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Cursos online
Catálogo

PwC’s Academy
Portefólio de soluções
formativas de
profissionais para
profissionais

Soluções de aprendizagem
online

Os cursos em formato de elearning da
PwC integram-se na nova abordagem
que a sua empresa deve assumir para
com os seus profissionais, permitindo-lhes dispor do conhecimento em
qualquer lugar, ao seu próprio ritmo
e horário.

Os conteúdos foram desenvolvidos
por especialistas PwC nas áreas em
referência, dispondo de exercícios e
casos práticos para que possa por em
prática os conhecimentos adquiridos.

Contabilidade e finanças
• Finanças para não financeiros
• Contabilidade técnica de seguros
Business skills
• Lidar com objeções de clientes
• Gestão de tempo
• Gestão de reclamações
• Gestão de conflitos
• Abordagem comercial a empresas
• Organização pessoal com o Ms Outlook
• Resolução de problemas
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Catálogo de cursos
Formação contabilística
e financeira
1. Finanças para não financeiros
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2.Contabilidade técnica de seguros
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Formação em Business skills
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1. Lidar com objeções de clientes

9

2. Gestão de tempo
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3. Gestão de reclamações
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4. Gestão de conflitos
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5. Abordagem comercial a empresas
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6. Organização pessoal com o Ms
Outlook
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7. Resolução de problemas
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Condições gerais

Cursos online
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Formação
contabilística
e financeira

Cursos online
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1. Finanças para não financeiros

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

1. Princípios da contabilidade
financeira

15 horas

2. Princípios da análise financeira

15 horas

3. Gestão previsional e contabilidade
analítica

15 horas

Total

45 horas

Modalidade

Inscrição no currículo completo

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1.

Conhecer os conceitos fundamentais da contabilidade
financeira e diferenciá-la da contabilidade analítica;
Compreender os objetivos e a elaboração das principais
demonstrações financeiras; Identificar os indícios e
perceber os motivos da contabilidade criativa;

2. Identificar os conceitos fundamentais da análise
financeira e preparar demonstrações financeiras para
análise; Analisar rácios, indicadores e a qualidade de
resultados das empresas e distinguir situações de
equilíbrio/desequilíbrio;
3. Definir adequadamente os objetivos da empresa e
assegurar a sua coerência com a estratégia delineada;
Compreender os conceitos de gestão previsional e de
orçamento e proceder ao controlo orçamental e análise
de desvios; Perceber o conceito de contabilidade
analítica e a metodologia de custeio baseado em
atividades.
Em parceria com:

Ver demonstração:
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1. Finanças para não financeiros

Programa e condições gerais
Modalidade

Inscrição isolada nos cursos que compõem o currículo
Finanças para não financeiros

Curso 1

Princípios da Contabilidade
Financeira

Curso 2

Princípios da Análise Financeira

Curso 3

Gestão previsional e contabilidade
analítica

Cursos online

Duração

15 horas

Duração

15 horas

Duração

15 horas

Conteúdos programáticos
• Objetivos da informação financeira
• Diferenças entre a contabilidade geral e de custos
• Características qualitativas das demonstrações
financeiras (DF)
• Pressupostos subjacentes à elaboração das DF
• Principais definições
• Fatos patrimoniais
• Demonstrações financeiras
• Fluxos da empresa
• Registos contabilísticos
• Limitações dos documentos contabilísticos
• Reconhecer a contabilidade criativa
• Exercícios e casos práticos

Conteúdos programáticos
•
•
•
•
•

Atribuições da Função Financeira
Rácios e indicadores
Análise da qualidade dos resultados
Análise do equilíbrio financeiro
Exercícios e casos práticos

Conteúdos programáticos
•
•
•
•
•

Introdução
A contabilidade analítica para a gestão e o ABC
Orçamento
Controlo orçamental
Conclusão
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2. Contabilidade técnica de seguros

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Modalidade

1. Introdução

Inscrição no Programa Completo (elearning)

2. Posição financeira e performance

Inscrição conjunta (b-learning) com Workshop de
Formação Presencial (17 horas: 35.5 créditos OTOC)

3. Conceitos base de Contabilidade
de Seguros
4. Processo de Seguro I
5. Processo de Seguro II
6. Responsabilidades provenientes
de contratos
7. Resseguro e co-seguro

22horas

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1. proporcionar uma formação técnico-prática aos
colaboradores afetos a esta área;
2. abordar as metodologias contabilísticas baseadas
nas normas IAS/IFRS;
3. reforçar os conhecimentos dos colaboradores
em Contabilidade técnica de seguros.

Em parceria com:

Este programa está desenhado
de modo a prever a inscrição no
curso completo (todos os
módulos), não existindo por isso
condições aplicáveis à aquisição
de apenas um módulo.
As condições de inscrição
incluem, ainda, a possibilidade
de realizar um curso presencial,
completando a sua experiência
formativa.

Cursos online
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Formação
em Business skills

Cursos online
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1. Lidar com objeções de clientes

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1. identificar qual o tipo de objeções mais comuns;
2. estruturar a sua resposta perante a objeção de um
cliente.

1. Objeções mais comuns
2. Modelo proposto

1hora

3. Avaliação Final

Inclui diferentes situações
práticas com percursos
alternativos, de acordo com a
opção do participante, bem
como exercícios intermédios e
de avaliação final das
aprendizagens.
A duração prevista inclui tempo
de autoestudo.

