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NCE/21/2100240 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Gestão

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º
65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas, etc.)
(proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Gestão Fiscal

1.3. Study programme:
Tax Management

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Fiscalidade

1.5. Main scientific area of the study programme:
Taxation

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

344

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:
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<sem resposta>

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
60

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, com a redação do DL n.º 65/2018):
2 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
2 semesters

1.9. Número máximo de admissões proposto:
25

1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018).
- Ser titular do grau de licenciado ou equivalente legal, com experiência profissional mínima de 5 anos, nos domínios
da Fiscalidade ou afins (Auditoria/ Contabilidade/Direito Fiscal/Gestão), devidamente comprovada;
- Ser titular de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau
de licenciado, pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão do IPCA, com experiência profissional
mínima de 5 anos, nos domínios da Fiscalidade ou afins (Auditoria/ Contabilidade/Direito Fiscal/Gestão), devidamente
comprovada;
- Ser detentor de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade
para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão do IPCA, com
experiência profissional mínima de 5 anos, nos domínios da Fiscalidade ou afins (Auditoria/ Contabilidade/Direito
Fiscal/Gestão), devidamente comprovada.

1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018).
- Hold a bachelor's degree or legal equivalent, with a minimum professional experience of 5 years, in the fields of
Taxation or related areas (Audit/Accounting/Tax Law/Management), duly proven;
- Hold a foreign higher academic degree, which is recognized as meeting the objectives of the Bachelor's degree, by
the Technical-Scientific Council of the School of Management of the IPCA, with a minimum professional experience of
5 years, in the fields of Taxation or related areas (Audit / Accounting/Tax Law/Management), duly proven;
- Hold an academic, scientific or professional curriculum, which is recognized as attesting the capacity to carry out this
cycle of studies by the Technical-Scientific Council of the IPCA Superior School of Management, with a minimum
professional experience of 5 years, in the fields of Taxation or similar (Audit/Accounting/Tax Law/Management), duly
proven.

1.11. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Edifício da Escola Superior de Gestão – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA – Vila Frescaínha S. Martinho – Barcelos 

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
School of Management - Polytechnic Institute of Cávado and Ave
Campus do IPCA – Vila Frescaínha S. Martinho – Barcelos

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._1.13._Despacho-n.º9030_2020_RA_IPCA-40-45_compressed.pdf
1.14. Observações:

Enquadramento do mestrado:
Os mestrados profissionalizantes estão previstos no regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior,
designadamente no nº 2 do no artigo 18º, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 65/2018 de 16 de agosto, exigindo-se

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/cf0e4154-4e69-527d-dcd5-613131030232
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que estes cursos revelem forte orientação profissionalizante e estejam exclusivamente destinados para a formação de
estudantes que demonstrem ter experiência profissional prévia.
A assessoria fiscal das empresas converteu-se, nos últimos tempos, num elemento essencial para conseguir um
correto cumprimento das obrigações tributárias e uma adequada planificação fiscal. Assumindo a Fiscalidade um
carácter cada vez mais dinâmico e abrangente, o seu estudo está sujeito a uma contínua atualização, conduzindo, o
domínio das principais opções fiscalmente mais favoráveis, a diversificadas exigências de especialização e
profissionalismo, que justificam a criação de um curso de Mestrado Profissionalizante em Gestão Fiscal, com o qual
se pretende proporcionar a especialização de conhecimentos necessários ao exercício adequado da assessoria fiscal,
particularmente num meio empresarial caracterizado predominantemente por micro e pequenas empresas.
Fruto da consolidada experiência da ESG-IPCA na área da Fiscalidade, foi possível recolher juntos de empresas locais
a perceção da importância da existência de um curso de mestrado profissionalizante nesta área. Foi do contacto com
as empresas que recolhemos contributos para a construção da estrutura do curso; foi deste contacto, também, que
resultou um conjunto de parcerias de empresas que manifestam o interesse em que os seus colaboradores
frequentem o curso e que se mostram disponíveis para acolher os possíveis estagiários.

