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“FISCALIDADE DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA” DEBATIDA NO CURIA TECNOPARQUE 
 

O auditório do Curia Tecnoparque, em Tamengos, recebeu, no passado dia 4 de abril, a 

conferência “A fiscalidade dos preços de transferência”, organizada pelo Município de Anadia, no 

âmbito do programa “Invest em Anadia”, e pela PWC – PricewaterhouseCoopers, em parceria com a 

Associação Comercial e Industrial da Bairrada – ACIB e a Associação Industrial do Distrito de Aveiro – 

AIDA. 

O vereador da Câmara Municipal de Anadia, Ricardo Manão, deu as boas-vindas aos 

participantes, referindo que o tema em análise - preços pelos quais uma empresa transfere bens, 

direitos ou presta serviços a outra entidade, com a qual esteja em situação de relações especiais - “é 

algo complexo”, daí “a pertinência em debatê-lo para que todas as dúvidas possam ser esclarecidas”. 

Deixou um agradecimento público à equipa da PWC e aos parceiros pela colaboração na realização do 

evento. 

As cerca de quatro dezenas de pessoas presentes tiveram oportunidade de ficar a conhecer 

novidades em domínios como a “Relevância da fiscalidade dos preços de transferência: da gestão ao 

cumprimento de obrigações fiscais”, os “Recentes desenvolvimentos legislativos em Portugal: o que fica 

por fazer?”, as “Tendências internacionais da fiscalidade dos preços de transferência: prestação de 

serviços intragrupo, ativos intangíveis e propriedade intelectual, operações financeiras intragrupo, 

conversão de modelos de negócio”, ou a “Organização da documentação fiscal dos preços de 

transferência: aspetos críticos”. Ao longo da conferência, os técnicos da PWC foram aflorando a 

legislação relacionada com o tema, e, simultaneamente, esclarecendo algumas questões e dúvidas que 

iam sendo colocadas pelos presentes. 
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