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Curso  Mestrado em Gestão – Especialidade 
Contabilidade 

Ano letivo 2012/2013 

Unidade Curricular Fiscalidade Nacional e Internacional ECTS 6 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 1º Horas de trabalho globais 

Docente (s) Germano Aguilar Cardoso  

Maria de Fátima David 

Total 168 Contacto 136 

Coordenador da área 

disciplinar 
Victor Manuel Lopes Simões 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências essenciais, teóricas e práticas, ao nível 

da fiscalidade aplicada num contexto nacional e internacional. 

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Fiscalidade Nacional 

1.1. Abordagem ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

1.2. Imposto sobre o Valor Acrescentado 

1.2.1. Localização das operações tributáveis 

1.2.2. Regime do IVA nas operações internacionais 

 

2. Fiscalidade Internacional 

2.1. Harmonização fiscal na União Europeia     

2.2. Directiva da reunião de capitais 

2.3. Directiva da Poupança 

2.4. Fiscalidade e comércio electrónico 

2.5. Controlo da Concorrência Fiscal Prejudicial na UE e na OCDE 

2.6. Convenção Modelo da OCDE para Evitar a Dupla Tributação 

2.7. Cooperação administrativa e a assistência mútua em matéria de cobrança de impostos 

 
 

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

1. Fiscalidade Nacional 
(com o objectivo do estudante obter conhecimentos e competências essenciais, teóricas e 
práticas, ao nível da fiscalidade aplicada num contexto nacional) 

2. Fiscalidade Internacional 
(com o objectivo do estudante obter conhecimentos e competências essenciais, teóricas e 
práticas, ao nível da fiscalidade aplicada num contexto internacional) 
 

 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Mercado Interno e Estratégias de Actuação Comunitária. Coimbra: Almedina.  

Pinto, N.M.S.C. (2011). A Tributação das Sociedades não Residentes sem Estabelecimento 
Estável em Portugal. Porto: Vida Económica.  

Sanches, J.L.S.S. (2006). Os Limites do Planeamento Fiscal. Coimbra: Coimbra Editora. 

Xavier, A. (2007). Direito Tributário Internacional. 2.ª Ed. Coimbra: Almedina. 

Códigos Tributários - 4ª Edição, Coimbra, Almedina, 2012. 

Colectânea Tributária Anotada, Lisboa, PWC, 2012. 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; 
Seminário; Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho 
colaborativo; Sessões de colaboração periódica. 
 
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a classificação da frequência 
(com consulta) for igual ou superior a dez (10) valores, sendo dispensado de exame, numa 
escala inteira entre zero e vinte  
 
Avaliação final: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação contínua da 
unidade curricular ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do 
exame (com consulta) seja igual ou superior a dez (10) valores, numa escala inteira entre 
zero e vinte. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

• Método expositivo teórico-práctico com utilização de meios audiovisuais - para que o 
estudante ganhe conhecimentos na área da fiscalidade nacional e internacional através 
da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios 
audiovisuais; 

• Estudo de casos – para que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos 
principais aspectos relacionados com teoria fiscal nacional e internacional, implicando 
uma abordagem prática através de estudo de casos; 

• Seminário - para que o estudante ganhe conhecimentos na área da fiscalidade nacional e 
internacional em contexto real através das experiências de personalidades de 
reconhecido mérito; 

• Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – para que o estudante aceda 
aos conteúdos da unidade curricular através de novos métodos, atividades e ferramentas 
de comunicação, através das quais o estudante acede aos conteúdos da unidade 
curricular e domina as ferramentas, conceitos, metodologias e técnicas que reforçam a 
sua capacidade de actuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para optimizar o 
seu desempenho na área fiscalidade nacional e internacional; 

• Ferramentas de trabalho colaborativo - para que o estudante participe de forma 
interventiva e pró-activa na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas que 
lhe permitam desenvolve a capacidade crítica de ação no domínio da fiscalidade nacional 
e internacional; 

• Sessões de colaboração periódica - para que o estudante reforce a sua capacidade de 
atuação crítica e consolide conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe 
garantam uma visão global para optimizar o seu desempenho na área da fiscalidade 
nacional e internacional. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Docente:  Germano Cardoso & Fátima David (sdavid@ipg.pt) 

Telef: + 351 271 220 120 (Gab. 49) 

Horário de Atendimento: 5ª feira (17h30-18h30) 
 

Coordenador da Área Científica: Victor Simões (vmls@ipg.pt)    

                     Telef: + 351 271 220 120 (Gab. 52) 

9. OUTROS 

Não aplicável. 


