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O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

substituirá o atual Imposto de Consumo e estar 

preparado para esta nova realidade não será  

apenas uma obrigatoriedade, mas acima de tudo  

uma necessidade. 

Com mais de 15 anos de experiência no mercado da 

formação profissional a PRIMAVERA Academy está 

atenta à atual realidade e quer apoiar as organizações 

angolanas na transição para este novo contexto fiscal. 

 

 

Objetivos  

Pretende-se que os participantes adquiram 

conhecimentos na área fiscal, importantes para o 

desempenho individual e para a competitividade das 

empresas. Pretende-se também a partilha de 

experiências vividas por especialistas com grande 

prática fiscal e sólida formação académica, bem como 

reforçar o networking e a aprendizagem envolvendo 

participantes com percursos académicos e 

profissionais diversificados. 

 

Porquê este Programa? 

• Formação de alta qualidade 

Formação num formato concentrado e intensivo. 

• Rede de relações pessoais e profissionais 

Contacto com participantes provenientes de 

organizações de destaque em vários sectores. 

• Acesso a um Fórum de Discussão 

Uma plataforma de e-learning permitirá a partilha de 

informação entre todos, aceder a informação atual e 

resolver exercícios práticos. 

 

Para quem? 

• Gestores de empresas, direções financeiras e 

outros quadros superiores 

Quadros empresariais com formação superior ou 

experiência profissional relevante e com ambição  

de progressão na carreira. 

• Profissionais de Contabilidade e Consultoria 

Fiscal 

Profissionais destas áreas a quem este curso 

intensivo permitirá um ganho efetivo de 

conhecimento num formato concentrado. 

• Consultores funcionais e de sistemas de 

informação  

A forte componente tecnológica da entrada em vigor 

do IVA exige uma preparação adicional e efetiva que 

abrange as várias áreas de impacto. 

 

Pré-Requisitos 

 

Percurso académico e/ou profissional nas áreas 

financeira e logística, nomeadamente, gestão, 

contabilidade, fiscalidade, vendas e compras. Irá ser 

dada preferência a quadros superiores das áreas atrás 

descritas. 

 

Benefícios 

• Aquisição de conhecimentos 

Aquisição de conhecimentos numa área da 

fiscalidade completamente nova para a economia 

angolana. 

• Acesso a um Fórum de Discussão 

Para além das sessões presenciais, todos os 

participantes neste curso terão acesso a uma 

plataforma que permitirá ter acesso a 

documentação, legislação e acima de tudo permitir o 

acesso a um fórum de discussão destinado a 

promover a troca de ideias e experiências entre os 

participantes no curso e com o próprio formador.  

• Obtenção de diploma de Expert em IVA 

Possibilidade de obter um diploma que atestará a 

obtenção de conhecimentos específicos sobre o IVA 

em Angola.   

 

A entrada em vigor do 

IVA terá um elevado 

impacto na vida das 

pessoas e das empresas 

Master Class 
Curso Intensivo de IVA  



 

 

 

PROGRAMA 
 

Módulo 1 — Introdução ao IVA (4h) 

Nesta sessão o formando terá o primeiro contacto com 

o IVA, através do conhecimento da legislação e 

conceitos aplicáveis, onde irá conhecer a técnica fiscal 

própria de um imposto sobre o valor acrescentado.  

 

Legislação e conceitos 
• Enquadramento  
• Lei do IVA 

 
Técnica Fiscal 

• Liquidação do IVA 
• Dedução do IVA 
• Apuramento do IVA 

 
 

Módulo 2 — Gestão com IVA 

Nesta sessão o formando irá perceber o impacto do 

IVA na gestão das empresas quer ao nível do próprio 

enquadramento em sede do IVA, quer ao nível dos 

mecanismos de reembolso e das atividades que 

tendencialmente geram reembolso do IVA. 

 

Regimes de IVA 
• Regime normal 
• Regime de não sujeição 
• Regime de IVA de Caixa 

 
Reembolsos do IVA 

 

 

Módulo 3 — Contabilidade com IVA 

Nesta sessão o formando irá perceber o impacto do 

IVA na contabilidade e conhecerá as novas contas do 

plano de contas e respetivos movimentos 

contabilísticos. Adicionalmente, saberá realizar o 

apuramento do IVA e conhecerá a mecânica do IVA 

Cativo.  

Plano de Contas 
• Impacto no plano de contas 
• IVA Cativo 

 
Apuramento do IVA 

• IVA a Pagar 
• IVA a Receber 
• IVA a Reportar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Módulo 4 — Obrigações dos sujeitos passivos    

Parte essencial do IVA é o cumprimento das 

obrigações dos sujeitos passivos desde a faturação ao 

pagamento e às obrigações declarativas de 

manifestação única ou de manifestação periódica. 

 

Faturação e pagamento 

• Regime Jurídico das Faturas 
• Pagamento 

 
Obrigações Declarativas 

• De manifestação única 
• De manifestação periódica 

 

 

Módulo 5 — Tecnologia com IVA    

Por fim, e após conhecer as obrigações declarativas 

na sessão anterior, o formando tomará contacto com a 

tecnologia que lhe está subjacente, bem como com os 

requisitos da certificação de software e respetivo 

impacto nos processos das empresas.  

 

Ficheiro SAF-T AO - Standard Audit File for TAX 

Purposes 

• Tipos de ficheiros: Vendas, Compras, 
Contabilidade 
 

Certificação de software 

• Requisitos da certificação do software 
• Impacto nos processos da empresa 

 

 

DIRETOR DO PROGRAMA 

 

 
Pedro Montez 

 

Tax Technology Specialist 

Fiscalista da PRIMAVERA BSS 

Contabilista Certificado (CC) 

Pós-Graduado em Fiscalidade pelo IPCA 

 

www.primaveraacademy.com 



 

 

 

Oferta formativa PRIMAVERA Academy  
 
ÁREAS DE FORMAÇÃO 
_ Gestão e Estratégia 
_ Lideranção e Desenvolvimento Pessoal 
_ Marketing e Vendas  
_ Recursos Humanos  
_ Finanças, Contabilidade e Fiscalidade 
_ Logística e Compras  
_ Operações Setorais 
_ Plataformas e Tecnologias de Informação  
 
MODALIDADES DE FORMAÇÃO  
_ In-Class  
_ e-Learning  
_ B-Learning  
_ On-Line  
_ Flash Learning  
_ On-Demand  
_ On-Job  
_ Seminars 

PRIMAVERA Academy 
www.primaveraacademy.com 
 
Portugal  
T  253 309 241  
academy@primaverabss.com  
 
Angola  
T  222 440 447 / 921543587 
academy_ao@primaverabss.com  
 
Moçambique  
T  21 303 388 
academy_mz@primaverabss.com 
 
Cabo Verde  
T  356 37 73  
academy@primaverabss.com 
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