
CVE

1-2/2 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
1 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

3-4/2 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
2 Formador: Dr. José António Matias Araújo Mindelo 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

5-6/2 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
3 Formador: Dr. José António Matias Araújo Sal 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

15-16/2 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
4 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

17-18/2 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
5 Formador: Dr. José António Matias Araújo Mindelo 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

1-2/3 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
6 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

3-4/3 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
7 Formador: Dr. José António Matias Araújo Mindelo 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

15-16/3 Encerramento contas/ aplicação prática CIRPC 14 H
8 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 12.500 13.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

17/3 NPPC-Norma p/Prática Profissional de Contabilidade 7 H
9 Formador: Dr. José António Matias Araújo Mindelo 08H30-17H00 6.850 7.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

18/3 NPPC-Norma p/Prática Profissional de Contabilidade 7 H
10 Formador: Dr. José António Matias Araújo Sal 08H30-17H00 6.850 7.500 10% -

Função: Consultor-Formador Certificado

MOEDA:

Não
Assocº

MÊS DE FEVEREIRO

Datas Designação da Formação e
Nome do Formador C.H.Nº Objetivos Gerais

da Formação Descº
2/+ P

Horário Assocº
Estagº

Taxas de Inscrição

Local Especial
Estudante

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

MÊS DE MARÇO

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos em aspetos práticos do encerramento do exercício de 2015, tendo em
conta o normativo contabilístico em vigor e a aplicação do código do IRPC, dando atenção às
regras aplicáveis ao período de transição, e recorrendo a exercícios e casos práticos

Capacitar os formandos a bem conhecer e aplicar a NPPC, a qual orienta o contabilista e seus
colaboradores na melhor forma de realização e documentação do trabalho, de maneira a
satisfazer os requsiitos do regulamento do controlo de qualidade dos contabilistas certificados.

Capacitar os formandos a bem conhecer e aplicar a NPPC, a qual orienta o contabilista e seus
colaboradores na melhor forma de realização e documentação do trabalho, de maneira a
satisfazer os requsiitos do regulamento do controlo de qualidade dos contabilistas certificados.

PLANO DE FORMAÇÃO - ANO DE 2016
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26/4 NPPC-Norma p/Prática Profissional de Contabilidade 7 H
11 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 6.850 7.500 10% 3.500

Consultor-Formador Certificado

27/4 NPPC-Norma p/Prática Profissional de Contabilidade 7 H
12 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 6.850 7.500 10% 3.500

Consultor-Formador Certificado

28/4 Impostos diferidos-Efeitos contabilísticos e fiscais 8 H

13 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 6.850 7.500 10% 3.500

Consultor-Formador Certificado

29/4 Ativos não correntes e inventários-Efeitos contab-fiscais 8 H

14 Formador: Dr. José António Matias Araújo Praia 08H30-17H00 6.850 7.500 10% 3.500

Consultor-Formador Certificado

2/5 Benefícios Fiscais em Cabo Verde 7 H
15 Formador: Dra. Maria da Luz Gomes Praia 08H30-17H00 5.000 5.500 10% 2.500

Função: Expert da Comisão de Reforma Tributária

3/5 Benefícios Fiscais em Cabo Verde 7 H
16 Formador: Dra. Maria da Luz Gomes Mindelo 08H30-17H00 5.000 5.500 10% 2.500

Função: Expert da Comisão de Reforma Tributária

4/5 Benefícios Fiscais em Cabo Verde 7 H
17 Formador: Dra. Maria da Luz Gomes Sal 08H30-17H00 5.000 5.500 10% 2.500

Função: Expert da Comisão de Reforma Tributária

Palestra/Encontro: CV Garante-Sistema Garantia Mútuo 3 H
18 Animador: Dr. Florentino Gomes Cardoso Praia 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: PCA da CVGarante e formador certificado

Palestra/Encontro: CV Garante-Sistema Garantia Mútuo 3 H
19 Animador: Dr. Florentino Gomes Cardoso Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: PCA da CVGarante e formador certificado

MÊS DE MAIO

Capacitar os formandos no melhor entendimento dos aspetos fundamentais do Código dos
Benefícios Fiscais em vigor, em Cabo Verde, incluindo as suas atualizações mais recentes, de
modo à melhor aplicação do referido Código em proveito dos investidores e das empresas.

