
EVT020                                    www.highskills.pt |geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365 

 

 

                      

 
 
 
 

Seminário 

 
 
 

 



EVT020                                    www.highskills.pt |geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365 

 

Seminário 

 

Com a aprovação do orçamento geral do estado para 2018, as empresas e/ou 

instituições enfrentam novos desafios na área da fiscalidade. São impostas novas 

regras de tributação com impacto direto no rendimento disponível de ambos. Este 

Seminário é essencial para as organizações tomarem decisões de gestão estratégica a 

nível financeiro e fiscal de forma a poderem usufruir de benefícios fiscais novos 

contemplados neste novo orçamento. 

Todas as entidades públicas têm que aplicar este sistema de normalização 

contabilístico durante o ano de 2018 nas suas entidades. 

Este seminário tem como objetivos: 

 Informar e esclarecer os participantes sobre o essencial do orçamento geral do 

estado para 2018; 

 Identificar as alterações introduzidas pelo orçamento de estado de 2018 a nível 

dos diferentes códigos fiscais, impostos e taxas; 

 

Data: 01-02-2018 

Duração: 7 Horas  

Horário: 09:00 às 17:00 

Preço: 190,00 + IVA 

Local: Av de Berna nº 11, 8 andar, 1050-040 Lisboa, Portugal 
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Orador: Dr.Daniel Marrucho 

 

Este seminário inclui: 

 Kit de participação 

 Coffee-break 

 Certificado de Formação 

 

 
Habilitações Académicas/ Percurso Profissional: 

 

 

icenciado em Gestão pelo Instituto Superior de   

Economia e Gestão, Pós-Graduado em Auditoria, 

Especialista em Processo e Procedimento Tributário no 

Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da 

Empresa, Professor Assistente 1º Triénio no 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 

colaborando 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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Temas do Seminário: 

 

Módulo 1 - Alterações ao Código do IRS  
 Limite do subsídio de alimentação; 
 Exclusão de incidência em rendimentos da categoria A; 
 Alterações na categoria G; 
 Delimitação negativa de incidência; 
 Rendimentos obtidos em território nacional; 
 Regime simplificado dos trabalhadores independentes; 
 Alteração dos escalões e taxas de IRS; 

 

Módulo 2 - Alterações ao Código do IRC  
 Transmissão onerosa de partes de capital; 
 Contabilidade organizada – obrigatoriedade; 
 Gastos não dedutíveis fiscalmente; 
 Mudanças no IRC e insolvências; 
 Limitação da dedução de gastos com o financiamento; 

 

Módulo 3 -Alterações em Benefícios Fiscais  
 Ampliação dos benefícios fiscais; 
 Recapitalização de empresas; 

 

Módulo 4 - Alterações ao Código do IVA  
 Dedução de IVA relativamente aos créditos incobráveis; 
 Alterações das Listas anexas ao CIVA; 
 Alteração do CIVA na atividade silvícola; 
 Simplificação do cumprimento das obrigações de IVA. 

 

Módulo 5 - Alterações ao Código do IS  
 IS nos seguros contributivos; 
 Transmissões gratuitas; 
 Alteração de taxas; 

 

Módulo 6 - Alterações ao Código dos IEC 
 Imposto sobre alimentos com elevado teor de sal; 
 Aumento da tributação aplicável a bebidas não alcoólicas; 

 

Módulo 7 - Alterações ao Código do IMI 
 Isenções; 
 Adicional do IMI; 
 Matriz Predial; 

 

Módulo 8 - Alterações na LGT, CPPTe RGIT 
 Notificação de mandatários – alterações; 
 Dispensa de garantias; 
 Cobrança de tributos das freguesias; 
 Responsabilidade subsidiária por coimas e multas; 
 Crimes aduaneiros; 
 Alargamento do prazo de inspeção; 
 Novo procedimento de inspeção externa; 

 

Módulo 9 - Outras disposições (incluindo Código Contributivo)  
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Condições 

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 

pagamento da mesma. 

 

Cancelamentos e não comparências 

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 5 dias úteis antes da data de 

inicio do seminário. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo 

comunicar a alteração até 1 dias útil antes do inicio do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar 

ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal

mailto:geral@highskills.pt


 

EVT020                                    www.highskills.pt |geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365 

 

Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

 

 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  
  
  
  
  
  

Responsável: 
  
  
  
  
  
  

Morada: 
  
  
  
  
  
  

Código 
Postal: 

  
  
  
  
  
  

Nº 
Contribuinte 

/ Fiscal: 

  

Telefone: 
  
  

E-mail: 
  
 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  
  
  
  
  
  

E-mail: 
  
  
  
  
  
  

Naturalidade: 
  
  
  
  
  
  

Curso: 
  
  
  
  
  
  

Data 
Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 
Identificação 

  
Data de Validade: 

  


