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Events & adventures

Deloitte 2013

A Deloitte lançou o estudo
The Food Value Chain onde
aborda os desafios das cadeias
de valor alimentar a nível
global no próximo século.

A Deloitte esteve presente
no World Economic Forum
2013 em Davos, na Suiça,
dinamizando o tema da
inovação, a sua importância
e impacte no negócio e o seu
estímulo nas economias.

A Deloitte contribuiu com 1€
por cada questionário
preenchido no processo de
avaliação interno Upward &
Peers Feedback. Conseguiu
doar 4.701 euros à SAPANA
em Portugal e Lar Bakhita em
Angola para apoiar o acesso à
educação dos mais
desfavorecidos.

O programa Onboarding
Angola deu as boas-vindas
a 40 novos talentos que
passam a integrar a equipa
do escritório de Luanda.

Descobre os principais eventos, marcos e prémios
da Deloitte ao longo do ano de 2013
21

Foram publicadas as
conclusões do estudo
Observatório da
Competitividade Fiscal 2013
da Deloitte que voltam a
analisar a percepção do
mercado relativamente às
medidas constantes do
Orçamento do Estado 2013.

Julho
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A área de Tax da Deloitte
celebrou 35 anos sob o
mote “Consultoria fiscal
com amor”. A inovadora
campanha pretende mostrar
que os consultores de Tax
depositam todo o seu
empenho em cada projecto,
provando a afirmação que
"quando fazemos o que
amamos, fazemo-lo melhor".

27

23
O Seminário de Preços de
Transferência teve uma
adesão massiva e contou com
a participação de Paulo
Núncio, Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais
e dois sócios internacionais da
Deloitte da divisão de Business
Model Optimization Strategy.

2-3

Mais de 200 novos
profissionais participaram no
Onboarding 2013, iniciando
a sua carreira na Deloitte, nos
escritórios de Lisboa e Porto.

Setembro
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5-7
A Deloitte voltou a
patrocinar o World Retail
Congress, um evento
reconhecido como o mais
importante do sector de
retalho, onde mais de 150
experts mundiais debateram
e partilharam as suas
percepções e estratégias
visionárias para esta
indústria.

21-25
A Deloitte integrou o júri
da primeira Business Case
Competition Internacional
em Portugal, na Faculdade
de Economia do Porto, onde
os estudantes foram
desafiados a apresentar
estratégias de resolução de
casos de negócio reais para
competirem com as mais
reputadas business schools
do mundo.

24
Os resultados do estudo
Banca em Análise
2013 da Deloitte foram
apresentados em Luanda e
ofereceram aos agentes
económicos uma reflexão
sobre os desafios do
presente, a evolução
da economia e uma
antecipação do futuro.

31

2
A APEX – iniciativa entre a
Deloitte e a AESE - assinalou
o primeiro ano de aplicação
do protocolo na
Administração Pública numa
cerimónia que contou com a
presença do Ministro da
Saúde, Paulo Macedo, e do
Secretário de Estado da
Administração Pública,
Hélder Rosalino.
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Outubro

A Deloitte apresentou as
conclusões do estudo Atlas
da Hotelaria 2013 num
pequeno-almoço para
clientes, onde também foi
analisado o contexto global
e debatidas as tendências
do sector do turismo.

A 25ª edição do Investor
Relations and Governance
Awards da Deloitte foi
reconhecida com o Grande
Prémio APCE 2013 que
reconhece anualmente as
iniciativas de excelência na
área da Comunicação
Organizacional. No mesmo
mês, decorreu a 26ª edição
do IRGA que voltou a
distinguir as mais prestigiadas
instituições e personalidades
do sector empresarial e as
melhores práticas
desenvolvidas ao longo de
2012 em Investor Relations.

A Deloitte organizou o
Telecom Fórum 2013, uma
iniciativa inédita neste sector,
em Angola, que juntou mais
de 150 representantes da
área e Administração Pública,
e trouxe a debate as
melhores práticas e
tendências do mercado.

A Deloitte vai participar no
almoço - debate com a
Ministra das Finanças,
Maria Luís Albuquerque,
promovido pela Câmara de
Comércio Americana em
Portugal, no dia 6 de
Dezembro, em Lisboa.

5-9
Nos próximos dias 5 e 9
de Dezembro, acontecem
no Porto e em Lisboa,
os habituais Seminários
do Orçamento do Estado
onde os especialistas
da Deloitte analisam
as principais alterações
decorrentes do OE 2014.

Dezembro

30
Está pronta a 2ª edição
do simulador do Orçamento
do Estado 2014 do Projecto
Farol, iniciativa do think
thank Deloitte Circle, que
visa promover a cidadania
activa e constitui uma
ferramenta útil no exercício
de elaboração do OE 2014.

28
Na Gala da 3ª edição do
Sirius, a Deloitte volta
a homenagear a excelência
e as boas práticas do tecido
empresarial angolano e a
premiar os desempenhos que
mais têm contribuído para
iluminar o desenvolvimento
e crescimento do país.

14

Novembro

7
Foi divulgado o Estudo de
Natal 2013 da Deloitte que
volta a comparar as
intenções de compra e
planos de gastos natalícios
de 17 países com um zoom à
realidade portuguesa.

A Deloitte atingiu 32,4 mil
milhões de dólares de
facturação, estando presente
em mais 150 países com
aproximadamente 200.000
profissionais. Estes resultados
globais foram apresentados
no Global Report 2013.
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Food for thought

Alumni Survey

Quais as 3 principais
competências que adquiriste
com a tua experiência na Deloitte?

73%

61%
58%

Capacidade
de trabalho

O que mais te marcou
na tua passagem pela Deloitte?

Rigor e
qualidade
de serviço

69%

52%
Capacidade
de adaptação
a diferentes
contextos

Quais as características
que associas à Deloitte?

73%
68%
64%

Conhecimento
adquirido

Equipas
com quem
trabalhei

Quais as frases em que
mais te revês, relativamente
à tua experiência Deloitte?
“A Deloitte foi fundamental
para a minha formação
enquanto profissional
e pessoa”

“A Deloitte deu-me
uma experiência que
influenciou bastante
a minha carreira”

“A Deloitte é uma escola”
Trabalho
em equipa

Profissionalismo

Excelência
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“A Deloitte é uma escola e foi fundamental para a minha
formação enquanto profissional e pessoa” – esta é uma das
conclusões do Alumni Survey realizado recentemente
e que contou com a participação de cerca de 640 membros
da nossa comunidade de alumni
Actualmente, que tipo de
contacto tens com a Deloitte?

Não deixes para amanhã
o que podes fazer hoje

81% 75%
com outros
alumni

Qual o provérbio que
mais associas à Deloitte?

actuais
profissionais
da empresa

A união faz a força

Quem corre por gosto
não cansa

Que influência é que a experiência
na Deloitte teve na tua carreira?

Queres manter o contacto
com a Deloitte?

5

4,34

(Grande Influência)

4
3

Quer manter ou aumentar
o contacto com a Deloitte

2
1
O Alumni Survey foi realizado entre os dias 27 de Setembro e 21 de Outubro de 2013, junto da comunidade de Alumni
com email disponível, através de uma plataforma de inquéritos online do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião
da Universidade Católica Portuguesa. Os 640 inquéritos válidos correspondem a uma margem de erro de 3,9%,
com um nível de confiança de 95% para a totalidade da amostra.