1.14. Observations:
Master's framework:
Professional master's degrees are provided for in the legal regime of higher education degrees and diplomas, namely
in paragraph 2 of article 18, with the wording given by Decree-Law n.º 65/2018 of August 16, requiring that these
courses show strong vocational guidance and are exclusively intended for the training of students who demonstrate
prior professional experience.
The tax advice of companies has become, in recent times, an essential element to achieve correct compliance with tax
obligations and adequate tax planning. As Taxation assumes an increasingly dynamic and comprehensive character,
its study is subject to continuous updating, leading, to the domain of the main fiscally more favorable options, to
diversified demands of specialization and professionalism, which justify the creation of a Master's course
Professionalizing in Tax Management, with the aim of providing the specialization of knowledge necessary for the
proper exercise of tax advice, particularly in a business environment predominantly characterized by micro and small
companies.
As a result of the consolidated experience of ESG-IPCA in the area of Taxation, it was possible to gather together from
local companies the perception of the importance of the existence of a professional master's course in this area. It was
from the contact with the companies that we gathered contributions for the construction of the course structure; it was
also from this contact that resulted a set of partnerships between companies that express their interest in having their
employees attend the course and that are available to welcome potential interns.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Pedagógico da ESG

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico da ESG

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato_Ata7_CP_7_out_2021_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Técnico-científico da ESG

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Técnico-científico da ESG

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato_Ata14_CTC_13_Out_2021_Mestrado_Gestão_Fiscal_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Académico - IPCA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico - IPCA

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._extrato_ata_CAcademico_compressed.pdf

 
Mapa I - Empresas_1

2.1.1. Órgão ouvido:
 Empresas_1

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
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https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/405ed957-569c-45b8-b341-61681b4770f8
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2.1.2._Decl_1_compressed.pdf

Mapa I - Empresas_2

2.1.1. Órgão ouvido:
 Empresas_2

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Decl_2_compressed.pdf

 
Mapa I - Empresas_3

2.1.1. Órgão ouvido:
 Empresas_3

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Decl_3_compressed.pdf

 
Mapa I - Empresas_4

2.1.1. Órgão ouvido:
 Empresas_4

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._E-mail_1.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 O Mestrado em Gestão Fiscal visa assegurar a obtenção pelo aluno de uma especialização de natureza profissional na
área da Fiscalidade, numa perspetiva de aprendizagem multidisciplinar e ao longo da vida, permitindo desenvolver
conhecimentos que permitam a aplicação prática no domínio da gestão fiscal interna e internacional, dedicando-se
especial atenção aos temas fiscais e tributários, à auditoria/gestão fiscais, introduzindo novos temas como as
especificidades dos benefícios fiscais, segurança social, impostos especiais de consumo, infrações e contencioso
fiscal, cujo conhecimento é indispensável aos profissionais que o vão frequentar.

 Através da metodologia de problem-based learning, que centra a aprendizagem no aluno e o prepara para o contexto
real de trabalho, pretende-se desenvolver a capacidade de resolução de casos práticos ligados ao tecido empresarial,
de natureza multidisciplinar, estimulando a capacidade de raciocínio, análise crítica e as competências de
investigação.

 

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The Master's in Tax Management aims to ensure that the student obtains a professional specialization in the area of

Taxation, in a perspective of multidisciplinary and lifelong learning, allowing the development of knowledge that allows
practical application in the field of internal and international tax management, Dedicating special attention to tax and
tax issues, auditing/tax management, introducing new issues such as the specifics of tax benefits, social security,
excise duties, infractions and tax litigation, whose knowledge is essential for professionals who will attend.

 Through the problem-based learning methodology, which centers learning on the student and prepares him for the real
work context, it is intended to develop the ability to solve practical cases linked to the business fabric, of a
multidisciplinary nature, stimulating the capacity for reasoning , critical analysis and research skills.

 

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 O curso promove uma sólida formação em gestão fiscal empresarial traduzida nos seguintes CONHECIMENTOS

 Domínio da legislação inerente ao sistema fiscal português
 Domínio da doutrina e jurisprudência inerente ao sistema fiscal português

 Compreensão de forma sistemática dos impostos no quadro fiscal português
 Compreensão da problemática que as empresas enfrentam em regimes fiscais diferenciados

 COMPETÊNCIAS
 Planeamento fiscal consciente e rigoroso das empresas orientado por princípios éticos;

 Avaliação do impacto fiscal das decisões tomadas na vida empresarial;
 Adaptabilidade perante num quadro de crescente complexidade nacional e internacional;

 Implementação de soluções fiscais integradas e adequadas;
 Análise e avaliação dos diferentes cenários de enquadramento fiscal;

 APTIDÕES
 Pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas em regimes fiscais diferenciados;

 Planeamento fiscal ético e sustentado;
 Práticas ao nível da utilização de novas tecnologias de informação e comunicação
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3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The course promotes a solid training in corporate tax management translated into the following KNOWLEDGE:
Domain of legislation inherent to the Portuguese tax system;
Domain of the doctrine and jurisprudence inherent in the Portuguese tax system;
Systematic understanding of taxes in the Portuguese tax system;
Understanding the problems faced by companies in differentiated tax systems.
COMPETENCES:
Conscious and rigorous corporate tax planning guided by ethical principles;
Assessment of the tax impact of decisions taken on business life;
Adaptability in a context of increasing national and international complexity;
Implementation of integrated and appropriate tax solutions;
Analysis and assessment of the different tax framework scenarios;
SKILLS
Critical thinking and problem-solving skills in differentiated tax regimes;
Ethical and sustained tax planning;
Practical in the use of new information and communication technologies

