Criar valor. Construir confiança.
Deloitte Tax Academy
Programa de Tax Workshops - Primeiro Semestre 2018

2

Brochure / report title goes here |
 Section title goes here

Objectivos

04

Público-alvo

05

Programa

06

Módulo 1 | Encerramento do exercício		

08

Módulo 2 | Pagamentos a fornecedores

10

Módulo 3 | Preços de transferência

12

Módulo 4 | Processamento salarial

14

Módulo 5 | Impostos sobre o património

16

Formadores

19

Sumário

27

3

Criar Valor. Construir confiança. | Deloitte Tax Academy

Objectivos
A visão da Deloitte é ser catalisadora de
processos de excelência nas organizações,
através da melhoria dos conhecimentos
das suas pessoas.
Para o efeito, a Deloitte Tax Academy
tem como missão capacitar recursos
humanos através de uma oferta
inovadora de contéudos técnicos,
assentes num profundo entendimento
das áreas de negócio das empresas e das
condicionantes fiscais que afectam a sua
competitividade.
É, portanto, oportuno analisar o
enquadramento fiscal actualmente
aplicável, debater as principais mudanças
introduzidas com impacto para os
agentes económicos, os potenciais efeitos
de novas regras e as oportunidades e
desafios que se colocam na relação entre
os contribuintes e a Administração Geral
Tributária (AGT).
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Assim, partilharemos através de
exposições no plano teórico e,
fundamentalmente, através da realização
de casos práticos, os principais temas que,
de acordo com a experiência adquirida
através da prática de consultoria fiscal da
Deloitte em Angola, suscitam dúvidas e/ou
têm vindo a gerar litigância com a AGT.
Neste contexto, a Deloitte delineou um
conjunto de Tax Workshops projectados
para potenciar formações com resultados
quantificáveis, claramente orientados
para o negócio e, consequentemente,
susceptíveis de aportarem valor para os
participantes e as organizações nas quais
estes se integram.
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Público-alvo
O programa de Tax Workshops incluirá uma
variada gama de formações que poderão
adequar-se a diversos perfis profissionais
dentro das organizações.
Com efeito, o conhecimento de aspectos
de natureza fiscal e contributiva poderá
afigurar-se particularmente relevante,
não só para profissionais das áreas da
fiscalidade, contabilidade e finanças,
como também para profissionais que têm
contacto directo com a fiscalidade, pelas
funções que exercem - v.g., profissionais de
recursos humanos e jurídico - ou indirecto,
pelos impactos que as suas opções de
negócio poderão ter ao nível fiscal - v.g.,
colaboradores das áreas comerciais, de
planeamento ou de investimentos.

Reconhecemos, pois, que uma adequada
preparação de profissionais para temas
de natureza fiscal poderá materializar-se
em ganhos de eficiência com consequente
impacto na estrutura de custos das
organizações.
No final de cada Tax Workshop, os
participantes que estiverem presentes na
totalidade das horas ministradas receberão
um certificado de participação emitido pela
Deloitte.
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Programa
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Módulo 1
Encerramento do exercício
– Apuramento do Imposto
Industrial

Módulo 2
Pagamentos a fornecedores
– Retenções na fonte
e liquidação de impostos

Módulo 4
Processamento salarial
– Retenções na fonte em
sede de imposto sobre
o rendimento e contribuições

Módulo 3
Preços
de transferência

Módulo 5
Impostos sobre
o património
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Módulo 1

Encerramento
do exercício –
Apuramento do
Imposto Industrial
Enquadramento
O Imposto Industrial encerra questões
de elevada complexidade e o seu correcto
apuramento afigura-se como crítico, não
só para obviar a potenciais contingências
fiscais, como igualmente evitar pagamentos
não devidos deste imposto, potenciando-se a aplicação de benefícios fiscais
previstos na lei e outras oportunidades de
redução da carga fiscal.
Por outro lado, o apuramento do
Imposto Industrial implicará o domínio de
matérias contabilísticas, como provisões,
amortizações, acréscimos e diferimentos,
pelo que um adequado enquadramento
destas matérias assume uma particular
relevância no domínio do cálculo do
imposto.

