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 Gestão Integrada de Preços de Transferência 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 
 
Recomendam-se conhecimentos na Área da Fiscalidade. 

 
Carga Horária 
 
24 Horas 

 
Conteúdos Programáticos 

1. 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; 

 Vantagens na sua Operacionalização dentro dos Grupos Empresariais. 
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2. 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. 

 

3. 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. 


