção de técnicas de 
auditoria assistidas por computador (CAATs), 
numa ótica de aumento de eficiência, cobertura
e foco nas áreas de maior risco. Enquadrar a 
utilização destas técnicas nos standards 
internacionais de auditoria e acompanhar 
um caso prático.

Programa
1. Enquadramento 

• Conceitos de TI’s e SI’s
• Arquitetura de sistemas de informação
• Governo de TI
• Normas internacionais de auditoria e 

enquadramento das técnicas de auditoria 
assistidas por computador

2. CAATs
• Tratamento e extração de informação
• Avaliação condicional e reexecução
• Sumarização de informação
• Consolidação de informação
• Visualização

3. Framework CRISP-DM
• Introdução e enquadramento
• O que é? Quais os benefícios?
• Integração com práticas de auditoria
• Fases do processo

4. Technology-enabled Internal Audit
Aumento da eficiência do profissional de auditoria interna através 
da utilização da tecnologia e sistemas de informação

Destinatários:                      

Auditores internos e outras áreas nos seus diferentes 
níveis (chief audit executives, supervisores, 
auditores); Diretores de sistemas de informação; 
membros de Comités de auditoria; Responsáveis por 
funções de gestão do risco (chief risk officers) e 
conformidade (compliance risk managers); 
Responsáveis pela gestão do risco, controlo interno 
e segurança da informação.

Duração: 16 horas

Formato: Presencial
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4. Utilização de CAATs em processos 
de auditoria

• Riscos envolvidos na utilização de CAATs
• Resposta aos riscos do auditor e 

documentação exigida
• Utilização de CAATs em testes a controlos
• Utilização de CAATs em testes substantivos

5. Caso prático 
• Apresentação do caso prático
• Compreensão do negócio
• Compreensão do ambiente de TI
• Compreensão dos dados e riscos associados
• Preparação de dados
• Modelização de dados
• Avaliação com recurso a CAATs
• Decisão e reporte



Objetivo:                                            

Reconhecer a norma ISO 22301:2012, as suas 
exigências e ligação com as organizações. 
Percorrer o plano de implementação de um 
sistema de gestão de continuidade de negócio com 
base nos requisitos da norma e ligação com a 
organização e outras normas. 

Programa
1. Introdução

• Introdução ao BCMS segundo a norma
• Sistemas de gestão e PDCA
• Outras normas relacionadas

2. A organização e o BCMS 
• Fases para a definição do BCMS
• Contexto da organização
• Liderança
• Planeamento do BCMS 
• Suportes do BCMS
• Exercício prático

3. Criação de um BCMS
• Operação do BCMS
• Business impact analysis e gestão de risco 

(ISO 3100 e ISO 27005)
• Estratégia para a continuidade de negócio 
• Definição e implementação de 

procedimentos de continuidade de negócio
• Gestão de incidentes
• Plano(s) de continuidade de negócio
• Recuperação de incidentes 
• Exercícios e testes
• Avaliação de desempenho
• Monitorização e avaliação do desempenho
• Plano de auditorias e revisão pela gestão
• Melhoria contínua

Duração: 16 horas

Formato: Presencial

5. Sistema de Gestão de Continuidade no 
Negócio (BCMS)
Como implementar um BCMS com base na ISO 22301:2012

Destinatários:                      

Responsáveis pela continuidade de negócio, auditores 
internos, gestão de risco, controlo interno, operações, 
segurança de informação e compliance.
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4. Certificação de um BCMS
• Motivação para a certificação
• Preparação para a auditoria de certificação
• “Roadmap” para a certificação de BCMS

5. Ideias finais
• Preparação do impacto do BCMS na 

organização
• O elemento humano
• Boas práticas para o sucesso do projeto



Objetivo:        

Confrontar os formandos com uma encenação 
de desafios práticos que colocarão em causa a 
segurança de informação. 

Estes desafios foram desenhados com o intuito 
de serem aplicáveis, num ambiente empresarial.

Programa
1. Preparação dos equipamentos dos 

formandos (e.g. ligação à rede privada de 
laboratório)

2. Execução de uma bateria de testes práticos, 
com o intuito de demonstrar como 
informação confidencial pode ser 
comprometida

3. Debriefing - Discussão dos casos práticos, 
com a indicação dos dados passíveis de 
serem comprometidos com cada um dos 
ataques realizados e medidas de mitigação 
para evitar a fuga de informação.