Capacitar os formandos no melhor entendimento dos aspetos fundamentais do Código dos
Benefícios Fiscais em vigor, em Cabo Verde, incluindo as suas atualizações mais recentes, de
modo à melhor aplicação do referido Código em proveito dos investidores e das empresas.

Capacitar os formandos no melhor entendimento dos aspetos fundamentais do Código dos
Benefícios Fiscais em vigor, em Cabo Verde, incluindo as suas atualizações mais recentes, de
modo à melhor aplicação do referido Código em proveito dos investidores e das empresas.

19/5

20/5

MÊS DE ABRIL

Capacitar os formandos a bem conhecer e aplicar a NPPC, a qual orienta o contabilista e seus
colaboradores na melhor forma de realização e documentação do trabalho, de maneira a
satisfazer os requsiitos do regulamento do controlo de qualidade dos contabilistas certificados.

Capacitar os formandos a bem conhecer e aplicar a NPPC, a qual orienta o contabilista e seus
colaboradores na melhor forma de realização e documentação do trabalho, de maneira a
satisfazer os requsiitos do regulamento do controlo de qualidade dos contabilistas certificados.

Dominar a problemática dos impostos diferidos, ativos e passivos, incluindo, o enquadramento
legal e definições típicas, e o reconhecimento e a mensuração; bem como treinar as aplicações
práticas nos casos de prejuízos dedutíveis, revalorizações, imparidades, provisões, subsídios e
consolidação de contas.

Dominar a identificação, mensuração, revalorização, uso do justo valor e equivalência
patrimonial, nos ativos não correntes (investº financeiros, propriedades de investimento, ativo fixo
tangível e ativo intangível); bem como os sistemas de inventários e o custeio das entradas e
saídas; e os requisitos fiscais ou seja os efeitos no quadro 6 do modelo 1B.

Partilhar com os presentes o funcionamento e as vantagens do sistema de garantia mútuo que
vem sendo implementado em Cabo Verde, mormente as possibilidades abertas para as MPE  de
poderem vir a obter garantia da CV Garante em empréstimos bancários até 20.000 contos.

Partilhar com os presentes o funcionamento e as vantagens do sistema de garantia mútuo que
vem sendo implementado em Cabo Verde, mormente as possibilidades abertas para as MPE  de
poderem vir a obter garantia da CV Garante em empréstimos bancários até 20.000 contos.
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Palestra/Encontro: Estratégia Empresarial 3 H
20 Animador: Dr.Júlio Lopes-Mestre em Gestão e Marketing Praia 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Doutorando em Gestão Estratégica

Palestra/Encontro: Estratégia Empresarial 3 H
21 Animador: Dr.Júlio Lopes-Mestre em Gestão e Marketing Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Doutorando em Gestão Estratégica

Palestra/Encontro: Estratégia Empresarial 3 H
22 Animador: Dr.Júlio Lopes-Mestre em Gestão e Marketing Sal 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Doutorando em Gestão Estratégica

Palestra/Encontro: Indicadores Conjuntura Económica 3 H
23 Animador: A ser indicado pelo Banco Central Praia 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior do BCV

Palestra/Encontro: Indicadores Conjuntura Económica 3 H
24 Animador: A ser indicado pelo Banco Central Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior do BCV

Contencioso Fiscal-Aplicação do CGT, CPT e CET 14 H
25 Formador: Dr. Paulo Lourenço Praia 08H30-17H00 15.000 16.500 10% 7.500

Função: Advogado e Expert em Direito Fiscal

Contencioso Fiscal-Aplicação do CGT, CPT e CET 14 H
26 Formador: Dr. Paulo Lourenço Mindelo 08H30-17H00 15.000 16.500 10% 7.500

Função: Advogado e Expert em Direito Fiscal

Contencioso Fiscal-Aplicação do CGT, CPT e CET 14 H
27 Formador: Dr. Paulo Lourenço Sal 08H30-17H00 15.000 16.500 10% 7.500

Função: Advogado e Expert em Direito Fiscal

Tributação direta dos rendimentos - IRPS e IRPC 15 H
28 Formador: Dr. José Mário Sousa Praia 14H30-19H30 9.500 10.500 10% 5.000

Função: Ex-Inspetor Tributário/Inspetor Geral Finanças

Tributação indireta / tributação das despesas - IVA 15 H
29 Formador: Dr. José Armindo Duarte Praia 14H30-19H30 9.500 10.500 10% 5.000

Função: Expert em IVA-Dir.Financeiro Empresa C.Civil

27/6

MÊS DE JUNHO

10/6

Saber conceber e implementar a estratégia da empresa, através do diagnóstico adequado de seu
meio envolvente e análise interna de seus recursos e debilidades, seguido da conceção e
implementação da estratégia, e da avaliação e monitorização das medidas implementadas.

