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O Executive Master in Taxation é direcionado aos 

profissionais encarregues da definição da estratégia fiscal das 

organizações (gestores, responsáveis financeiros e de 

recursos humanos e contabilistas certificados), que procuram 

atualizar os seus conhecimentos na vertente fiscal. Esta 

formação avançada, aborda transversalmente todas as áreas 

da Fiscalidade empresarial portuguesa.

“O Master in Taxation foi bastante 

proveitoso na medida da partilha de 

experiências entre oradores e 

formandos.”

“Bastante prático e compreensível. 

Recomendo vivamente para os 

profissionais da área.”

“O maior contributo do Master foi 

demonstrar / exemplificar os conteúdos 

com casos concretos, com a vantagem 

de trazermos ideias de possível 

implementação nas nossas empresas.”

EXECUTIVE PROGRAM
MASTER IN TAXATION

DESTINATÁRIOS

O Executive Program Master in Taxation é um programa

criado de raiz, rigoroso, especificamente direcionado às

necessidades empresariais, feito para um grupo limitado de

participantes.

Os nossos formadores têm aprofundado conhecimento das

matérias que lecionam, aliando esse conhecimento com a

experiência profissional na consultoria fiscal prestada às maiores

organizações em Portugal.

A fiscalidade assume uma importância fulcral nas organizações 

em Portugal, encontrando-se em constante e crescente mutação.

A crescente sofisticação da lei fiscal implica uma atualização 

permanente dos agentes económicos em geral e, em especial, 

dos responsáveis financeiros das empresas portuguesas.

A gestão fiscal assume uma posição fundamental na estratégia 

empresarial. A estratégia fiscal de cada organização deve ser 

adequada à sua situação específica, alcançando o equilíbrio 

entre riscos fiscais identificados assumidos e as oportunidades 

associadas.
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MÓDULO IV – TRIBUTAÇÃO DOS RECURSOS 
HUMANOS

Perante um mercado de trabalho competitivo e em

constante mutação, as organizações tentam

promover pacotes remuneratórios fiscalmente

eficientes.

Perante esta preocupação a administração

tributária tem reforçado o seu enfoque nesta

matéria. Neste módulo, para além de uma breve

apresentação do IRS e do regime Contributivo,

serão analisadas as componentes remuneratórias

e compensatórias fiscalmente eficientes para

remunerar o fator trabalho.

3H
Lisboa – 12 de novembro
Porto – 14 de novembro

Tiago Almeida Veloso

MÓDULO III – TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO 
EMPRESARIAL

Face à elevada mutação da atividade empresarial,

as autoridades fiscais têm promovido constantes

alterações ao sistema fiscal, com enfoque na

tributação do rendimento empresarial. Neste

módulo, para além de uma breve apresentação do

IRC, serão discutidas as mais recentes alterações

à tributação do rendimento empresarial,

discutindo-se em particular a tributação das mais-

valias, a dedutibilidade das perdas por imparidade

e provisões, a dedutibilidade dos encargos de

financiamento e tributações autónomas.

Tiago Almeida Veloso

3H
Lisboa – 5 de novembro
Porto – 7 de novembro

MÓDULO I – TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO

Este módulo passará pela apresentação da

mecânica do IVA, numa perspetiva prática (o quê,

como, quando, quem), e aprofundadas as

matérias mais complexas com recurso a exemplos

concretos e casos práticos do dia-a-dia.

3H
Lisboa – 22 de outubro
Porto – 23 de outubro

José Pedro Freitas

MÓDULO II – PROCESSO E PROCEDIMENTO 
TRIBUTÁRIO

Análise prática dos principais meios de tutela

administrativa e judicial previstos no sistema legal

português, com especial ênfase na Lei Geral

Tributária e Código de Procedimento e de

Processo Tributário.

O principal objetivo visa a aproximação da

componente mais teórica à sua aplicação prática

de modo a gerar um conhecimento facilmente

aplicável a situações do dia-a-dia de um

advogado, consultor, contabilista, ou apenas de

alguém que pretende ter um approach

descomplexado a um tema que por vezes é

tratado de uma forma demasiado técnica e sem

qualquer aplicação imediata.

Pedro Manuel (orador convidado PCM LAW)

3H
Lisboa – 29 de outubro
Porto – 31 de outubro

MÓDULO V– TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO

As particularidades dos aspetos fiscais inerentes à

realização de operações imobiliárias tornam

premente a antecipação e dotação de

conhecimentos que permitam obter uma visão

integrada dos impostos que incidem sobre o

património. Neste módulo, será analisado o

impacto fiscal das operações mais recorrentes

associadas a direitos sobre imóveis.

3H
Lisboa – 19 de novembro
Porto – 20 de novembro

José Pedro Freitas

MÓDULO VI – BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS

Os benefícios e incentivos fiscais promovem a

competitividade da economia portuguesa e a

manutenção de um contexto fiscal favorável ao

investimento e à criação de emprego, sendo que

existe um conjunto significativo de medidas que

permitem a prossecução destes objetivos.

