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Auditoria janeiro fevereiro março abril maio junho julho setembro outubro novembro dezmbro
Auditoria - ISAs

Processo de aceitação de clientes

Fraude e branqueamento de capitais

Planeamento duma auditoria

Estratégia e plano de auditoria

Determinação da materialidade e implicação no trabalho do auditor

Inventários e respetivo impacto no trabalho de auditoria

Confirmações externas - aspetos práticos

Procedimentos analíticos em auditoria

Amostragem em auditoria

Auditar estimativas contabilísticas e respetivas divulgações

Imparidade aos ativos não financeiros

Testes de imparidade aos ativos financeiros

Continuidade - Procedimentos de auditoria e impacto na CLC

Declaração do Órgão de Gestão

Auditoria de grupos (ISA 600)

Método Equivalência Patrimonial - Tópicos de Relato Financeiro e de Auditoria

Utilização de auditoria interna e peritos externos

Gestão de risco e auditoria interna

Abordagem da auditoria nas administrações públicas e GAT 18 - VAI ENVIAR NOVO PROGRAMA

Revisão das demonstrações financeiras e o relatório de auditoria

Matérias Relevantes de Auditoria 

Conclusão e relato de auditoria

GAT 19 - Programas abrangidos pelo PT2020 
Auditoria - Curso ISAs (formação à distância )

1 - Aspectos gerais de auditoria

2 - Planeamento de auditoria

3 - Materialidade e resposta ao risco

4 - Prova de auditoria I

5 - Prova de auditoria II

6 - Conclusões de auditoria e relato
Auditoria - ISAE, ISRS, ISRM

Trabalhos de garantia de fiabilidade (ISAE 3000) e procedimentos acordados (ISRS 4400)

Auditoria - Sistemas de Informação
Papéis de trabalho em auditoria em ambiente Caseware

Curso prático das ferramentas de apoio à auditoria ASD Auditor

Curso do Software Português de Auditoria - SIPTA - a tecnologia ao serviço da Auditoria

Caseware IDEA 11 - Data Analytics

Auditoria de IT (em trabalhos de auditoria financeira)
Auditoria - Análise de Dados

Introdução ao Power BI – Construção de Dashboards - nível 1

Introdução ao Power BI – Construção de Dashboards - nível 2

Excel PowerQuery - importação e tratamento de dados

Excel - Análise de dados e construção de tabelas dinâmicas 

Outlook

Excel - Aspetos fundamentais

Excel Avançado

Microsoft Office 365

Data Analytics para Deteção de Anomalias

Análise de Dados
Auditoria - Qualidade e Organização 

ISQM 1 e 2 - SOQM - sistema de Gestão de Qualidade 

O sistema de gestão da qualidade (ISO 9001) nas SROC; da implementação à certificação

Auditoria - Ética e Outras Matérias Regulamentares
Ética

Código de Ética - análises de casos   

Quadro normativo de controlo interno - Aviso nº 3/2020

Plano de Formação Contínua 2023
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Prevenção de branqueamento de capitais - os controlos internos que os ROC's devem adotar

O Imobiliário e o risco de Branqueamento de Capitais – o papel do ROC

Responsabilidade do ROC nas Entidades de Interesse Público   
Academia OROC

Academia - Juniores

Academia - Seniores

Academia - Supervisor / Manager

Contabilidade e Relato Financeiro 
Impostos diferidos

Modelo de imparidade para ativos financeiros - IFRS 9 

NCP4 - acordos de concessão de serviços: concedente

SNC vs SNC AP 

Auditar o Rédito

Locações - IFRS 16

Consolidação 
Consolidação  
Análise Económico-Financeira

Ativos fixos tangíveis no SNC-AP e temas relacionados

Instrumentos financeiros (NCRF 27 – Casos práticos)

Entidades hospitalares do Sistema Nacional de Saúde

Rédito de contratos com clientes (IFRS 15) 

SIC / IFRIC emitidas pelo IASB 

IFRS - Actualização

IFRS 17

NCP 26 - Contabilidade Orçamental 

Fiscalidade
Convenção Multilateral (MLI) - Introdução e impacto nas CTD celebradas por Portugal

Enquadramento fiscal dos fundos de investimento

Orçamento do Estado para 2023

Operações intracomunitárias com alterações às vendas à distância e às vendas à consignação

Regularização de IVA (art.º 78 CIVA) e regularização de  incobráveis

Conceitos gerais da fiscalidade dos preços de transferência

IVA - Noções Gerais

Imposto do Selo - operações financeiras e de garantia

Organização da documentação fiscal dos preços de transferência

 Os Direitos da Propriedade Intelectual dos Preços de Transferência

Reestruturações e o Regime Fiscal dos Preços de Transferência

Enquadramento contabilístico e fiscal de subsídios

Assimetrias híbridas: transposição das diretivas anti evasão fiscal

Regime de transparência fiscal

Declaração Modelo 22
DAC 6: comunicação obrigatória às autoridades fiscais de mecanismos internos ou transfronteiriços 
com relevância fiscal
Fiscalidade internacional das pessoas coletivas

Regime Especial de tributação de grupos de sociedades (RETGS)

Fiscalidade numa auditoria de demonstrações financeiras

IVA nas operações imobiliárias

Dedução em custos mistos e método de regularização 
Jurisprudência arbitral em IRC

Código dos regimes contributivos do sistema previdencial da Segurança Social

Fiscalidade Intern. Pessoas Singulares

Fiscalidade: Comunicação de Informações com Relevância Fiscal

Contencioso tributário    

Benefícios fiscais 

Fiscalidade internacional / mecanismos de dupla tributação

Serviços intragrupo e preços de transferência 
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Direito 
PER / PEV

Regime do Beneficiário Efetivo

Due Dilligence financeira, fiscal e legal  

Alterações com Impacto nas Funções de Revisor Oficial de Contas
Responsabilidade civil e contraordenacional dos roc e sroc; a conversão de suprimentos e outros 
créditos em capital social
RGPD - A proteção de dados no contexto da atividade de auditoria

CSC

Comissões de auditoria e os outros órgãos de fiscalização

Código Insolvência

Crimes societários

Fit and proper – Banco de Portugal, Banco Central Europeu e CMVM

Lei 93/2021

Outras Matérias
Opções Reais: Avaliação Projetos Investimento

Avaliação de empresas através de modelos DCF e múltiplos

Desempenho e Controlo dos processos administrativos e financeiros

Sustentabilidade e reporte de informação não financeira

Reporting de Sustentabilidade

Contratos Públicos e medidas especiais de contratação pública

Introdução aos mercados financeiros na perspetiva do investidor

Corporate Governance – Alavancar a expertise dos ROC

Gestão financeira / Corporate Governance - princípios gerais

IPCG - Código de Governo das Sociedades  

Regularização de criptoativos

Formas de Cessação de Contrato

Trabalho Suplementar

Gestão administrativa de recursos humanos

Férias, faltas e feriados

Contraordenações laborais e acidentes de trabalho

Regime Aplicável ao Poder Disciplinar
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