Explicitar as informações e publicações disponibilizadas periodicamente pelo BCV, relativas à
evolução da conjuntura económica do país, referindo aos principais indicadores calculados e
fazendo um balanço da evolução da comjuntura em 2015 e as perspetivas para 2016.

Explicitar as informações e publicações disponibilizadas periodicamente pelo BCV, relativas à
evolução da conjuntura económica do país, referindo aos principais indicadores calculados e
fazendo um balanço da evolução da comjuntura em 2015 e as perspetivas para 2016.

Capacitar os formandos a lidar com a tributação dos rendimentos em Cabo Verde, através do
estudo dos novos códigos do imposto sobre rendimentos das pessoas singulares e coletivas,
incluindo regras de retenção na fonte e outras portarias regulamentadoras e declaração DPR.

Capacitar os formandos a lidar com a tributação indireta ou tributação das despesas em Cabo
Verde, através do estudo do código do imposto sobre valor acrescentado e legislação avulsa
complementar, mormente as atualizações mais recentes na declaração do IVA e seus anexos.

11-12/7

13-14/7

15-16/7

18-20/7

25-27/7

Saber conceber e implementar a estratégia da empresa, através do diagnóstico adequado de seu
meio envolvente e análise interna de seus recursos e debilidades, seguido da conceção e
implementação da estratégia, e da avaliação e monitorização das medidas implementadas.

8/6

9/6

MÊS DE JULHO

28/6

Saber conceber e implementar a estratégia da empresa, através do diagnóstico adequado de seu
meio envolvente e análise interna de seus recursos e debilidades, seguido da conceção e
implementação da estratégia, e da avaliação e monitorização das medidas implementadas.

Abordar a problemática das reclamações e recursos hierárquicos em matéria fiscal e dos meios
subsequentes para obtenção de justiça tributária, através do conhecimento adequado do
conteúdo do código geral, do código do processo e do código de justiça tributária.

Abordar a problemática das reclamações e recursos hierárquicos em matéria fiscal e dos meios
subsequentes para obtenção de justiça tributária, através do conhecimento adequado do
conteúdo do código geral, do código do processo e do código de justiça tributária.

Abordar a problemática das reclamações e recursos hierárquicos em matéria fiscal e dos meios
subsequentes para obtenção de justiça tributária, através do conhecimento adequado do
conteúdo do código geral, do código do processo e do código de justiça tributária.
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Legislação laboral e de previdência social em C.Verde 10 H
30 Formador: Dr. António Gonçalves Praia 14H30-19H30 6.850 7.500 10% 3.500

Função: Prof. Instº Superior Ciências Jurídicas Sociais
Legislação laboral e de previdência social em C.Verde 10 H

31 Formador: Dr. Eneida Lopes Mindelo 14H30-19H30 6.850 7.500 10% 3.500
Função: Advogada e antiga Professora Ensino Superior

Legislação laboral e de previdência social em C.Verde 10 H
32 Formador: Dr. Diva Melo Andrade Sal 14H30-19H30 6.850 7.500 10% 3.500

Função: Advogada e Consultora Jurídica
Legislação das empresas comerciais e REMPE em C.Verde 15 H

33 Formador: Dr. António Gonçalves Praia 14H30-19H30 9.500 10.500 10% 5.000
Função: Prof. Instº Superior Ciências Jurídicas Sociais

Legislação das empresas comerciais e REMPE em C.Verde 15 H
34 Formador: Dr. Eneida Lopes Mindelo 14H30-19H30 9.500 10.500 10% 5.000

Função: Advogada e antiga Professora Ensino Superior
Legislação das empresas comerciais e REMPE em C.Verde 15 H

35 Formador: Dr. Diva Melo Andrade Sal 14H30-19H30 9.500 10.500 10% 5.000
Função Advogada e Consultora Jurídica

Palestra/Encontro: Leis sobre crime de lavagem capitais 3 H
36 Animador: Expert da UIF-Unidade Informação Financeira Praia 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior da UIF
Palestra/Encontro: Leis sobre crime de lavagem capitais 3 H

