Área de formação
Finanças, Contabilidade
e Fiscalidade

Conteúdo Programático

Seminário: A nova Pauta
Aduaneira
Destinatários
Colaboradores de empresas
privadas Exportadoras e
Importadoras, Despachantes,
Funcionários e trabalhadores de
organismos públicos e interessados
no tema

Nº mínimo de inscritos
10

Pré-requisitos
Não aplicável

Contactos
Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com
Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com
Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com
Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

4 HORAS

Enquadramento e objetivos:
A nova Pauta Aduaneira visa essencialmente promover a
produção nacional e o desenvolvimento económico
sustentável, através da atração de investimento nacional e
estrangeiro gerador de emprego e riqueza para os angolanos,
bem como incentivar as empresas locais a colocarem os seus
produtos nos mercados internacionais.
A Pauta Aduaneira é um dos documentos mais importantes no
comércio internacional e apresenta um conjunto de medidas
que causam sempre uma certa divergência no seio dos agentes
económicos, na medida em que uns defendem o favorecimento
das atividades económicas internas face a concorrência
estrangeira e outros defendem a inexistência de discriminação
nas trocas realizadas com o resto do mundo.
No final deste seminário pretende-se que os participantes
sejam capazes de:
 Conhecer os fundamentos de revisão da Nova Pauta
Aduaneira;
 Saber as principais alterações da Nova Pauta
Aduaneira;
 Dominar os procedimentos da nova realidade
norteante ao processo de exportação e/ou
importação;
 Conhecer as vantagens relacionadas com as medidas
que fomentam e protejem a produção nacional e
atração de investimento privado.
Conteúdo Programático:
1. Principais conceitos
2. Fundamentos para a revisão da Pauta Aduaneira
3. Principais alterações
4. Regimes e procedimentos aduaneiros
5. As importações
5.1. Fundamento do agravamento, desagravemento e
isenção
5.2. Aplicação do Imposto de Consumo
(posteriormente o IVA) na importação
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Conteúdo Programático (cont.):
6. As exportações
6.1. Fundamento do desagravamento e isenção
7. O incentivo a diversificação da produção nacional
7.1. As mercadorias importadas para fins industriais
7.2. A importação de máquinas e equipamentos de apoio a produção
7.3. O incentivo a inserção no mercado externo: isenção de direitos na exportação de mercadorias