Descrição e objectivos
•• Enquadramento teórico do apuramento
do Imposto Industrial e bases legais
subjacentes.
•• Através da realização de um case study,
apuramento prático do lucro tributável
ou prejuízo fiscal, matéria colectável,
colecta e, por fim, Imposto Industrial a
pagar ou a recuperar.
•• Análise da nova Declaração de
rendimentos Modelo 1 de Imposto
Industrial e instruções de preenchimento
associadas à sua submissão.
No final do presente Tax Workshop,
pretende-se garantir que o formando tem
autonomia em matérias de apuramento e
cálculo aritmético do Imposto Industrial,
bem como no preenchimento da
Declaração de rendimentos Modelo 1
deste imposto.

NOTA: Serão realizadas sessões com turmas distintas para o sector financeiro e não financeiro.
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Programa detalhado

Encerramento do exercício – Apuramento do Imposto Industrial
Datas

13, 14 e 15 de Março (*)

Sessões

12 horas - 3 sessões de 4 horas

Horário

8h30m – 12h30m
(pausa de 15 minutos para coffee break)
•• Código do Imposto Industrial e legislação complementar relevante

Material
disponibilizado

•• Guia fiscal de 2018 produzido pela Deloitte
•• Bloco de notas
•• Caneta e lápis

Vantagens
adicionais

Acesso exclusivo a uma área online da Deloitte, na qual o participante poderá aceder, em qualquer altura, à versão
digital da sessão de formação, legislação fiscal relevante, Tax News Flash emitidas pela Deloitte, entre outros
materiais relevantes na área fiscal

Limite
de inscrições
por turma

15 pessoas

(*)

Em função do número de inscrições, poderão ser realizadas novas sessões, em data a indicar.
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Módulo 2

Pagamentos
a fornecedores
– Retenções na fonte
e liquidação de impostos
Enquadramento
As implicações fiscais associadas a
pagamentos de bens e serviços encerram
por vezes questões de complexidade que
poderão levar, no limite, ao acumular de
contingências fiscais (v.g., falta de retenção
na fonte) ou disputas com fornecedores
(v.g., Imposto de Consumo incorrectamente
liquidado pelo fornecedor na factura).
Acresce o facto de esta ser uma área
particularmente sensível no contexto de
inspecções fiscais levadas a cabo pela AGT.
Considerando a multiplicidade de
operações com impacto ao nível das
retenções na fonte e entregas de outros
impostos, é particularmente relevante um
sólido domínio da legislação fiscal aplicável
nesta matéria, aplicabilidade prática da
mesma e entendimento da posição da AGT
quanto a determinados temas.

Descrição e objectivos
•• Identificação das principais tipologias
de pagamentos de bens e serviços a
fornecedores.
•• Enquadramento teórico-prático
em sede de retenções na fonte de
Imposto Industrial, Imposto sobre os
Rendimentos do Trabalho, Imposto
sobre a Aplicação de Capitais e Imposto
Predial Urbano, liquidação de Imposto
de Consumo, Contribuição Especial
sobre Operações Cambiais de Invisíveis
Correntes e Imposto do Selo.
•• Resolução de múltiplos casos práticos
nos quais serão simulados diversos
pagamentos, de forma a dotar os
formandos de ferramentas para
análise de impostos liquidados pelos
fornecedores e impostos a serem retidos
na fonte.
No final do presente Tax Workshop,
pretende-se que o formando tenha
autonomia no enquadramento fiscal dos
pagamentos efectuados e na análise crítica
de impostos que tenham sido liquidados
por parte dos fornecedores.
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Programa detalhado

Pagamentos a fornecedores – Retenções na fonte e liquidação de impostos
Datas

27 e 28 de Março (*)

Sessões

8 horas - 2 sessões de 4 horas

Horário

8h30m – 12h30m
(pausa de 15 minutos para coffee break)

Material
disponibilizado

•• Códigos do Imposto Industrial, do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, do Imposto sobre a Aplicação de
Capitais, do Imposto Predial Urbano e do Imposto do Selo, Regulamento do Imposto de Consumo, Contribuição
Especial sobre Operações Cambiais de Invisíveis Correntes
•• Guia fiscal de 2018 produzido pela Deloitte
•• Bloco de notas
•• Caneta e lápis