37 Animador: Expert a ser indicado pela UIF Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375
Função: Diretor ou quadro superior da UIF

Palestra/Encontro: Leis sobre crime de lavagem capitais 3 H
38 Animador: Expert a ser indicado pela UIF Sal 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior da UIF
Controlo Interno e Auditoria Interna e Operacional 14H

39 Formador: Dr. Francisco Melo Albino Praia 08H30-17H00 20.000 22.500 10% 10.000
Função: Revisor Oficial Contas, CIA, CCSA e CGAP

Auditoria de Instituições Públicas 14H
40 Formador: Dr. Francisco Melo Albino Praia 08H30-17H00 20.000 22.500 10% 10.000

Função: Revisor Oficial Contas, CIA, CCSA e CGAP

Capacitar os formandos a melhor conhecer a legislação comercial e das empresas comerciais
em Cabo Verde, mormente a legislação sobre as diversas formas de sociedade comercal e o
recente regime especial para micro e pequenas empresas.

MÊS DE SETEMBRO

Capacitar os formandos a melhor conhecer a legislação laboral e de previdência social cabo-
verdiana, mormente a legislação recentemente publicada, referente às alterações ao código
laboral e introdução do subsídio de desemprego, acordadas em concertação social.

Capacitar os formandos a melhor conhecer a legislação laboral e de previdência social cabo-
verdiana, mormente a legislação recentemente publicada, referente às alterações ao código
laboral e introdução do subsídio de desemprego, acordadas em concertação social.

Capacitar os formandos a melhor conhecer a legislação laboral e de previdência social cabo-
verdiana, mormente a legislação recentemente publicada, referente às alterações ao código
laboral e introdução do subsídio de desemprego, acordadas em concertação social.

12-14/9

12-14/9

15-17/9

5-6/9

5-6/9

5-6/9

Capacitar os formandos a melhor conhecer a legislação comercial e das empresas comerciais
em Cabo Verde, mormente a legislação sobre as diversas formas de sociedade comercal e o
recente regime especial para micro e pequenas empresas.

26-27/9

23/9

24/9

28-29/9 Cohecer o essencial da profissão de auditor público, do controlo interno e gestão de riscos e da
auditoria de performance, bem como os principais conceitos e metodologias de realização de
auditoria de instituições públicas, utilizando o norrmativo internacional de auditoria pública.

Dissertar sobre as leis aplicáveis à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo; funções
da UIF; dever legal do profissional denunciar situações indiciosas da prática do crime; ações
subsequentes de investigação e eventual criminalização dos delinquentes na matéria, etc.

Dissertar sobre as leis aplicáveis à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo; funções
da UIF; dever legal do profissional denunciar situações indiciosas da prática do crime; ações
subsequentes de investigação e eventual criminalização dos delinquentes na matéria, etc.

25/9

Capacitar os formandos a melhor conhecer a legislação comercial e das empresas comerciais
em Cabo Verde, mormente a legislação sobre as diversas formas de sociedade comercal e o
recente regime especial para micro e pequenas empresas.

Dissertar sobre as leis aplicáveis à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo; funções
da UIF; dever legal do profissional denunciar situações indiciosas da prática do crime; ações
subsequentes de investigação e eventual criminalização dos delinquentes na matéria, etc.

Conhecer o essencial da profissão de auditor interno, do controlo interno e gestão de riscos e da
auditoria interna e operacional e como planear, realizar, documentar e elaborar relatórios de
auditoria interna e operacional, utilizando as normas internacionais de auditoria interna do IIA.
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10-13/10 Contabilidade Financeira Avançada 20 H
41 Formador: Dr. João Augusto Barros de Pina Praia 14H30-19H30 15.000 16.500 10% 7.500

Função: Adm INGT/Ex-Dir.Financeiro/Prof.Universitário

10-13/10 Contabilidade Financeira Avançada 20 H
42 Formador: Dr. Carlos Rodrigues Mindelo 14H30-19H30 15.000 16.500 10% 7.500

Função: Auditor Certificado, Sócio da RAZÂO, Lda.