Existem múltiplas práticas, realizadas diariamente, que 
comprometem a segurança de informação. Devido à 
complexidade do tema a apresentação teórica dos casos 
não permite, à maioria dos utilizadores, compreender 
efetivamente quais são os comportamentos de risco.

O objetivo na elaboração de um cenário prático passa 
por colocar o formando em pleno cenário de ataque, 
permitindo assim compreender exatamente qual foi o 
comportamento que motivou a disponibilização de 
informação confidencial, para logo de seguida 
apresentar qual teria sido o comportamento ideal para 
ter evitado o referido ataque.

6. Workshop de cibersegurança 

Boas práticas para garantir a adequada postura de segurança, 
através da apresentação de casos práticos.

Trata-se de uma formação prática, dada num 
laboratório preparado para o efeito, onde serão 
simulados ataques informáticos de forma a 
comprometer os seus dispositivos de uso diário na 
empresa, desde o telemóvel, ao computador 
portátil.

Duração: 8  horas
Formato: Presencial. 
Requisito: computador pessoal
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Exemplo de cenários práticos de ataque 
que serão realizados:

- Esquemas de phishing e spear-phishing
- Interceção/Recolha de informação trocada 

sobre canais não seguros
- Ataques com emails forjados
- Ataques com SMS’s forjadas
- Apresentação prática de componentes 

de engenharia social
- Dispositivos de recolha de informação (e.g. key 

logger)
- Redirecionamento de tráfego para recolha de 

credenciais
- Ligação a redes wireless inseguras e respetiva 

implicação
- Interceção de chamadas telefónicas em redes VoIP
- Interceção de informação em shares de red
- Interceção de informação enviada para impressoras 

de rede



Objetivos:

Compreender a dinâmica da sua equipa de auditoria 
interna no seio da equipa e da empresa;
Ser capaz de identificar falhas no planeamento e na 
comunicação da atividade da equipa;
Definir os princípios para um plano de comunicação 
para a importância da auditoria interna;
Saber como fazer o coaching à sua equipa e gerir o 
desempenho dos colaboradores na interação com os 
seus clientes internos.

1. A gestão de equipas de auditoria interna
• Os desafios da função

• O papel do líder em contexto de auditoria 
interna

2. O planeamento da atividade da equipa 
de auditoria 

• A estrutura de planeamento da comunicação 
em processos de auditoria interna

• Liderar uma auditoria com a participação 
de todos

7. Comunicação e liderança em auditoria 
interna
Da definição de objetivos à comunicação assertiva,
para antecipar problemas  

Programa

3. Gerir o processo de comunicação
• Saber vender a auditoria interna

• A criação de sentido para os colaboradores 
e colegas auditados

• Criar mensagens alinhadas com os objetivos 
da empresa  

4. Competências de comunicação
• Comunicação verbal

• Comunicação não verbal

• Escuta

• Estratégias para aumentar o impacto positivo nos 
colegas

5. Criar uma cultura pró auditoria
• Definir uma estratégia de comunicação a longo prazo

• Definir papéis e atribuições

• Plano de ação e verificação

Levar a equipa a um desempenho de 
excelência exige uma visão clara, objetivos 
definidos, comunicação assertiva e uma 
capacidade analítica que lhe permita 
identificar problemas antes de estes 
surgirem, mostrando a cada elemento da 
equipa que o líder está ao serviço dos outros 
elementos, para os ajudar a chegar ao topo. 

Neste curso são treinadas as seguintes 
competências para que o líder possa 
exercer a sua função de forma mais 
eficaz, liderando nas diferentes 
interações com os quais é 
confrontado.
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Este curso inclui ainda a aplicação da 
ferramenta DISC e acesso ao  relatório 
individual, para conhecimento do seu perfil 
comportamental.

Gestão 

Duração: 14  horas
Formato: Presencial. 
Requisito: computador pessoal



1. Enquadramento
• Legislação relevante, regulamentos e 

standards profissionais.

2. Definição da fraude

• Definições e apresentação dos principais 
organismos especializados no seu 
combate.

3. Tipificar a fraude

• Árvore da fraude, modelo de Lindquist e 
Bologna, triângulo da fraude, fraude 
financeira e tecnológica.

4. Gestão do risco da fraude

• Avaliação do risco, processos internos 
para gestão do risco, corporate 
governance (“Tone at the top”), modelo 
de gestão do risco, papel do auditor 
interno.

