
Suporte económico-financeiro em litígios | Relatórios periciais | Suporte 
em processos arbitrais | Quantificação de danos emergentes e lucros 
cessantes | Sanções impostas por organismos oficiais | Testemunho 
pericial

Suporte em 

disputas

Investigações

Investigação de denúncias de suborno, fraude ou corrupção | Auditorias 
forenses | Rastreamento de fluxos de fundos | Conflitos de interesses | 
Incumprimentos regulatórios ou de normativos | Outras irregularidades 
financeiras

Prevenção de 

irregularidades

Desenho de procedimentos internos anti-fraude e KYC | Avaliação de 
risco de contrapartes em processos de aquisição, parcerias ou 
contratação de financiamento | Avaliação de integridade de parceiros | 
Consultoria em modelos de combate a branqueamento de capitais

Inteligência 

forense

Bases de dados globais | Informação de propriedade e localização de 
activos (empresas, imobiliário, outros) | Informação de empresas e 
indivíduos | Background checks | Cruzamento de informação de diversas 
jurisdições

Tecnologia 

forense

Computação forense e preservação de dados | Compilação e 
normalização de dados | Descoberta e análise eletrónica (incluindo 
leitura de correspondência) | Suporte tecnológico a departamentos 
jurídicos internos e assessores legais

Os nossos serviços

A equipa de Forensic da Deloitte trabalha com entidades do sector financeiro e não financeiro 
em Angola e outras localizações no suporte em processos de disputa judicial e extrajudicial, 
bem como na preparação das organizações para a prevenção e remediação de situações de 
irregularidade de carácter económico-financeiro.

Usamos a nossa rede global de contactos, conhecimento de indústria e conhecimento 
analítico avançado do ponto de vista tecnológico para conhecer, mitigar e antecipar qualquer 
situação de potencial risco que se coloque.

Forensic
Promover a confiança e transparência
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