www.pwc.com/ao/academy

Obrigações laborais do empregador
PwC’s Academy em Angola
De profissionais para profissionais

Conheça as principais regras aplicáveis
no âmbito da relação laboral.

Destinatários

Objectivos

departamentos de recursos

•

Inscrições necessárias à actividade na empresa;

humanos, fiscal, contabilidade,

•

Recrutamento e vistos de trabalho de estrangeiros;

financeiro e de empresas de

•

Modalidades de contrato de trabalho;

qualquer sector de actividade.

•

Especificações do horário de trabalho e remuneração;

•

Regras de segurança, saúde e higiene;

•

Relação jurídica: suspensão vs extinção;

•

Processos disciplinares e gestão de conflitos.

Directores e quadros de

Online com formador,
16 e 17 de Fevereiro

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

Programa
1. Contratação de trabalhador estrangeiro
não residente
2. Visto de Trabalho
3. Início da actividade
4. Contrato de trabalho
5. Horário de trabalho e remuneração
6. Regulamento interno
7. Segurança, saúde e higiene no trabalho e

Duração: 12 horas
Horário:
Dia 16: 09h00-13h00 | 14h00–18h00
Dia 17: 09h00-13h00
Valor: 600.000 AOA*
Inclui: envio de materiais de apoio e certificado de
formação PwC
Inscreva-se em: www.pwc.com/ao/academy ou envie
um email para: ao_pwcsacademy@pwc.com
A PwC reserva-se ao direito de admissão
*Reservamo-nos ao direito de efectuar a correcção cambial, através de emissão de
factura adicional com o diferencial do valor em AOA à data do efectivo pagamento da
factura e o valor à data da emissão da mesma, caso se registem variações cambiais de
desvalorização do AOA em relação a USD face à taxa de câmbio utilizada na data de
emissão das facturas em AOA.
A presença na acção de formação fica sujeita ao pagamento antecipado do valor da
inscrição.

Equipa

medicina no trabalho
8. Suspensão da prestação de trabalho
9. Suspensão da relação jurídica laboral
10. Extinção da relação jurídica laboral
11. Medidas disciplinares
12. Resolução de conflitos

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade do
Minho, com MBA em Fiscalidade e Contabilidade e Pósgraduado em Direito Comercial.
Iniciou a sua carreira em 2002, no departamento de
Fiscalidade da PwC Portugal. Actualmente é Director do
departamento de Corporate Tax e de Corporate &
Regulatory Services em Angola e também responsável pelo
M&A Tax de Angola.
Tem trabalhado com grupos nacionais e multinacionais em
projectos de planeamento fiscal nacional e internacional,
auditorias fiscais, reestruturações societárias, e
Luís Andrade estruturação de investimentos em Angola e Portugal. Como
Director da área de Corporate&Regulatory Services tem
Director
assessorado vários clientes em Angola em questões
cambiais, estruturação de investimento privado, due
diligences regulatórias e imigração. .
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e com LLM (Masters of Law) em
International Legal Practice pelo Instituto da Empresa,
Madrid, Espanha.
Como Senior Manager da área de Corporate & Regulatory
Services da PwC Angola desde Fevereiro de 2013, a Rita
tem estado envolvida em projectos de assessoria regulatória
relacionados com investimento privado, operações
cambiais, reestruturações societárias e estruturação de
investimentos em Angola e outras questões societárias, due
diligences regulatórias e estruturação de operações
Rita Ramos cambiais, a empresas nacionais e internacionais com
Senior Manager presença em Angola.
A Rita tem experiência em vários sectores de actividade em
Angola, como petróleo e gás, construção, distribuição,
indústria, telecomunicações, transportes e logística.

Contactos
Informações
PwC’s Academy Luanda
Tel: +244 227 286 109
ao_pwcsacademy@pwc.com
Luanda
PricewaterhouseCoopers|Edifício Presidente,
Largo 17 de Setembro, nº 3, 1º andar - Sala 137
Luanda - República de Angola

Cátia Santana
Lemos
Manager

Licenciada em Direito e pós-graduada em Corporate
Finance & Governance pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.
Como Manager da área de Corporate & Regulatory Services
da PwC Angola, a Cátia tem estado envolvida em projectos
de assessoria regulatória relacionados com investimento
privado, operações cambiais, reestruturações societárias e
estruturação de investimentos em Angola e outras questões
societárias, due diligences regulatórias e estruturação de
operações cambiais, a empresas nacionais e internacionais
com presença em Angola.
A Cátia tem experiência em vários sectores de actividade
em Angola, como petróleo e gás, mineiro, comércio e
indústria.

Visite-nos nas redes sociais

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

© PriceWaterhouseCoopers Angola, (Lda) 2022. Todos os direitos reservados. Neste documento “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers Angola, (Lda) que pertence à rede de
entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