Vantagens
adicionais

Acesso exclusivo a uma área online da Deloitte, na qual o participante poderá aceder, em qualquer altura, à versão
digital da sessão de formação, legislação fiscal relevante, Tax News Flash emitidas pela Deloitte, entre outros
materiais relevantes na área fiscal

Limite
de inscrições
por turma

15 pessoas

(*)

Em função do número de inscrições, poderão ser realizadas novas sessões, em data a indicar.
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Módulo 3

Preços
de transferência

Enquadramento
As multinacionais operam hoje num
ambiente de enorme complexidade
organizacional e fiscal. Verifica-se um
aumento significativo de transacções
intragrupo, colocando o tema dos preços
de transferência como uma prioridade no
controlo e gestão das organizações.

Descrição e objectivos
Neste módulo, teremos como objectivo a
abordagem dos temas cruciais na gestão
de uma política de preços de transferência,
pelo que a sessão de formação versará
sobre os seguintes conteúdos:

Há igualmente uma maior preocupação
por parte das Autoridades Fiscais, que
procuraram rever e adaptar a legislação
em vigor, tendo implementado regimes
e regras de preços de transferência para
assegurar que as receitas fiscais não
sofrem diminuições em consequência
da transferência de resultados entre
entidades ditas relacionadas.

•• Enquadramento legislativo;

Angola não foi excepção, tendo
implementado no decorrer de 2013 um
regime próprio de preços de transferência
com obrigações e deveres específicos
para os contribuintes e que permite à
AGT efectuar as correcções que considere
necessárias à correcta determinação da
matéria colectável.
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•• Conceitos gerais de preços de
transferência;

•• Definição de tipos de relações especiais;
•• Obrigações declarativas e preparação do
dossier de preços de transferência;
•• Análise técnica de preços de
transferência;
•• Aspectos críticos e tendências de
evolução dos sistemas de tributação
internacional.

No final do presente Tax Workshop,
pretende-se que o formando tenha
apreendido os conceitos relevantes
para a gestão de políticas de preços de
transferência, possa ter noção clara das
obrigações declarativas e documentais
aplicáveis, consiga identificar os aspectos
críticos na administração das suas
relações intragrupo e tenha sensibilidade
relativamente às melhores práticas
nestas matérias, promovidas tanto por
contribuintes, como por Autoridades
Fiscais.
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Programa detalhado

Preços de transferência
Datas

9 de Maio(*)

Sessões

4 horas - sessão única

Horário

8h30m – 12h30m
(pausa de 15 minutos para coffee break)
•• Código do Imposto Industrial e Decreto Presidencial n.º 147/13, de 1 de Outubro

Material
disponibilizado

•• Guia fiscal de 2018 produzido pela Deloitte
•• Bloco de notas
•• Caneta e lápis

Vantagens
adicionais

Acesso exclusivo a uma área online da Deloitte, na qual o participante poderá aceder, em qualquer altura, à versão
digital da sessão de formação, legislação fiscal relevante, Tax News Flash emitidas pela Deloitte, entre outros
materiais relevantes na área fiscal

Limite
de inscrições
por turma

15 pessoas

(*)

Em função do número de inscrições, poderão ser realizadas novas sessões, em data a indicar.
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Módulo 4
Processamento salarial
– Retenções na fonte
em sede de imposto sobre
o rendimento e contribuições