20-22/10 Contabilidade Financeira Avançada 20 H
43 Formador: Dr. João Augusto Barros de Pina Sal 8H30-17H30 15.000 16.500 10% 7.500

Função: Adm INGT/Ex-Dir.Financeiro/Prof.Universitário e 8H30-12H30

5/10 Palestra/Encontro: Conta Satélite do Turismo em C. Verde 3 H
44 Animador: Dr. Raimundo Ramos Francês Lopes Praia 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Expert do Instituto Nacional de Estatística

6/10 Palestra/Encontro: Conta Satélite do Turismo em C. Verde 3 H
45 Animador: Dr. Raimundo Ramos Francês Lopes Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Expert do Instituto Nacional de Estatística

7/10 Palestra/Encontro: Conta Satélite do Turismo em C. Verde 3 H
46 Animador: Dr. Raimundo Ramos Francês Lopes Sal 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Expert do Instituto Nacional de Estatística

24-29/10 Controlo Interno e Auditoria Financeira 30 H
47 Formador: Dra. Ivanilde da Costa Praia 14H30-19H30 18.500 20.000 10% 9.500

Função: Professora Coordenadora do ISCEE e 8H30-13H30

24-29/10 Control Interno e Auditoria Financeira 30 H
48 Formador: Dra. Argentina Barros Mindelo 14H30-19H30 18.500 20.000 10% 9.500

Função: Professora Coordenadora do ISCEE e 8H30-13H30

Abordar os objetivos, âmbito, reconhecimento, mensuração e divulgação, nas principais NRF-
Normas de Relato Financeiro, do SNCRF-Sistema de Normalização Contabilística e de Relato
Financeiro de Cabo Verde, através de casos práticos.

Abordar os objetivos, âmbito, reconhecimento, mensuração e divulgação, nas principais NRF-
Normas de Relato Financeiro, do SNCRF-Sistema de Normalização Contabilística e de Relato
Financeiro de Cabo Verde, através de casos práticos.

Abordar os objetivos, âmbito, reconhecimento, mensuração e divulgação, nas principais NRF-
Normas de Relato Financeiro, do SNCRF-Sistema de Normalização Contabilística e de Relato
Financeiro de Cabo Verde, através de casos práticos.

Conhecer o essencial da profissão de auditor financeiro, do controlo interno e da auditoria
contabilística e financeira e como planear, obter prova, documentar e elaborar relatório do
trabalho de auditoria realizado, utilizando as normas internacionais de auditoria da IFAC.

MÊS DE OUTUBRO

Sob o título CST-Conta Satélite do Turismo de Cabo Verde: Metodologia e principais resultados,
pretende-se apresentar a norma internacional utilizada para medir os efeitos económicos do
turismo numa economia, frente aos demais sectores e outras economias.

Sob o título CST-Conta Satélite do Turismo de Cabo Verde: Metodologia e principais resultados,
pretende-se apresentar a norma internacional utilizada para medir os efeitos económicos do
turismo numa economia, frente aos demais sectores e outras economias.

Sob o título CST-Conta Satélite do Turismo de Cabo Verde: Metodologia e principais resultados,
pretende-se apresentar a norma internacional utilizada para medir os efeitos económicos do
turismo numa economia, frente aos demais sectores e outras economias.

Conhecer o essencial da profissão de auditor financeiro, do controlo interno e da auditoria
contabilística e financeira e como planear, obter prova, documentar e elaborar relatório do
trabalho de auditoria realizado, utilizando as normas internacionais de auditoria da IFAC.



CVEMOEDA:

Não
Assocº

MÊS DE FEVEREIRO

Datas Designação da Formação e
Nome do Formador C.H.Nº Objetivos Gerais

da Formação Descº
2/+ P

Horário Assocº
Estagº

Taxas de Inscrição

Local Especial
Estudante

PLANO DE FORMAÇÃO - ANO DE 2016

Palestra/Encontro: O banco e as empresas 3 H
49 Animador: A ser indicado por um Banco da praça Praia 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior do banco

Palestra/Encontro: O banco e as empresas 3 H
50 Animador: A ser indicado por um Banco da praça Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior do banco

Palestra/Encontro: O banco e as empresas 3 H
51 Animador: A ser indicado por um Banco da praça Sal 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior do banco

7-8/11 Controlo de gestão nas empresas-Abordagem prática 14 H

52 Formador: Dr. Florentino Gomes Cardoso Praia 8H30-17H00 9.500 10.500 10% 5.000

Função: PCA da CVGarante e formador certificado

9-10/11 Controlo de gestão nas empresas-Abordagem prática 14 H

53 Formador: Dr. Florentino Gomes Cardoso Mindelo 8H30-17H00 9.500 10.500 10% 5.000

Função: PCA da CVGarante e formador certificado

11-12/11 Controlo de gestão nas empresas-Abordagem prática 14 H

54 Formador: Dr. Florentino Gomes Cardoso Sal 8H00-18H00 9.500 10.500 10% 5.000

Função: PCA da CVGarante e formador certificado 8H00-13H00
Palestra/Encontro: A seguradora e as empresas 3 H