8. Workshop Prevenção e Investigação 
da Fraude
Das técnicas e práticas de prevenção e deteção de situações 
de fraude, às ações de investigação e metodologias de trabalho 

Programa

5. Prevenção da fraude
• Análise das várias funções e responsabilidades, 

técnicas e ferramentas (e.g. programas anti 
fraude, sistemas de controlo interno) e suporte 
à prevenção do risco de fraude.

6. Mitigação da fraude

• Definição de estratégia e plano de ações de 
mitigação do risco de fraude, como resultado 
da sua avaliação, considerando sempre uma 
adequada relação custo/benefício.

7. Investigação de fraude

• Abordagem e metodologia, entrevistas, análise 
de evidências, conclusão/acusação.
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Duração: 16  horas

Formato: Presencial. 

Objetivo:                                            

Abordar a fraude  desde a sua definição 
à investigação

Este programa inclui vários casos práticos que 
enriquecem a experiência formativa e permitirá 
aos participantes obter, reforçar e desenvolver as 
suas competências:

Destinatários:                      

Este workshop é orientado para decisores, CFO’s, 
auditores internos, investigadores e financial 
controllers. 



Objetivo:  

Esta formação tem como objetivo possibilitar a
reflexão dos participantes sobre os impactos do
RGPD a diferentes níveis organizacionais com a
identificação de medidas para a sua mitigação.

Programa
1. Gestão da privacidade e Governance -

Introdução ao Novo Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados

1. Quick wins: Medidas imediatas que 
deverá implementar para diminuir os 
riscos de RGPD Non Compliance

1. Como ajustar a sua organização à 
proteção de dados

1. Gestão de pedidos pelo DPO

1. Proteção de dados em contexto laboral

1. Como adequar a sua relação com 
terceiros contratados ou subcontratados

1. Como realizar a avaliação de risco sobre 
a proteção de dados e consulta prévia no 
âmbito do RGPD

1. Quais as medidas de segurança que 
deverá introduzir: organizacionais e 
tecnológicas

1. Como lidar com incidentes

9. RGPD: uma visão integrada
Noções centrais sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados

Destinatários:  

Encarregados de proteção de dados, Compliance e 
áreas da Organização cujas atividades operacionais 
atuem sobre dados pessoais (Recursos Humanos, 
Comercial, Marketing entre outras).

Duração: 8 horas

Formato: Presencial
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Esta formação tem um caráter 
eminentemente prático em que, para 
cada tema, os participantes serão 
desafiados a encontrar uma solução 
para cada caso proposto, o qual se 
baseia em situações reais. Este será o 
ponto de partida para a discussão dos 
aspetos práticos para a 
implementação do RGPD.



Equipa de coordenação 
da formação em Gestão 
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Equipa de coordenação da formação                                        
em Auditoria interna e gestão de risco
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António Loureiro
Partner

Diretor responsável pelo departamento de Risk Assurance Services (RAS) da PwC. É Revisor Oficial 
de Contas e licenciado em  Contabilidade e Administração – Ramo Auditoria, pelo Instituto Superior  
de Contabilidade e Administração do Porto. Certificado CISA (Certified Information Systems 
Officer).
Tem igualmente experiência em auditoria de sistemas de informação, na avaliação dos controlos 
gerais e  controlos aplicacionais informáticos, bem como na análise do seu impacto na definição da 
estratégia de auditoria, entre outros. Coordenou projetos de implementação de normas 
internacionais de contabilidade apoio à implementação de sistemas de consolidação de contas. 
Possui o Certificado de Aptidão Profissional de Formador e participa como formador em cursos 
ministrados a clientes sobre IFRS, SNC e Auditoria Interna.

Pedro Miguel Santinhos
Senior Manager Risk Assurance

Pedro integrou a PwC em 2009 após um ano de estágio na maior empresa portuguesa de 
telecomunicações. De 2009 a 2014, construiu uma forte experiência em projetos relacionado com 
avaliação de controlos informáticos, nomeadamente controlos aplicacionais e de processos de 
negócio, segregação de funções, acessos e segurança de utilizadores e continuidade de negócio.
Como membro de equipa sénior, integrou ainda projetos relacionados com Controlo Interno e 
Gestão de Risco.
Em 2014, Pedro integra o departamento de auditoria interna do maior grupo de retalho e 
distribuição alimentar português de modo a desenvolver os trabalhos desse departamento, onde 
consolidou conhecimento da indústria estando envolvido em projetos ligados a operações, 
marketing, sistemas de informação, financeira e tópicos estratégicos relacionados com os três 
países de operação: Portugal, Polónia e Colômbia.
Em 2016, reentra na PwC como Manager para o departamento de Risk Assurance Services.