3H
Lisboa – 26 de novembro
Porto – 28 de novembro

João Aranha e Tiago Almeida Veloso

PROGRAMA



MÓDULO VIII – GESTÃO FISCAL DAS TRANSAÇÕES 
INTRAGRUPO

A globalização da economia conduz a que fluxos

comerciais e financeiros entre entidades do

mesmo grupo económico realcem a importância

de uma política de preços de transferência

adequada, permitindo a otimização da carga fiscal

do grupo, como um todo.

João Aranha

3H
Lisboa – 10 de dezembro
Porto – 12 de dezembro

MÓDULO VII – PORTUGAL 2020

Os incentivos financeiros pretendem estimular o

desenvolvimento económico e a criação de

emprego, para que Portugal recupere a trajetória

de crescimento e a convergência com as

principais economias europeias. O Portugal 2020

é um instrumento financeiro poderoso ao dispor

das empresas alavancando projetos de variadas

tipologias e objetivos.

3H
Lisboa – 3 de dezembro
Porto – 5 de dezembro

João Aranha
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ORADORES

Advogado com vasta experiência em consultoria fiscal em ambiente de consultora internacional bem como de 

sociedades de advogados.

Docente convidado das turmas práticas da cadeira semestral de fiscalidade da Licenciatura em Gestão do ISG 

(3 anos letivos)

Formador e orador em cursos promovidos pelo IFE.

É formado em Direito pela Universidade de Lisboa e pós-graduado em Direito Fiscal pela mesma Universidade.

TIAGO ALMEIDA VELOSO

CONVIDADO

Partner da área de Incentivos e Preços de Transferência da Baker Tilly onde ingressou em julho de 2010.

Tem diversos   artigos   sobre   matérias   de   natureza   financeira  e   fiscal   em publicações nacionais (ex.: Diário 

Económico, Semanário Económico, OJE)

É formado em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Finanças pela Universidade Católica de Lisboa

Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados e Chartered Financial Analyst, Level I

JOÃO ARANHA
jaranha@bakertilly.pt

Partner da área de Consultoria Fiscal da Baker Tilly onde ingressou em maio de 2009.

Docente convidado das turmas práticas da cadeira semestral de fiscalidade da Licenciatura em Gestão do ISG (3 

anos letivos). Formador e orador em cursos promovidos pela Baker Tilly. 

Nomeado Indirect Tax Leader pela International Tax Review, em 2016 e 2017

Tem diversos   artigos   sobre   matérias   de   natureza   fiscal – publicações nacionais e internacionais. É 

formado em Economia pela Universidade de Coimbra, Pós-graduado em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa e tem uma Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal pela mesma Universidade.

tveloso@bakertilly.pt

Associate Partner da área de Consultoria Fiscal da Baker Tilly desde 2016 onde tem como áreas de especialização a 

restruturação de Grupos de Sociedades e apoio na resposta a pedidos de esclarecimento da Autoridade Fiscal.

Foi adjunto do Secretário de Estado das Finanças do XIX e XX Governos Constitucionais, com participação em várias 

operações de privatização, concessões, renegociação de parcerias público-privadas e concessão de garantias 

financeiras à exportação e investimento

É formado em Direito pela Universidade Católica do Porto e um MBA – The Lisbon MBA.

JOSÉ PEDRO FREITAS
jose.freitas@bakertilly.pt

PEDRO MANUEL pedro.manuel@pcmlaw.pt
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

3.ª Edição

As sessões irão decorrer de 22 de 

outubro a 12 de dezembro em Lisboa 

e no Porto.

Duração
Cada sessão decorrerá em regime 

laboral das 14h30 às 17h30.

Preço:
Valor total do Curso € 750

Valor de 1 Módulo € 185

▪ Os valores apresentados incluem a taxa de IVA de 23%

▪ As despesas com o presente curso não são dedutíveis à coleta

do IRS, nos termos da legislação em vigor.

▪ Inscrições de grupo (mínimo de 3 pessoas) beneficiam de uma

redução de 10% no valor apresentado.
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Baker Tilly

A Baker Tilly é uma das maiores organizações mundiais que presta serviços de auditoria e

consultoria. Desenvolve a sua atividade em 147 países, através de 800 escritórios, contando

com mais de 34 000 profissionais e uma faturação mundial de USD 3,8 mil milhões.

O acesso à rede internacional de especialistas da Baker Tilly International permite-nos adquirir

os conhecimentos necessários para o acompanhamento dos desafios de índole internacional

apresentados pelos clientes.

Escritórios

Lisboa

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 1ºB

1070-067 Lisboa

+351 210 988 710

Portugal

Porto

Rua Júlio Dinis, nº204, Office 312

+351 222 442 768

Portugal

Leiria

Galerias Eurosol

Rua D. José Alves Correia da Silva

2414-010 Leiria

+351 965 230 852

Portugal

Baker Tilly (Portugal)

Conecte-se à Baker Tilly

www.bakertilly.pt

@bakertillyportugal

Baker Tilly Portugal

Local Executive Program – Master in Taxation

▪ Lisboa – Baker Tilly Lisboa (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 108 1-B)

▪ Porto – ANPME (Rua Júlio Dinis, n.º 210)


