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Conheça a nossa oferta!

7 pilares para o sucesso do seu negócio

Este documento é interativo. 

Ao ver este ícone, clique nos cursos 

para aceder a mais informação.

A oferta formativa da PwC's Academy foi selecionada de forma criteriosa 

e está organizada em cursos presenciais e online (síncronos e assíncronos).

Consulte o nosso calendário e guarde na sua agenda!

ELEARNING (autoestudo)

Sempre que encontrar 

este símbolo junto ao nome 

de um curso significa 

que este decorre em formato 

de autoestudo.

Contabilidade e finanças

Desenvolvimento de talento

Compliance & Governance

Tax & Legal

Sustentabilidade

Banca e seguros

Digital & analytics

FORMADOR ONLINE

Estes cursos decorrem 

em plataforma online, 

de forma síncrona 

e com formador.

PRESENCIAIS

Cursos que decorrem 

nos nossas salas 

de formação, nos locais 

identificados.
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Conheça a nossa oferta! 
7 pilares para o sucesso do seu negócio

Contabilidade e finanças Desenvolvimento de talento Compliance & Governance Tax & legal

• Contabilidade financeira avançada – Refresh dos principais conceitos 

e normas

• Consolidação de contas

• Contabilidade financeira angolana

• 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

• Mód 1: Princípios de contabilidade financeira

• Mód 2: Análise financeira 

• Técnicas de apresentação

• Planear e executar o processo de mudança

• Gestão do trabalho em modelo híbrido: novas formas de trabalhar

• Liderar e gerir equipas híbridas

• Comunicação oral e escrita

• Abordagem comercial a empresas

• Gestão de tempo

• 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

• Fundamentos de auditoria interna

• Bootcamp de auditoria interna

• Preparação para a certificação CIA

• IA Upskilling

• 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

• Cibersegurança: identificar as ameaças

• 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

• Atualização para entidades financeiras

• Gestão fiscal nacional: Reorganizações societárias

• Gestão fiscal internacional 

• Sucursais e estabelecimentos estáveis

• Benefícios fiscais e código fiscal do investimento: Hot topics

• Fiscalidade no fecho de contas

• Modelo 22 de IRC: Hot topics

• A comunicação de determinados mecanismos com relevância fiscal: 

DAC 6

• 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

• 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 

• A convenção multilateral para aplicação do plano BEPS (MLI)

• Arbitragem tributária
Sustentabilidade Banca e Seguros Digital & analytics

• 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

• 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

• Caleidoscópio de governo e controlo interno

• PBC/CFT & Sanções: atualização para entidades financeiras

• CRS/FATCA e IFR 

• Digital Awareness

• Digital Data & Analytics

• Digital Evolution

• Digital Transformation: Prepare for Disruption

• Digital Transformation: Disrupt to Lead

• Excelência organizacional - Fit for Growth

para os desafios de mercado

• Workshop de cibersegurança

• Introdução ao Power BI

• Introdução ao DAX em Power BI

• Introdução à programação em Python

• Análise de dados em Python

Contacte-nos caso não encontre datas para algum dos cursos 

da sua preferência, ou para cursos no formato à medida.

mailto:pt_pwcsacademy@pwc.com
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Trabalhe as suas competências digitais, de sustentabilidade e comportamentais 

essenciais à promoção de profissionais de sucesso e organizações ágeis e sustentáveis. 

Conheça os nossos destaques...

Digital Upskilling
As academias digitais adequadas à sua função

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. 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.

A PwC's Academy criou 6 academias digitais de formação 

especializadas em diferentes áreas profissionais. 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.

Transforme o presente.

Desenhe o futuro. 

O caminho é digital.

Preparado?

pwc.pt/academyupskilling

ESG: Sustentabilidade 
para gestores
Prepare a sua Organização para um futuro 

sustentável

É gestor/decisor de uma Organização? Junte-se à nossa equipa 

de Sustainable Solutions de modo a adquirir pistas para a 

definição da estratégia e posicionamento perante os 

stakeholders.

Não fique de fora da integração dos temas ambientais, sociais

e de governance na agenda nas suas atividades de gestão.

Este curso decorre em formato online.

O conceito ESG, que se refere aos fatores 

Económicos, Ambientais e Sociais, tem 

atualmente um lugar de destaque na agenda 

de investidores, reguladores e consumidores.

