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Curso de Especialização 

Novo Regime IVA 

em Angola 



Objetivos Gerais: 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que querem ad-

quirir e aprofundar os seus conhecimentos no novo regime IVA em 

Angola. 

 

Objetivos Específicos: 

No final do curso os formandos ficarão aptos: 

Identificar as prestações de serviço localizadas em território nacional 

Aplicar as regras de liquidação e dedução do IVA 

Conhecer os regimes especiais previstos no IVA 

Apurar o IVA de um período 
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Duração Total  

40 Horas 

Das 08h00 às 16h00 

 

Destinatários 

Profissionais que exerçam fun-
ções nas áreas da contabilida-
de e fiscalidade que preten-
dam atualizar os seus conheci-
mentos em IVA. 

 

Pré-Requisitos 

Não se aplica. 

 

Metodologia 

Este curso tem como objetivo 
promover um ambiente intera-
tivo entre o formador e o gru-
po bem como entre todos os 
formandos. 

Neste sentido recorre a uma 
abordagem dos conteúdos 
programáticos através da utili-
zação de métodos e técnicas 
pedagógicas diversificadas. 

Em todos os módulos são utili-
zados os métodos Expositivo, 
Demonstrativo e Ativo, com 
grande enfase em Análise de 
Casos Reais e Exercícios Práti-
cos. 

 

Recursos Didáticos 

 Sala de formação; 

 Projector de vídeo; 

 Documentação Teórica; 

 Kit de Formando 

Conteúdos programáticos 

1.Introdução 

2.Incidência objetiva e subjetiva 

3.Regras de localização das operações 

4.Exigibilidade 

5.Regime Geral 

6.Regimes especiais 

7.Isenções: 

 Completas; 

 Incompletas. 

8.Valor tributável 

9.Taxas 

10.Direito à dedução 

11.Regras gerais 

12.Exclusões do direito à dedução 

13.Atividades mistas - métodos de dedução parcial 

14.Regras de Faturação 
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Equipa de Formação 

Daniel Marrucho  

 

Licenciado em Gestão (Instituto Superior de Economia e Gestão), Pós-Graduado 

em Auditoria, Especialista em Processo e Procedimento Tributário (Instituto Superi-

or das Ciências do Trabalho e da Empresa), Professor Assistente 1º Triénio 

(Instituto Politécnico da Guarda), tendo aí lecionado as disciplinas de Preparação e 

Avaliação de Projetos e Contabilidade Geral. É também Coach Com Certificação 

Internacional.  

Foi diretor financeiro e executivo de empresas do setor industrial e da educação. 

Consultor na área estratégica e financeira.   

Foi coordenador do banco BEST nos distritos de Castelo Branco e Guarda para a 

área de crédito e investimentos. 

Diretor executivo para a área da consultoria de negócios e gestão com experiência 

em gestão financeira, planos e modelos de negócios. 

Consultor de Estrutura Prestadora de Apoio Técnico patrocinada pelo IEFP colabo-

rando na criação de empresas e consultoria de gestão às mesmas. 

Formador nas áreas de finanças, gestão de projetos, contabilidade, fiscalidade, e 

administração pública. 

Dinamizador de seminários na área do desenvolvimento pessoal e finanças.  
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Ficha de Inscrição 

Condições 

Caso tenha mais do que dois 
participantes consulte-nos para 
conhecer as nossas vantagens 
empresariais! 

 

High Skills 

Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 8 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

 

A inscrição só fica confirmada 
após emissão da fatura pró-
forma/fatura final e o paga-
mento da mesma. 

 

 

Cancelamentos e 
Não Comparências  

O(s) formando(s) poderão can-
celar a sua inscrição até 6 dias 
uteis antes da data de inicio do 
curso. 

O(s) formando(s) poderão fa-
zer-se substituir por outro(s) 
participante(s), devendo comu-
nicar a alteração até 5 dias 
úteis antes do inicio do curso.  

A sua não comparência do(s) 
formando(s) no dia de início da 
formação não dará lugar ao 
reembolso do valor da inscri-
ção e será cobrada na sua tota-
lidade. 

CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade:     

Telefone:  

E-mail:  

Fax:  

Responsável:     

Morada:   

Código Postal:     

Nº Contribuinte / Fiscal:   

DADOS do FORMANDO(s) 

Nome:   

E-mail:   

Naturalidade:   

Data Nascimento:     

Nacionalidade:  

CC / Passaporte / BI:     

Data de Validade:  
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Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

Telefone: +244 94 112 60 90  

www.highskills.pt 
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