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Especificidades dos preços  
de transferência no contexto  
da legislação fiscal angolana

Objectivo

Este curso de formação pretende dar aos 
participantes competências sobre o Regime  
de Preços de Transferência em Angola, 
indispensáveis à prossecução de funções 
profissionais na área financeira e fiscal  
em Angola. 

Destinatários                      

Directores financeiros, responsáveis por 
áreas financeiras e fiscais, profissionais e 
fiscais, que tenham de lidar quotidianamente 
com questões de preços de transferência no 
contexto empresarial.

PwC’s Academy Angola 
De profissionais para profissionais

Luanda, 8 de Maio de 2019

Leia o QR Code para saber mais  
sobre a PwC’s Academy Angola.



Contactos
Informações 
PwC’s Academy Luanda
Tel: +244 227 286 109
academy.pwc@ao.pwc.com

Luanda
PricewaterhouseCoopers|Edifício Presidente, 
Largo 17 de Setembro, nº 3, 1º andar - Sala 137
Luanda - República de Angola

Diogo Tavares de Castro ingressou na PwC no ano de 2008, 
sendo actualmente Director do Departamento de Assessoria 
Fiscal e especializado na área de preços de transferência. 

Licenciado em Economia, iniciou a sua carreira 
profissional em preços de transferência no ano de 2004, 
tendo executado e gerido diversos trabalhos relativos à 
preparação da documentação preços de transferência junto 
de empresas multinacionais. 

Em 2013 alargou a sua experiência ao mercado angolano, 
após a introdução em Angola da Legislação que regula a 
matéria de preços de transferência e, já, em 2016 em Cabo 
Verde onde também já forma adoptados requisitos nesta 
matéria.

Duarte Gago da Silva ingressou na PwC no ano de 2014, 
sendo actualmente Manager no Departamento preços de 
transferência. Licenciado em Economia e com Mestrado 
em Finanças, iniciou a sua carreira profissional no Banco 
Santander em Madrid em 2011, tendo posteriormente 
ingressado na PwC no departamento de preços de 
transferência.

Desde de 2015 que passou a colaborar com outras 
geografias, nomeadamente, Angola e Cabo Verde, tanto 
na vertente da preparação da documentação de preços 
de transferência, como, na estruturação e planeamento de 
transacções realizadas entre entidades consideradas como 
relacionadas.

Programa

Formadores

Contexto conceptual e legal

Breve enquadramento internacional 
2.1. Evolução internacional

2.2. Desenvolvimentos ao nível das Nações Unidas e 
OCDE e potenciais impactos na legislação Angolana

2.3. Plano de Acção e Combate à Erosão do Lucro 
Tributável

Panorama e legislação Angolana
3.1. Evolução nacional

3.2 Contextualização e condições de aplicação

3.3 Conceito de relações especiais

3.4. Factores de comparabilidade

3.5. Análise funcional e de riscos

3.6. Métodos de preços de transferência

Obrigações declarativas: o dossier 
de preços de transferência
4.1. Estrutura do dossier

4.2 Objectivos e necessidades de cada capítulo  
do dossier

Consequências do incumprimento
5.1 Ajustamentos ao lucro tributável

5.2 Penalidades

5.3 Regularizações efectuadas pelo sujeito passivo

5.4 Regularizações efectuadas pela Administração 
fiscal

Casos Práticos

2

5

6

4

3

© 2019 PricewaterhouseCoopers (Angola), Limitada. Todos os direitos reservados. Neste documento “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers (Angola), Limitada que pertence à rede 
de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

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

1

Horário: 08h30-17h30   |   Duração: 8 horas     
Valor*: 260,000 AOA

Inclui: welcome coffee, coffee-break, almoço de 
networking 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

A PwC reserva-se ao direito de admissão

Diogo Tavares de Castro
Director

Visite-nos nas redes sociais

Duarte Gago da Silva
Manager

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.
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