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Editorial
Há vinte anos que a Deloitte assumiu um compromisso
com Angola: ser uma referência naquilo que faz e que
entrega.

A

o longo destas duas décadas,
temos trabalhado de forma isenta
e de acordo com os mais elevados
padrões de qualidade. Todos os dias nos
inspiramos para entregar a excelência, que
nos caracteriza, a todas as instituições,
empresas, entidades governamentais e
demais agentes económicos com quem
colaboramos.
Temos acompanhado e procurado
apoiar activamente o progresso social
e económico de Angola, e estamos
orgulhosos deste caminho.

Queremos continuar a apostar no
crescimento sólido das nossas equipas,
promovendo o talento angolano e a
formação rigorosa de profissionais.
Vamos contribuir para atingir o objectivo
que nos une a todos, o desenvolvimento
sustentado de Angola e da sua população.
Porque estamos conscientes que o País
vive um momento único, acreditamos que
se abrem também novas páginas na sua
história. Uma era com novos desafios em
que, com confiança, caminharemos sempre
juntos!

Queremos continuar a perseguir e
reconhecer as melhores práticas de
gestão, cumprindo com determinação os
objectivos a que nos propomos.
Queremos continuar a contribuir para a
contínua modernização do País, tornando-o
mais atractivo ao investimento e capaz de
competir com outros países e regiões.
Duarte Galhardas
Country Managing Partner da Deloitte em Angola
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"O que nos define é o
nosso propósito de criar
um impacto relevante
nos nossos clientes,
nas nossas pessoas
e na sociedade."
Punit Renjen
DTTL CEO
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A Deloitte acredita
nas melhores práticas
e promove-as junto
do mercado e da
sociedade
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A Deloitte
Somos reconhecidos pela busca permanente da
excelência e pelo foco no serviço ao cliente. Prestamos
serviços de audit & assurance (auditoria), consulting
(consultoria), financial advisory (finanças),
risk advisory (risco), tax (consultoria fiscal) e serviços
relacionados, em mais de 150 países e territórios.
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.

A Deloitte é uma marca global
presente em mais de 150
países e territórios e com uma
rede de aproximadamente
264 mil profissionais
espalhados pelo mundo
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Deloitte em África
Com mais de 6.000 pessoas em 34 países
africanos, e prestando serviços em 51, a
Deloitte encontra-se bem posicionada para
ir ao encontro das necessidades deste
continente. O tamanho e a diversidade do
mercado africano representam um desafio
único para negócios locais e internacionais.
Deloitte em Angola
A Deloitte abre o seu primeiro escritório
em Luanda, em 1997, prestando desde
então serviços profissionais de Auditoria,
Consultoria Fiscal, Consultoria de Gestão
e Outsourcing, em todos os sectores
económicos.
A prática da Deloitte em Angola está
integrada numa rede de firmas membro
que proporciona aos seus profissionais
os recursos e as ferramentas de
desenvolvimento, segundo os padrões
internacionais de uma estrutura líder nos
serviços que presta.

2017

Duarte Galhardas
assume a presidência
da Deloitte Angola

O escritório de Angola conta actualmente
com mais de 200 profissionais que
partilham os valores e a motivação de todo
o universo Deloitte: fazer sempre mais e
melhor pelos clientes.
A Deloitte tornou-se uma das maiores
e mais respeitadas marcas de serviços
profissionais de Angola, contribuindo para
a modernização e desenvolvimento das
práticas de gestão e, consequentemente,
para o progresso económico do país.
Colabora com os principais grupos
económicos e empresas angolanas,
num diversificado leque de projectos
estratégicos e operacionais.
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2014

Abertura do escritório
da Deloitte em
Talatona
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Partilhamos a sua
visão de futuro
Os valores comuns da Deloitte inspiram os seus
profissionais e mantêm-nos focados no que é realmente
importante, tanto na sua carreira como no plano pessoal

1996

Início da actividade
da Deloitte em
Angola

1997

Abertura do primeiro
escritório da Deloitte
em Luanda
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Os nossos
valores
A diversidade e o
compromisso são os
pontos de partida para
a excelência