Pode representar riscos e oportunidades que 

afetarão a capacidade de uma empresa 

de criar valor a longo prazo.

Desenvolvimento 
de talento
Desenvolva as competências na Gestão do 

trabalho em ambiente híbrido, em Wellbeing

e Feedback, passando por temas de liderança 

na área comportamental.

Conte com a PwC's Academy para formações 

presenciais ou com formador online.

Cursos em destaque:

• Gestão do trabalho em modelo híbrido: 

novas formas de trabalhar

• Dar e receber feedback (com formador online)

• Do presencial ao online: técnicas para formadores 

(com formador online)

• Liderar e gerir equipas híbridas (com formador online)

Visite o website e inscreva-se

Visite o website e inscreva-se

http://www.pwc.pt/academyupskilling
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-sus/lisboa/formacao-esg-gestores.html
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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 Método Valor*

Criptoativos & contabilidade 9 de março’23 (online) 3 horas 290 €

Finanças para não financeiros (programa completo) 16, 18, 23 e 25 de outubro’23 (online) 16 horas 690 €

- Mód I – Princípios de contabilidade financeira 16 e 18 de outubro’23 (online) 8 horas

- Mód II – Análise Financeira 23 e 15 de outubro’23 (online) 8 horas

Consolidação de contas 11, 13, 18, 19 e 20 de outubro’23 (online)
15 horas

15 créditos OCC
690 €

Digital Data & Analytics: Academia Financial reporting 8, 9, 15 e 16 de maio’23 (online) 14 horas 750 €

IFRS Update 17 de maio’23 (online)
3 horas

3 créditos OCC
290 €

IFRS 20, 22, 26 e 28 de setembro’23 (online)
16 horas

16 créditos OCC
750 €

Controlo de gestão
Porto, 28 e 29 de junho’23

Lisboa, 6 e 7 de julho’23
16 horas 790 €

Contabilidade financeira avançada
Lisboa, 8 de novembro’23

Porto, 9 e novembro’23

7 horas

7 créditos OCC
690 €

Formação em sala Elearning Formador online
* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/curso-financas-para-nao-financeiros.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/consolidacao-contas.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/ifrs.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-financial-reporting.html/digital-upskilling/academia-de-tax.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/ifrs-update.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/criptoativos-contabilidade.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/controlo-gestao.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/contabilidade-avancada.html
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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

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

Cursos Datas Duração Método Valor*

Dar e receber feedback
Porto, 23 de fevereiro’23

Lisboa, 1 de março’23 
7 horas 275 €

Gestão emocional e controlo do stress 28 de fevereiro’23 (online) 3 horas 150 € 

Técnicas de apresentação
Lisboa, 7 e 8 de março’23 

Porto, 2 e 3 de maio’23
14 horas 590 € 

Liderar e gerir equipas híbridas A definir 3.5 horas 165 €

Do presencial ao online: técnicas para formadores A definir 6 horas 210 €

Abordagem comercial a empresas (elearning) - 4 horas 79 €

Gestão de tempo (elearning) - 4 horas 79 €

Gestão do trabalho em modelo híbrido: novas formas de trabalhar A definir 3.5 horas 165 €

Formação em sala Elearning Formador online

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/comunicacao/lisboa/hybrid.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/lideranca-e-performance/lisboa/dar-receber-feedback.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/lideranca-e-performance/lisboa/lideraregerirequipashibridas.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/treino-avancado-de-formadores/lisboa/dopresencialaoonlinetecnicasparaformadores.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/vendas-e-acao-comercial/lisboa/abordagem-comercial-a-empresas.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/lideranca-e-performance/lisboa/gestao-de-tempo.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/comunicacao/lisboa/tecnicas-de-apresentacao.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/lideranca-e-performance/lisboa/gestao-emocional-e-controlo-do-stress.html
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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

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor. Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

Preparação para certificação CIA (programa completo) 16 de fevereiro a 9 de maio’23 (online) 168 horas
valor sob 

consulta

- Parte 1 – Internal Audit and Basics 16 de fevereiro a 11 de março’23 (online) 56 horas
valor sob 

consulta

- Parte 2 - Practice of Internal Auditing 21 de março a 15 de abril’23 (online) 56 horas
valor sob 

consulta

- Parte 3 - Business Knowledge for Internal Auditing 4 de maio a 8 de junho’23 (online) 56 horas
valor sob 

consulta

Gestão de riscos corporativos Lisboa, 21 e 22 de março’23 16 horas 690 €

Digital Data & Analytics: Academia Internal audit & risk 8, 9, 15 e 16 de maio’23 (online) 14 horas 750 €