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

De acordo com a sua Missão, e no sentido de uma resposta adequada a contextos de mudança e espaços de gestão
de dinâmicas locais e globais de desenvolvimento e inovação, aproveitando as oportunidades e minimizando as
ameaças, o IPCA assume como fundamentais os seguintes valores: Ética; Excelência; Ensino Inclusivo, Inovador e
Flexível; Transferência e Valorização do Conhecimento; Competitividade e o Empreendedorismo.
A criação deste ciclo de estudos enquadra-se no Plano Estratégico do IPCA 2017-2021, documento que norteia as
prioridades e iniciativas estratégicas do Instituto para este período; o objetivo estratégico OE9 do Plano Estratégico
consiste em garantir uma oferta formativa de qualidade e adequada às expectativas do mercado de trabalho.
Enquadra-se também nos objetivos do PRR ao nível do programa “Impulso Adulto”; no sentido de apoiar a conversão
e atualização de competências de adultos ativos, através de formação superior em áreas STEAM e da crescente
exigência do mercado ao nível da oferta formativa de 2.º ciclo e no envolvimento do IPCA com o tecido empresarial da
sua região de intervenção, que se manifesta disponível para esta intervenção.
Adicionalmente, a estratégia da Instituição em oferecer um novo ciclo de estudos de mestrado decorre do
reconhecimento e acreditação externa da qualidade dos seus cursos de licenciatura e da crescente exigência do
mercado ao nível da oferta formativa de 2.º ciclo.
Trata-se de um Curso que se enquadra nas áreas científicas da Escola Superior de Gestão e que, para além da área
científica de Fiscalidade, que é predominante, integra unidades curriculares de outras áreas, como o Direito.
Procura-se, assim, responder à necessidade de aumento das qualificações dos ativos, quer estes desenvolvam a sua
atividade no setor empresarial, quer no setor público.
O currículo do curso otimiza o corpo docente da ESG, em particular da área disciplinar da Fiscalidade, que inclui
docentes doutorados e especialistas nas áreas fundamentais do curso (Fiscalidade e Direito Fiscal), detentores de
curriculum académico e profissional relevante.
A experiência de vários anos da ESG na área da Fiscalidade permite uma forte ligação ao mercado de trabalho nesta
área e em áreas afins, que se traduz em protocolos e parcerias já existentes que permitem conferir ao mestrado a
componente profissionalizante e de envolvimento do tecido empresarial.
Na dimensão científica, destaca-se a existência do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade da ESG-
IPCA, acreditado pela FCT, e que tem permitido um crescente desenvolvimento da investigação aplicada na área da
Fiscalidade.
A ESG-IPCA edita ainda uma revista de circulação internacional a Tékhne – Review of Applied Management Studies
que proporciona um fórum de debate para publicação e disseminação da investigação científica e aplicada em várias
áreas da gestão, assim como promover a conexão entre a investigação académica e a realidade prática. 

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

In accordance with its Mission, and in the sense of an adequate response to changing contexts and spaces for
managing local and global dynamics of development and innovation, taking advantage of opportunities and minimizing
threats, the Institute assumes the following values as fundamental: Ethics; Excellence; Inclusive, Innovative and
Flexible Teaching; Knowledge Transfer and Valorization; Competitiveness and Entrepreneurship.
The creation of this cycle of studies is part of the Strategic Plan of IPCA 2017-2021, a document that guides the
Institute's strategic priorities and initiatives for this period; the OE9 strategic objective of the Strategic Plan is to
guarantee a quality training offer that is adequate to the expectations of the labor market. It also fits into the objectives
of the PRR at the level of the “Impulso Jovem” program; in order to support the conversion and updating of skills of
active adults, through higher education in STEAM areas and the growing demand of the market in terms of the 2nd
cycle training offer and in the IPCA's involvement with the business fabric of its region of intervention, which manifests
itself available for this intervention.
Additionally, the Institution's strategy of offering a new cycle of Master's studies stems from the external recognition
and accreditation of the quality of its degree courses and the growing market demand in terms of the 2nd cycle training
offer.
It is a course that fits into the scientific areas of the School of Management and which, in addition to the predominant
scientific area of Taxation, integrates curricular units from other areas, such as Law.
The aim is, therefore, to respond to the need to increase the qualifications of assets, whether they develop their activity
in the business sector or in the public sector.
The course curriculum optimizes the ESG faculty, particularly in the subject area of Taxation, which includes
professors with PhDs and specialists in the fundamental areas of the course (Tax and Tax Law), holders of relevant
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academic and professional curriculum.
ESG's experience of several years in the area of Taxation allows a strong connection to the labor market in this area
and in related areas, which translates into existing protocols and partnerships that allow the Master's degree to be
given a professionalizing component and involving the business fabric.
In the scientific dimension, the existence of the Research Center for Accounting and Taxation at ESG-IPCA, accredited
by the FCT, is noteworthy, and which has allowed for a growing development of applied research in the area of
Taxation.
ESG-IPCA also publishes a journal of international circulation, Tékhne – Review of Applied Management Studies,
which provides a debate forum for the publication and dissemination of scientific and applied research in various
areas of management, as well as promoting the connection between academic research and the practical reality.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que
o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) * / Branches, variants, specialization areas, specialties or
other forms of organization (if applicable)*

Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de
organização em que o ciclo de estudos se estrutura *

Branches, variants, specialization areas,
specialties or other forms of organization

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - N/A

4.2.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 N/A

4.2.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 N/A

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos** / Minimum
Optional ECTS**

Observações /
Observations

Fiscalidade FISC 54 3
Ciências Jurídico
Administrativas e Fiscais CJAF 3

(2 Items)  57 3  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - NA - 1.º ano/1.º semestre / 1st year / 1st semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 NA

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano/1.º semestre / 1st year / 1st semester
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4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional Observações /
Observations

Tributação do Rendimento das Empresas /
Corporate Income Taxation FISC semestral 168 TP-20; 6

Tributação do Consumo - IVA e RITI /
Consumption Taxation - VAT and RITI FISC semestral 168 TP-32; 6

Incentivos Fiscais às empresas / Tax
Incentives to Companies FISC semestral 84 TP-16; 3

Gestão Fiscal Empresarial / Corporate Tax
Management FISC semestral 84 TP-28; 3

Fiscalidade Internacional / International
taxation FISC semestral 84 TP-24; 3

Tributação do rendimento das pessoas
singulares e Segurança Social / Personal
income taxation and Social Security

FISC semestral 84 TP-16; 3 1

Tributações especiais: património e IECs /
Special Taxation: Heritage and IECs FISC semestral 84 TP-20; 3

Contencioso Tributário / Tax litigation CJAF semestral 84 TP-20; 3

Opção livre / Free option n/a semestral 84 TP-16 3 1

A escolher entre
UC 2.º ciclo a
funcionar no IPCA
com mínimo de
3ECTS

(9 Items)        

Mapa III - N/A - 1.º ano/2.º semestre / 1st year/2nd semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 N/A

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano/2.º semestre / 1st year/2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Estágio/Projeto /
Internship / project FISC semestral 840 OT-45; 30

(1 Item)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Tributação do Rendimento das Empresas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tributação do Rendimento das Empresas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Corporate Income Taxation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC
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4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
168

4.4.1.5. Horas de contacto:
20

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Domingos Carlos de Lemos Martins - 20 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante o desenvolvimento de capacidades de ação
no âmbito da tributação direta das pessoas coletivas, nomeadamente do imposto sobre o rendimento (IRC),
proporcionando-lhe uma base de conhecimentos aprofundada e consolidada que lhe permitirá uma melhoria de
desempenho e valorização profissional, através de uma abordagem equilibrada entre a perspetiva prática e a análise
critica da lei, da jurisprudência e da doutrina.

Considerando o exigente domínio da fiscalidade na aplicação prática da lei, pretende-se que o estudante seja
preparado de forma a percecionar implicações dos factos empresariais de sujeitos passivos de IRC no apuramento do
seu lucro tributável, da matéria coletável e da sua coleta, sempre com capacidade critica e objetiva para a ponderação
da decisão correta.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to provide to the student the development of action capabilities in the scope of direct taxation
of legal entities, namely the coorporate income tax. It is intended to give them with a deep and consolidated knowledge
base that will allow an improvement of performance and professional valorisation, through a balanced approach
between the practical perspective and the critical analysis of the law, jurisprudence and doctrine.

