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SEMINÁRIO 7ª EDIÇÃO

Os seus FORMADORES

Dr. André Pappamikail
Branco
Fiscal

Domine e Controle todos os novos Mecanismos da 

FISCALIDADE ANGOLANA
Para Planificar, Evitar Ineficiências e Contingências Fiscais

Luanda, 19 e 20 de Novembro de 2012

SEMINÁRIO 2ª EDIÇÃO

Identifique e Conheça a relação entre os Contribuintes e a Administração Fiscal

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Para Dominar os Procedimentos e Inspecções Tributárias

Luanda, 21 de Novembro de 2012

SEMINÁRIO 2ª EDIÇÃO

Como Planificar os Investimentos

TRIBUTAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS
Para Rentabilizar e Optimizar os Mecanismos Fiscais

Luanda, 22 de Novembro de 2012

CASOS PRÁTICOS 

ao longo dos Seminários

Dr. Tiago Marreiros
Moreira
Sócio

VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Dr. Paulo Antunes
Sócio

PAULO ANTUNES ADVOGADOS



Estimado(a) Profissional,

O iiR Angola tem o prazer de lhe apresentar uma

formação completa em Fiscalidade, numa semana

poderá obter a informação que necessita para marcar 

a diferença no seu dia-a-dia profissional:

> FISCALIDADE ANGOLANA

Luanda, 19 e 20 de Novembro de 2012

> CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL

Luanda, 21 de Novembro de 2012

> TRIBUTAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

FINANCEIROS

Luanda, 22 de Novembro de 2012

Espero por si nos dias 19 a 22 de Novembro de 2012

em Luanda.

Até lá, receba os meus melhores cumprimentos,

Alexandra da Fonte Martins

Programme Manager

iiR Angola
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Este tipo de eventos é uma oportunidade de opinar, por em causa, desenvolver
estratégias e visões construtivas sobre temas fiscais, económicos e sociais. O que
por si só se torna um sinónimo de enriquecimento, com a possibilidade de
interagir com pessoas directamente ligadas aos temas propostos, e de áreas
profissionais distintas
Project Controller. FMC - TECHNOLOGIES, INC“

Gostei do evento e espero 
que continuem com actividade.
Obrigada
Contabilidade e Tesouraria

ANGOLA COMUNICAÇÕES E SISTEMAS ACS“
Cumpriu os objectivos
Coordenador Serviço Contabilidade

OPWAY ANGOLA“
O evento foi muito bem
organizado e os formadores
foram muito bons e de grande
nível técnico
Supervisor Contabilidade

FMC - TECHNOLOGIES, INC“
É uma mais-valia para nós
(profissionais) que haja eventos
como este
Contabilista Júnior

MAERSK OIL“

P.S.: Faça parte do grupo de profissionais 

que já se especializaram e formaram em

Fiscalidade com o iiR!

Conteúdos ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDOS para:

> Directores Financeiros
> Directores Administrativos
> Controllers
> Auditores
> Directores Jurídicos
> Assessores Jurídicos
> Directores Gerais
> E todos os profissionais que queiram reciclar ou

aumentar os seus conhecimentos neste âmbito

Saiba o que OPINAM os
ASSISTENTES aos EVENTOS de
FISCALIDADE organizados pelo iiR Angola



FORMADORES
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Sou da opinião que eventos desta natureza constituem
uma mais-valia para as nossas vidas profissionais.
Permitem por outro lado a obtenção de ferramentas
necessárias para o exercício das nossas funções
Contabilista. ANGOLA COMUNICAÇÃO E SISTEMAS ACS“

Dr. Tiago Marreiros Moreira
Sócio
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, PIL – Universidade de Harvard. Pós-graduação em

Fiscalidade, Instituto Superior de Gestão. Docente no curso de Pós-Graduação em Gestão de Organizações de Economia Social da Universidade Católica

do Porto. Integra a Vieira de Almeida & Associados desde 2001, na qual é Sócio coordenador da Área Fiscal e membro do Conselho de Administração

responsável pela Plataforma Internacional VdAtlas, tendo trabalhado activamente em diversas operações, em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente

relacionadas com o financiamento, a aquisição e reestruturação de grupos nacionais e multinacionais e de sociedades. Presta igualmente assessoria no

planeamento fiscal nacional e internacional de transacções comerciais, imobiliárias e financeiras, na internacionalização de grupos e empresas e

acompanhamento dos seus projectos de investimento no estrangeiro, designadamente nos países lusófonos. Tem tido igualmente um papel relevante na

definição de políticas de preços de transferência de grupos de empresas, na negociação e resolução de disputas com as autoridades fiscais, na

implementação de operações financeiras, designadamente de securitização de créditos, bem como na assessoria jurídica e fiscal à gestão de fortunas de

privados. Antes de integrar a firma trabalhou como Consultor na Divisão Fiscal da Price Waterhouse Portugal e como Senior Consultant na Divisão de