Fundamentos de auditoria interna Lisboa, 12 de outubro’23 7 horas 450 €

Bootcamp de auditoria interna Lisboa, 17 e 18 de outubro’23 14 horas 950 € 

Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento 

do terrorismo & Sanções
30 de maio’23 (online) 4 horas 290 €

Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento 

do terrorismo & Sanções - Instituições Financeiras
23 de maio’23 (online) 4 horas 290 €

Cibersegurança: identificar as ameaças (e-learning) - 1 hora 70 €

RGPD: Uma visão integrada 1 de junho’23 (online) 2,5 horas 250 €

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/bootcamp-de-auditoria-interna.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/preparacao-certificacao-cia.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/fundamentos-de-auditoria-interna.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-internal-audit.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/prevencao-do-branqueamento-de-capitais-e-financiamento-ao-terrorismo.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/rgpd.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/prevencao-do-branqueamento-de-capitais-e-financiamento-ao-terrorismo-instituicoes-financeiras.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/gestao-de-riscos-corporativos.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/fundamentos-de-auditoria-interna.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/bootcamp-de-auditoria-interna.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/elearning-rgpd1.html
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Compliance & Governance
Combate ao Crime Financeiro

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor. Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

PBC/CFT & Sanções: atualização para entidades financeiras (elearning) - 2 horas 130 €

Decreto-Lei n.º 109-E/2021 - As novas medidas de combate à corrupção 5 de julho’23 (online) 3 horas 350 €

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/bootcamp-de-auditoria-interna.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/pbc-elearning.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/combate-corrupcao-online.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/combate-corrupcao-online.html
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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

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

Regime especial de tributação de grupos de sociedades (RETGS) 23 de março’23 (online)
4 horas

4 créditos OCC
390 €

Reversão de dívidas tributárias contra Gestores Lisboa, 28 de fevereiro’23 (online)
4 horas

4 créditos OCC
350 €

Contratação pública ecológica
Lisboa, 1 e 2 de março’23

Porto, 22 e 23 de março’23

12 horas

12 créditos OCC
450 €

Portuguese employment and labour framework
Lisboa, 15 de março’23

Porto, 21 de março’23
7 horas 490 €

Portuguese employment and labour framework (in English) 8 de março’23 (online) 6 horas 390 € 

Criptoativos & IRC 16 de março’23 (online) 3 horas 290 €

DAC 6: A comunicação obrigatória às autoridades fiscais 21 de março’23 (online)
3 horas

3 créditos OCC
290 € 

Modelo 22 de IRC – um olhar prático 17 de maio’23 (online)
6 horas

6 créditos OCC
450 €

Contratação pública – Atualização de regras com vista a uma maior 

eficiência na gestão de compras
Lisboa, 28 e 29 de março’23

12 horas

12 créditos OCC
450 € 

Pagamentos a não residentes - IRC e IVA 18 e 19 de abril’23 (online)
7 horas

7 créditos OCC
390 € 

Preços de Transferência
Lisboa, 11 e 12 de abril’23

Porto, 18 e 19 de abril’23
10.5 horas 690 €

- Transfer Pricing Bootcamp
Lisboa, 11 de abril’23

Porto, 18 de abril’23

7 horas

7 créditos OCC
550 €

- Transfer Pricing Advanced Applications
Lisboa, 12 de abril’23

Porto, 19 de abril’23

3.5 horas

3.5 créditos OCC
350 €

Alterações à legislação laboral
Lisboa, 17 de maio’23

Porto, 22 de maio’23
7 horas 350 €

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/regime-especial-tributacao.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/reversao-de-dividas-tributarias-contra-gestores.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/direito-trabalho.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/labour-law.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/informacoes-fiscais1.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/contratacao-publica.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/precos-de-transferencia.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/porto/contratacaopublicaecologica.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/modelo-22-de-irc-olhar-pratico.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/pagamentos-a-nao-residentes.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/criptoativos-irc.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/alteracoes-legislacao-laboral.html
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Tax & Legal

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

Digital Data & Analytics: Academia Tax 8, 9, 15 e 16 de maio’23 (online) 14 horas 750 €

Fiscalidade internacional A definir - -

- Módulo I - Pessoas Singulares - A - Residência fiscal e regimes especiais A definir
3.5 horas