A Deloitte é o somatório dos valores, das
competências e da ambição do seu mais
importante e valioso activo: as pessoas.
A reputação e o padrão de excelência
conquistados são credores da nossa
busca incessante dos mais talentosos
profissionais.
A Deloitte orgulha-se por ser hoje
reconhecida como uma organização capaz
de detectar, atrair e desenvolver talento.
Quem conhece a Deloitte sabe que os
seus profissionais respeitam os mais altos
padrões éticos.
A integridade e a qualidade são os alicerces
da nossa cultura. Uma marca global, com
uma visão comum em todas as partes do
mundo: ser uma referência de excelência.
É a partilha de valores e convicções que
define e mantém unida a Deloitte em todo
o mundo.
Estas são as chaves do seu mapa genético:
• I ntegridade
• C
 ompromisso com os outros
• E
 xcelência no valor acrescentado
aos clientes
• D
 iversidade cultural
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Ajudamos a formar
gerações de profissionais
para agirem com rigor e
aplicarem a experiência
global ao serviço
do crescimento das
organizações angolanas

As nossas pessoas
Equipas especializadas
Os nossos profissionais têm um
conhecimento profundo das principais
indústrias e acompanham as tendências do
mercado.
Na Deloitte criamos equipas
multidisciplinares capazes de implementar
soluções à medida das necessidades
dos clientes, que acrescentam valor às
organizações. A nossa capacidade de
análise, de reflexão estratégica e de
implementação, é um activo ao serviço do
cliente e o testemunho de um padrão de
excelência de que a Deloitte não prescinde.
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A nossa ambição
A ambição da Deloitte é ser a primeira
escolha dos clientes mais cobiçados. Uma
meta que temos conseguido concretizar.
O nosso compromisso na captação de
talento e no desenvolvimento profissional
dos colaboradores colocou a Deloitte entre
as firmas de serviços mais admiradas no
âmbito da Fortune Global 500®.
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O escritório de Angola conta actualmente com mais
de 200 profissionais que partilham os valores
e a motivação de todo o universo Deloitte:
fazer sempre mais e melhor pelos clientes

263.900

Número de profissionais
da rede Deloitte

244.400
225.000
210.400

193.000
170.000

FY17

FY16

FY15

FY14

FY12

FY10

FY08

165.000
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Os nossos
serviços
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Audit & Assurance (Auditoria)
Os profissionais de auditoria contribuem
para a integridade e estabilidade dos
mercados financeiros.
Assim, o contributo dos auditores para
o uso das boas práticas num relato
financeiro, nunca foi tão importante. Em
auditoria, o âmbito dos serviços prestados
pela Deloitte é o seguinte:
• Auditorias contratuais, exames
simplificados e de procedimentos
acordados sobre informação financeira
histórica;
• Outros trabalhos de garantia de
fiabilidade, nomeadamente os previstos
na lei (pareceres sobre fusões e
entradas de capital em espécie) e os
relacionados com informação financeira
prospectiva e sistemas informatizados;
• Consultoria em matérias contabilísticas
e em sistemas de controlo interno.

