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DISPGCP016 

Fiscalidade Petrolífera Angolana 

Objetivos Gerais 

O sistema fiscal de qualquer país visa assegurar a realização da política económica e social do 

Estado, satisfazer as necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e 

proceder a uma justa repartição dos rendimentos e da riqueza. 

Este curso pretende dotar os participantes com os conhecimentos técnicos sobre Fiscalidade, 

fornecendo-lhes uma noção concreta e bem definida sobre o sistema Fiscal Angolano. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os participantes saberão: 

 Os contornos da fiscalidade e seus objetivos; 

 Relacionar os impostos com a justiça fiscal; 

 O que é e o enquadramento do direito fiscal; 

 Estudar os diversos impostos nas suas componentes e aplicações; 

 Quais as diversas espécies de impostos; 

 Como é constituído o sistema fiscal Angolano; 

 Relacionar Economia, Gestão e Fiscalidade; 

 Compreender o sistema de contencioso tributário. 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os Profissionais envolvidos e com responsabilidades na área 

financeira e/ou administrativa e que pretendam fazer uma atualização, especialização ou 

mesmo a aquisição de competências específicas nesta área. 

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 

http://www.highskills.pt/
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DISPGCP016 

Módulo I - Introdução 

 Fiscalidade e os seus objetivos; 

 Os impostos e a justiça fiscal; 

 A necessidade de conhecimento da fiscalidade; 

 Exercícios práticos. 

 

    Módulo II - Direito Fiscal – Aspetos Preliminares 

 Direito fiscal, Técnica fiscal e Política fiscal; 

 Enquadramento do Direito fiscal (direito Público) e suas relações com os outros ramos 

de Direito; 

 A fiscalidade e a Constituição; fontes de Direito fiscal; 

 A interpretação e a aplicação da lei fiscal; 

 Exercícios práticos. 

 

    Módulo III - Estudo do Imposto 

 Noção do imposto e a diferenciação de figuras afins; 

 Sujeitos da obrigação do imposto – o sujeito ativo e o sujeito passivo; noções de 

contribuinte e substituto fiscal; pluralidade de sujeitos; 

 Noções sobre o imposto – de incidência, isenções e material coletável: capital 

rendimento, despesa ou consumo; noções de taxa do imposto; 

 Exercícios práticos. 

 

    Módulo IV - Espécies de Impostos 

 Classificações diversas dos impostos e respetivos significados; 

 Impostos Angolanos – classificações; breve descrição; 

 Exercícios práticos. 

 

    Módulo V - O Sistema Fiscal Angolano – Evolução & Perspetivas 

 Evolução recente do sistema fiscal Angolano; tendências gerais no Mundo; 

 Criação do número fiscal de contribuinte; 

 As reformas fiscais (de 1972); 

 Diversidade Fiscais. Os “puzzles atuais”; 

 Regime de Investimento Estrangeiro; 

 Exercícios práticos. 

http://www.highskills.pt/
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DISPGCP016 

    Módulo VI - O Sistema Fiscal Atual (Breve Descrição dos Impostos Atuais) 

 Imposto sobre rendimento; 

 Supressão de incentivos fiscais anteriores; 

 Imposto sobre (transmissões de) património: sisa; Imposto sobre Sucessões e 

Doações. Imposto Predial Urbano; 

 Imposto sobre a despesa: o imposto de consumo; o imposto e selo; o imposto 

aduaneiro; 

 Regimes especiais de tributação: Regime das atividades petrolíferas e Regime fiscal 

para a Indústria Mineira; 

 Exercícios práticos. 

 
    Módulo VII - Fiscalidade, Economia e a Gestão 

 Estrutura fiscal, nível de fiscalidade e o esforço fiscal; 

 Evasão e fraudes fiscais. Gestão fiscal; 

 Política fiscal; 

 Exercícios práticos 

 Contencioso tributário; 

 Contencioso tributário; princípios e garantias dos contribuintes; 

 Tribunais fiscais; partes no processo tributário; Ministério Público; Fazenda Pública, 

partes privadas; 

 Processos de execução fiscal;  

 Processo das infrações fiscais não aduaneiras;  

 Processos das infrações fiscais aduaneiras; 

 Exercícios práticos. 

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. 

http://www.highskills.pt/