Impostos da Arthur Andersen. Em 2007 foi-lhe atribuído o prémio “40 under forty” da Iberian Lawyer, que distinguiu os melhores advogados jovens na

Península Ibérica. Nomeado regularmente nos mais prestigiados directórios internacionais, designadamente na Chambers, Legal 500, Who is Who,

International Tax Review, PLC Which Lawyer e Iberian Lawyer. Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses da qual obteve o título de Advogado

Especialista na Área Fiscal, sendo Presidente da Comissão Fiscal da União Internacional de Advogados e Sócio da Associação Fiscal Internacional, da

Associação Fiscal Portuguesa e da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais.

Dr. André Pappamikail Branco
Fiscal
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Pós-graduação em Gestão para licenciados em Direito pela

Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional do Porto). Actualmente é Associado da área de Fiscal onde tem trabalhado activamente em diversas

operações, nomeadamente em aquisições e reestruturações de grupos económicos, projectos de reestruturação imobiliária, operações financeiras e,

bem assim, na assessoria a grupos e empresas no âmbito do planeamento fiscal nacional e internacional. Antes de integrar a firma foi advogado associado

no departamento fiscal da Garrigues Portugal, S.L. e trabalhou como consultor sénior na área especializada de Banking & Finance do Departamento de

Impostos da KPMG & Associados SROC, S.A. Autor de diversos artigos em revistas da especialidade publicadas, entre os quais: Special tax credit for

qualified investments in 2009 e Budget bill 2009 – tax proposals. Nomeado pela Chambers and Partners (Associates to watch). Inscrito na Ordem dos

Advogados Portugueses.

Dr. Paulo Antunes
Sócio
PAULO ANTUNES ADVOGADOS
Inscrito na Ordem de Advogados Angolana. Regente de Direito das Obrigações na Universidade Lusíada de Angola. Presta há mais de 10 anos assessoria

jurídica em Angola em todas as áreas do Direito Económico, designadamente na área do direito fiscal, direito das obrigações, direito comercial e societário,

direito laboral, direito imobiliário e direito bancário e financeiro.

VdAtlas International Platform
Em resultado da base diversificada de clientes da firma, uma parte significativa do nosso trabalho sempre teve uma vertente internacional.

Mas a crescente procura de mercados externos pelas empresas portuguesas criou novas exigências. A VdAtlas é uma plataforma

internacional de assessoria jurídica, desenvolvida e gerida de forma integrada pela Vieira de Almeida & Associados, através da qual

asseguramos aos nossos clientes a prestação de serviços de acordo com padrões uniformes de qualidade e fiabilidade nos mercados

lusófonos, bem como na Europa, na América do Sul, na Ásia e nas principais praças financeiras mundiais. Com um foco particular em Angola,

em Moçambique e no Brasil, países nos quais a VdA tem desenvolvido intensa actividade –com participação em algumas das mais

importantes transacções locais– a VdAtlas disponibiliza uma rede profissional assente em relações exclusivas ou preferenciais nos diversos

mercados, que alia o apoio local altamente especializado, ao profundo conhecimento do negócio do cliente.

Angola
Com o incremento das relações bilaterais entre os dois países, os laços que nos unem a Angola têm vindo a fortalecer-se. Criámos uma

operação angolana estruturada que nos permite acompanhar os projectos de clientes portugueses e estrangeiros, apoiados numa forte

parceria com a Paulo Antunes Advogados que garante a qualidade e consistência dos serviços que prestamos. Os serviços jurídicos da Paulo

Antunes Advogados consistem, genericamente, na assessoria jurídica em todas as áreas do Direito Económico, designadamente na área do

direito fiscal, do direito das obrigações, direito comercial e societário, direito laboral, direito imobiliário e direito bancário e financeiro.