Considering the demanding field of taxation in the practical application of the law, it is intended that the student is
prepared to perceive the implications of business facts of corporate income taxpayers in determining their taxable
income, the taxable income and its collection, always with critical and objective capacity to consider the correct
decision

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1- Compreender a incidência da tributação em IRC: âmbito objetivo e subjetivo
2 – Percecionar as isenções
3 – Detetar limitações à dedução de gastos/perdas e ao reconhecimento de rendimentos/ganhos no âmbito do
apuramento do lucro tributável
4 – Validar a mensuração de perdas por imparidades e provisões em ativos correntes/não correntes, assim como as
depreciações e amortizações
5 - Relacionar o resultado líquido, as variações patrimoniais apuradas na contabilidade e seu efeito no apuramento do
lucro tributável
6 – Na tributação das mais-valias, ponderar possibilidades de reinvestimento com obtenção de benefício fiscal
subjacente
7 – Detetar efeitos da dupla tributação económica e jurídica;
8 – Articular processos e procedimentos nas situações de neutralidade fiscal nas fusões, cisões e entradas de ativos e
permuta de partes sociais e na liquidação de sociedades
9 - Liquidar de forma correta o imposto
10 – Percecionar as obrigações acessórias, direitos e garantias dos sujeitos passivos

4.4.5. Syllabus:
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1- Understand the incidence of CIT taxation: objective and subjective scope
2 – Perceive the exemptions
3 – Detect limitations on the deduction of expenses/losses and the recognition of income/gains in the calculation of
taxable income
4 – Validate the measurement of impairment losses and provisions on current/non-current assets, as well as
depreciation and amortization
5 - List the net result, the equity variations determined in the accounting and their effect on the calculation of taxable
income
6 – In the taxation of capital gains, consider reinvestment possibilities with obtaining an underlying tax benefit
7 – Detect the effects of double economic and legal taxation;
8 – Articulate processes and procedures in situations of tax neutrality in mergers, spin-offs and inflows of assets and
exchange of shareholdings and in the liquidation of companies
9 - Correctly settle the tax
10 – Perceive the ancillary obligations, rights and guarantees of taxable persons

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A análise da legislação, da interpretação da mesma e aplicação prática dos conhecimentos estimula o
desenvolvimento da autonomia dos estudantes. 
Neste contexto, foram definidos conteúdos programáticos permissivos de levar o estudante a desenvolver capacidade
de autonomia e de alcançar objetivos de aplicação correta do código do imposto sobre o rendimento das pessoas
coletivas e no cumprimento das obrigações, ou exercício de direitos, que o mesmo confere aos respetivos sujeitos
passivos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The analysis of the legislation, its interpretation and practical application of the knowledge stimulates the development
of the students' autonomy.

In this context, programmatic contents were defined to lead the student to develop autonomy capacity and to achieve
objectives of correct application of the corporate income tax code and in the fulfilment of the obligations, or exercise
of rights, that it confers to the respective taxpayers.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Considerando que a UC é lecionada num curso de formação avançada para profissionais da área da contabilidade e
fiscalidade, os conteúdos programáticos foram ajustados para que o docente possa, através de uma exposição
teórico-prática, explanar e demonstrar a tributação do rendimento de pessoas coletivas através de:

- Análise do código do imposto sobre o rendimento;

- Visionamento de apresentações com os conteúdos temáticos definidos;

- Documentos de texto e em suporte audiovisual;

- Análise de jurisprudência nacional e comunitária.

A avaliação será efetuada através da elaboração de dois trabalhos práticos, sendo um deles de apresentação
obrigatória. Os trabalhos terão uma ponderação de 35% cada e a apresentação de 30%, sendo a definir pelo docente
qual dos trabalhos será apresentado pelo estudante

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Considering that the UC is taught in an advanced training course for professionals in the area of accounting and
taxation, the programmatic contents were adjusted so that the lecturer can, through a theoretical and practical
exposure, explain and demonstrate the taxation of corporate income through:

- Analysis of the income tax code;

- Viewing of presentations within defined thematic content;

- Text documents and audiovisual support;

- Analysis of national and community jurisprudence.

The assessment will be made through the elaboration of two practical assignments, one of which will be orally
presented. The works will have a ponderation of 35% each and the presentation of 30%. The lecturer will define which
of the works will be presented by the student

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O presente programa assenta no aprofundamento e consolidação de uma formação previamente obtida através de
formação académica ou em contexto de trabalho, visando a valorização profissional e o mais abrangente
conhecimento nas áreas científicas da tributação direta.
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Para o efeito, serão desenvolvidos casos práticos que, de preferência, terão por base a jurisprudência nacional e
comunitária relacionada com as temáticas em estudo.

No final da UC, os estudantes deverão demonstrar capacidade de elaborar trabalho autónoma que evidencie a
aprendizagem e consolidação das matérias constantes do conteúdo programático.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This programme is based on the deepening and consolidation of a training previously obtained through academic
training or in a work context, aiming at professional

enhancement and the most comprehensive knowledge in the scientific areas of direct taxation.

For this purpose, practical cases will be developed, preferably based on national and European jurisprudence related
to the topics under study.

