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DEE for development
DEE – Deloitte Executive Education

A visão da Deloitte Executive Education (DEE) é ser
catalisadora de processos de excelência nas organizações,
através da melhoria dos conhecimentos das suas pessoas.
Nesse sentido, a DEE tem como missão a passagem de
conhecimentos, através de uma oferta de conteúdos técnicos,
comportamentais e relacionais, inovadores, assentes no
profundo entendimento das áreas de negócio.
O catálogo de formação foi pensado de forma a potenciar uma
formação com resultados quantificáveis, com clara orientação
para o negócio e, consequentemente, com um exponencial de
crescimento associado.

O nosso foco
está nos aspetos
chave e geradores
de valor para
os nossos clientes.

Mais qualificação, mais crescimento, maior a eficiência e
rentabilidade.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for dedication
Who we are

A Deloitte é uma marca global presente em mais de 150 países
e com uma rede de aproximadamente 245 mil profissionais
espalhados pelo mundo.
Somos reconhecidos pela busca permanente da excelência e
pela focalização no serviço ao cliente.
A Deloitte tornou-se a maior rede privada de serviços
profissionais no mundo.
Prestamos serviços em cinco áreas profissionais - auditoria,
consultoria, financial advisory, risk advisory e consultoria fiscal
- a cerca de 80% das maiores empresas mundiais, assim como
às maiores empresas privadas e instituições públicas em
Portugal.
Os factos revelam que a Deloitte é a primeira escolha dos
grandes clientes - cativados pela abrangência e profundidade
dos nossos serviços em todos os segmentos de mercado - e
dos mais cobiçados talentos do mundo - inspirados pela nossa
reputação, cultura e diversidade.

Deloitte Consultores, S.A.

Cerca de 80%
das empresas
que constam
do ranking de 2016
da Fortune Global
500® contratam
os serviços da
Deloitte.
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DEE for dedication
Who we are

“Our growth is directly
attributable to Deloitte’s
professionals, who serve
the world’s most important
organizations with quality
and distinction, making an
impact that matters.”
Punit Renjen
DTTL CEO

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for dedication
Who we are

Deloitte’s presence worldwide
Ásia Pacífico
Austrália (inclui Papua
Nova Guiné)
China (inclui a Região
Administrativa Especial
de Hong Kong e a
Região Administrativa
Especial de Macau)
Fiji
Filipinas
Guão (inclui Estados
Federados da
Micronésia, Ilhas
Marshal, Ilhas Marianas
do Norte e República

Palau)
India
Indonésia
Japão
Coreia
Malásia
Nova Zelândia (inclui
Ilhas Cook e Ilhas Fiji)
Paquistão
Singapura
Taiwan
Tailândia
Vietname
Canadá

Deloitte Consultores, S.A.

EMEA
África do Sul (inclui
Botswana, Malawi,
Moçambique, Namíbia,
Suazilândia, e
Zimbabué)
Albânia
Alemanha
Argélia
Angola
Arábia Saudita
Áustria
Azerbeijão
Bahrain

Bielorrússia
Bósnia Herzegovina
Bulgária
Cazaquistão
Cisjordânia/ Faixa de
Gaza
Chipre
Croácia
Dinamarca
Egipto
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França

Geórgia
Gibraltar
Grécia
Holanda
Hungria
Iémen
Islândia
Irlanda
Israel
Itália
Jordânia
Kuwait
Letónia
Líbano
Líbia

Lituânia
Luxemburgo
Malta
Moldávia
Marrocos
Nigéria
Noruega
Oman
Polónia
Portugal
Qatar
Quénia (inclui Tanzânia
e Uganda)
Quirguistão
República Checa

República da Macedónia
Roménia
Rússia
Sérvia e Montenegro
República Eslovaca
Suécia
Suíça
Síria
Tunísia
Turquia
Emirados Árabes
Unidos
Reino Unido
Uzbequistão

LACRO
Argentina
Aruba/Antilhas
Holandesas
Bahamas
Barbados
Bermuda
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Equador
Guatemala
Ilhas Virgens Britânicas

Ilhas Cayman
Jamaica
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela
Estados Unidos
da América
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DEE for dedication
Who we are

Em Portugal, somos líderes na prestação de serviços profissionais entre as Big Four, em volume de
faturação, e detemos a maior quota de mercado na prestação de serviços de consultoria fiscal às 250
maiores empresas.
Contamos com mais de 2.000 profissionais que partilham os valores e a motivação de todo o universo
Deloitte: fazer sempre mais e melhor pelos nossos clientes.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for dedication
Who we are