CARACTERIZAÇÃO DO REGIME FISCAL E PARA-FISCAL
ANGOLANO

A REFORMA TRIBUTÁRIA (ALGUNS ASPECTOS)

• A disciplina dos Benefícios Fiscais

• Novo regime dos Contratos Fiscais

REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO

• Código Geral Tributário

• Imposto Industrial

• Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho

• Imposto sobre a Aplicação de Capitais

• Imposto Predial Urbano

• Sisa

• Imposto sobre Sucessões e Doações

• Imposto de Consumo

• Imposto do Selo

• Regime Geral das Taxas

REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO

• Tributação das Empreitadas

• Tributação das Actividades Petrolíferas

• Tributação da Actividade Geológica e Mineira

A NOVA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO

• Formalidades 

• Incentivos Fiscais

SEGURANÇA SOCIAL

• Tributação de Expatriados 

PROGRAMA
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FISCALIDADE ANGOLANA
Luanda, 19 e 20 de Novembro de 2012
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PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO

A REFORMA TRIBUTÁRIA NA TUTELA DOS DIREITOS
DOS CONTRIBUINTES

• Imposição de prazos para a decisão das petições dos contribuintes

• Densificação das garantias dos contribuintes

• Clarificação do regime dos juros compensatórios e de mora devidos pelos
contribuintes e do regime dos juros indemnizatórios devidos pela Administração
Fiscal

• Procedimento para o levantamento do Auto de Notícia

• Introdução no sistema fiscal do instituto da “informação vinculativa”

• Tipificação de crimes fiscais e aduaneiros

• Regime da responsabilidade civil dos gerentes, administradores e membros
de órgãos sociais pelas dívidas das sociedades

• Levantamento do sigilo bancário

O NOVO CÓDIGO GERAL TRIBUTÁRIO

• Deveres dos contribuintes

• Direitos e garantias dos contribuintes

O NOVO CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO

• Breves notas sobre o Regulamento do Contencioso das Contribuições e Impostos

O NOVO CÓDIGO DAS EXECUÇÕES FISCAIS 

• A vigência provisória do Regime Simplificado de Execuções Fiscais

A LEI DE IMPUGNAÇÃO DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
E O REGULAMENTO DO PROCESSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

• Reclamação 

• Recurso hierárquico

• Recurso contencioso

PROGRAMA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Luanda, 21 de Novembro de 2012
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TRIBUTAÇÃO DAS ACÇÕES

• Tributação na perspectiva das pessoas singulares

• Tributação na perspectiva das pessoas colectivas

• Casos práticos

TRIBUTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

• Tributação na perspectiva das pessoas singulares

• Tributação na perspectiva das pessoas colectivas

• Casos práticos

TRIBUTAÇÃO DE LETRAS E LIVRANÇAS HAVIDAS
COMO TÍTULOS DE COLOCAÇÃO DE CAPITAIS

• Tributação na perspectiva das pessoas singulares

• Tributação na perspectiva das pessoas colectivas

• Casos práticos

FINANCIAMENTOS

• Tributação na perspectiva das pessoas singulares

• Tributação na perspectiva das pessoas colectivas

• Casos práticos

OUTROS PRODUTOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS

• Tributação na perspectiva das pessoas singulares

• Tributação na perspectiva das pessoas colectivas

• Casos práticos

SERVIÇOS FINANCEIROS

• Tributação das comissões

• Casos práticos

PROGRAMA
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TRIBUTAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS
Luanda, 22 de Novembro de 2012
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CONTEÚDOS relevantes e de aplicação imediata
Os cursos estão concebidos com o objectivo de tornar ainda mais
produtivo o seu dia-a-dia, fornecendo-lhe exemplos práticos que poderá
aplicar no seu trabalho e aumentar as suas competências.

Formadores de EXCELÊNCIA
Os Formadores são seleccionados de acordo com rigorosos critérios 
com base na sua experiência, know-how e resultados.

Garantia ABSOLUTA
O iiR confia na qualidade dos seus eventos. Se não está satisfeito com
o curso, então nós também não! Volte ao seu posto de trabalho e aplique
os novos conhecimentos adquiridos durante a sua experiência com o iiR.
Se acha que os resultados não são os desejados, contacte com a nossa
equipa.

O iiR Angola tem contribuido desde 2007 para a formação de mais de 4.500 profissionais, tendo organizado

mais de 550 eventos, entre os quais Seminários, Conferências e Mini MBAs em Luanda.

O iiR Angola promove anualmente os eventos LEADERS em ANGOLA, GLOBALCOM, ELECTRICITY,

CARDS & PAYMENTS, PORT MANAGEMENT, entre outros.

O iiR Angola pertence ao Grupo Informa PLC – www.informa.com
Especialista mundial em conteúdos académicos, científicos, profissionais e comerciais. Cotado na Bolsa de

Londres, Informa PLC conta com 10.500 trabalhadores e está presente em 40 países através de 150 unidades

operativas.

+ 120 Linhas de negócio diferentes

+ 12.000 Eventos através de empresas como iiR, IBC ou Euroforum

+ 40.000 Títulos académicos em catálogo 

O iiR é LÍDER MUNDIAL há mais de 25 ANOS
no desenvolvimento e gestão de conteúdos formativos e eventos
para empresas

Os PILARES da FORMAÇÃO
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QUEM SOMOS?