3.5 créditos OCC
300 € 

- Módulo II - Tributação de pessoas singulares B - Tributação de rendimentos 

e investimento internacional
A definir

3.5 horas

3.5 créditos OCC
300 € 

- Módulo III - Tributação de pessoas Coletivas - A - Residência fiscal e 

Estabelecimento Estável
A definir

3.5 horas

3.5 créditos OCC
300 € 

- Módulo IV - Tributação de pessoas Coletivas - B - Tributação de 

rendimentos e eliminação da dupla tributação e aplicação das CDT
A definir

3.5 horas

3.5 créditos OCC
300 € 

A convenção multilateral para aplicação do plano BEPS A definir
4 horas

4 créditos OCC
350 €

Fiscalidade no fecho de contas A definir
7 horas

7 créditos OCC
450 €

Rendimentos do trabalho - IRS e Segurança Social A definir
7 horas

7 créditos OCC
550 €

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

experiência prática
A definir

3 horas

3 créditos OCC
350 € 

Benefícios fiscais e código fiscal do investimento - Hot topics A definir
7 horas

7 créditos OCC
490 €

Breve roteiro sobre as contraordenações tributárias A definir
4 horas

4 créditos OCC
350 € 

Inspeção tributária e principais meios de reação contra dívidas 

tributárias
A definir

3.5 horas

3.5 créditos OCC
300 €

https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-tax.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/fiscalidadeinternacional.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/a-convencao-multilateral-para-aplicacao-do-plano-bps.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/porto/fiscalidade-no-fecho-de-contas.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/rendimentos-do-trabalho.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/inspecao-tributaria-e-principais-meios-de-reacao-contra-dividas-tributarias.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/dmis.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/beneficios-fiscais-codigos-fiscais-investimento_lisboa.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/breve-roteiro-sobre-as-contraordenacoes-tributarias.html
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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 Método Valor*

Formação ESG: sustentabilidade para gestores (8ª edição) 28, 30 de junho e 5 de julho’23 (online) 7.5 horas 550 €

Evolução do Relato de Sustentabilidade: Tendências, requisitos e 

guidelines
6 e 7 de julho’2023 (online) 6 horas 490 €

Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade e ESRS 7 de julho’23 (online) 3 horas 350 €

ESG: sustainability for managers (in English) 11, 12 e 13 de Julho’23 (online) 7.5 horas 750 €

TCFD - Reporte financeiro relacionado com alterações climáticas A definir 6 horas 490 €

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Formação em sala Elearning Formador online

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-sus/lisboa/reporting-de-sustentabilidade.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-sus/lisboa/formacao-esg-gestores.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-sus/lisboa/diretiva-csrd-normas-esrd.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-sus/lisboa/esg-managers.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-sus/lisboa/tcfd.html
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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.
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Banca e seguros

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

Formação intensiva sobre o Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020 –

Caleidoscópio de governo e controlo interno (programa completo)
A definir 9 horas 550 €

- Sessão 1 A definir 3 horas 300 €

- Sessão 2 A definir 3 horas 300 €

- Sessão 3 A definir 3 horas 300 €

IFRS 9: Instrumentos financeiros - setor financeiro A definir
7.5 horas

7.5 créditos OCC
450 €

CRS / FATCA e IFR (elearning) - 8 horas
Valor sob 

consulta

PBC/CFT & Sanções: atualização para entidades financeiras (elearning) - 2 horas 130 €

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/ifrs-9-instrumentos-financeiros.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/pbc-elearning.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/fatca-foreign-account-tax-compliance-act.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/caleidoscopio_de_governo_e_controlo_interno.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/ifrs-9-instrumentos-financeiros.html
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Digital & analytics
A tecnologia irá continuar a redefinir 

os negócios, e o novo é agora!
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Digital & analytics

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

Digital Awareness – 5ª edição 30 de março’23 (online) 3 horas 250 €

Curso intensivo Digital Data & Analytics – 5ª edição 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online) 14 horas 750 €

- Academia Financial reporting 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online)

- Academia Tax reporting 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online)

- Academia Internal audit & risk 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online)

- Academia Supply chain/logistics 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online)

- Academia Management functions 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online)

- Academia HR professionals Digital 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online)

Digital Evolution – 5ª edição
(Digital Awareness + Digital Data & Analytics + acompanhamento personalizado)

