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O grupo On.Corporate nasceu em Lisboa no início da
década de 90 em resultado da vontade de diversos
profissionais das áreas jurídica, contabilística e de
gestão, que decidiram criar serviços conjuntos de valor
acrescentado para clientes portugueses e empresas
estrangeiras interessadas em investir em Portugal.

Em 2005, com a experiência de cerca de uma década
de atuação no mercado Português, é, então,
implementado o processo de internacionalização
através do início de operações em África, integrando
sobretudo o acompanhamento de vários clientes com
investimentos em Angola e Moçambique.

A On.Corporate tornou-se então numa empresa de
Consultoria e Assessoria Empresarial, com enfoque nas
áreas financeira, fiscal e de recursos humanos,
posicionando-se no mercado como um parceiro de
negócios dos seus clientes, proporcionando-lhes o
conhecimento global do respetivo core business de
forma rigorosa e personalizada.

Atualmente, a On.Corporate está presente em Lisboa,
Funchal, Luanda e Maputo.

Com horizontes alargados e acompanhando as tendências
de mercado, a On.Corporate tem como ambição torna-se
uma empresa de referência no mercado nacional e
internacional, continuando a prestar serviços de elevada
qualidade e em estreita proximidade com o cliente.

Confiança, Confidencialidade, Criação de Valor
Acrescentado e Transparência são os valores pelos quais a
On.Corporate se pauta e se orgulha, construindo, assim, a
base da sua relação com os seus clientes.
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QUEM SOMOS

MISSÃO 

VALORES



FAZEMOS
O QUE 

PESSOAS COLECTIVAS

▪ Apoio no âmbito de inspecções fiscais levadas a 
cabo pela Administração Geral Tributária;

▪ Quantificação, determinação e qualificação dos 
impostos a liquidar;

▪ Quantificação, qualificação e monitorização de 
benefícios fiscais;

▪ Gestão da utilização e recuperação de prejuízos 
fiscais;

▪ Análise e quantificação de impostos diferidos e 
eventuais contingências; 

▪ Optimização fiscal de grupos de sociedades 
tanto a nível nacional como a nível internacional;

▪ Planeamento fiscal dos investimentos em Angola 
e no Estrangeiro;

▪ Gestão fiscal do financiamento, da 
reestruturação da dívida e das operações de 
tesouraria;

▪ Determinação de localizações fiscalmente 
eficientes para sociedades holding.
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FUSÕES E AQUISIÇÕES

▪ Realização de buy-side due diligences,

▪ Estruturação de alternativas de aquisição/venda 
fiscalmente eficientes;

▪ Apuramento e gestão dos riscos fiscais 
decorrentes de venda, aquisição ou 
reorganização;

▪ Apoio fiscal na negociação e revisão de contratos 
de compra e venda;

▪ Apoio na implementação das soluções 
fiscalmente eficientes adaptadas, após a 
conclusão da aquisição e monitorização dos seus 
impactos;

▪ Preparação da actividade da empresa ou do 
grupo para maximização do retorno decorrente 
do investimento.

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

▪ Revisão e diagnóstico da política de preços de
transferência;

▪ Apoio na definição e implementação de políticas
de preços de transferência;

▪ Elaboração de análises de comparabilidade para
identificar os termos e condições de mercado;

▪ Análise da cadeia de valor do grupo com vista à
optimização fiscal e à gestão da taxa efectiva de
tributação global;

▪ Preparação, organização, actualização e revisão
da documentação de preços de transferência;

▪ Preparação, organização e actualização do
dossier de preços de transferência.

O QUE 

FAZEMOS?
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GESTÃO FISCAL

▪ Assistência Fiscal recorrente;

▪ Apoio no âmbito da optimização fiscal;

▪ Preparação e submissão ou revisão das 
declarações fiscais (Imposto Industrial, IRT, Selo, 
Consumo, IAC, Dossier Fiscal e Segurança Social);

▪ Controlo do cumprimento das obrigações 
Fiscais;

▪ Análise e quantificação de impostos correntes e 
diferidos;

▪ Publicações periódicas de newsletters, 
informação fiscal relevante e outros documentos 
dedicados à actualidade fiscal.

O QUE 

FAZEMOS?

PESSOAS SINGULARES

▪ Quantificação, qualificação e monitorização dos
impostos que incidem sobre as pessoas
singulares;

▪ Gestão fiscal da aquisição, acumulação,
detenção e transmissão depatrimónio;

▪ Transmissão onerosa ou gratuita de activos e de
património;

▪ Assessoria fiscal a Empreendedores e Empresas
Familiares.
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CONTACTOS
OS NOSSOS

PAULO BUSCA
Tax Manager
M +244 945 046 308
M +351 968 362 171
E paulo.busca@oncorporate.com

LUÍS FERREIRA
Managing Director
M +244 932 378 640
M +258 844 139 173
M +351 938 878 479
E luis.ferreira@oncorporate.com

PAULO CHEGADO
Managing Director
M +244 924 068 181
M +258 844 856 846
M +351 938 878 472
E paulo.chegado@oncorporate.com
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LISBOA

Avenida da República, N.º 32 
4.º Direito, 1050-193 Lisboa 
T + 351 217 613 220 
E geral@oncorporate.com

FUNCHAL
Avenida Arriaga N.º 77 
Edifício Marina Fórum, 6.º 
9000-060 Funchal
T +351 291 202 400 
E geral@oncorporate.com

LUANDA
Avenida Samora Machel
Edifício Masuika Office Plaza Bloco 
B – 4.º A Talatona - Luanda
M +244 926 904 937 
E geral@oncorporate.com

MAPUTO
Av. 25 de Setembro 1821
Sala 107, Maputo
M +244 926 904 937 
E geral@oncorporate.com

https://www.linkedin.com/company/oncorporate---contabilidade-e-assessoria-empresarial-lda-?trk=company_logo
https://www.instagram.com/on.corporate/
https://www.facebook.com/oncorporate/

