
FORMAÇÃO EM CONTROLO INTERNO E AUDITORIA, CONTABILIDADE APROFUNDADA, 

DIREITO CIVIL E LABORAL, DIREITO COMERCIAL E DAS EMPRESAS COMERCIAIS E 

FISCALIDADE CABO-VERDIANA 

 

 

INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO  

Nos termos do respetivo Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei nº 12/2000, de 28 de Fevereiro, a 

Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados (OPACC) superintende em todas as 

matérias relacionadas com o exercício da profissão de auditor certificado e de contabilista 

certificado, indo desde o acesso e a gestão da profissão, incluindo a realização de exames para 

os candidatos à obtenção da qualificação, até à definição de normas, supervisão e controlo da 

atividade e atuação no sentido do desenvolvimento profissional contínuo dos associados e seus 

colaboradores e, de um modo geral, de todos os interessados nas matérias inerentes às 

atividades de auditor certificado e contabilista certificado. 

O Banco Mundial, no relatório da avaliação das questões sistémicas relativas ao quadro 

institucional global, às normas e práticas contabilísticas e de auditoria, à educação e formação e 

à profissão em Cabo Verde, conclui que o País tem escassez de contabilistas e de auditores 

altamente qualificados e que se torna necessário garantir que os que estão no mercado 

acompanham os novos desenvolvimentos em contabilidade e auditoria, em especial as IFRS, as 

ISA e o Código de Ética da IFAC, matérias relevantes para a melhoria do regime de relato 

financeiro. 

A OPACC assume o desenvolvimento profissional contínuo e a qualificação de profissionais de 

contabilidade e auditoria como um dos vetores estratégicos da sua atuação e de criação de 

condições para o reconhecimento e atuação na cena internacional, quer da organização, quer 

dos membros e outros profissionais que apoiam o exercício da contabilidade e da auditoria, 

bem como a consultoria nessas matérias.  

Nesse contexto, que inclui o apoio à preparação dos candidatos que pretendem efetuar, ainda 

este ano e de acordo com o calendário já definido, o exame para a categoria de contabilista 

certificado, a OPACC programou os cursos de formação a seguir indicados nos domínios de 

controlo interno e auditoria, contabilidade aprofundada, direito civil e laboral, direito comercial 

e das empresas comerciais e fiscalidade cabo-verdiana, que espera poder concretizar com o 

recurso a quadros nacionais, docentes do ensino superior e com larga experiência empresarial. 

OBJECTIVOS GERAIS 

Dotar os participantes de conhecimentos aprofundados de contabilidade financeira e de 

conhecimentos essenciais de controlo interno e auditoria, bem como enquadrar nas matérias 

jurídico-fiscais cabo-verdianas, todos aqueles que se vão candidatar ao exame na Ordem, 

nessas matérias, ou que simplesmente desejam reciclar/atualizar os seus conhecimentos nas 

referidas áreas de estudo. 



DESTINATÁRIOS 

Este programa de formação destina-se a todos os que pretendem qualificar-se como membros 

da OPACC ou aprofundar/reciclar os seus conhecimentos, sendo assim largo o espectro de 

destinatários, especialmente: 

− Candidatos à qualificação como contabilista certificado e auditor certificado 

− Profissionais contábeis em exercício, contabilistas de projetos e técnicos superiores  

− Membros de conselhos fiscais e outros órgãos de fiscalização 

− Auditores de instituições públicas de controlo, interno e ou externo 

− Administradores de empresas e de outras organizações, públicas ou privadas 

− Diretores financeiros e membros dos departamentos financeiros 

− Estudantes das licenciaturas em economia, gestão e contabilidade 

CURSOS  

Controlo Interno e Auditoria 

Objetivos 

O curso visa dotar os participantes dos conhecimentos essenciais de controlo interno das 

organizações e de auditoria das demonstrações financeiras, permitindo melhorar as suas 

capacidades e competências, enquanto gestores ou quadros intermédios de empresas ou 

outras organizações, ou preparando-os para uma eventual qualificação como contabilista 

certificado pela OPACC. 

