Formação

Curso de Preparação
para Candidatos
a ROC
No mês de outubro teve início um novo Curso de Preparação para
Revisores Oficiais de Contas, o CPROC 2014. Tal como é habitual,
este curso está a decorrer em Lisboa e no Porto, tem uma carga horária total de 256 horas, estruturadas em quatro Grupos de 64 horas
cada.

Formação contínua
A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em 2014, continuará a desenvolver ações de formação nas diversas
áreas relevantes para os seus Membros, de entre as
quais se referem:
· Auditoria, nomeadamente Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Será
continuada a realização de um conjunto de ações de formação que visam
abranger algumas ISA. Serão também
promovidas ações de formação eminentemente práticas sobre assuntos específicos previstos nas ISA;
· Qualidade e organização profissional, nomeadamente promovendo as melhores práticas de controlo
de qualidade dos trabalhos e de organização de firmas de
auditoria;
· Contabilidade, com principal destaque para o setor
público, nomeadamente sobre as normas internacionais de contabilidade do setor público.
Serão ainda realizadas ações de formação sobre
aspetos específicos da contabilidade em geral;
· Fiscalidade, abrangendo a generalidade das obrigações fiscais a que estão sujeitas as entidades objeto de
revisão de contas;
· Direito, nomeadamente Código das Sociedades Comerciais, legislação do trabalho na ótica do ROC e crimes públicos.
A Ordem irá desenvolver um programa integrado de formação sobre
práticas e comportamentos profissionais, organizado por módulos
que incluirão uma avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos
participantes.
Será também iniciado um programa de formação à distância, em colaboração com a Unyleya, o qual incidirá, numa primeira fase, sobre
temas de auditoria.

76

Revisores Auditores OUTUBRO_DEZEMBRO 2013

Plano de Formação
Profissional Contínua
2014
Auditoria

Qualidade e Organização

Fiscalidade

ISA 1

Sistema interno de controlo de qualidade para
pequenas e médias SROC

Orçamento de Estado 2014

ISA 2
ISA 3
ISA 4
Relatório de auditoria (casos práticos)
Planeamento de auditoria, materialidaade e
avaliação do risco
Avaliação de risco em auditoria
Controlo interno (componente prática)
Continuidade (indicadores; análise e/ou trabalhos
a efetuar; impacto nos relatórios/CLC)
Amostragem estatística em auditoria para testes
substantivos
Amostragem estatística em auditoria para testes
de conformidade

Cumprimento dos deveres e normas profissionais
Código de ética, casos práticos

Programa integrado
de formação sobre práticas
e comportamentos
profissionais
Este programa será constituído por módulos com
uma vertente prática significativa e com avaliação

Benefícios fiscais
Tributação do património
Dossiê fiscal
Imposto do selo
IVA - Localização das prestações de serviços

Normas internacionais de contabilidade para o
setor público

Fiscalidade por rubricas do Activo e do Passivo

Instrumentos financeiros (casos práticos)

Auditoria com recurso a CAATS

Consolidação de contas (aspetos gerais)

Confirmações externas em resposta a riscos
avaliados (casos práticos)

Consolidação de contas avançada

Entidades empresariais públicas do setor da saúde
- auditoria e contabilidade

Preços de transferência

IVA - alterações recentes

Impostos diferidos (casos práticos)

Procedimentos de revisão analítica em resposta a
riscos avaliados (casos práticos)

Modelo 22 do IRC

Contabilidade

Auditoria a controlos aplicacionais

Testes a inventários em resposta a riscos avaliados
(casos práticos)

Fiscalidade no fecho das contas de 2013

Contabilidade no sector público (normativo em
vigor)
IAS / IFRS, atualizações recentes
Método de equivalência patrimonial (casos
práticos)
Imparidade de activos financeiros (casos práticos)

Segurança social - aspetos gerais
Fiscalidade por rubricas do Capital Próprio e da DR
Fiscalidade em Angola
Fiscalidade em Moçambique
Crédito fiscal extraordinário ao investimento
Reforma do IRC
Fiscalidade internacional / mecanismos de dupla
tributação
Lei geral tributária - regime das infrações

Direito
Código das Sociedades Comerciais

Setor imobiliário - auditoria, aspetos contablísticos
e fiscais

Imparidade de activos não financeiros (casos
práticos)

Auditoria no setor público - o caso das autarquias
locais

Custo amortizado: determinação e contabilização
das operações (casos práticos)

Responsabilidades estatutárias e fiscais do orgão
de fiscalização

Auditoria a fundos mobiliários

Swaps: reconhecimento e mensuração (casos
práticos)

Fraude e branqueamento de capitais - Quadro legal

Subsídios - contabildiade e auditoria
Auditoria a empresas de seguros
Instituições do ensino superior - contabilidade e
auditoria

Regime jurídico do revisor oficial de contas

Contabilidade de gestão

Legislação do trabalho na ótica do revisor oficial
de contas

Contabilidade para não financeiros

Crimes públicos - exemplos de casos a participar

Contabilidade nas autarquias locais

Auditoria a grupos de sociedades

Contabilidade em Angola

Outros

Auditoria forense

Contabilidade em Moçambique

Avaliação de empresas e negócios

Auditoria a caixas de crédito agrícula mútuo
Auditoria para não revisores

Fusões e concentrações - aspectos legais,
contabilísticos e fiscais
Insolvências e Liquidação de sociedades
Revitalização de empresas (complementar com
novo código CIR)
Responsabilidades social e empresarial
Aspetos administrativos numa firma de auditoria
Utilização de excel em auditoria
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