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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos definidos na UC de Fiscalidade I, face as alterações normativas e legais, pretendem que 
o estudante: 

• Obtenha conhecimentos e competências na área da fiscalidade portuguesa: Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) e do regime do IVA nas transações intracomunitárias;  

• desenvolva conhecimentos e competências na área da fiscalidade portuguesa, 
especificamente ao nível dos Impostos sobre o Património - IMT e IMI e dos Impostos 
especiais, tendo subjacente as normas e os regulamentos de direito interno e internacionais, 
principalmente transposições de normativos da União Europeia. 

 
E, face ao Normativo Internacional (IAESB-IFAC), o estudante nesta UC deve adquirir os seguintes 
resultados de aprendizagem, passíveis de aplicar em ambientes de trabalho caracterizados por níveis 
moderados de ambiguidade, complexidade e incerteza, explicar a conformidade com a tributação 
nacional (portuguesa) e os seus requisitos declarativos; preparar cálculos de impostos diretos e 
indiretos para indivíduos e organizações; analisar as questões tributárias associadas a transações 
internacionais não complexas; explicar as diferenças entre planeamento tributário, elisão fiscal e 
evasão fiscal; e, ainda, descrever e explicar o contexto e âmbito de intervenção da representação dos 
sujeitos passivos por parte dos profissionais contabilistas certificados, na fase graciosa do 
procedimento tributário e no processo tributário, até ao limite a partir do qual, nos termos legais, é 
obrigatória a constituição de advogado, no âmbito de questões relacionadas com as competências 
específicas dos Contabilistas Certificados. 

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Fundamentos de direito tributário 
1.1. Lei Geral Tributária 
1.2. Código de Procedimento e de Processo Tributário 
1.3. Regime Geral das Infrações Tributárias  
1.4. Regime Complementar do Procedimento da Inspeção Tributária e Aduaneira 
 
2. Impostos Sobre o Consumo e Sobre a Despesa. 
2.1. Evolução da Tributação do Consumo 
2.1.1. Imposto Sobre o Valor Acrescentado 
2.1.1.1. Estudo do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado 
2.1.1.1. 1.Incidência 
2.1.1.1.2. Isenções 
2.1.1.1.3. Valor Tributável 
2.1.1.1.4. Taxas 
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2.1.1.1.5. Liquidação e Pagamento do Imposto 
2.1.1.1.6. Fiscalização e determinação Oficiosa do Imposto 
2.1.1.1.7. Garantias dos Contribuintes 
2.1.1.2. Regime do IVA nas Transações Intracomunitária 
2.1.1.3. Outros Diplomas Relacionados com o IVA 
2.1.1.4. Regime especial de exigibilidade do IVA nas empreitadas e subempreitadas de 
obras públicas. 
2.1.1.5. Regime especial de tributação dos bens em 2ª mão, objetos de arte, de coleção e 
antiguidades 
2.1.1.6. Regimes especiais de exigibilidade do IVA 
2.1.2. Restantes Impostos sobre o consumo 
2.2. Harmonização fiscal comunitária 
 
3. Impostos sobre o Património 
3.1. Imposto Municipal sobre Imóveis 
3.2. Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 
 
4. Impostos Especiais 
4.1. Código do Imposto sobre Veículos 
4.2. Imposto Sobre o Álcool e sobre as Bebidas Alcoólicas 
4.3. Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos 
4.4. Imposto Sobre o Tabaco 
4.5. Imposto do Selo 
 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O primeiro objetivo sensibilizar o estudante para os conhecimentos e as competências na área da 
fiscalidade portuguesa ao nível: do Imposto sobre o Valor Acrescentado e do regime do IVA nas 
transações intracomunitárias será alcançado com a lecionação do ponto 1. Fundamentos de direito 
tributário e do ponto 2. Impostos Sobre o Consumo e Sobre a Despesa 
. 
O segundo objetivo obter conhecimentos e competências de normas e regulamentos de direito 
interno e internacionais, dos Impostos sobre o Património - IMT e IMI e dos Impostos especiais 
principalmente as transposições de normativos da União Europeia será alcançado com a lecionação 
dos pontos; 3. Impostos sobre o Património e 4. Impostos Especiais. 
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Legislação: 

Diversas publicações de guias fiscais  

Assembleia da República (AR, 2021). Constituição da República Portuguesa. Lisboa: AR. 

Autoridade Tributária (AT, 2021a). Código de Procedimento e de Processo Tributário. Lisboa: AT. 

Autoridade Tributária (AT, 2021b). Código do Imposto do Selo. Lisboa: AT. 

Autoridade Tributária (AT, 2021c). Código do Imposto Municipal de Imóveis. Lisboa: AT. 

Autoridade Tributária (AT, 2021d). Código do Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis. Lisboa: AT. 

Autoridade Tributária (AT, 2021e). Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Lisboa: AT. 

Autoridade Tributária (AT, 2021f). Código do Imposto sobre Veículos. Lisboa: AT.  

Autoridade Tributária (AT, 2021g). Lei Geral Tributária Lisboa: AT. 

Autoridade Tributária (AT, 2021h). Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias Lisboa: AT 

Autoridade Tributária (AT, 2021i). Código dos Impostos especiais sobre o Consumo Lisboa: AT. 

 
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. 

Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente do 
IPG, as sessões serão em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  

 

REGRAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a classificação seja igual ou superior a dez 
valores, numa escala inteira entre zero e vinte, sendo dispensado de exame. A realização da frequência 
é obrigatória, como uma prova escrita (com consultada Legislação), com data marcada pela Direção da 
ESTG.  

Avaliação por exame na época normal: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação 
contínua, ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação seja igual ou superior a dez 
valores, numa escala inteira entre zero e vinte. A realização do exame (com consultada Legislação) é na 
data marcada pela Direção da ESTG.  

Avaliação por exame na época de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou por exame na época normal, ou não a tenha realizado, obteve aprovação quando 
a classificação do exame na época de recurso seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira 
entre zero e vinte. A realização do exame (com consultada Legislação) é em data fixada pela Direção da 
ESTG. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 
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• Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - para que o estudante 
ganhe conhecimentos na área da Fiscalidade através da dinâmica do processo de aprendizagem 
que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

• Casos de Estudo – para que o estudante ganhe conhecimentos e competências com vista a adotar 
ou aconselhar a tomada, de forma eficiente e eficaz, de decisões para cumprimento de obrigações 
fiscais, implicando uma abordagem prática através de estudo de casos; 

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

• 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 atuação 
crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar o seu desempenho na área da fiscalidade; 

• 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 desenvolver a 
capacidade crítica de ação ao nível da planificação, organização, coordenação e avaliação das 
obrigações fiscais, tendo subjacentes o cumprimento do normativo legal. 

• 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 a tomada, de 
forma eficiente e eficaz, de decisões para cumprimento de obrigações fiscais. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

 
Guarda, 30 de junho de 2021 

 
 
 
 

______________________________ _________________________________ 

Pós-Graduada Helena Pernadas              Prof Doutora Rute Abreu 

(Docente da UC)     (Coordenadora da Área Científica) 


