FORMAÇÃO

DUE DILIGENCE FINANCEIRA, FISCAL E LEGAL
Lisboa: 27/06/19 | Porto: 06/06/19
Horário: 9h30 - 12h30 e 14h00 - 18h00
Formadores: Filipa Moreira Ribeiro (M&A Tax Senior Manager na PwC), João Anacoreta Correia (Sócio da Morais Leitão),
Sandie Costa (Deals Director na PwC)

objetivos
•
•
•

Permitir o conhecimento das diferentes fases de uma transação, bem como os seus desafios;
Permitir a compreensão do processo de Due Diligence financeiro, legal e fiscal, qual o output e o
processo de incorporação na tomada de decisão.
Identificar e compreender os drivers da formalização de uma operação por via de um Acordo de
Compra e Venda (SPA);

destinatários
Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, contabilistas certificados, contabilistas públicos,
responsáveis pela área contabilística e/ou financeira, consultores financeiros, fiscais ou legais,
profissionais de auditoria, contabilidade ou fiscalidade, advogados, jurisconsultos, analistas, controlers,
investors relations, estudantes de especialização em áreas conexas à auditoria, outros profissionais
interessados.

razões para participar
O sucesso de uma transação implica o envolvimento de uma equipa multidisciplinar que assegure que o
negócio como um todo é o mais vantajoso na perspetiva pretendida (cliente ou vendedor). Para tal ser
possível, além uma capacidade de negociação, é necessária que as áreas que pretendemos cobrir nesta
formação (financeira, fiscal e legal) estejam devidamente asseguradas. A experiência profissional dos
formadores permitirá dotar os participantes de competências úteis caso sejam envolvidos em transações.

programa
1. As diferentes fases de uma transação;
2. Tipologia de due diligence;
3. Contrato de compra e venda – pressupostos do preço; declarações e garantias;
4. Due Diligence Financeiro – mecanismos de preço e ajustamentos resultantes do due diligence
financeiro;
5. Due Diligence Fiscal – principais desafios; contingências fiscais mais comuns; análise de SPA numa
perspetiva fiscal – principais preocupações e armadilhas
6. Due diligence Legal – principais preocupações
7. Contrato de venda e compra – repercussão dos resultados dos relatórios de DD

preço
ROCs e colaboradores: 100 €, outros profissionais: 150 €