Enquadramento
Em vigor desde 1 de Janeiro de 2015,
o novo Código do Imposto sobre os
Rendimentos do Trabalho produziu
alterações ao nível do apuramento do
imposto a pagar por trabalhadores por
conta de outrem.
Por outro lado, tem-se vindo a assistir
a uma progressiva fiscalização dos
procedimentos adoptados pelos
contribuintes em sede de processamento
salarial, especificamente no que diz
respeito ao Imposto sobre os Rendimentos
do Trabalho.
Neste contexto, importa dotar as
organizações de instrumentos que lhes
permitam compreender as alterações
efectuadas a este nível e o impacto que
poderá resultar das mesmas, bem como
efectuar as necessárias adaptações em
termos de processamento salarial e
sistemas informáticos de apoio.
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Adicionalmente, e pese embora o
apuramento das bases contributivas para
a Segurança Social não tenha sofrido
alterações nos últimos anos, importa
revisitar os mecanismos de cálculo destas
contribuições, bem como dar a conhecer
as posições mais recentes das autoridades
competentes a este respeito.
Pela nossa experiência, apesar de
não ter havido alterações recentes na
legislação em sede de Segurança Social,
vários contribuintes continuam a aplicar
a legislação entretanto revogada, pelo
que, por regra, esta é uma área de
potenciais oportunidades, na esfera dos
colaboradores e das entidades patronais.

Descrição e objectivos
•• Enquadramento teórico-prático do
apuramento do Imposto sobre os
Rendimentos do Trabalho aplicável ao
Grupo A e Grupo B, especificamente no
que diz respeito aos titulares dos cargos
de gerência e administração ou de outros
órgãos sociais.
•• Resolução de um case study com o
enquadramento dos abonos e descontos
concedidos, em sede de Imposto sobre
os Rendimentos do Trabalho e Segurança
Social.
•• Análise de oportunidades ao nível da
determinação de packages salariais das
empresas, tendo em conta a legislação
em vigor em sede de Imposto sobre os
Rendimentos do Trabalho e Segurança
Social.
Com o Tax Workshop em análise, pretende-se que os formandos tenham autonomia
na análise de rendimentos sujeitos e não
sujeitos a impostos e contribuições, bem
como no cálculo aritmético do Imposto
sobre os Rendimentos do Trabalho e
contribuições para a Segurança Social.
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Programa detalhado

Processamento salarial – Retenções na fonte em sede de imposto
sobre o rendimento e contribuições
Datas

23 e 24 de Maio(*)

Sessões

8 horas - 2 sessões de 4 horas

Horário

8h30m – 12h30m
(pausa de 15 minutos para coffee break)
•• Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho e Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho, relativo ao Regime
das Contribuições da Protecção Social Obrigatória, bem como outra legislação conexa relevante

Material
disponibilizado

•• Guia fiscal de 2018 produzido pela Deloitte
•• Bloco de notas
•• Caneta e lápis

Vantagens
adicionais

Acesso exclusivo a uma área online da Deloitte, na qual o participante poderá aceder, em qualquer altura, à versão
digital da sessão de formação, legislação fiscal relevante, Tax News Flash emitidas pela Deloitte, entre outros
materiais relevantes na área fiscal

Limite
de inscrições
por turma

15 pessoas

(*)

Em função do número de inscrições, poderão ser realizadas novas sessões, em data a indicar.
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Módulo 5

Impostos
sobre o património

Enquadramento
Após a reforma dos impostos sobre o
património ocorrida no ano de 2011, foram
introduzidas profundas mudanças na
tributação incidente sobre a detenção e
arrendamento de imóveis, com impacto
nos diversos agentes económicos.
Subsequentemente, entraram em
vigor no início de 2015 um conjunto de
alterações aos Códigos do Imposto do
Selo e do Imposto Industrial que alteraram
o paradigma da tributação sobre o
património imobiliário.
Neste contexto, é relevante um correcto
enquadramento da tributação dos bens
imóveis na perspectiva dos proprietários e
dos arrendatários.
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Descrição e objectivos
•• Análise das implicações fiscais associadas
às seguintes operações imobiliárias:
- Aquisição de imóveis e direitos de
superfície;
- Aquisição de partes de capital de
sociedades com património imobiliário;
- Contratos de arrendamento comercial,
industrial e habitacional;
- Aquisição de propriedade imobiliária
por intermédio de operações de
reestruturação societária.
•• Os conteúdos a desenvolver neste
módulo terão como principal objectivo
analisar, de forma abrangente, o Imposto
Predial Urbano (em articulação com o
Imposto Industrial), Imposto de SISA e
Imposto do Selo.

