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Tributação angolana em debate

Tamanho da Letra:   

Luanda recebeu o primeiro ciclo de 

Conferências sobre Tributação, 

organizado pela Escola Nacional de 

Administração (ENAD), em parceria com 

o Programa Executivo da Reforma 

Tributaria (PERT) de Angola. No painel de 

intervenientes destaque para a sociedade 

de advogados Espanha e Associados, uma 

empresa portuguesa que desenvolve 

actividade âmbito do Direito Tributário, 

Comercial, Financeiro e Laboral. 

 

Angola organizou, nos passados dias 20 e 21 de Março, um ciclo de quatro Conferências sobre Tributação, cujo 

arranque foi dado com o tema Reforma Tributária e os Incentivos Fiscais em Angola. 

A sessão de abertura foi presidida pelo ministro das Finanças, Carlos Alberto Lopes, seguindo-se intervenções 

de especialistas em matéria fiscal, incluindo o Director e Directores adjuntos da Unidade Técnica do PERT. 

Ao longo do ciclo de conferências foram abordados diversos temas, com destaque para “A importância de um 

sistema fiscal saudável para o desenvolvimento de um país ”, “As linhas gerais da reforma tributária”, 

 “Alterações recentes ao Sistema Tributário em Angola”, “Divisão do Esforço Tributário e Incentivos Fiscais – 

Perspectivas Internacionais”, “Incentivos fiscais e aduaneiros - impacto no desenvolvimento económico e social 

”, entre outros. 

Segundo refere a PERT em comunicado, o Projecto Executivo para a Reforma Tributária teve como objectivo 

“reformar o quadro de tributação em Angola, de modo a aumentar a arrecadação de receitas para o Estado, 

fundamentais para o esforço de desenvolvimento do País. Um esforço que exige investimento em infra-

estruturas, criação de emprego, construção de escolas e hospitais, estradas, entre outros”.  

A convite da organização, Elsa Rodrigues, advogada e partner da sociedade Espanha e Associados, fez parte do 

painel de oradores com uma intervenção sobre o tema “Reformas Fiscais e Divisão do Esforço Tributário”. 

Recorde-se que a Espanha e Associados é uma empresa portuguesa que trabalha no âmbito do Direito 

Tributário, Comercial, Financeiro e Laboral, desenvolvendo ainda actividade nas áreas da formação específica 

em organismos públicos e privados.
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