Consulting (Consultoria)
Trabalhamos em proximidade com os
clientes para a criação de valor e obtenção
de uma vantagem competitiva globalmente
sustentável.
A Deloitte disponibiliza experiência,
conhecimento técnico e capacidade de
implementação. Pensamos e agimos com
rigor e competência: o nosso propósito
é o de transformar os desafios em
soluções.
Na área de consultoria, prestamos os
seguintes serviços:
• Consultoria estratégica;
• Optimização de processos operacionais
e de suporte e reengenharia de
processos de negócio;
• Serviços relacionados com o
planeamento e a implementação
de sistemas de informação
(infra-estruturas e software), e a
implementação de sistemas de suporte
à decisão e de suporte ao negócio;
• Consultoria sobre recursos humanos:
estratégia de recursos humanos
(políticas e gestão de recursos
humanos); organização e gestão do
desempenho; gestão da mudança e
comunicação estratégica;
• Desenvolvimento e gestão de talentos
(formação e liderança);
• Outsourcing.
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Financial Advisory (Finanças)
Maximizamos o retorno dos nossos
clientes em qualquer transacção,
promovendo um aconselhamento que
acrescente valor.
Acompanhamos os nossos clientes,
facilitando e apoiando a execução de
transacções, como fusões e aquisições,
o acesso aos mercados de capitais,
e o planeamento de estratégias de
optimização do valor de activos imobiliários
e investimento, assim como em programas
de reestruturação.
Nesta área, a Deloitte presta serviços no
seguinte âmbito:
• Mandatos de venda ou de aquisição;
• Assessoria em projectos de Project
Finance e Public-Private Partnership;
Management Buy-Out e Management
Buy-In;
• Assessoria na obtenção de capitais
(Private Placement/Private Equity);
• Avaliação de empresas;
• Due Diligence financeiro, fiscal, comercial,
ambiental, operacional e sistemas de
informação (tanto para vendedores/
vendor due diligence como para
compradores);
• Serviços pós-aquisição, nomeadamente
ao nível da assessoria no planeamento
da integração.

Risk Advisory (Risco)
A Deloitte oferece aos clientes uma
abordagem às áreas de risco acrescido,
apostando não só na mitigação de
risco como também no risco inteligente
enquanto meio para a criação de valor.
Os serviços de risco oferecidos pelas firmas
membro da Deloitte oferecem soluções e
quadros de actuação nas áreas da análise e
avaliação de risco, reporte de risco e gestão
de dados de risco de modo a ajudarem as
empresas a implementarem e melhorarem
as suas infra-estruturas (processos, dados
e tecnologia) relacionadas com riscos
específicos (ex. governo, estratégia e
planeamento, operações/infra-estruturas,
cumprimento e reporte) que afectam
a organização. Isto inclui técnicas de
análise de dados de modo a permitir um
acompanhamento constante, o reforço
de capacidades de gestão de dados, bem
como o desenvolvimento de KPIs.
Em Risk Advisory, o âmbito dos serviços
prestados pela Deloitte é o seguinte:
• Avaliação, acompanhamento e gestão
do risco;
• Benchmarking e análise de risco;
• Processos e sistemas de gestão de risco;
• Reporte e acompanhamento de risco;
• Avaliação quantitativa e qualitativa do
risco financeiro;
• Implementação e formação em gestão
de risco.

Tax (Consultoria Fiscal)
Disponibilizamos um serviço especializado,
inovador e capaz de antecipar as
mudanças com impacto na actividade e
desempenho dos nossos clientes.
Os serviços desenvolvidos nesta área são:
• Consultoria fiscal recorrente em todas
as áreas de tributação nacional;
• Consultoria na área da tributação
internacional;
• Análise das implicações fiscais
associadas a determinadas operações
ou transacções, nomeadamente
reestruturações empresariais;
• Apoio na área dos impostos indirectos e
aduaneiros;
• Apoio na área dos impostos pessoais e
planeamento de patrimónios pessoais e
sucessão;
• Due diligences fiscais;
• Revisões de procedimentos na área
fiscal e parafiscal;
• Assessoria para a obtenção de
incentivos fiscais e financeiros;
• Assessoria na elaboração de estudos
e documentação na área de preços de
transferência.
• Outsourcing

O nosso padrão de excelência
A tradução dos nossos números
reflecte o nosso compromisso
para com o crescimento dos
nossos Clientes
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Os nossos números
A Deloitte conta com aproximadamente
264.000 profissionais em firmas membro
que prestam serviços nas áreas de audit
& assurance (auditoria), consulting
(consultoria), financial advisory (finanças),
risk advisory (risco), tax (consultoria fiscal) e
serviços relacionados, em mais de 150
países e territórios. Para mais informações
consulte o relatório 2016 Deloitte Global
Report em www.deloitte.com.

