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Caros (as) colegas,

Verificando-se um cada vez mais acentuado crescimento do número de membros que 
utilizam o software TOConline, num momento em que foram lançados novos módulos e 
aplicações, a Ordem dos Contabilistas Certificados lança um novo formato de formação 
profissional contínua dedicada, em exclusivo, a esta ferramenta.

A formação TOConline divide-se em duas modalidades principais: 
• Em ambiente de trabalho;
• Em sala de formação. 

i) Em ambiente de trabalho temos uma formação completamente personalizada, onde 
formadores e formandos moldam os trâmites e selecionam as principais matérias da 
formação, permitindo assim que os formados tenham exatamente aquilo que preten-
dem e necessitam. Dividindo-se em duas sessões de 4 horas cada, promovendo-se 
uma completa interiorização das matérias lecionadas, esta formação decorre no es-
critório do formando e nela podem inscrever-se, igualmente, todos os colaboradores 
e equipa do formando.

ii) Em sala de formação, com turmas reduzidas, este modelo de formação apresenta 
dois níveis: o primeiro destinado a novos utilizadores e o segundo a utilizadores mais 
experientes, que querem aprofundar os seus conhecimentos e potencializar toda a 
ferramenta. Ao longo de um dia, a sessão de formação permite aos formandos atingir 
os níveis de conhecimentos e destreza necessários para tirarem o melhor proveito 
do TOConline e assim reforçarem o valor acrescentado junto dos seus clientes. Esta 
formação decorre em todas as capitais de distrito e nela podem inscrever-se também 
todos os colaboradores e equipa do formando.

Em ambiente de trabalho:
• Duração: 8 horas, divididas em duas sessões de 4 horas;
• Apenas um nível;

Destinatários: Membros que adquiriram recentemente licenças TOConline e se encon-
tram em fase de iniciação e membros que já usam o TOConline e pretendem desenvol-
ver e consolidar as suas competências na utilização da ferramenta.
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Conteúdo programático: Realizando-se junto do formando um diagnóstico prévio à 
realização da formação, o formador adequará o programa e objetivos da sessão no sen-
tido da personalização completa da mesma. Deste modo, a formação corresponderá na 
plenitude às necessidades sublinhadas pelo formando. Assim, a formação TOConline 
em ambiente de trabalho, tanto pode dotar os membros dos conhecimentos necessá-
rios à criação de exercícios na contabilidade, parametrizações básicas na criação de 
planos de contas, variáveis e articulação entre o plano e as variáveis, utilização de tipos 
de documentos, diários e outras configurações, como abordar as principais configura-
ções disponíveis que proporcionam o desenvolvimento do trabalho e otimizam o tempo 
despendido em tarefas rotineiras, nomeadamente, no que diz respeito ao recurso da 
importação dos documentos de despesas disponíveis no e-fatura, sua contabilização 
automática, otimização das ligações ao plano de contas, automatização de procedi-
mentos. Temos assim uma formação personalizada, em função do perfil do formando.

•  Valor da inscrição: 300 euros.
•  Créditos de formação: 8.

Em sala de formação:*
• Duração: 8 horas;
• Limite: 10 pessoas;
• Nível I e II.

Nível I: Destinatários e conteúdo programático

Destinatários: Membros que adquiriram recentemente licenças TOConline e se encon-
tram em fase de iniciação.

Conteúdo programático: Dotar os membros dos conhecimentos necessários à criação 
de exercícios na contabilidade, parametrizações básicas na criação de planos de con-
tas, variáveis e articulação entre o plano e as variáveis, utilização de tipos de documen-
tos, diários e outras configurações. Preparar os formandos para a utilização das suges-
tões de contabilização a partir dos vários módulos do TOConline e dotar os membros 
dos conhecimentos necessários na passagem da contabilidade de outros softwares 

para o TOConline. Abordar o módulo de salários de modo a dotar os formandos das 
ferramentas básicas para o processamento de salários e sua interligação com a conta-
bilidade. Realçar a utilidade da ferramenta TOConline como ligação entre empresário e 
contabilista certificado. Abordar o uso do módulo dos ativos.

• Valor da inscrição: 75 euros;
• Créditos de formação: 8.

Nível II: Destinatários e conteúdo programático

Destinatários: Membros que já usam o TOConline e pretendem desenvolver e consoli-
dar as suas competências na utilização da ferramenta.

Conteúdo programático: Apresentar aos formandos as principais configurações dis-
poníveis no TOConline que lhes proporcionem o desenvolvimento do trabalho que já 
têm em curso de modo a otimizar o tempo despendido em tarefas rotineiras, nomea-
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damente, no que diz respeito ao recurso da importação dos documentos de despesas 
disponíveis no e-fatura, sua contabilização automática, otimização das ligações ao pla-
no de contas, automatização de procedimentos (Por exemplo, desenvolvimento das 
categorias de despesas de modo a estabelecer a ligação automática ao módulo da 
contabilidade). Dotar os formandos das competências necessárias para a consulta e 
parametrizações básicas das demonstrações financeiras e de algumas declarações fis-
cais. Desenvolvimento das competências no uso do programa de salários e de ativos.

• Valor da inscrição: 100 euros;
• Créditos de formação: 8.

Notas finais
Com este novo formato de formação profissional contínua, a Ordem disponibiliza aos 
seus membros novas valências, tendo em vista o reforço do seu valor junto dos seus 
clientes e melhorarem as suas condições de vida pessoal e profissional pois, através 
da utilização de todas as potencialidades do TOConline é possível reduzir-se tarefas 
rotineiras, redundâncias e produzir informação de gestão fundamental ao crescimento 
dos clientes.

*Na formação em sala os formandos devem trazer o seu computador.

No ato da inscrição, o membro não necessita de indicar um dia para a realiza-
ção das sessões, sendo posteriormente contactado pelos serviços da Ordem para 
agendamento das formações, momento em que receberá as instruções para pa-
gamento.

A formação vai decorrer a partir do próximo dia 17 de fevereiro de 2020.

Com os melhores cumprimentos e votos de continuação de bom trabalho.

Paula Franco
(A Bastonária)

Lisboa, 3 de fevereiro de 2020