Programa 

� Controlo interno 

� Conceito, objetivos e relevância do controlo interno 

� Componentes e limitações de um sistema de controlo interno 

� O controlo interno e as tecnologias de comunicação e informação 

� Atividades e Procedimentos gerais e medidas de controlo 

� Controlo interno contabilístico e controlo interno administrativo 

� Medidas de controlo interno por área de balanço 

� Controlo interno, controlo de gestão e auditoria 

� Fraudes e erros 

� Auditoria 

� Conceito e tipos de auditoria 

� Normas nacionais e internacionais de auditoria. Organismos normalizadores 

� Organização da profissão a nível internacional, na União Europeia e a nível nacional 

� Acordar os termos dos compromissos de trabalhos de auditoria 

� Consideração de leis e regulamentos numa auditoria 

� A prova em auditoria 

�  Documentação de auditoria e sua organização 

� Estratégia, planeamento e execução de uma auditoria 

� Procedimentos e testes de auditoria 

� Relato em auditoria 



Formadora:  

Dra. Ivanilde Costa 

. Mestre em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais pelo ISEG/IDEFE, Portugal, 

obteve antes a Licenciatura em Contabilidade e Administração pelo ISCAL e inscreveu-se como 

Técnico Oficial de Contas na OTOC tendo-lhe sido atribuído a Cédula nº 86591.  

. Exerceu funções de contabilidade numa sociedade de consultoria na área de estratégias 

empresariais e numa sociedade de advogados, ambas em Portugal. 

. Em Cabo Verde optou pela docência, no ISCEE-Instituto Superior de Ciências Económicas e 

Empresariais, sendo Co-coordenadora da Área de contabilidade, e vem colaborando com a 

Ordem de Auditores e Contabilistas Certificados, como formadora nas áreas de controlo interno 

e auditoria e contabilidade, análise e gestão financeira. 

Data: 23 de Setembro a 28 de Setembro de 2013 

Duração: 36H 

Horário: Segunda a Sexta-feira-14H00 às 20H00, Sábado-8H00 às 14H00 

Local: Centro Multiusos da OPACC 

 

Contabilidade Financeira Aprofundada I 

Objetivos 

O curso visa dotar os participantes de conhecimentos aprofundados de contabilidade, versando 

as principais normas nacionais do SNCRF e normas internacionais IAS/IFRS, bem como a 

prestação de contas e outros temas da contabilidade financeira, permitindo melhorar as suas 

capacidades e competências, enquanto gestores ou quadros intermédios de empresas ou 

outras organizações, ou preparando-os para uma eventual qualificação como contabilista 

certificado pela OPACC. 

Programa 

� Harmonização Contabilística Internacional. Necessidades, objetivos e vantagens; 

� Principais organismos de normalização a nível internacional 

� Objetivos e atribuições do IASB-International Accounting Standards Board 

� Processo de elaboração das normas internacionais de contabilidade 

� Normas Internacionais de Contabilidade e Normas Internacionais de Relato Financeiro 

� O Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro (SNCRF) 

� Decreto-Lei nº5/2008, de 4 de Fevereiro 

� Estrutura Conceptual (EC). Normas de Relato Financeiro (NRF).Regime Especial para Pequenas 

Entidades (REPE). Normas Interpretativas (NI). Código de Contas (CC); 

� Normas de Relato Financeiro e Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro 

� NRF 1 a NRF 25. IAS 1 a IAS 41. IFRS 1 a IFRS 13; 

� Outros temas de Contabilidade Financeira 



� Constituição das sociedades. Prestações suplementares/Suprimentos/Prestações acessórias; 

� Modificações do capital: Aumento, redução, amortização e remissão de capital; Quotas e ações 

próprias; 

� Transformação de sociedades. Dissolução e liquidação de sociedades; 

� Alterações do Capital Próprio; 

� Prestação de contas nas sociedades e aplicação dos resultados; 

� O dever de relatar face ao SNCRF, Regulamentos Fiscais e Código das Empresas Comerciais; 

� Preparação de um conjunto completo de demonstrações financeiras; 

� Elaboração do Relatório de Gestão. Apreciação e publicidade das contas anuais; 

� Outros tipos de relato: Prestação de contas ao fisco; Balanço Social; Relatórios de sustentabilidade 

� Aplicação de resultados; 

� Direitos dos sócios, em especial o direito à informação 

 

Formador:  

Dr. João Augusto Barros de Pina 

. Licenciado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, e com 

uma longa experiência, de cerca de 12 anos, como Técnico Superior e Chefe da Divisão de 

Contabilidade e Diretor Financeiro de uma Sociedade Imobiliária de referência, em Cabo Verde. 

. Dr. João Barros de Pina iniciou atividades no ensino, há mais de 20 anos, tendo regressado à 

mesma atividade, há três anos, para lecionar as disciplinas de Contabilidade geral e financeira, 

Laboratório e práticas de contabilidade, Contabilidade avançada, Análise financeira e Cálculo 

financeiro e atuarial em duas universidades cabo-verdianas. 

