Formação

Formação contínua
Em 2019 a Ordem manterá o seu esforço de atualização permanente nos conteúdos da oferta de Formação. O ano transato
caraterizou-se por uma intensificação de ações de formação na
área tecnológica, bem como em determinadas soft skills, não descurando as principais áreas de competência do Revisor Oficial de
Contas. O ano que agora começa será igualmente marcado por
oferta de ações de formação nas áreas tradicionais relevantes
para os ROC, como a auditoria, organização e normas próprias da
profissão, os aspetos relevantes decorrentes de ações de controlo
de qualidade, a contabilidade, a fiscalidade, o direito e matérias
afins mas também por ações de elevada componente tecnológica aplicada direta ou indiretamente aos trabalhos de auditoria,
incluindo ações essencialmente de aplicação prática adaptada a
softwares especializados e ações destinadas a potenciar a adequada comunicação de e entre profissionais.
Não obstante a elevada receptividade dos colegas às ações de
formação em ambiente informático, os conteúdos lecionados em
2018 relacionados com regimes legais e fiscais demonstraram
igualmente elevada relevância e permitiram identificar temas
que justificam a definição de novos programas e conteúdos para
2019. A área da Gestão do Risco e da Auditoria Interna é, também,
uma área que se pretende reforçar em 2019 dados os relevantes
impactos sentidos pela transformação digital.
A publicação pelo IFAC de um novo Código de Ética, bem como de
um Guia Prático de Aplicação das ISAS proporcionam, da mesma
forma, conteúdos de formação relevantes a ser oferecidos este
ano.
Assim, divulga-se nesta edição o Plano de Formação para os três
primeiros meses de 2019. Aproveita-se, ainda, espaço para reiterar o desafio que tem vindo a ser efetuado para que os colegas
enviem para o e-mail dformacao@oroc.pt ou lanacoreta@oroc.pt
os contributos que considerem úteis para a área de formação da
Ordem.
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Curso de Preparação
para Candidatos
a ROC
À semelhança de anos anteriores, iniciaram em Outubro de 2018
duas novas turmas do Curso de Preparação para ROC, com cerca
de 40 inscrições cada. Como habitualmente, o curso atrai licenciados essencialmente, mas não exclusivamente, na área da gestão e economia. O curso decorre em formato presencial, na sede,
em Lisboa, e nas instalações dos Serviços Regionais do Norte, no
Porto, às sextas-feiras entre as 18h e as 22h e aos sábados entre as
9h e as 13h. Em janeiro de 2019 decorre o exame correspondente
às matérias lecionadas no primeiro grupo de matérias, ligadas à
Matemática, ao Direito e à Contabilidade Financeira, e em abril o
exame correspondente ao segundo grupo de matérias, que engloba conteúdos novamente de Contabilidade Financeira, mas também de Fiscalidade e de Economia e Finanças.

Plano de Formação
Profissional Contínua
2019
jan

fev

mar

Auditoria (16 ações de formação)
Planeamento de auditoria, avaliação do risco e materialidade
Procedimentos de conclusão de auditoria, de finalização do trabalho e preparação da CLC
ou relatório de auditoria
Conclusão e Relatórios de auditoria
Normas internacionais de auditoria
Matérias Relevantes de Auditoria a incluir na CLC
Atuação do ROC enquanto auditor e enquanto membro do órgão de fiscalização
Auditoria Interna baseada no risco NOVO
Auditoria aos sistemas informáticos NOVO
ISAs - Manual de aplicação prática 4 sessões NOVO
Qualidade e Organização (5 ações de formação)
Controlo de qualidade - 4 sessões
Contabilidade e Relato Financeiro (14 ações de formação)
Impostos Diferidos
Consolidação de contas - introdução
Consolidação de contas avançada
SNC vs SNC AP NOVO
IFRIC 12 - Concessões NOVO
Fiscalidade (12 ações de formação)
Orçamento de Estado 2019
Preços de transferência
Código dos regimes contributivos do sistema Previdencial da Segurança Social
Código fiscal do investimento - regulamentação do RFAI e DLRR
Novo regime dos trabalhadores independentes - 2019
Serviços intragrupo e preços de transferência NOVO
Outros (8 ações de formação)
Avaliação de empresas
PCFC “A insolvência, o processo especial de revitalização (PER), o processo especial para acordo de
pagamento (PEAP), o regime extrajudicial de recuperação de empresas (RERE) - Na perspectiva da
reestruturação de pessoa coletiva e singular”
Fundamentos de marketing digital NOVO
Mindfulness: treinar a atenção para otimizar bem estar e produtividade NOVO
Corporate governance
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