At the end of the course, students must be able to show ability to develop autonomous work that shows the learning
and consolidation of the subjects included in the syllabus.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas

Jurisprudência nacional e comunitária

Legislação complementar a indicar pelo docente

Relatório da comissão do IRC (2013)

Manual de preenchimento da modelo 22

Courinha, Gustavo Lopes - Manual do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, Almedina, 2019.

Marques, Rui - Código do IRC Anotado e Comentado, Almedina, 2020.

Mapa IV - Tributação do Consumo - IVA e RITI

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tributação do Consumo - IVA e RITI

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Consumption Taxation - VAT and RITI

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 168

4.4.1.5. Horas de contacto:
 32

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Rui Manuel Pereira Costa Bastos - 32 horas
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular oferece uma cobertura das questões fiscais relacionadas com a tributação do consumo, numa
perspetiva de abordagem prática, contemplando o devido enquadramento no âmbito do sistema comum do IVA e nos
aspetos de harmonização fiscal. Pretende-se proporcionar a compreensão de aspetos internacionais da tributação
geral do consumo para dotar os estudantes com as competências necessárias para analisar, aconselhar e resolver
problemas que as empresas têm de enfrentar relativamente à aplicação do IVA no contexto interno e internacional. No
final desta unidade curricular os alunos deverão ser capazes de:
- compreender o mecanismo de cálculo do IVA, identificando as operações tributáveis e os sujeitos passivos
- distinguir os tipos de isenções de IVA e como elas afetam o direito à dedução
- calcular o valor tributável do IVA, a taxa aplicável a cada operação e o montante do IVA a deduzir
- identificar e resolver problemas relacionadas com a tributação geral do consumo

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit offers a coverage of fiscal issues related to consumption taxation, in a practical approach
perspective, contemplating the proper framework within the scope of the common VAT system and in the aspects of
fiscal harmonization. This program aims to provide an understanding of international aspects of general consumption
taxation in order to provide students with the necessary skills to analyse, advise and solve problems that companies
have to face regarding the application of VAT in the domestic and international context. On completion of this course,
students should be able to: - understand the calculation mechanism of VAT, identifying the taxable transactions and
taxable persons; - distinguish the types of VAT exemptions and how they affect the right to deduct; - calculate the VAT
taxable amount, the rate that should be applied and the amount of VAT deductions; - formulate and resolve problems in
a technically and scientifically structured way;

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O processo de harmonização da tributação indireta no seio da UE
2. A Incidência objetiva
3. Incidência subjetiva
4. Localização das operações
5. Incidência temporal
6. Isenções
7. Valor Tributável e taxas
8. Deduções: condições, deduções parciais e regularizações
9. Obrigações do Sujeito Passivo em sede de IVA
10. Regimes especiais e particulares de tributação
11. Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias

4.4.5. Syllabus:
1. The process of harmonization of indirect taxation in the EU
2. Taxable transactions
3. Taxable persons
4. Territoriality - place of taxable transactions
5. Temporal impact
6. Exemptions
7. Taxable amount and VAT Rates
8. Deductions: conditions, partial deductions and adjustments
9. Obligations of taxable persons and certain non-taxable persons
10. Special schemes
11. VAT Regime on Intra-Community Transactions

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Como profissionais da área da Fiscalidade, os alunos deverão conhecer aprofundadamente o regime de tributação do
consumo e a sua aplicação num contexto nacional e internacional. Existindo um profundo grau de harmonização da
tributação do consumo a nível da EU, a abordagem terá que iniciar pela análise e estudo dos conceitos, princípios,
normas e principais evoluções recentes da matriz comunitária do IVA, o que permite a compreensão necessária para o
aprofundamento do restante conteúdo do programa. Os aspetos essenciais de caracterização e funcionamento do
mecanismo do IVA serão abordados para que na sua atividade profissional os alunos sejam capazes de enquadrar
devidamente, no âmbito da tributação indireta, as operações realizadas pelas entidades onde exercem a sua atividade,
conhecendo os seus direitos e deveres, os prazos e formalidade associados ao seu cumprimento bem como os meios
para reagir em caso de discordância com a atuação das entidades fiscais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As professionals in the field of Taxation, students should have an in-depth knowledge of the consumption taxation
regime and its application in a national and international context. As there is a deep degree of harmonization of
consumption taxation at EU level, the approach will have to start with the analysis and study of the concepts,
principles, norms
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and main recent evolutions of the Community VAT matrix, which allows for the necessary understanding to deepen the
remaining program content. The essential aspects of characterization and functioning of the VAT mechanism will be
addressed so that in their professional activity students are able to properly frame, within the scope of indirect
taxation, the operations carried out by the entities where they carry out their activity, knowing their rights and duties,
the deadlines and formalities associated with its compliance, as well as the means to react in case of disagreement
with the performance of tax entities

