
 
 

 
 

Sessões Formadores Dia/Hora Inscrição    

Sessão 1                                   
Controlo Horizontal – Sistema 
Interno de Controlo de 
Qualidade (SICQ), 
independência, honorários e 
outros assuntos 

Víctor Ladeiro 
18 janeiro 

 14h30/16h30   

Sessão  2                                  
Controlo Horizontal – 
Prevenção do Branqueamento 
de Capitais e do Financiamento 
do Terrorismo (PBCFT), 
formação, recursos humanos e 
outros assuntos 

Ana Salcedas 
20 janeiro 

 14h30/16h30   

Sessão 3                                   
Controlo Vertical - Aceitação e 
continuação de clientes, 
planeamento, materialidade e 
outros assuntos 

João Santos 
27 janeiro 

                 14h30/16h30   

Sessão 4                        
Controlo Vertical – Execução 
da auditoria e outros assuntos 

Eduardo Rego 
28 janeiro 

               14h30/16h30   

Sessão 5                         
Controlo Vertical – 
Divulgações, revisão das 
Demonstrações Financeiras, 
Declaração do Órgão de 
Gestão, Relato do auditor e 
outros assuntos 

Isabel Clemente da Silva 
1 fevereiro 

   14h30/16h30   

 

  

 
FORMAÇÃO: Sessões de reflexão sobre os resultados do Controlo de Qualidade 2020 
 

ROC/SROC: 25 € por sessão          OUTROS *: 60€  
Poderá incluir documentação que seguirá por e-mail 
Seguirá convite por e-mail para ingressar na plataforma Zoom 

 
Preço e outras informações: 
 

Ficha de inscrição:   

Li a nota informativa anexa à ficha de inscrição relativa ao tratamento de dados pessoais pela OROC e autorizo a OROC a tratar e 
manter os meus dados pessoais abaixo inscritos para a organização e gestão da formação e comunicação futura de outras 
iniciativas de formação, nomeadamente por e-mail:           SIM         NÃO 
     

 

 
PARTICIPANTE _______________________________________________________________________________________ 

ROC N.º _______________________   ou  NIF  DO PARTICIPANTE _____________________________________________ 

TELEMÓVEL______________    E-MAIL obrigatório________________________________________________________________ 

Sessões de reflexão sobre os resulatados do Controlo de Qualidade 2020 



 
 

DADOS PARA PAGAMENTO: 

CHEQUE N.º_________________ BANCO _____________ VALOR ______,___€ ou IBAN: PT 50000700230005365000908 
 
DATA ____/____/20_____                                                                              ASSINATURA 

                    _________________________________ 
 
1. Só serão consideradas as inscrições cujas fichas sejam rececionadas na OROC até 2 dias úteis, antes da ação de formação. 
2. Só se aceitam desistências e respetivas devoluções, por escrito, até 2 dias úteis antes da ação de formação. Se dentro deste prazo não for comunicado por escrito à OROC a 
desistência, a inscrição é válida e terá de ser feito o respetivo pagamento. 
3. Preencher uma ficha por participante para dformacao@oroc.pt 
4. A OROC reserva-se o direito de proceder a alterações do programa ou cancelar o curso se não houver um número suficiente de inscritos. 
* - Exceto condições especiais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A considerar e preencher no caso de não ser membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 

Os dados pessoais introduzidos neste documento serão processados pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) com vista à 

organização e gestão da iniciativa de formação/encontro em causa e comunicações inerentes, para o que necessitamos do seu consentimento 

(sendo a formação obrigatória para os ROC, quanto a estes o fundamento do tratamento reside nas atribuições da OROC, em que se inclui a 

promoção e contribuição para o aperfeiçoamento e formação dos seus membros e a inerente supervisão). Os dados pessoais serão utilizados 

apenas internamente, pelos serviços da OROC e para os referidos efeitos, podendo ser comunicados às autoridades competentes no cumprimento 

das obrigações legais inerentes, podendo ainda ser consultados pelos prestadores de serviços que realizem o desenvolvimento e manutenção dos 

sistemas informáticos da OROC. A OROC não cede ou comunica os dados a quaisquer outras entidades, assegurando a integridade e 

confidencialidade. Os formandos poderão aceder, retificar, eliminar os dados ou retirar o consentimento, por e-mail: sec.orgsociais@oroc.pt  ou por 

carta a remeter para a sede da OROC. A OROC nomeou um encarregado de proteção de dados, que gerirá estes contactos. Os dados dos 

formandos serão mantidos pelo prazo necessário ao cumprimento das obrigações fiscais inerentes e salvaguarda de eventual responsabilidade 

contratual, cujo prazo legal é de vinte anos.  

 

Os formandos poderão reclamar de quaisquer circunstâncias que entendam desrespeitadoras dos seus direitos, junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados.  

 

Autorizo a OROC a tratar (recolher, organizar, registar e conservar) os dados pessoais acima inscritos para organização e gestão do evento em 

causa e respetivos contactos neste âmbito. 

Sim  Não  

 

Autorizo a OROC a tratar e manter os dados pessoais acima para comunicar outras iniciativas de formação da OROC, nomeadamente, por e-mail. 

Sim  Não  

 
 
 
Data ___/___/20___       Assinatura ______________________________________ 

DADOS PARA FATURAÇÃO: 

NOME________________________________________________________________________________________________ 

ROC/SROC N.º ____________    NIF EMPRESA ____________________ 

ENDEREÇO ___________________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE_____________________________ COD. POSTAL __________-_______ 
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