Como reservar a sua participação?
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NOME

FUNÇÃO

E-MAIL

TELEMÓVEL

EMPRESA

Nº CONTRIBUINTE

MORADA

RESPONSÁVEL DE FORMAÇÃO

AUTORIZADO POR

TELEFONE FAX

iiR oferece DESCONTOS ESPECIAIS a empresas

que inscrevam 3 ou mais pessoas, no mesmo evento

Contacte com: Silene Silva
info@iirangola.com+ INFORMAÇÃO

Data e lugar de celebração
Luanda
19, 20, 21 e 22 de Novembro de 2012
HCTA - Hotel de Convenções de Talatona

Horário
Os Assistentes serão recebidos no 1º dia
às 8.00 h.
O eventos terão início às 8.30 h.,
terminando aproximadamente às 17.30 h.

Facturação
A factura será enviada por Sociser
Lda Nº Contribuinte nº 5417020940
Rua Rainha Ginga, Nº 49 - 3º Andar -
Apartamento 332/333. Luanda - Angola

Detalhes Administrativos

Certificado de Assistência

A todos os assistentes que assim o
desejarem, será entregue um Certificado
de Assistência no Evento.

Cancelamentos

O cancelamento deverá ser comunicado
por escrito até dois dias úteis antes do
início do encontro e ser-lhe-á restituído o
valor da inscrição excepto 10%, referente
a gastos administrativos. Depois deste
período, não nos será possível a devolução
do mesmo. No entanto, poderemos
admitir uma substituição à sua presença.
Qualquer substituição deverá ser
notificada por escrito até um dia útil antes
do início do encontro. A entrada no Evento
somente é garantida se o pagamento da
inscrição for efectuado antes da data do
Evento.

No cumprimento dos artigos 6 e 10 da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei da
Protecção de Dados Pessoais, informamo-lo/a de que os seus dados foram
obtidos através de Brochuras, para serem incorporados aos ficheiros do
“Institute for International Research Portugal” (de aqui em diante iiR Portugal),
devidamente inscritos perante a Comissão Nacional de Protecção de Dados,
e serão tratados com fins de gestão de comunicações comerciais, eventos,
seminários e conferências realizadas pelo iiR PORTUGAL. Desta forma, o iiR
Portugal tratará os dados para administrar as consultas que receba dos seus
assistentes e oradores com o objectivo de realizar envios publicitários acerca
das actividades, serviços, ofertas, promoções especiais e de
documentação de diversa natureza e por diferentes meios de informação
comercial, além de gerir a informação da que se disponha para a promoção
de eventos, seminários, cursos ou conferências que possam ser interessantes
para os seus assistentes e oradores, de acordo com os  trabalhos de
segmentação e obtenção de perfis que se fazem relativos aos mesmos, tudo
isto com o objectivo de personalizar o tratamento com as mencionadas
pessoas conforme as suas características e/ou necessidades. Mediante a
presente comunicação, fica informado/a e consente que os seus dados
possam ser cedidos a patrocinadores, publicações, expositores em feiras ou
outros sujeitos em base à relação que o iiR Portugal mantenha com os
mesmos para alcançar uma maior eficiência na gestão das suas actividades.
Para o exercício dos direitos de informação, acesso, rectificação ou eliminação
ou oposição dos seus dados por parte do iiR Portugal, deverá enviar uma
comunicação por escrito, identificada com a referência “Protecção de Dados”
para “Institute for International Research Portugal”, com domicílio social na
Avª Miguel Bombarda, 70, 1ºC. 1050-166 Lisboa, na qual se concrete o pedido.
A comunicação deverá ir devidamente acompanhada por uma fotocópia do
seu Bilhete de Identidade.

Para mais informação contacte-nos:

Telefone +34 91 700 43 40
E-mail: sdasilva@iirangola.com

Não posso estar presente nesta ocasião, mas:

Estou interessado na documentação
do Seminário

Este programa está
também disponível em
formato In Company

Boletim de Inscrição

inscrip@iirangola.com

+351 21 793 29 88

+351 21 793 29 89

info@iirangola.com

PREÇOS

Tributação dos Produtos e Serviços Financeiros
Luanda, 22 de Novembro de 2012

1.599 $

Fiscalidade Angolana
Luanda, 19 e 20 de Novembro de 2012 2.999 $

Contencioso Administrativo-Fiscal
Luanda, 21 de Novembro de 2012

1.599 $
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PREÇO ESPECIAL

Fiscalidade Angolana + Contencioso Administrativo-

Fiscal + Tributação dos Produtos e Serviços Financeiros
4.699 $
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Siga-nos @iirangola


