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CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA REVISORES 
OFICIAIS DE CONTAS
OBJETIVOS

O Curso de Preparação para Revisor Oficial de Contas está concebido e estruturado tendo em conta os níveis 
de conhecimento exigidos para o exercício da profissão de Revisor Oficial de Contas, cada vez mais exigente 
e que obriga ao conhecimento de uma multidisciplinariedade de temáticas mais complexas e diversificadas.
O objetivo do Curso é auxiliar na preparação dos candidatos ao exame de acesso à profissão de Revisor Oficial 
de Contas, complementando o desenvolvimento da formação profissional, académica e científica e de 
atualização permanente de conhecimentos.
O curso presume que os participantes dominem um conjunto de matérias consideradas básicas na área de 
economia, auditoria, contabilidade, direito e gestão, dando, especial enfoque nos aspetos de maior 
complexidade, nomeadamente na área contabilística.

ESTRUTURA

O Curso tem a duração de 4 trimestres, compreendendo a frequência da componente letiva, correspondendo 
cada trimestre a um grupo de módulos. 
Os candidatos podem inscrever-se em todos os grupos de módulos ou apenas em algum(s) dele(s).

CERTIFICADO

Os participantes recebem um certificado de frequência no final do curso. 
A emissão do certificado fica dependente do grau de frequência do Curso, fixando-se para o efeito um limite de 
tolerância de faltas no máximo de 25% dos tempos letivos, em cada grupo de módulos.
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LOCAL

O Curso vai decorrer em modelo online (à distância). Não obstante, está estabelecida a realização da primeira aula 
de cada uma das matérias, de cada módulo, em formato presencial. Estas aulas serão comunicadas aos participantes 
previamente, e decorrerão, nas Instalações da OROC nos seguintes locais:
 Lisboa: Rua do Salitre, nº 51,1250-198 Lisboa
 Porto: Avenida da Boavista, nº 3477 - 2º,4100-139 Porto.

INÍCIO E HORÁRIO

O 1.º grupo de módulos terá início no dia 7 de outubro de 2022 e término a 10 de dezembro de 
2022. O curso decorre no seguinte horário:
Às sextas-feiras, das 18h00 às 22h00, e
 Aos sábados, das 9h00 às 13h00.
Ambos os horários com intervalos de 15 minutos entre as sessões.

Nota adicional: Aos interessados em frequentar os 2.º, 3.º e 4.º grupos no decorrer deste curso, agradecemos 
que nos contactem por e-mail para cproc@oroc.pt, preferencialmente nos meses de janeiro, abril e agosto a 
fim de formalizarem as candidaturas e posterior inscrição.

CANDIDATURA 

As candidaturas devem ser apresentadas até dia 16 de setembro de 2022, sendo necessário o preenchimento e 
envio da ficha de candidatura, preferencialmente por e-mail, para o endereço eletrónico cproc@oroc.pt.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de candidatura (disponível no site da OROC);
b) Curriculum vitae.

Os candidatos admitidos devem confirmar, por escrito para o endereço eletrónico mencionado, o seu interesse 
em inscrever-se no Curso, nas 48 horas seguintes à notificação de admissão da candidatura.

INSCRIÇÃO E PROPINAS

Após análise das candidaturas são seleccionados os candidatos admitidos à frequência do curso. 
No ato de inscrição, os candidatos seleccionados devem remeter a ficha de inscrição e apresentar o comprovativo 
do pagamento à Ordem dos ROC do valor da propina do 1.º grupo de módulos.
Por cada grupo de módulos a propina é de 750€ (setecentos e cinquenta euros), a pagar no ato de inscrição de 
cada grupo de módulos. 



CURSO DE PREPARAÇÃO 
PARA REVISORES OFICIAIS 
DE CONTAS

1 º Grupo

Módulo 1 | Matemáticas financeiras e métodos quantitativos | 16 horas 

Módulo 2 | Direito civil, comercial, das sociedades e do trabalho | 28 horas

Módulo 3 | Contabilidade financeira I | 28horas

2º Grupo

Módulo 4 | Fiscalidade | 28 horas

Módulo 5 | Contabilidade financeira II | 24 horas

Módulo 6 | Economia e finanças empresariais | 20 horas

Diretor do Curso: Célia Custódio, Vogal do Conselho Diretivo

O curso decorrerá em quatro trimestres, correspondendo a cada um deles um Grupo de módulos, com a carga horária 
a seguir indicada:

Módulo 7 | Contabilidade de gestão e sistemas de controlo | 20horas

Módulo 8 | Auditoria – Aspetos gerais, Identificação de riscos e planeamento | 24 horas

Módulo 9 | Auditoria – Avaliação de riscos; Controlo interno e sistemas de informação  | 28 horas

3º Grupo

Módulo 10 | Auditoria – Procedimentos substantivos | 28 horas

Módulo 11 | Auditoria – Conclusão e relato | 24 horas

Módulo 12  | Ética profissional e independência | 20 horas         

4º Grupo
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