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Declaração Modelo 1 de Imposto 
Industrial
Do preenchimento às obrigações declarativas

Objectivo

Dotar os participantes das melhores práticas para o 
cálculo do imposto.

Destinatários                      

Directores e quadros de departamentos da área fiscal, 
contabilística e financeira de empresas de qualquer 
sector de actividade.

Programa

1. Apuramento do resultado 
tributável:
• Custos não dedutíveis
• Proveitos excluídos de tributação
• Variações patrimoniais
• Amortizações
• Provisões

2. Apuramento da matéria coletável: 
• Lucro tributável
• Prejuízos fiscais reportáveis
• Benefícios fiscais

3. Cálculo do Imposto: 
• Imposto à taxa normal/reduzida
• Deduções à coleta
• Liquidações provisórias sobre vendas e 

serviços – documentação a reunir e prazos de 
utilização

4. Outras considerações:
• Regime Jurídico das Faturas e Documentos 

Equivalentes (RJFDE)
• Lei do Mecenato

Apresentação e debate de case studies
estruturados em função dos conteúdos 
lecionados, discussão dos principais problemas 
práticos.

Horário: 08h30-17h30

Valor*: 260,000 AOA

Duração: 8 horas

Inclui: welcome coffee, coffee-break, almoço e entrega
de certificado de formação PwC

Inscreva-se em: www.pwc.com/ao/academy 

ou envie um email para: academy.pwc@ao.pwc.com

* Os nossos honorários serão fixados em Dólares dos Estados Unidos (USD) e serão facturados em Kwanzas (AOA); a conversão no dia de emissão da factura, de USD 

para AOA, terá por base a taxa média de referência do Banco Nacional de Angola acrescida de 2%; reservamo-nos no direito de efectuar a correcção cambial na 

eventualidade de a factura não se encontrar paga dentro de 15 dias corridos.

http://www.pwc.com/ao/academy
mailto:academy.pwc@ao.pwc.com


Equipa de formadores

Cristina Teixeira

Director

A Cristina é Licenciada em Contabilidade e Administração, pelo Instituto Superior de Contabilidade 

e Administração de Lisboa (ISCAL), ramo: Fiscalidade e é técnica de Fiscalidade  pela Association

Taxation Technicians (ATT), no Reino Unido.

Desde 2010, que a Cristina  integra os quadros da PwC Angola, no departamento fiscal, tendo 

desenvolvido vários projectos de consultoria fiscal, restruturações, due dilligence, cumprimento de 

obrigações fiscais, apoio nas auditorias fiscais e formações de fiscalidade para clientes.

A Cristina tem experiência no acompanhamento fiscal permanente a clientes com actividades nos 

sectores da indústria, retalho, construção, media, tecnologias e transportes. Sendo que nos últimos 

anos, a Cristina desenvolveu a sua experiência profissional sobretudo no sector Oil & Gas em 

Angola, prestando serviços maioritarimente a empresas de produção e exploração de petróleo 

(upstream), bem com a prestadores de serviços no sector.

Stephen é formado em Contabilidade e Tributação pela Baylor University em 2011. Stephen é um 
Certified Professional Accountant no Texas, EUA.

Com sede em Luanda, Angola, Stephen atua como Gerente Tributário na área tributária de Petróleo 
e Gás da PwC. Stephen tem mais de seis anos de experiência em contabilidade pública servindo uma 
variedade de clientes que vão desde grandes organizações multinacionais a empresas privadas em 
uma ampla variedade de empresas do sector da energia (petróleo e gás, transporte dutoviário, 
perfuração e campo de petróleo serviços), Fabricação e Tecnologia

Antes de ingressar na prática fiscal Angola da PwC, Stephen trabalhou com a PwC em Houston, 
Texas servindo um número de clientes multinacionais na área de Contabilidade de Imposto de 
Renda e domésticos Planejamento Tributário.

Stephen Montellano
Manager

Myline Dias

Senior Manager

Myline tem sido no departamento fiscal da PwC Angola desde dezembro de 2007.

Ao longo de sua experiência em impostos, a Myline desenvolveu conhecimento e experiência em 
diferentes setores, incluindo: os serviços da indústria de petróleo e gás e outros.

As principais áreas de especialização da Myline são o imposto de renda de petróleo, consultoria e 
conformidade com impostos diretos, preparação de declarações de imposto de renda corporativo, 
auditorias fiscais e imposto de renda pessoal.



Equipa de formadores

Emanuel André
Manager

Emanuel André ingressou na PwC Angola em 2013, sendo actualmente Manager do Departamento de Assessoria 
Fiscal.

Licenciado em Gestão e Administração de Empresas, especialidade de Contabilidade e Fiscalidade, pela 
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Metodista de Angola. Encontra-se a 
frequentar a Pós-Graduação em Fiscalidade pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Possui experiência na assistência a clientes de diferentes sectores, nacionais e internacionais, em assuntos 
relacionados ao cumprimento de todas obrigações fiscais, due dilingence, análise das implicações fiscais sobre 
diferentes transacções, operações, produtos e serviços. Possui experiência significativa no suporte a clientes em 
processos de inspecções fiscais. 

É registado oficialmente como contabilista em Angola.

Amaury de Nettancourt
Manager

Amaury de Nettancourt tem experiência com PwC Africa Francophona durante 5 anos e 2 anos com 
PwC Angola, sendo actualmente Manager do Departamento de Assessoria Fiscal.

Amaury tem um Master II em Direito Comercial Internacional da Universidade de Paris Dauphine, 

Paris e um LLM em Direito de Energia de City University, London.
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