Pretende-se que os participantes neste Tax
Workshop antecipem quaisquer impostos
aplicáveis nas operações imobiliárias mais
comuns.
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Programa detalhado

Impostos sobre o Património
Datas

27 de Junho (*)

Sessões

4 horas - sessão única

Horário

8h30m – 12h30m
(pausa de 15 minutos para coffee break)

Material
disponibilizado

•• Códigos do Imposto Industrial, do Imposto Predial Urbano, do Imposto do Selo e Regulamento para a Liquidação
e Cobrança do Imposto sobre as Sucessões e Doações e Sisa sobre as Transmissões de Imobiliários por Título
Oneroso
•• Guia fiscal de 2018 produzido pela Deloitte
•• Bloco de notas
•• Caneta e lápis

Vantagens
adicionais

Acesso exclusivo a uma área online da Deloitte, na qual o participante poderá aceder, em qualquer altura, à versão
digital da sessão de formação, legislação fiscal relevante, Tax News Flash emitidas pela Deloitte, entre outros
materiais relevantes na área fiscal

Limite
de inscrições
por turma

15 pessoas

(*)

Em função do número de inscrições, poderão ser realizadas novas sessões, em data a indicar.
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Formadores
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Cláudia Bernardo
cbernardo@deloitte.co.ao

Renato Carreira
recarreira@deloitte.co.ao

Partner de Consultoria Fiscal da Deloitte na área de Financial
Services, em Luanda e Lisboa. Responsável pela prática de
consultoria fiscal da Deloitte Angola no sector financeiro. É
especialista na área financeira, onde tem acompanhado diversas
empresas do sector financeiro, nacionais e internacionais,
incluindo bancos comerciais e bancos de investimento,
companhias de seguros e fundos de investimento mobiliário e
imobiliário. Tem ministrado e participado em vários cursos de
formação profissional em Angola e Portugal.

Partner de Consultoria Fiscal da Deloitte na área de Products,
Services, Utilities and Resources, em Luanda e Lisboa, e um dos
responsáveis pela prática de consultoria fiscal da Deloitte Angola
no sector não financeiro.

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela
Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.

A sua experiência tem abrangido o apoio a diversas empresas e
grupo nacionais e estrangeiros, tendo incidido, nomeadamente,
sobre trabalhos de planeamento de estratégias fiscais e de
reestruturação de grupos económicos e várias outras áreas de
consultoria fiscal, sendo actualmente o sócio responsável pela
assessoria fiscal a múltiplas empresas e grupos empresarias.
Tem ministrado e participado em vários cursos de formação
profissional em Angola e Portugal.
Licenciado em Economia pela Universidade de Lisboa.
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Milton Melo
mimelo@deloitte.co.ao

Filipe Moura
fmoura@deloitte.pt

Associate Partner de Consultoria Fiscal da Deloitte na área de
Products, Services, Utilities and Resources em Luanda e um dos
responsáveis pela prática de consultoria fiscal da Deloitte Angola no
sector não financeiro.

Associate Partner da divisão de Tax da Deloitte, na área de Preços de
Transferência da Deloitte em Portugal e em Angola.

Desenvolve a sua carreira junto do mercado angolano desde 2003,
tendo experiência nas mais diversas vertentes da consultoria fiscal
de empresas nacionais e multinacionais – v.g., reestruturações
societárias, reorganização de operações de um ponto de vista
fiscal e cambial, fusões e aquisições, due diligence e auditoria
fiscal, contencioso fiscal em fase administrativa. Responsável pelo
desenvolvimento, coordenação e condução de programas de
formação para múltiplas organizações no sector não financeiro e
também para diversas divisões da AGT.

A sua experiência profissional abrangeu a prestação de variados
serviços de consultoria financeira e fiscal a grupos económicos
nacionais e estrangeiros, de diversos sectores de actividade,
nomeadamente no tocante à reestruturação e reorganização
das suas actividades, definição, reorganização e implementação
de modelos de pricing, estudos de benchmarking e análises
económicas, entre outros.
Coordenou formações em temas fiscais especializados na área dos
preços de transferência ministrados a técnicos superiores da AGT.
Licenciado em Gestão pelo ISC de Paris.

Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa.
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Luísa Gomes
luisagomes@deloitte.pt

Luís Alexandre
lalexandre@deloitte.pt

Associate Partner da Divisão de Consultoria Fiscal da Deloitte, na
área de Financial Services da Deloitte em Portugal e em Angola.

Senior Manager de Consultoria Fiscal da Deloitte Portugal e Angola,
na área de Products, Services, Utilities and Resources.

A sua experiência profissional tem-se centrado na prestação de
serviços de consultoria fiscal para as maiores empresas do sector
financeiro e segurador em Portugal e Angola, nomeadamente, na
assistência fiscal regular, na participação em trabalhos de auditoria
fiscal, em processos de due diligence e na revisão de declarações
de rendimentos, na elaboração de peças processuais respeitantes
a processos de contencioso fiscal e na elaboração de pareceres
fiscais a clientes nacionais e multinacionais e participação em
projectos de reestruturação de grupos de sociedades.

A sua experiência profissional foi adquirida no âmbito da prestação
de diversos serviços de consultoria fiscal a várias empresas e
grupos nacionais e estrangeiros com operações em diferentes
sectores de actividade em Portugal e Angola, nomeadamente
no que respeita ao seu acompanhamento permanente, dos
procedimentos conduzidos por parte da Autoridade Tributária, de
operações de reestruturação societária, de projectos de auditoria
fiscal/revisão de procedimentos, bem como à verificação do
cumprimento das obrigações de índole fiscal. A nível internacional,
destaca-se a experiência decorrente da realização de auditorias
tributárias a diversas companhias petrolíferas inseridas na
categoria de grandes contribuintes, bem como o apoio em outros
projectos específicos em Cabo Verde.

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

Tem sido formador em variadas acções de formação profissional
no domínio da tributação em Portugal, Angola e Cabo Verde.
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa.
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Marina Guerreiro
mguerreiro@deloitte.co.ao

João Erse
jerse@deloitte.co.ao

Senior Manager na Divisão de Consultoria Fiscal da Deloitte Angola,
na área de Financial Services Industry & Real Estate.

Senior Manager na Divisão de Consultoria Fiscal da Deloitte Angola,
na área de Products, Services, Utilities and Resources.

A sua experiência profissional tem-se centrado no cumprimento de
obrigações fiscais e parafiscais (obrigações declarativas, compliance,
auditorias) e no aconselhamento fiscal a diversas empresas, com
especial predominância nas instituições bancárias e companhias
de seguros sitas em Portugal e, nos últimos sete anos, em Angola.
Tem sido parte da equipa de auditoria fiscal a diversas empresas
do sector financeiro angolano, incluindo bancos comerciais, bancos
de investimento, companhias de seguros e empresas de crédito
especializado, procedendo, igualmente, a vários trabalhos de revisão
de procedimentos e de due diligences na área fiscal, bem como ao
acompanhamento de projectos de start-up de várias instituições
financeiras.

A sua actividade profissional tem-se centrado na área de corporate
tax, aconselhamento aos seus clientes nas suas obrigações fiscais
e parafiscais, bem como no planeamento fiscal de projectos de
reestruturação de grupos económicos e respectivas operações,
em diversos sectores de actividade. Desde 2012, integra a equipa
de consultores fiscais da Deloitte que colabora com o Ministério
das Finanças de Angola no trabalho de auditoria às declarações
fiscais das companhias petrolíferas que operam em Angola. Tem
experiência relevante em diversos projectos de due diligence
fiscal para grupos nacionais e internacionais. Tem ministrado e
coordenado vários cursos de formação profissional e workshops
para vários clientes e para a AGT.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.
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Gabriela Neves
ganeves@deloitte.co.ao

Sérgio Moreno
sergioantunes@deloitte.pt

Manager na Divisão de Consultoria Fiscal da Deloitte na área de
Financial Services & Real Estate.

Manager da divisão de Tax da Deloitte, na área de Preços de
Transferência da Deloitte em Portugal e em Angola.

Ao longo da sua carreira desenvolveu e liderou inúmeros projectos
em Consultoria Fiscal com vários clientes em Angola e Portugal.