A Deloitte não é apenas reconhecida pelos clientes que a escolhem ou pelas pessoas que a elegem como a
empresa onde desejam trabalhar. O padrão de excelência que a Deloitte impõe a si própria gera
naturalmente reconhecimento público.
São exemplos disso as seguintes distinções:
A International Tax Review’s World Tax 2016, reconheceu a Deloitte como Tier 1 na área de
Consultoria Fiscal, a mais elevada distinção, a uma escala mundial.
A Gartner reconheceu a Deloitte como líder mundial na prestação de serviços de consultoria e nomeou a
Deloitte Digital como líder global em Serviços de implementação de CRM (Gestão de Relacionamento com o
Cliente) e Customer Experience (Experiência do Cliente - CX) pelo quarto ano consecutivo.
O grupo de Preços de Transferência da Deloitte foi reconhecido pela International Tax Review, na edição do
World Transfer Pricing 2016, como prestador de serviços de excelência na área de Preços de
Transferência. A Deloitte foi distinguida na categoria de Tier 1 em 49 das 51 jurisdições.
A Deloitte foi galardoada com o título “Most Attractive Employers 2015” pela Universum, um índice
global de retenção de talento, baseado em respostas de 240.000 estudantes de gestão e de engenharia de
todo o mundo.
A Deloitte foi reconhecida em 2015, pela Spark Agency, como uma das empresas mais atrativas para
trabalhar em Portugal de acordo com um questionário realizado a mais de 2.500 estudantes.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for dedication
Who we are

A Deloitte Portugal foi distinguida com o primeiro
lugar na categoria “Portugal’s Most Attractive
Employer”, na área dos serviços profissionais. Um
reconhecimento da Universum, organização líder
global em Employer Branding, que conduziu um
inquérito a cerca de 8.500 estudantes de diversas
universidades portuguesas.
A Deloitte foi considerada uma das empresas
mais inspiradoras do mundo para trabalhar,
figurando na 13ª posição no ranking do Linkedin
“Top Attractors List”. Anualmente, a Deloitte recebe
mais de 1,9 milhões de candidaturas.

Deloitte Consultores, S.A.

Somos
reconhecidos
no mercado
pela nossa
qualidade
de entrega
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A nossa capacidade de análise,
de reflexão estratégica
e de implementação são um ativo
ao serviço do cliente e o testemunho
de um padrão de excelência
de que a Deloitte não prescinde.
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DEE for dedication
Our Values

A Deloitte é o somatório dos valores, das competências e da ambição do seu mais importante e valioso
ativo: as pessoas. A reputação e o padrão de excelência que conquistámos são credores da nossa busca
incessante de talento.
A Deloitte é uma marca global com uma visão comum em todas as partes do mundo: ser um referencial
de excelência.
É a partilha de valores e convicções que define e mantém unida a Deloitte internacionalmente. Estas são
as chaves do nosso mapa genético:
• Integridade
• Compromisso com os outros
• Excelência no valor acrescentado aos clientes
• Diversidade cultural

São também estes os valores comuns que inspiram os nossos profissionais e os mantêm focados no que é
realmente importante no plano pessoal e na sua carreira.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for drive
A equipa da Deloitte Executive Education

A Deloitte Executive Education tem uma equipa de profissionais dedicados e motivados para levar o
conhecimento às organizações. As nossas competências e o profundo conhecimento das indústrias onde
atuamos, permitem-nos um diagnóstico rápido e a adaptação dos conteúdos às necessidades e ritmos de
aprendizagem específicos dos nossos clientes.
Esta experiência e conhecimentos da equipa de formadores, resultante da realização de projetos de
consultoria, auditoria, consultoria fiscal e financial advisory em clientes nacionais e internacionais,
aportam valor acrescentado em cada momento:
• elevada qualidade técnica em diferentes temas técnicos, comportamentais e de negócio;
• vasta experiência na profissão, recheada de experiências de aplicação prática em diferentes contextos
de negocio;
• prática na facilitação de dinâmicas de grupo, quer ao nível interno, quer em ações promovidas junto de
entidades relevantes no mundo;
• frequência de diversos cursos de aptidão pedagógica, ministrados pela Deloitte e por outras entidades
devidamente credenciadas;
• orientação pedagógica e técnica bastante prática, o que lhes permite compreender e responder às
exatas necessidades dos participantes.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for drive
O reconhecimento do mercado

Um dos nossos projetos formativos foi distinguido pela
Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa (APCE),
tendo recebido o 1º lugar no grande prémio APCE – excelência
na comunicação, na categoria Ações de Formação.
A Deloitte foi reconhecida como organização de referência em
consultoria e gestão de recursos humanos através da Mind
Leaders Award – 1ª classificada na categoria de Consultoria e
Gestão de RH, atribuído pela AIP – Associação Industrial
Portuguesa.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for drive
Somos credenciados na área da formação

A Deloitte é uma entidade formadora acreditada pela DireçãoGeral do Emprego e das Relações de Trabalho (do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social).
Detemos uma posição ímpar no mercado, para apoiar a sua
organização em iniciativas de formação aportando o nosso
conhecimento e visão global dos diferentes setores de
atividade às propostas de formação a desenvolver.
Ao contratar os nossos serviços de formação, a área de
Incentivos da Deloitte poderá prestar apoio na procura e
obtenção de co-financeiamento publico que permita recuperar
o investimento efetuado na qualificação dos recursos
humanos.

Deloitte Consultores, S.A.

