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f o r m a ç ã o   p r o f i s s i o n a l 

Nota introdutória 

A visão da Deloitte é ser catalisadora de processos de excelência nas Organizações, através da melhoria 
dos conhecimentos das suas pessoas, tendo como uma das suas missões a capacitação de recursos 
através de uma oferta de conteúdos técnicos e inovadores, assentes num profundo entendimento das 
áreas de negócio das empresas e das condicionantes fiscais que afectam a sua competitividade. 

Em virtude da reforma estrutural do sistema fiscal recentemente concretizada em Cabo Verde, 
entendemos ser oportuno analisar e debater as principais mudanças para os agentes económicos, os 
potenciais efeitos das novas regras e as oportunidades/desafios que se colocam à relação entre os 
contribuintes e a Administração Tributária. 

Nestes termos, a Deloitte delineou a realização de duas sessões técnicas – uma dedicada à 
sensibilização para os aspetos chave da Reforma e outra focada na análise mais pormenorizada das 
alterações implementadas em sede de IRPC e de preços de transferência (ambas a concretizar nas 
cidades da Praia e do Mindelo) – pensadas de forma a potenciar uma formação com resultados 
quantificáveis, com clara orientação para o negócio e, consequentemente, susceptível de aportar valor 
para os participantes. 

MÓDULO I - Reforma Tributária: O IRPC e os preços de 

transferência – Análise detalhada 

Destinatários 

São destinatários deste módulo os Contabilistas, Auditores e Quadros Técnicos das Organizações  

Descrição e objectivos 

Análise pormenorizada de diversos aspectos associados à Reforma Tributária realizada em Cabo Verde 
e, em particular, quanto à tributação das Empresas, tendo em consideração o Código do IRPC em vigor 
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e o novo regime de preços de transferência. A presente formação prevê a análise de diversos casos 
práticos para facilitar a apreensão das matérias técnicas em debate. 

Programa detalhado 

• Reforma tributária concretizada em Cabo Verde 

 Análise global do novo sistema tributário e dos seus pilares 

 Reformulação de Códigos Tributários 

 Relacionamento com (e actuação da) Administração Tributária 
• Análise do IRPC 

 Estrutura do Código e regimes de tributação 

 Modalidades de pagamento (incluindo Tributação Autónoma) 

 Principais ajustamentos a considerar na determinação do lucro tributável 
• Conceitos gerais de preços de transferência 
• Definição de entidades relacionadas 
• Métodos de análise de operações 
• Aspectos críticos e tendências de evolução dos sistemas de tributação internacional e de 

preços de transferência 

MÓDULO II - Reforma Tributária: O IRPC e os preços de 
transferência – Aspectos chave 
Destinatários 

São destinatários deste módulo os Empresários, Administradores e Gestores das Organizações  

Descrição e objectivos 

Análise dos principais conceitos adoptados pelo novo sistema tributário, com especial enfoque em 
matérias associadas à tributação das Empresas e ao regime de preços de transferência, com relevância 
presente e futura no panorama fiscal cabo-verdiano. 

Programa detalhado 

• Análise global da reforma tributária concretizada em Cabo Verde 
• Desafios associados à eficácia do novo sistema fiscal e da sua competitividade 
• Sistematização dos principais aspectos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRPC)  
• Conceitos gerais de preços de transferência  
• Aspectos críticos e tendências de evolução dos sistemas de tributação internacional e de 

preços de transferência 
• Partilha de exemplos práticos do impacto das regras de preços de transferência na organização 

de grupos económicos 

Local, data e horário  
 Módulo I Módulo II 

Local Sala de Conferência da CCB  

Data  26 Maio 27 Maio 27 de Maio 

Horário 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00 
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Mais informações e inscrição 

Material de suporte: 

Serão disponibilizados aos participantes os conteúdos técnicos que serão utilizados nas 
sessões. 

Taxa de participação: 

 Módulo I Módulo II 

Associados da CCB 15.000 7.500 

Outros 18.750 9.375 

 

Data limite de inscrição: 

A inscrição deve ser feita até o dia 19, com o envio da ficha em anexo para 
camara.com@cvtelecom.cv.  

Contactos: 

• Adriano Cruz  
• Tel: 2328495 
• Movel: 9915090 
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Acerca da Deloitte 
Quem somos 
A Deloitte é uma marca global presente em mais de 150 
países e territórios, e com uma rede de mais de 225 mil 
profissionais espalhados pelo mundo. 
Somos reconhecidos pela busca permanente da 
excelência e pelo nosso foco no serviço ao cliente. 
A Deloitte tornou-se a maior rede privada de serviços 
profissionais no mundo. 
Prestamos serviços de auditoria, consultoria fiscal, 
consultoria de negócios e de gestão, financial advisory, 
gestão de risco e serviços relacionados a clientes nos 
mais diversos setores de atividade. Os nossos clientes 
incluem 83% das maiores empresas mundiais, assim 
como as maiores empresas e instituições privadas ou 
públicas em Portugal. 
Os factos revelam que a Deloitte é a primeira escolha 
da maioria dos clientes - cativados pela abrangência e 
profundidade dos nossos serviços em todos os 
segmentos de mercado - e dos mais cobiçados talentos 
do mundo - inspirados pela nossa reputação, cultura e 
diversidade.  
 

Nossos valores 
A Deloitte é o somatório dos valores, das 
competências e da ambição do seu mais 
importante e valioso ativo: as pessoas. A 
reputação e o padrão de excelência que 
conquistámos são credores da nossa busca 
incessante de talento.  
A Deloitte é uma marca global com uma visão 
comum em todas as partes do mundo: ser um 
referencial de excelência. 
É a partilha de valores e convicções que define e 
mantém unida a Deloitte internacionalmente. 
Estas são as chaves do nosso mapa genético: 
• Integridade 
• Compromisso com os outros  
• Excelência no valor acrescentado aos clientes 
• Diversidade cultural 
São também estes os valores comuns que inspiram 
os nossos profissionais e os mantêm focados no 
que é realmente importante no plano pessoal e na 
sua carreira. 

Para mais informações, contacte-nos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedro Mendes 
Partner | Auditoria 
+351 210427623 
+351 917282823 
pmendes@deloitte.pt  
 

 Patricia Matos 
Partner | Preços de 
Transferência 
+351 210427534 
+351 967568809 
pamatos@deloitte.pt  
 

 Francisco Rafael 
Associate Partner | Tax 
+351 210427525 
+351 966301980 
frafael@deloitte.pt  
 

 Luís Alexandre 
Senior manager | Tax 
+351 210427659 
+351 962104006 
lalexandre@deloitte.pt  

 Sérgio Antunes 
Manager | Preços de Transferência 
+351 210427715 
+351 961151315 
sergioantunes@deloitte.pt  

 

Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades 

da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e 

independentes. A DTTL (também referida como "Deloitte Global") não presta serviços a clientes.  

Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about 

A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão, financial advisory, gestão de risco e serviços relacionados a clientes 

nos mais diversos sectores de atividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 150 países e territórios, a Deloitte combina 

competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos 

dos seus negócios. Os mais de 225.000 profissionais da Deloitte assumem o compromisso de criar um impacte relevante na sociedade. 

Esta comunicação apenas contém informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (a “Rede Deloitte”). Antes de qualquer ato ou decisão que o possa 

afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. Nenhuma entidade da Rede Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos 

resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.  

© 2016. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A. 
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