Além do segmento das grandes
organizações e multinacionais, a Deloitte
tem cultivado uma aposta no mercado das
médias empresas.
O Governo de Angola e as principais
empresas públicas e privadas, que lideram
os sectores de Bens de Consumo e
Produtos Industriais, Energia e Recursos,
Serviços Financeiros, Ciências da Vida
e da Saúde, Sector Público, Tecnologia,
Media e Telecomunicações, Transportes,
Infraestruturas e Serviços, constituem a
nossa sólida base de clientes.

O leque de clientes da Deloitte reflecte a
estrutura do PIB de Angola abrangendo os
agentes económicos mais representativos
dos diversos sectores de actividade.

Facturação das empresas da rede Deloitte
(valores em milhares de milhões de dólares)

34.2
31.3
27.4
23.2

3.2

28.8
26.1

26.6

3.4

3.6

4.9

9.2

11.5

FY07

10.2

4.9

5.0

10.0

10.3

12.9

12.5

13.0

14.3

FY08

FY09

FY10

FY11

10.9

36.8
5.2

4.9

4.2

2.5
11.3

32.4

35.2

11.1

12.1

11.9

12.3

17.4

18.3

19.3

15.5

16.4

FY12

FY13

FY14

FY15

FY16

Legenda
América
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Europa, Países de Leste
e África

Ásia e Pacífico
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Os nossos prémios
As nossas distinções
reflectem a forma
como somos vistos e
reconhecidos pelos
agentes do mercado

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.
O trabalho da Deloitte é reconhecido em
múltiplas indústrias, regiões e áreas de
especialização, por diferentes analistas
de mercado. Alcançámos a liderança em
diversas áreas de actuação e, são poucas,
as organizações que podem assumir uma
posição de liderança num conjunto tão
amplo de sectores:
• A Deloitte foi nomeada líder mundial em
Business Transformation Consulting,
pela Forrester Research, em 2017.
• A Deloitte foi nomeada líder mundial na
área de Risk Consulting, pela IDC, em
2017.
• A Deloitte foi galardoada com o título
“Most Attractive Employers 2017” pela
Universum, um índice global de retenção
de talento, baseado em respostas de
295.000 estudantes de gestão e de
engenharia de todo o mundo.

• A Gartner reconheceu a Deloitte como
líder global em Security Consulting
e nomeou a Deloitte Digital como líder
global em serviços de implementação
de CRM (Gestão de Relacionamento
com o Cliente) e Customer Experience
(Experiência do Cliente - CX), pelo quinto
ano consecutivo.
• A Deloitte foi considerada uma das
empresas mais inspiradoras do
mundo para trabalhar, figurando na
19ª posição no ranking do Linkedin “Top
Attractors List” de 2017. Anualmente, a
Deloitte recebe mais de 1,9 milhões de
candidaturas.
• A International Tax Review’s World Tax
2016, reconheceu a Deloitte como
Tier 1 na área de Consultoria Fiscal, a mais
elevada distinção, a uma escala mundial.
• O grupo de Preços de Transferência
da Deloitte foi reconhecido pela
International Tax Review, na edição do
World Transfer Pricing 2016, como
prestador de serviços de excelência
na área de Preços de Transferência. A
Deloitte foi distinguida na categoria de
Tier 1 em 49 das 51 jurisdições.

