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No quotidiano das empresas, as mesmas estão sujeitas a ações inspetivas por 
parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Por esta razão, é importante que 
os profissionais das empresas que sejam responsáveis pela articulação com os 
inspetores tributários estejam capacitados para garantir uma boa gestão desta 
relação em contexto de ação inspetiva. 

 
 

Duração 

2 horas 
08 junho 2017 –08h30 à 10h30 
Braga (AIMinho | Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, nº 45, Ap. 99 - 4711-
954 Braga) 

 

Destinatários 

Responsáveis nas empresas pelo interface com os inspetores tributários, 
nomeadamente: 
 diretores financeiros; 
 contabilistas certificados; 
 juristas e advogados; 
 outros administrativos. 

 

Metodologia 

 Método expositivo e ativo. 

 

Formador(a) 
 
 

 
 
 

 

Dra. Joana Tavares de Oliveira 
 Advogada com mais de 15 anos de experiência 

na área da fiscalidade empresarial e individual; 
 Presta assessoria jurídica regular a clientes 

nacionais e internacionais relativamente a 
todos os impostos do ordenamento jurídico 
nacional, bem como em matérias relacionadas 
com Segurança Social; 



PEQUENO ALMOÇO 
COMO PROCEDER EM CASO DE INSPEÇÃO DA 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

FORMAÇÃO EMPRESARIAL AIMINHO 2017 
UMA AGENDA PARA A INDÚSTRIA PORTUGUESA 
 
AIMinho – Associação Empresarial | www.aiminho.pt 
Braga: Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, 45 - Ap. 99 - 4711-954 Braga | 253 202 500 | formacao@aiminho.pt  
Viana do Castelo: Campo Sra. da Agonia, 4900-360 Viana do Castelo – Portugal | 258 801 400 | lg@aiminho.pt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Presta assessoria de forma recorrente a 
empresas que atuam nos sectores da banca e 
seguros, turismo, indústria, grande distribuição 
e energias renováveis; 

 Responsável, desde 2012, pelo departamento 
de contencioso tributário do escritório do Porto 
da Garrigues Portugal; 

 Reconhecida em diretórios internacionais na 
sua área de especialidade (Legal 500) desde 
2013. 

 

Objetivo geral 

 Esta ação permitirá aos participantes adquirir e/ou atualizar 
conhecimentos sobre os direitos e deveres dos contribuintes no 
âmbito de uma inspeção tributária, abordando não só o alcance e 
eventuais consequências deste procedimento, mas também as formas 
de reação às conclusões do mesmo  

 A sessão assentará numa abordagem prática ao tema que permita a 
intervenção e troca de experiências por parte de todos os 
participantes, num contexto informal de pequeno-almoço de trabalho. 

 

Conteúdos programáticos 

 Critérios de seleção dos contribuintes e fins da inspeção – porquê a 
minha empresa? 

 Direitos e deveres dos inspetores e dos contribuintes no âmbito da 
inspeção – o que pode ser solicitado e como? 

 Tramitação da inspeção – como se inicia, como deve decorrer e como 
termina? 

 Troca de experiências e partilha de dúvidas entre os participantes. 




