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Curso de Especialização 

Governance, Risk and Compliance  
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Objetivos Gerais 

 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos 
que lhes permitam alcançar a redução de custos causados por redundân-
cia nos controles internos e processos da organização; melhoria da inte-
gração entre as áreas e por consequência diminuição dos custos com a 
Gestão da Informação; aumento do grau de previsibilidade; melhoria da 
sensibilidade da organização a respeito de incertezas e qualquer tipo de 
indício de oportunidade ou ameaça a ser tratada e maior resistência das 
organizações a crises de mercado. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

No final deste curso os participantes saberão: 

 Definir Governance, Risk and Compliance 
 Analisar o modelo e funções do processo de Governance, Risk and 

Compliance 
 Definir Gestão de performance e KPIs 
 Avaliar o ambiente de negócio assim como do mercado 
 Analisar os Sistemas de Compliance sustentáveis 
 Implementar um modelo de Governance, Risk and Compliance 
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Duração Total  

30 Horas 

Das 08h00 às 14h00 

 

Destinatários 

Este Curso destina-se a profis-
sionais que tenham necessi-
dade de conhecer e controlar 
as questões fundamentais, 
relacionadas com Governan-
ce, Risco e Compliance. 

 

Pré-Requisitos 

Não se aplica. 

 

Metodologia 

Este curso tem como objetivo 
promover um ambiente inte-
rativo entre o formador e o 
grupo bem como entre todos 
os formandos. 

Neste sentido recorre a uma 
abordagem dos conteúdos 
programáticos através da uti-
lização de métodos e técnicas 
pedagógicas diversificadas. 

Em todos os módulos são uti-
lizados os métodos Expositivo, 
Demonstrativo e Ativo, com 
grande ênfase em Análise de 
Casos Reais e Exercícios Práti-
cos. 
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Módulo 0 – Abertura 

Apresentação dos formadores e dos formandos 

Apresentação dos objetivos e metodologias de funcionamento de ação 
de formação 

 
Módulo I – Introdução ao tema Governance, Risk and Compliance 

Definições e conceitos  

Drivers de implementação do GRC - SOX, normas, leis, standards e prin-
cípios 

Benefícios de uma visão integrada de Governance, Risco e Compliance  

 
Módulo II – Modelo Governance, Risk and Compliance 

Elementos no modelo - organizar, avaliar, prevenir, detectar, responder 
e monitorizar  

Funções de um processo de GRC - governação, gestão da performance 
de negócio, gestão de risco, conformidade, controlo interno, segurança, 
gestão de recursos humanos, auditoria, assurance e finanças  

 
Módulo III – Governação 

Introdução - definição, conceitos, princípios e benefícios  

Componentes chave da governação  

Missão e visão - A sua importância  

Estratégias e objectivos corporativos  
Apetite, tolerância e capacidade de risco  
Gestão de performance - corporate performance management e KPIs  
Optimização do framework de governação  

 
Módulo IV – Modelo Corporativo 

Pessoas, processos e tecnologia 

 
Módulo V – Avaliação do ambiente de negócio 

Avaliação do negócio  
Avaliação do mercado - concorrentes, localização, ambiente soci-
al e político e stakeholders 
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Módulo VI – Conformidade 

Introdução - conceitos e drivers de implementação  
Áreas de risco do processo de compliance - reporte financeiro, fraude, 
corrupção, qualidade e segurança do produto, privacidade dos dados, 
gestão de informação  

 
Módulo VII – Sistemas de Compliance sustentáveis 

Compreensão das expectativas dos stakeholders  
Formação de equipas  
Políticas e procedimentos  
Avaliação, testes e monitorização do sistema  
Melhoria continua  
Cultura Compliance 

 
Módulo VIII – Implementação de um modelo Governance, Risk and Com-
pliance de alta performance 

Lições apreendidas de anteriores aplicações em organizações  
GRC em pequenas e médias empresas  
Alinhar a estratégia da empresa com Governance, Risk and Compliance 
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Equipa de Formação 
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Coordenador Exclusivo  

Dr. João Machado dos Santos 

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclu-

são em 1987. Durante a carreira profissional, participação em várias formações de 

âmbito específico, seminários e convenções. 

 

Percurso Profissional 

1982 – Como técnico de Finanças na DGCI; 

1986 e 1990 – Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual foi 

formador na Associação Industrial Portuense; 

1990 e 1992 – Director de Operações na CISF SA; 

1992 e 1997 – Director Regional Norte na Mundileasing SA 

1995 e 1997– Director Geral na Mundileasing SA 

1997 e 2006– Director Geral do Banif SA destacado nos Açores como Director Geral 

do Banco Comercial dos Açores SA; 

1998/2000 – PriceWaterhouseCoopers (antes na Coopers & Lybrand) Portugal 

Company Administration Services, funções financeiras, assuntos fiscais, consolidação, 

reporte financeiro, planeamento, controle orçamental e tesouraria. 

2006 e 2012 –Administrador Executivo do Banif,  Presidente da Comissão Executiva e 

Administrador da Banifserv, ACE, Administrador não Executivo  da Banif Açor Pensões 

SA e Administrador não Executivo da SIBS SA. 

2012-2015 – Director Executivo da Prestarte SA e Consultor 

2015– Consultor, Coordenador e Formador da High Skills 
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Nome do curso: Curso de Especialização - Governance, Risk and Compliance   

Carga Horária: 30h 

Horário: das 8h00 às 14h00 

Local: Faias Residence - Rua Rainha Ginga, nº60 – junto do Jornal de Angola  

 

As nossas formações incluem: 

 Orador Reconhecido 

 Sala de formação 

 KIT de Formando 

 1 Coffee-Breaks de Manhã 

 1 Almoço 

 Material Pedagógico 

 Certificado de Formação reconhecido 

 

Valor Total - 3.000,00€ 
Nota: todos os pagamento são realizados em euros ou dólares por transferência bancária pois a High Skills é 

um entidade não residente em Angola. 

 

 

DADOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

 

Banco: BPI- Banco Português de Investimento 

Nº Conta: 0-5098621.000.003 

NIB: 0010 0000 50986210003 21 

IBAN: PT50 0010 0000 5098 6210 0032 1 

SWIFT: BBPIPTPL 

  

Contatos para obter mais informações ou se inscrever: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

Telefone: +244 94 112 60 90 

Site: www.highskills.pt 

High Skills 

Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 11, 8º 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

 

Condições 

A inscrição só fica confirmada após 
emissão da fatura pró-forma/fatura 
final e o pagamento da mesma. 

O pagamento da fatura terá que ser 
realizado por transferência Bancária 
até 3 semanas antes do início do cur-
so de forma a garantir a sua inscrição. 

Inscrições efetuadas e pagas até 2 
meses antes da data anunciada do 
Curso de Especialização tem um des-
conto de 25%. 

Segunda inscrição no mesmo evento 
tem um desconto de 10%. 

Mais que 3 inscrições consulte-nos, 
temos preços especiais para Grupos. 

 

Cancelamentos e 
Não Comparências  

O(s) formando(s) poderão cancelar a 
sua inscrição até 6 dias úteis antes da 
data de início do curso. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se 
substituir por outro(s) participante(s), 
devendo comunicar a alteração até 5 
dias úteis antes do início do curso.  

A sua não comparência do(s) forman-
do(s) no dia de início da formação 
não dará lugar ao reembolso do valor 
da inscrição e será cobrada na sua 
totalidade. 
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Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

Telefone: +244 94 112 60 90  
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