Soluções de
co-financiamento
público
com hipótese
de recuperação
da totalidade
do investimento
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DEE for diversity
Catálogo de Cursos

A DEE propõe duas tipologias de programas formativos:
Cursos catálogo DEE

Cursos taylor made

Fiscalidade

Seleção de conteúdos

Finanças

Estruturação do curso

Negócio Bancário

Conversão pedagógica

Sustentabilidade

Entrega da formação

R&D and Government Incentives
Governance e Controlo Interno
Outrs temas
A nossa oferta formativa encontra-se organizada
por várias categorias temáticas, que respondem a
necessidades de desenvolvimento diferentes, mas
muitas vezes complementares.

Deloitte Consultores, S.A.

Desenvolva connosco um programa de formação
desenhado à medida das suas necessidades,
mediante a utilização da metodologia de concepção
de cursos da Deloitte. Trabalharemos consigo numa
nova proposta de conteúdos formativos.
Catálogo de formação
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DEE for diversity
Catálogo de Cursos

O catálogo da DEE apresenta diversos programas para diferentes áreas, nomeadamente:

Fiscalidade
• Noções gerais de fiscalidade;
• Procedimento e Processo Tributário;
• As retenções na fonte;
• A tributação internacional;

Abordagem
metodológica
adaptada às
necessidades
das empresas
e às especificidades
dos seus negócios.

• Os Preços de Transferência;
• Tributação dos Grupos;
• Tributação do Património;
• Gestão de Expatriados;
• Código contributivo.
Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for diversity
Catálogo de Cursos

Finanças
• Finanças para não financeiros;

Negócio Bancário
• Gestão de Capital.

• SNC – Sistema de Normalização Contabilística;
• IFRS.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for diversity
Catálogo de Cursos

Sustentabilidade

R&D and Government

• Fundamentos da sustentabilidade;

• Apoios à formação profissional nas empresas;

• Ferramentas para a sustentabilidade;

• Incentivos financeiros e fiscais.

• Boas Práticas de reporte de sustentabilidade;
• Deloitte business simulation game.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for diversity
Catálogo de Cursos

Governance e Controlo interno
• Segurança lógica em sistemas SAP;

Outros temas
• Negotiation Skills.

• Interações com profissionais de saúde Conformidade com legislação e regulamentação.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for details
Inscrição

Todos os cursos podem ser trabalhados e adequados às
necessidades. Existem programas pré-definidos, mas os
detalhes dos programas e datas poderão ser adaptados.
Todas as inscrições devem ser efetuadas em:
Website: www.deloitte.com/pt/dee
Email: dee@deloitte.pt

Para informações de carácter geral sobre os programas atuais
ou pedidos de propostas à medida contacte:
Telefone: 210427574.

Deloitte Consultores, S.A.
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DEE for details
Outras condições

O preço inclui o material das ações, coffee breaks e um
certificado de frequência.
Qualquer cancelamento deverá ser comunicado por email até 5
dias antes do evento, sendo, nestas condições, efetuado o
reembolso integral da quantia paga. É permitida a substituição
de um participante que não possa comparecer na ação por um
seu representante.
A referida substituição deverá ser comunicada por fax ou por
email até ao dia anterior à sessão.
A Deloitte Consultores S.A. reserva-se o direito de, por
motivos de força maior, alterar o local e a data de realização
das ações ou do seu cancelamento. Todos os inscritos no
evento serão prontamente informados na eventualidade de se
verificarem tais alterações.
No caso de cancelamento por motivo imputável à Deloitte, os
inscritos terão direito ao reembolso das inscrições.
Qualquer questão que surja deverá ser enviada para o
endereço dee@deloitte.pt.

Deloitte Consultores, S.A.
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Para mais informações,
contacte-nos:

Margarida Ramos Pereira
Partner
+(351) 210 427 593
margpereira@deloitte.pt

Lisboa
Deloitte Hub
Av. Eng. Duarte Pacheco, 7
Lisboa, 1070-100
Portugal
+351 210 422 500
Deloitte Consultores, S.A.

Porto
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º
4150-146 Porto
Portugal
+351 225 439 200

Luanda
Condomínio Cidade Financeira
Via S8, Bloco 4 - 5º, Talatona
Luanda, Angola
+244 923 168 100
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“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada
do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades
relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e
independentes. Aceda a www.deloitte.com/pt/about para saber mais sobre a nossa rede global de firmas
membro.
A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria, financial advisory, risk advisory, consultoria fiscal e
serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da
Fortune Global 500® recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede global de firmas membro
presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, conhecimento e serviços de
elevada qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber como
os aproximadamente 245.000 profissionais criam um impacto positivo, siga a nossa página no Facebook,
LinkedIn ou Twitter.
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou
prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou
pelas suas entidades relacionadas (“Rede Deloitte”). Antes de qualquer ato ou omissão que o possa afetar,
deve aconselhar-se com um profissional qualificado. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser
responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de
decisões baseada nesta comunicação.
© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