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem e avaliação:
A matéria lecionada em sessões de exposição, discussão e aprendizagem interativa, com recurso a legislação e
jurisprudência nacional e internacional;
A abordagem das matérias será sobretudo assente numa vertente prática, através da realização de casos práticos e de
estudo de casos;
Será incentivada a participação, interação e dinâmica dos estudantes, fomentando a proximidade entre estudantes e
professor.
Aos estudantes será requerida a preparação prévia de cada aula, a sua efetiva presença e estimulada a sua
participação ativa, seja de forma autónoma seja num grupo de trabalho; AVALIAÇÃO: consistirá na análise de casos
práticos e/ou estudo de casos, previamente distribuídos aos estudantes, retirados da realidade económico-
empresarial subjacente, versando as áreas mais atuais e relevantes dos diversos impostos do sistema fiscal
português, sempre com uma abordagem numa perspetiva de otimização fiscal.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The following teaching and learning and assessment methodologies will be used:
The subject will be taught in exposition, discussion and interactive learning sessions, using national and international
legislation and jurisprudence analysis
The approach to the matters will be mainly based on a practical aspect, through the realization of practical cases and
case studies;
The participation, interaction and dynamics of students will be encouraged, fostering proximity between students and
the teacher
Students should prepare in advance each class, their effective presence and encourage their active participation,
whether autonomously or in a work group;
EVALUATION: will consist of the analysis of practical cases and/or case studies, previously distributed to students,
taken from the underlying economic and business reality, dealing with the most current and relevant areas of the
various taxes of the Portuguese tax system, always with an approach from a perspective of tax optimization

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Considerando os objetivos definidos para a unidade curricular e o enquadramento do curso de natureza
profissionalizantes, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, com a exposição teórica e realização
de exercícios, bem como a discussão de casos práticos e análise de jurisprudência, revelam-se as metodologias mais
adequada. A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado, designadamente os cadernos de apoio teórico e de exercícios elaborados para a UC. A discussão dos
artigos da atualidade deve também ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e apelando ao
espírito crítico dos alunos. O docente deve promover a realização de exercícios práticos que permitam a consolidação
de determinadas temáticas É da responsabilidade do docente definir previamente a calendarização das tarefas e
controlar a participação dos alunos em todas atividades programadas, bem como alertar os alunos que estão a
participar menos. Por fim, a realização testes de avaliação permitirão a necessária reflexão e aferição da aprendizagem
individual dos conteúdos lecionados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Considering the objectives defined for the curricular unit and the framework of the professionalizing course, the
teaching methodology based on theoretical-practical classes, with theoretical exposition and exercises, as well as the
discussion of practical cases and analysis of jurisprudence, reveal the most appropriate methodologies. The
acquisition of the foreseen competences should be deepened through the careful study of the material available,
namely the theoretical support notebooks and exercises elaborated for the UC. The discussion of current articles
should also be encouraged by the professor, asking pertinent questions and appealing to the critical spirit of the
students. The teacher must promote the realization of practical exercises that allow the consolidation of certain
themes. It is the teacher's responsibility to define in advance the scheduling of tasks and control the participation of
students in all programmed activities, as well as alert students who are participating less. Finally, the realization of
assessment tests will allow the necessary reflection and measurement of individual learning of the contents taught.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BASTOS, Rui C. (2014), "O Direito à Dedução do IVA - O caso particular dos inputs de utilização mista", Cadernos
IDEFF, Almedina, Coimbra. 
PALMA, Clotilde (2015), “As entidades públicas e o imposto sobre o valor acrescentado: uma ruptura no princípio da
neutralidade”, Almedina, Coimbra. 
PALMA, Clotilde, (2015), “Enquadramento das operações financeiras em imposto sobre o valor acrescentado”,
Almedina, Coimbra. 
PALMA, Clotilde (2014), “Código do IVA e RITI: notas e comentários / [coment.] Clotilde Clorico Palma e António Carlos
dos Santos”, Almedina, Coimbra. 
PALMA, Clotilde (2018), “Introdução ao imposto sobre o valor acrescentado”, Almedina, Coimbra. 
PALMA, Clotilde (2016), “Estudos de IVA III”, Almedina, Coimbra. 
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LA FERIA, Rita (2009), “The EU VAT system and the internal market”, Amsterdan: IBFD - Academic Council
BASTO, J. G. Xavier (1991), “A tributação do consumo e a sua coordenação internacional”, Cadernos de Ciência e
Técnica Fiscal, n.º 164, Lisboa.