José Teixeira
Senior Manager Risk Assurance

Senior Manager no departamento de Risk Assurance Services (RAS) da PwC. 
Licenciado em  Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
Pós Graduado em Gestão de Fraude pela EGP-UPBS; CFE – Certified Fraud Examiner pela ACFE; 
CIA – Certified Internal Auditor pelo IIA; Revisor Oficial de Contas Estagiário.
Integrou e coordenou equipas em projetos de auditoria financeira ,nos mais diversos setores de 
atividade.
Possui experiência em reporte financeiro no normativo português (SNC) bem como no normativo 
internacional (IFRS). Como consultor participou no desenvolvimento e implementação de uma 
ferramenta de apoio à consolidação de contas.
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João Oliveira Santos
Director

Assumiu a liderança da área de People & Change Portugal em março de 2016.
Ingressou na PwC como Senior Manager de People & Change Portugal em junho de 2015.
Formador certificado, antes de ingressar na PwC, exerceu advogacia e foi consultor na área de 
Human Capital durante 16 anos, tendo tido oportunidade no Hay Group de liderar e desenvolver 
projetos em Portugal, Espanha, Itália, Brasil, Angola, Cabo-Verde e Moçambique. 
Projetos de desenho organizacional, auditoria e clima organizacional, gestão da mudança, 
sistemas de recursos humanos, avaliação de desempenho (modelos de competências e scorecards 
de objetivos), compensação e benefícios, política retributiva (retribuição base, variável e 
benefícios – planos flexíveis) assim como de relações laborais. 

Equipa de coordenação da formação                                        
em Gestão de Capital Humano
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Ana Isabel Marques
Manager People & Change

Licenciada em Psicologia Aplicada pelo ISPA, detém o Curso de Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores.
Ingressou na PwC como Senior Consultant de People & Change Portugal em outubro de 2013.
Durante o seu percurso profissional foi Consultora na Deloitte na área de Human Capital entre 2008 
e 2013, onde desempenhou diferentes funções na área de consultoria de Recursos Humanos em 
Portugal 
e Angola. 
Possui experiência em múltiplos projetos de Análise e Qualificação de Funções, Inovação Estratégica 
e Comunicação Interna, Estratégia de Recursos Humanos, Programas de Assessment, Programas e 
Estruturas de Formação e Desenvolvimento, Suporte Operacional de RH.

Carla Sofia Conde
Manager People & Change

Manager na PwC Portugal desde 2015. 
Licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e 
da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) tem uma Pós-graduação em Gestão dos 
Serviços de Saúde. 
Com uma experiência sólida em consultoria na área de Capital Humano na GN Consulting e no 
ISCTE. É formadora certificada. Colaborou em vários projetos no âmbito do SIADAP I, II e III, 
Modelos de Gestão e de Avaliação de Desempenho e Performance, Redesign Organizacional, 
Análise e Descrição de Funções e Programas de Assessment, quer no setor público como privado, 
em Portugal e Angola.
Foi Coordenadora do Gabinete de Qualidade e do Risco (Clínico e Não Clínico) no Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo - EPE, sendo responsável pela gestão da acreditação hospitalar, pela 
Joint Commission International e elemento do grupo SIGO (Sistema Integrado de Gestão por 
Objectivos).
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PwC’s Academy
Escolha o caminho certo 
para a sua formação.
Contacte-nos.



Contactos

© 2018 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.

Informações
PwC’s Academy
Tel:   213 599 287
Fax:  213 599 986
pwcs.academy@pt.pwc.com

Lisboa
Palácio Sottomayor
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16
1050-121 Lisboa

Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto

Visite a PwC Portugal 
nas redes sociais
#PwC

Todas as notícias da PwC’s Academy 
estão agora em formato digital.
Conheça os artigos de análise, as entrevistas e o calendário de formação 
da nossa equipa especializada em formação a executivos.

Se a deseja subscrever, visite o website www.pwc.pt/hits ou contacte-nos.

hits.
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