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Gestão Integrada de Preços de Transferências e Overheads 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e técnicas de aplicação 

dos Preços de Transferência e Overheads dentro do Grupo, como forma de potenciar os seus 

negócios, assim como de conhecimentos aprofundados sobre Infrações Tributárias. 

Objetivos Específicos 

    No final deste Curso os participantes serão capazes de: 

 Enquadrar o conceito de Preços de Transferência e Overheads dentro dos Grupos 

Empresariais; 

 Operacionalizar  no Grupo de Empresas os Preços de Transferência, de uma forma 

integrada (numa Óptica Fiscal e de Gestão); 

 Identificar e enquadrar os diferentes tipos de Infrações Tributárias, bem como as 

suas implicações. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais das áreas financeiras, contabilísticas e de 

impostos que necessitem saber gerir de forma eficaz as relações entre a Administração Fiscal 

e os Contribuintes. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Introdução 

 Conceito de preços de transferência (e overheads); 

 Objetivos dos Preços de Transferência (e overheads); 

 Caraterísticas dos Preços de Transferência (e overheads); 

 Elementos Avançados na Gestão de overheads, dentro dos Grupos Empresariais; 
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 Vantagens na sua Operacionalização dentro dos Grupos Empresariais. 

 
    Módulo II - Preços de transferência – sua operacionalização numa ótica fiscal 

 Enquadramento Legal 

 Aplicação do Princípio da Plena Concorrência 

 O Conceito de Relações Especiais 

 Condições e Fatores de Comparabilidade 

 Métodos para Determinação dos Preços de Transferência: 

o Método do Preço comparável de Mercado: 

 Método do Preço de revenda minorado; 

 Método do Custo majorado; 

 Método do Fracionamento do Lucro; 

 Método da Margem Líquida da Operação. 

 Obrigação Declarativa; 

 Ajustamento Correlativo; 

 Acordos Prévios. 

 

    Módulo III - Preços de transferência – sua operacionalização numa ótica de gestão 

 Métodos de Fixação dos Preços de Transferência; 

 Preços de Transferência baseados no custo; 

 Preços de Transferência baseados no preço de mercado; 

 Gestão dos Preços de Transferência dentro dos Grupos Empresariais; 

 Gestão Avançada dos Preços de Transferência dentro dos Grupos de Empresas; 

 Aplicação Prática Avançada e Abrangente da Operacionalização dos Preços de 

Transferência dentro de Grupos Empresariais. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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