30 de março, 8, 9, 15 e 16 de maio’ 23 (online) 950 €

Workshop de cibersegurança A definir 490 €

Introdução ao Power BI 3, 4 e 5 de julho’ 23 (online) 12 horas 590 € 

Introdução ao DAX em Power BI A definir 12 horas 650 €

Introdução à programação em Python A definir 14 horas 750 € 

Análise de Dados com Python A definir 14 horas 790 €

https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling.html#workshop-digital-awareness
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling.html#academias
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-financial-reporting.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-tax.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-internal-audit.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-supply-chain.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-management-functions.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling/academia-de-hr-professionals.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/digital-upskilling.html#programa-digital-evolution
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-da/lisboa/workshop-de-ciberseguranca.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-da/lisboa/analisededadoscompython.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-da/lisboa/introducao-a-programacao-em-python.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-da/lisboa/Introducao-ao-dax-power-bi.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-da/lisboa/Introducao-ao-power-bi.html
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Soluções em elearning
Oferta que permite aos seus colaboradores 

dispor do conhecimento em qualquer lugar, 

ao seu próprio ritmo e horário!
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Soluções em elearning

* Ao valor dos cursos de formação acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Formação em sala Elearning Formador online

Cursos Datas Duração Método Valor*

CRS / FATCA e IFR (elearning) - 8 horas Sob consulta

Cibersegurança: identificar as ameaças (e-learning) - 1 hora 70 €

PBC/CFT & Sanções: atualização para entidades financeiras (elearning) - 2 horas 130 €

Finanças para não financeiros (programa completo) - 6 horas 170 €

- Mód I – Princípios de contabilidade financeira - 3 horas 90 €

- Mód II – Análise Financeira - 3 horas 90 €

Abordagem comercial a empresas (elearning) - 4 horas 79 €

Gestão de tempo (elearning) - 4 horas 79 €

A comunicação de determinados mecanismos com relevância fiscal: 

DAC 6 (e-learning)
- 4 horas 250 €

**Tratam-se de módulos de autoestudo.  Após a inscrição são facultados os dados de acesso a uma licença válida por 60 dias, 

nos quais pode aceder aos conteúdos as vezes que quiser.

https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/ifrs-9-instrumentos-financeiros.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/elearning-rgpd1.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/fatca-foreign-account-tax-compliance-act.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/fatca-foreign-account-tax-compliance-act.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/rgpdelearning.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/pbc-elearning.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/fnfelearning1.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/vendas-e-acao-comercial/lisboa/abordagem-comercial-a-empresas.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/lideranca-e-performance/lisboa/gestao-de-tempo.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-bcsg/lisboa/fatca-foreign-account-tax-compliance-act.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/solucoes-elearning/outras-areas/elearning-rgpd1.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cg/lisboa/pbc-elearning.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-cf/lisboa/fnfelearning1.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/vendas-e-acao-comercial/lisboa/abordagem-comercial-a-empresas.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-dt/lideranca-e-performance/lisboa/gestao-de-tempo.html
https://www.pwc.pt/pt/formacao/portefolios/curso-tl/lisboa/dac.html


PwC's Academy | Calendário 2022-2023

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

PwC - 23

A inscrição deve ser formalizada através 

do nosso website em pwc.pt/academy pelo 

preenchimento da respetiva ficha de inscrição.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_s0Q6okjPxCZs-ucnPUkBtV-ODky1N0frHGcSQZadk_sWlQ/viewform
http://www.pwc.pt/academy
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Clientes que consideram 

boa ou muito boa 

a qualidade global 

da formação obtida.

100% 

Incremento médio 

de conhecimento após 

a realização da formação, 

na perspetiva 

dos formandos.

36%

PwC’s Academy

Escolha o caminho certo 

para a sua formação. 

Contacte-nos.



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 

© 2023 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. 

Visite-nos nas redes sociais

#PwC

Lisboa

Palácio Sottomayor

Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16

1050-121 Lisboa 

Porto

Porto Office Park

Avenida de Sidónio Pais, 153

4100-467 Porto

pwc.pt/academy

mailto:catarina.joao.morgado@pwc.com
https://www.facebook.com/pwcportugal/
http://www.linkedin.com/company/pwc-portugal
https://www.instagram.com/pwc_portugal/
https://www.youtube.com/channel/UCDzlsrcIC4rZcss5aTWOuWQ