• A Deloitte foi reconhecida pelo Linkedin
2017 Top Companies List como uma
das empresas mais desejadas para
trabalhar.
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As nossas iniciativas
A Deloitte acredita nas melhores práticas
e promove-as junto do mercado e da
sociedade.
Organizamos diversas iniciativas que
procuram descodificar a complexidade dos
temas do mundo empresarial e reflectir
sobre o seu impacte no contexto social,
contribuindo para a sua divulgação junto
da opinião pública e criando valor nas
organizações.
Prémios Sirius
Esta iniciativa pretende distinguir as
melhores práticas de gestão das empresas
angolanas, atribuindo prémios num
conjunto de dez categorias. Desta forma
pretendemos contribuir activamente
para que as boas práticas de gestão, a
qualificação, a eficiência e a excelência,
sejam identificadas, conhecidas e
reconhecidas pelo seu mérito, para que
constituam, para todos, exemplos a seguir.
Banca em Análise
Esta publicação é uma iniciativa anual da
Deloitte, dirigida a quadros de topo, que
resulta de uma análise profunda e rigorosa
de informação financeira disponibilizada
pelas diversas instituições bancárias que
operam no País. Um estudo que contribui
para uma visão integrada e consolidada
do sector bancário, bem como para uma
reflexão da sua evolução ao longo dos anos
constituindo já uma referência.
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Observatório da Inclusão Financeira
O Observatório da Inclusão Financeira é
uma plataforma de diálogo e cooperação
entre todas as entidades interessadas
(agentes económicos, órgãos reguladores,
instituições financeiras e sociedade civil) no
processo de inclusão da população num
sistema financeiro acessível e transparente.
Com o lançamento desta iniciativa, a
Deloitte propõe-se lançar uma série de
artigos onde promove casos de estudo
e boas práticas de outras geografias,
que possam ser adaptadas à realidade
angolana.
The CFO Program
O CFO Program reúne uma equipa
multidisciplinar de líderes e especialistas
da Deloitte que desenvolvem um conjunto
de iniciativas com o objetivo de apoiar os
CFO’s a enfrentarem os principais desafios
económicos, financeiros e estratégicos da
sua actividade.

Partilhar o conhecimento
para o desenvolvimento da
sociedade
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Impacto na
sociedade
A Deloitte desenvolve
regularmente campanhas
com diversas acções,
promovendo o espírito de
solidariedade
nos profissionais

A Deloitte definiu uma estratégia global de
impacto que é adaptada ao contexto de
cada firma membro. Através da área de
Responsabilidade Corporativa, procuramos
alcançar o nosso propósito, de concretizar
um impacto relevante nos nossos clientes,
nas nossas pessoas e na sociedade,
através de cinco pilares centrais:
Acção Humanitária
Os profissionais da Deloitte, em toda a
rede, criam e implementam soluções
inovadoras para desafios humanitários, e
contribuem para a sua resolução.
Sustentabilidade Ambiental
Enquanto organização global, em que
as actividades do negócio têm impacto
no ambiente, a Deloitte assume um
importante papel na sua defesa.
Inovação Social
As firmas membro da Deloitte
suportam-se da mesma estratégia para
alavancar soluções inovadoras e gerar um
impacto relevante na sociedade.
Comunidade Global
Levar a uma mudança positiva através do
Impact Day e de iniciativas na comunidade.

WorldClass
Esta é uma iniciativa de Responsabilidade
Social da Deloitte que visa preparar o
futuro de 50 milhões de pessoas para
um mundo de oportunidades. Através do
WorldClass, estamos a aplicar as nossas
skills, experiência e capacidade global
para desenvolver, junto de mais pessoas,
competências, educação e oportunidades.
Destacamos algumas iniciativas com
impacto em Angola:
PACT Fund
O PACT Fund está no centro da nossa
estratégia de Responsabilidade
Corporativa. Criado pelos partners da
Deloitte, foi concebido para apoiar a
implementação de projectos de impacto
social, tanto em Angola como em Portugal.
Já apoiou 23 projectos, de 16 instituições.
Acção na Comunidade
A Deloitte desenvolve parcerias com
instituições de solidariedade, as quais
apoia ao longo do ano, através de
voluntariado tradicional. Colabora com
regularidade nas campanhas do Banco
Alimentar contra a Fome.
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Contactos
Para saber mais sobre a nossa organização,
entre em contacto:
Luanda
Talatona
Condomínio da Cidade Financeira
Via S8. Bloco 4 - 5º, Talatona
Luanda, Angola
Tel.: +(244) 923 168 100
www.deloitte.co.ao
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"Deloitte" refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada
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nossa rede global de firmas membro.
A Deloitte presta serviços de audit & assurance, consulting, financial advisory,
risk advisory, tax e serviços relacionados a clientes nos mais diversos sectores
de actividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500®
recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede global de firmas membro
presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado
nível, conhecimento e serviços de elevada qualidade para responder aos
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