Dr. João Barros de Pina vem ministrando, também, formação profissional interempresa, a cargo 

de uma empresa de formação privada, sedeada na cidade da Praia, para além de colaborar com 

a Ordem de Auditores e Contabilistas Certificados como formador nas matérias de 

Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada, Contabilidade da Atividade de Construção Civil e 

Imobiliária e Matemática Financeira. 

Data: 9 de Setembro a 14 de Setembro de 2013 

Duração: 36H 

Horário: Segunda a Sexta-feira-14H00 às 20H00, Sábado-8H00 às 14H00 

Local: Centro Multiusos da OPACC 

 

Direito civil e laboral 

Objetivos 

O curso visa enquadrar os participantes nos aspetos pertinentes do direito civil e laboral cabo-

verdiano, permitindo melhorar as suas capacidades e competências, enquanto gestores ou 

quadros intermédios de empresas ou outras organizações, ou preparando-os para uma 

eventual qualificação como contabilista certificado pela OPACC. 



Programa 

� Direto civil; 

� Princípios fundamentais e fontes do Direito civil; 

� Das obrigações em geral; 

� Contratos em especial; 

� Locação financeira; 

� Sociedades civis; 

� Empresários individuais; 

� Direitos reais; 

� Direito Laboral; 

� Contrato de trabalho e figuras afins, modalidades de contrato de trabalho, conteúdo e 

vicissitudes; 

� Direitos e deveres da entidade patronal e dos trabalhadores; 

� Proteção no trabalho; as relações coletivas de trabalho, 

� Instrumentos autónomos e normativos da regulamentação coletiva de trabalho; as contraordenações 

laborais; 

� Sistema de Proteção Social; 

� Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 

Formador:  

Dr. António Gonçalves 

. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e Licenciado 

em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, frequentou Curso de 

Especialização em Direito Fiscal e Curso de Estudos Avançados em Legística e Ciência da 

Legislação. 

. Docente das cadeiras de Direito das Obrigações, Direito Comercial, Sociedades Comerciais e 

Direitos Reais no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, na cidade da Praia, e 

Formador e Membro dos Júris de Exame nas matérias Jurídico-Fiscais da Ordem Profissional de 

Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde. 

. Membro da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, sendo Vogal do Conselho de Deontologia e 

Disciplina, desde Novembro de 2012, e Membro da AJIC-Associação de Jovens Investigadores 

de Cabo Verde, onde é Presidente do Conselho Fiscal, desde 2010. 

. Exerce também a advocacia, como Advogado Associado de um escritório de Advogados na 

cidade da Praia e já foi orador em diversas conferências e seminários, desenvolvendo temas 

como “Cultura da Investigação em Cabo verde”, “Regime Fiscal de Cabo Verde”, “União de 

Facto: Equiparação ao Casamento ou Situação Jurídica Especial” e “O Exercício do Poder 

Paternal”, entre outros. 

Data: 7 de Outubro a 10 de Outubro de 2013 

Duração: 16H 

Horário: Segunda a Quinta-feira-14H00 às 18H00 

Local: Centro Multiusos da OPACC 



Direito Comercial e de Empresas Comerciais 

Objetivos 

O curso visa enquadrar os participantes nos aspetos pertinentes do direito comercial e de 

empresas comerciais cabo-verdiano, permitindo melhorar as suas capacidades e competências, 

enquanto gestores ou quadros intermédios de empresas ou outras organizações, ou 

preparando-os para uma eventual qualificação como contabilista certificado pela OPACC. 

Programa 

� Introdução ao direito comercial; 

� Contratos comerciais em geral e em especial; 

� Direito das empresas; 

� A Empresa e o contrato. Os contratos de financiamento: leasing e factoring; as Garantias 

Bancárias; 

� A Empresa e a responsabilidade: a responsabilidade civil por produtos, por serviços e por dano 

ambiental; 

� Direito das sociedades comerciais. 

� Conceito de Sociedade Comercial. Tipos de Sociedades; 

� Constituição de Sociedades. Estruturas de governação. Estruturas de fiscalização; 

� Apreciação anual da situação da sociedade. Deliberações Sociais; 

� Alterações do contrato de sociedade – fusões, cisões, transformações, dissolução e liquidação 

� Coligação de sociedades. 