A sua experiência profissional tem-se centrado na prestação de
serviços relacionados com o planeamento de estruturas e modelos
de negócio, a reestruturação de fluxos de operações estabelecidas
dentro de grupos económicos, a documentação de práticas de
preços de transferência a nível mundial e com processos de
contencioso focados em matérias de preços de transferência.

A sua experiência profissional tem-se centrado no cumprimento de
obrigações fiscais e parafiscais (obrigações declarativas, compliance,
auditorias), no acompanhamento de processos de contencioso
fiscal e no aconselhamento em matérias fiscais a diversas empresas
em Portugal e, nos últimos anos, com especial enfoque para o
acompanhamento regular na área fiscal nas instituições bancárias e
companhias de seguros em Angola.
Licenciada Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.

Tem desenvolvido a sua actividade para um extenso conjunto de
empresas angolanas e grupos internacionais de diversos sectores
de actividade, tendo realizado projectos com enfoque na realização
de estudos comparativos e análises de benchmarking, coordenando
web seminars desenvolvidos para clientes do sector privado,
Autoridades Fiscais e público em geral, em Portugal, Angola e Cabo
Verde.
Licenciado e mestre em Gestão pela Nova School of Business and
Economics (Lisboa).
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Alcides Abrão
aabrao@deloitte.co.ao

Bruno Barros
bbarros@deloitte.co.ao

Manager de Consultoria Fiscal da Deloitte na área de Products,
Services, Utilities and Resource, em Luanda.

Manager da Divisão de Consultoria Fiscal, da Deloitte Angola, na área
de Products, Services, Utilities and Resources.

Desenvolve a sua carreira junto do mercado angolano desde 2010.

A sua experiência e carreira profissional tem-se centrado
na realização de trabalhos de contencioso, planeamento e
aconselhamento na área fiscal a empresas angolanas.

Participou em vários programas de formação para várias empresas
do sector não financeiro e também para a AGT.
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade Agostinho Neto.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.
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Módulo 1
Local
Datas da
primeira edição

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Escritórios da Deloitte, Condomínio Cidade Financeira, Bloco 4, 5.º piso, Talatona, Luanda
13, 14, 15
de Março

27, 28
de Março

9
de Maio

23, 24
de Maio

27
de Junho

Duração

12 horas
(3 sessões
de 4 horas)

8 horas
(2 sessões
de 4 horas)

4 horas

8 horas
(2 sessões
de 4 horas)

4 horas

Horário

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

2.500 USD
por participante

1.850 USD
por participante

1.000 USD
por participante

1.850 USD
por participante

1.000 USD
por participante

Preço

•• A efectivação de 10 ou mais inscrições no presente Programa de Tax Workshops, efectuada pela mesma entidade
jurídica, beneficia de uma redução de 10% sobre o somatório do valor das inscrições.

Descontos

•• A inscrição do mesmo formando nos Módulos 1 a 5 do presente Programa de Tax Workshops, efectuada pela
mesma entidade jurídica, beneficia de uma redução de 12% sobre o somatório do valor da inscrição nos cinco
Módulos.
•• A efectivação de 20 ou mais inscrições no presente Programa de Tax Workshops, efectuada pela mesma entidade
jurídica, beneficia de uma redução de 15% sobre o somatório do valor das inscrições.
•• As reduções acima descritas não são acumuláveis, podendo apenas cada entidade jurídica beneficiar de
uma única redução no acto das inscrições, em função do número de inscrições efectuadas ou dos Módulos
escolhidos para cada formando.

Condições
de pagamento

Os valores das inscrições incluem todos os impostos aplicáveis e poderão ser pagos em Kwanzas ao câmbio do dia
do pagamento das respectivas facturas, sendo a diferença cambial que ocorra, entre a data de emissão da factura
e o respectivo pagamento, debitada de acordo com a taxa de câmbio de venda fixada pelo banco comercial
utilizado para o pagamento.
As facturas serão pagas até ao prazo máximo de 7 dias antes da realização do módulo de formação. A não
liquidação do valor da inscrição dentro deste prazo poderá determinar a anulação da reserva de inscrição
efectuada.
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