Executive Education

Always training
for success
Catálogo
de formação
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DEE for...

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

...development
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O nosso foco está
nos aspectos chave
e geradores de valor
para os nossos
clientes
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...dedication
Who we are
A Deloitte é uma marca global presente em mais de
150 países e com uma rede de aproximadamente
180 mil profissionais espalhados pelo mundo. Somos
reconhecidos pela busca permanente da excelência e
pela focalização no serviço ao cliente.

Mais de 80% das empresas
Fortune 500 contratam os
serviços da Deloitte
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Prestamos serviços em quatro áreas profissionais auditoria, consultoria financeira, consultoria fiscal e
consultoria de gestão - a mais 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.

world map - our locations

“We have our own high standards
of quality and they are
nonnegotiable. At the same time,
delivering the Deloitte Client
Experience means understanding
how each client perceives, defines
and measures quality.”
Barry Salzberg
DTTL CEO
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Em Portugal, somos o líder do ranking de prestação
de serviços integrados de auditoria, consultoria e
consultoria fiscal nas 250 maiores empresas nacionais.
Nas firmas em Portugal e Angola, contamos com cerca
de 1.800 profissionais que partilham os valores e a
motivação de todo o universo Deloitte: fazer sempre
mais e melhor pelos nossos clientes.

Somos reconhecidos no mercado
pela nossa qualidade de entrega
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 disso
exemplo:
•

•
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a Deloitte recebeu a mais alta distinção da
International Tax Review’s World Tax 2012 que
distingue os fiscalistas das práticas internacionais
mais reconhecidas;
o Forrester Research considerou a Deloitte líder de
mercado na área de consultoria, reconhecendo o
trabalho desenvolvido em matéria de gestão de
informação de risco;

•

•

•

•

pelo 11º ano consecutivo, a International
Securization Report reconheceu a Deloitte como
Auditora do Ano;
pelo segundo ano consecutivo, a Kennedy
considerou a Deloitte como a maior empresa
de consultoria a nível mundial e classifica a
nossa abordagem cross-selling como um factor
diferenciador no mercado;
a Deloitte foi reconhecida como uma “Global
Most Admired Knowledge Enterprises” (MAKE).
Este prémio identifica as empresas que mostram
inequívoca capacidade em transformar o
conhecimento partilhado em capital intelectual e
numa mais-valia para os stakeholders;
a Gartner Inc. classificou a Deloitte como líder
mundial no mercado de consultoria, com base em
critérios de volume de vendas, crescimento e quota
de mercado.

A nossa capacidade de análise,
de reflexão estratégica e de
implementação são um activo
ao serviço do cliente
e o testemunho
de um padrão de excelência
de que a Deloitte não prescinde
Our values
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.
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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
actuamos, 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 projectos de
consultoria, auditoria, consultoria financeira e fiscal
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;

...drive

•  prática na facilitação de dinâmicas de grupo, quer ao
nível interno, quer em acções 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 exactas
necessidades dos participantes.
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O reconhecimento do mercado:
Um dos nossos projectos 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 Acções
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.
Somos credenciados na área da formação
A Deloitte é uma entidade formadora acreditada pela
Direcção-Geral 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
sectores de actividade às propostas de formação a
desenvolver.

público com hipótese
de recuperação da totalidade
do investimento

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 efectuado na qualificação dos
recursos humanos.

www.deloitte.com/pt/dee
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A DEE propõe duas tipologias de programas formativos:
Cursos catálogo DEE
Fiscalidade
Finanças
Negócio Bancário
Sustentabilidade
R&D and Government Incentives
Governance e Controlo Interno
Outros temas
A nossa oferta formativa encontra-se organizada por
várias categorias temáticas, que respondem a necessidades de desenvolvimento diferentes, mas muitas vezes
complementares.
Cursos tailor made
Seleção de conteúdos
Estruturação do curso

...diversity
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Conversão pedagógica
Entrega da formação
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.

Abordagem metodológica
adaptada às necessidades
das empresas e às especificidades
dos seus negócios
O catálogo da DEE apresenta programas para as seguintes áreas:
Fiscalidade
• Noções gerais de fiscalidade;
• Procedimento e Processo Tributário;
• As retenções na fonte;
• A tributação internacional;
• Os Preços de Transferência;
• Tributação dos Grupos;
• Tributação do Património;
• Gestão de Expatriados;
• Código contributivo.
Finanças
• Finanças para não financeiros;
• SNC – Sistema de Normalização Contabilística;
• IFRS.
Negócio Bancário
• Gestão de Capital.

Sustentabilidade
• Fundamentos da sustentabilidade;
• Ferramentas para a sustentabilidade;
• Boas Práticas de reporte de sustentabilidade;
• Deloitte business simulation game.
R&D and Government
• Apoios à formação profissional nas empresas;
• Incentivos financeiros e fiscais.
Governance e Controlo interno
• Segurança lógica em sistemas SAP;
• Interacções com profissionais de saúde –
Conformidade com legislação e regulamentação.
Outros temas
• Negotiation Skills.
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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 efectuadas em:
Website: www.deloitte.com/pt/dee
Email: dee@deloitte.pt
Para informações de carácter geral sobre os programas
actuais ou pedidos de propostas á medida contacte:
Telefone: 210427574.

...details
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Outras condições
O preço inclui o material das acções, coffee breaks e um
certificado de frequência.
Qualquer cancelamento deverá ser comunicado por
email até 5 dias antes do evento, sendo, nestas
condições, efectuado o reembolso integral da quantia
paga. É permitida a substituição de um participante que
não possa comparecer na acção 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 acções 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.
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Para mais informações,
contacte-nos:
Margarida Ramos Pereira
Associate Partner
+ (351) 210 427 593
margpereira@deloitte.pt

Ana Sofia Antunes
Senior Manager
+ (351) 210 427 648
anasantunes@deloitte.pt

Lisboa
Ed. Atrium Saldanha
Praça Duque de Saldanha, 1- 6º
1050 - 094 Lisboa
Portugal
Tel. + (351) 210 427 500
Fax. + (351) 210 427 950

Porto
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º
4150- 146 Porto
Portugal
Tel. + (351) 210 439 200
Fax. + (351) 225 439 650

“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 suas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro
da sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como "Deloitte Global") não presta serviços a clientes.
Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/quem-somos/index.htm.
A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão e corporate finance a clientes nos mais diversos sectores
de actividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 150 países e territórios, a Deloitte combina competências de elevado
nível com oferta de serviços qualificados conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos seus negócios.
Os mais de 200.000 profissionais da Deloitte empenham-se continuamente para serem o padrão de excelência.
Esta comunicação apenas contém informação de carácter 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 (a “Rede Deloitte”). Nenhuma entidade da Rede
Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.
© 2014. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