Formador:  

Dr. António Gonçalves 

. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e Licenciado 

em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, frequentou Curso de 

Especialização em Direito Fiscal e Curso de Estudos Avançados em Legística e Ciência da 

Legislação. 

. Docente das cadeiras de Direito das Obrigações, Direito Comercial, Sociedades Comerciais e 

Direitos Reais no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, na cidade da Praia, e 

Formador e Membro dos Júris de Exame nas matérias Jurídico-Fiscais da Ordem Profissional de 

Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde. 

. Membro da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, sendo Vogal do Conselho de Deontologia e 

Disciplina, desde Novembro de 2012, e Membro da AJIC-Associação de Jovens Investigadores 

de Cabo Verde, onde é Presidente do Conselho Fiscal, desde 2010. 

. Exerce também a advocacia, como Advogado Associado de um escritório de Advogados na 

cidade da Praia e já foi orador em diversas conferências e seminários, desenvolvendo temas 

como “Cultura da Investigação em Cabo verde”, “Regime Fiscal de Cabo Verde”, “União de 

Facto: Equiparação ao Casamento ou Situação Jurídica Especial” e “O Exercício do Poder 

Paternal”, entre outros. 



Data: 16 de Outubro a 18 de Outubro de 2013 

Duração: 12H 

Horário: Quarta a Sexta-feira-14H00 às 18H00 

Local: Centro Multiusos da OPACC 

 

Fiscalidade Cabo-verdiana 

Objetivos 

O curso visa enquadrar os participantes nos aspetos pertinentes da fiscalidade cabo-verdiana, 

permitindo melhorar as suas capacidades e competências, enquanto gestores ou quadros 

intermédios de empresas ou outras organizações, ou preparando-os para uma eventual 

qualificação como contabilista certificado pela OPACC. 

Programa 

� Aspetos fundamentais do sistema jurídico-fiscal 

�  Ordenamento jurídico fiscal. Relação jurídica fiscal. Administração fiscal; 

� Procedimento tributário. Garantias dos contribuintes; 

� Benefícios fiscais 

� Transgressões e crimes fiscais. Processo contencioso e processo judicial Tributário: 

� Sistema fiscal 

� Imposto Único sobre os Rendimentos (IUR); 

� Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA); 

� Impostos Especiais sobre o Consumo 

� Direitos de Importação 

� Imposto de selo 

� Imposto Único sobre o Património (IUP) 

� Benefícios Fiscais em vigor 

� Fiscalidade Internacional. Convenções para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal. 

Formador:  

Dr. José Armindo Duarte 

. Mestrando em Gestão pelo ISCEE/ISCTE e Licenciado em Economia pela Universidade Beira 

Interior, Portugal, foi Consultor fiscal e contabilístico e Responsável financeiro de diversas 

empresas de construção civil e de uma Cooperativa de ensino, sendo atualmente Diretor 

Financeiro de uma Sociedade Imobiliária de referência. Para além disso, exerce a docência de 

Fiscalidade no ISCEE-Instituto Superior de Ciências Económicas Empresariais, e colabora com a 

Ordem de Auditores e Contabilistas Certificados em ações de formação profissional e contínua 

na mesma área. 

. Foi Inspetor Tributário e Técnico Superior contratado da DGCI- Direção Geral das 

Contribuições e Impostos e do NTI -Núcleo de Tributação Indireta, entidade responsável pelo 



estudo e implementação do IVA-Imposto sobre o Valor Acrescentado, em Cabo Verde, entre 

Julho de 2002 e Setembro de 2006. Nesse âmbito, foi formador em matéria do IVA dos 

funcionários da DGA- Direção Geral das Alfândegas e da DGCI- Direção Geral das Contribuições 

e Impostos, bem como dos Despachantes Oficias da Praia, dos Técnicos e Diretores de Serviço 

da Cabo Verde Telecom e de outros operadores económicos. 

. Participou em grupos de estudo, em parceria com a ARE- Agência de Regulação Económica, no 

âmbito da alteração da base tributável e dos preços de combustíveis, bem como em grupos de 

estudo do impacto do IVA no turismo e da introdução de uma nova taxa do IVA. Anteriormente, foi 

membro do grupo de estudo para a fixação da percentagem de base sobre a qual incide a taxa do IVA 

nos bens e serviços cujo preço é fixado administrativamente. 

Data: 28 de Outubro a 31 de Outubro de 2013 

Duração: 24H 

Horário: Segunda a Quinta-feira-14H00 às 20H00 

Local: Centro Multiusos da OPACC 


