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Nova Pauta Aduaneira 

Objetivos Gerais 

A Nova Pauta Aduaneira assegura a diversificação económica e o fomento da produção 

nacional, com o agravamento das taxas dos produtos que o país já dispõe de alguma 

produção. 

O objetivo geral deste curso é o de conferir conhecimentos aos participantes nesta matéria. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Conhecer os novos regimes e procedimentos aduaneiros a ter em conta na importação 

e exportação de bens de Angola; 

• Adquirir conhecimentos que permitam antecipar e resolver questões em matéria 

aduaneira; 

• Identificar os principais obstáculos ou dificuldades no trâmite aduaneiro e as 

operações sujeitas a regras e/ou regimes aduaneiros especiais; 

• Partilhar uma vertente prática das matérias suprarreferidas com vista à discussão dos 

diversos temas; 

• Conhecer a nova pauta aduaneira e as novas regras que entram em vigor em Angola. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar a Nova 

Pauta Aduaneira. 

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 

6 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISLogist066 

Módulo I - Principais Alterações introduzidas pela Nova Pauta Aduaneira 

 Encargos com a Importação e a Exportação de Bens; 
 Regimes de Isenções Aduaneiras: o Sector Petrolífero e a Indústria Nacional; 
 Regimes e Procedimentos Aduaneiros. 

Módulo II - Conceitos-Chave 

 Organização Mundial do Comércio; 
 Organização Mundial das Alfândegas; 
 Os Incoterms; 
 A Jurisdição Aduaneira; 
 Intervenientes no Processo Aduaneiro. 

 
Módulo III - Importar para Angola 

 Encargos Aduaneiros; 
 Fatores a considerar; 
 Importação Passo-a-Passo. 

Módulo IV - Exportar para Angola 

 Encargos Aduaneiros; 
 Fatores a considerar; 
 Exportação Passo-a-Passo. 

 

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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