55 Animador: A ser indicado por uma seguradora da praça Praia 17H00-20H00 750 750 - 375
Função: Diretor ou quadro superior da companhia

Palestra/Encontro: A seguradora e as empresas 3 H
56 Animador: A ser indicado por uma seguradora da praça Mindelo 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior da companhia

Palestra/Encontro: A seguradora e as empresas 3 H
57 Animador: A ser indicado por uma seguradora da praça Sal 17H00-20H00 750 750 - 375

Função: Diretor ou quadro superior da companhia

3/12 CONFERÊNCIA ANUAL DA OPACC 6 H
58 Tema: A propor pela Comissão Regional Barlavento Mindelo 7H45-13H45 2.500 3.000 - 1.500

Programa: A ser apresentada oportunamente pela CRB
OBS: Para mais informações contacte a OPACC - Praia - Tel: 262 21 38 - Email: opacc-praia@cvtelecom.cv - Mindelo - Tel: 231 85 07 - Email: opacc-mindelo@cvtelecom.cv

Abordar aspetos da relação da seguradora com as empresas, os produtos disponíveis, as
informações que a seguradora espera obter dos clientes, para análise da cobertura de riscos, e
outras informações pertinentes que a seguradora pretende transmitir ou os presentes conhecer.

2/11

4/11

3/11

Inserida na Agenda de eventos da OPACC, a Conferência anual é o fórum dos Associados da
Ordem, aberta a gestores e técnicos, para apresentação de pesquisas e reflexões sobre temas
atuais e/ou candentes da profissão e/ou da economia das empresas.

Abordar aspetos da relação da seguradora com as empresas, os produtos disponíveis, as
informações que a seguradora espera obter dos clientes, para análise da cobertura de riscos, e
outras informações pertinentes que a seguradora pretende transmitir ou os presentes conhecer.

Abordar aspetos da relação da seguradora com as empresas, os produtos disponíveis, as
informações que a seguradora espera obter dos clientes, para análise da cobertura de riscos, e
outras informações pertinentes que a seguradora pretende transmitir ou os presentes conhecer.

Abordar aspetos da relação do banco com as empresas, os produtos bancários disponíveis, as
informações que o banco espera obter dos clientes para análise dos pedidos de financiamento e
outras informações pertinentes que o banco pretende transmitir ou os presentes conhecer.

Abordar aspetos da relação do banco com as empresas, os produtos bancários disponíveis, as
informações que o banco espera obter dos clientes para análise dos pedidos de financiamento e
outras informações pertinentes que o banco pretende transmitir ou os presentes conhecer.

Abordar aspetos da relação do banco com as empresas, os produtos bancários disponíveis, as
informações que o banco espera obter dos clientes para análise dos pedidos de financiamento e
outras informações pertinentes que o banco pretende transmitir ou os presentes conhecer.

Abordar o essencial do controlo de gestão; da contabilidade de gestão, pelo método de custeio
ABC; e do processo de gestão orçamental; bem como dos preços de transferência interna e dos
instrumentos de acompanhamento da performance; finalizando com a apresentação de uma
metodologia para a conceção e implementação de um sistema de controlo de gestão.

Abordar o essencial do controlo de gestão; da contabilidade de gestão, pelo método de custeio
ABC; e do processo de gestão orçamental; bem como dos preços de transferência interna e dos
instrumentos de acompanhamento da performance; finalizando com a apresentação de uma
metodologia para a conceção e implementação de um sistema de controlo de gestão.

Abordar o essencial do controlo de gestão; da contabilidade de gestão, pelo método de custeio
ABC; e do processo de gestão orçamental; bem como dos preços de transferência interna e dos
instrumentos de acompanhamento da performance; finalizando com a apresentação de uma
metodologia para a conceção e implementação de um sistema de controlo de gestão.

MÊS DE DEZEMBRO

29/11

30/11

28/11

MÊS DE NOVEMBRO

mailto:opacc-praia@cvtelecom.cv
mailto:opacc-mindelo@cvtelecom.cvAbordar