Cursos online
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2. Gestão de tempo

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso
1. Gestão individual do tempo
2. Gestão do tempo em colaboração
com os outros

4horas

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1. identificar formas de poupar tempo;
2. aplicar as seguintes técnicas de gestão de tempo:
• priorizar;
• definição de objetivos;
• calendarizar;
• lidar com a procrastinação;
• delegar;
• negociar prazos.

3. Avaliação Final

Inclui fichas de apoio para a
reflexão sobre o plano de ação a
definir, bem como vídeos
ilustrativos de situações reais.
Inclui exercícios intermédios
e avaliação final das
aprendizagens.
A duração prevista inclui tempo
de autoestudo.
Ver demonstração:
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3. Gestão de reclamações

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso
1. Reclamações e (in)satisfação
do cliente
2. Ultrapassar situações difíceis

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1. identificar a importância da reclamação para a
(in)satisfação do cliente;
2. reconhecer os estilos de negociação mais eficazes
perante clientes difíceis;
3. demonstrar o domínio de técnicas de negociação e
comunicação na resolução de situações difíceis.

4horas

3. Situações práticas
4. Avaliação final

Inclui diferentes situações
práticas com percursos
alternativos, de acordo com a
opção do participante, bem
como exercícios intermédios e
de avaliação final das
aprendizagens.
A duração prevista inclui tempo
de autoestudo.
Ver demonstração:
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4. Gestão de conflitos

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso
1. Conceito de conflito

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1. reconhecer os tipos e fases de desenvolvimento dos
conflitos;
2. identificar as bases para evitar conflitos;
3. aplicar técnicas que permitam lidar com conflitos,
minimizando as suas consequências.

2. Bases para evitar conflitos
4horas
3. Atitudes perante o conflito
4. Situações práticas
5. Avaliação final

Inclui diferentes situações
práticas com percursos
alternativos, de acordo com
a opção do participante, bem
como exercícios intermédios
e de avaliação final das
aprendizagens.
A duração prevista inclui tempo
de autoestudo.
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5. Abordagem comercial a empresas

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso
1. Definir o alvo
2. Estabelecer o contacto comercial
3. Desenhar a proposta de valor

Objetivos
No final do programa, o formando deverá ser capaz de:
1. planear eficazmente todo o processo de preparação de
contatos e, step by step, identificar qual a forma mais
eficiente de o fazer;
2. identificar indicadores de maior ou menor interesse nos
clientes e compreender o relevo de uma abordagem
mais relacional em detrimento de um contato comercial
mais direto.

4horas

4. Fechar o negócio
5. Avaliação final

Inclui situações práticas com
percursos alternativos, de
acordo com a opção do
participante, bem como
documentos de apoio, exercícios
intermédios e de avaliação final
das aprendizagens.
A duração prevista inclui tempo
de autoestudo.
Ver demonstração:
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6. Organização pessoal com o Ms Outlook

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso
1. Boas práticas de organização
pessoal
2. Configurar e utilizar o MS
Outlook

Objetivos
No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
identificar alguns dos principais entraves à organização
pessoal
identificar boas práticas de organização pessoal
definir um sistema de organização pessoal no Outlook que
permita a otimização do tempo

2 horas

3. Avaliação final

Este curso pode fazer parte de um percurso blended,
composto por vários momentos e metodologias para
potenciar o reforço da aprendizagem e a aplicação das boas
práticas ao dia a dia profissional.

Cursos online
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7. Resolução de problemas

Programa e condições gerais
Cursos

Duração

Introdução ao curso

Objetivos
No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• planear eficazmente todo o processo de definição do
problema;
• identificar métodos para a resolução do problema;
• avaliar e selecionar as melhores alternativas.

1. Issues Based Problem Solving
2. Simplex

4horas

3. Inquérito apreciativo
5. Avaliação final

Inclui situações práticas com
percursos alternativos, de
acordo com a opção do
participante, bem como
documentos de apoio, exercícios
intermédios e de avaliação final
das aprendizagens.
A duração prevista inclui tempo
de autoestudo.
Ver demonstração:
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Condições gerais

Elearning Designers

Ao longo do curso são propostos exercícios que o
ajudam a consolidar os conhecimentos adquiridos,
bem como, no final do curso, terá acesso a exercícios
de avaliação sumativa para que possa testar o que
aprendeu.

Contactos

A conclusão com aproveitamento dará origem à
emissão de um certificado de formação profissional.
Os dados pedidos no processo de registo/inscrição são
importantes para a emissão do certificado no final da
formação e para a emissão da fatura. Poderá aceder ao
curso sempre que o pretender durante 60 dias.

Soluções formativas à medida
Catarina J. Morgado
PwC’s Academy Manager
Tel: 213 599 175
Fax: 213 599 986
catarina.joao.morgado@pt.pwc.com

Consulte-nos para obter condições especiais
para um número significativo de inscrições da
mesma organização/empresa e para soluções
à medida das suas necessidades ou em formato
blended.

Cursos online
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PwC’s Academy
Escolha o caminho certo
para a sua formação.
Contacte-nos.

Cursos online

PwC 16
17

Contactos
Informações
PwC’s Academy
Tel: 213 599 287
Fax: 213 599 986
Soluções formativas à medida
Tel: 213 599 287
Fax: 213 599 986
pwcs.academy@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

hits.
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.

Visite a PwC Portugal
nas redes sociais
#PwC
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