Mapa IV - Incentivos Fiscais às empresas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Incentivos Fiscais às empresas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Tax Incentives to Companies

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 16

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Sérgio Gomes Macedo - 16 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os Incentivos Fiscais assumem cada vez mais importância no seio das organizações, fenómeno a que não é alheio o

facto da tomada de decisões depender em grande medida de um correto enquadramento fiscal das inúmeras
situações, em contextos diferenciados, com que se deparam os diversos agentes intervenientes num mercado cada
vez mais globalizado. Toda a matéria lecionada será objeto de tratamento teórico, sendo complementada com uma
abordagem prática, privilegiando a análise de casos concretos, de forma a dotar os alunos de preparação fiscal sólida
para dar uma resposta adequada aos problemas de gestão fiscal, quaisquer que sejam as normas fiscais em vigor.
Terminada a Unidade Curricular, os alunos deverão ser capazes de: 

 -Dar aconselhamento fiscal aos problemas colocados em matéria de incentivos fiscais; e
 -Estar preparados para dar uma resposta adequada aos problemas fiscais específicos das empresas e dos indivíduos,

quaisquer que sejam as normas fiscais em vigor.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Tax Incentives are becoming a phenomenon increasingly important within organizations. That is not alien to the fact

that management decisions depend largely on a proper tax framework of the numerous situations in different contexts,
facing the various actors involved, in an

 
increasingly globalized market. All matter taught at Tax Incentives will be done based on a theoretical treatment object,
complemented with a practical approach, focusing on the analysis of specific cases in order to provide students with
solid tax preparation (to give them an adequate response to tax management problems, whatever tax rules in force).
After the Course, the students will be able to:

 • Provide tax advice to the problems posed on tax incentives and;
 • Be prepared to respond adequately to the specific tax problems of companies and individuals, whatever the tax rules

in force.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Os Benefícios Fiscais em Portugal: Considerações teóricas/Princípios Gerais * Estatuto dos Benefícios Fiscais
- Âmbito e Aplicação
- Conceito de Benefício Fiscal
- Caducidade dos Benefícios Fiscais
- Benefícios Fiscais automáticos e dependentes de reconhecimento
- Impedimento de reconhecimento do direito a Benefícios Fiscais
- Extinção dos Benefícios Fiscais - Os Benefícios Fiscais com caráter estrutural
2. Incentivos Fiscais ao Investimento* Código Fiscal do Investimento - Benefícios fiscais contratuais ao investimento
produtivo
- Regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI)
- Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR)
- Sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE II)
- Limites máximos aplicáveis aos auxílios estatais com finalidade regional

4.4.5. Syllabus:
1. Tax Incentives in Portugal: Theoretical Considerations / General Principles * Portuguese Statute of Tax Benefits
- Scope and Application - Tax Benefit Concept - Expiry of Tax Benefits
- Automatic Tax Benefits and Tax Benefits dependent on recognition
- Prevention of recognition of the right to Tax Benefits
- Extinction of Tax Benefits
- Tax Benefits with structural character
2. Investment Tax Incentives * Portuguese Investment Tax Code
- Contractual tax benefits for productive investment
- Investment support tax regime (RFAI)
- Deduction for retained earnings and reinvested (DLRR)
- Tax incentive system in business research and development (SIFIDE II)
- Maximum ceilings for regional aid

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o objetivo da unidade curricular, dado que o programa foi
concebido para abordar de forma geral os incentivos fiscais com alguma pertinência atual, nomeadamente no que se
refere a incentivos fiscais ao investimento, enquadrados na legislação fiscal portuguesa. Além da análise de conceitos
basilares, ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões a casos concretos com pertinência atual.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program content is consistent with the objective of the curricular unit, given that the program is designed to
address in a general way the tax incentives of some current relevance, namely with regard to tax credits to investment,
within the framework of Portuguese tax law. In addition, to the analysis of basic concepts, throughout the exposition of
the contents will be alluded to concrete cases with current relevance.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas dialogadas, com exposição de conteúdos, com a participação ativa dos estudantes, nomeadamente
com grupos de discussão. Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas
sempre que possível com casos reais. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo
das sessões. *Avaliação contínua: a) Trabalho individual - apresentação (PPT) de 5 minutos b) Trabalho individual –
escrito: 5 páginas (máximo) c) Assiduidade e Participação Ponderação (avaliação contínua): Apresentação individual:
40% da nota final (nota mínima de 9,5). Trabalho individual: 40% da nota final (nota mínima de 9,5). Assiduidade
(obrigatória presença em pelo menos 75% das aulas): 5%. Participação: 15% [em sessões zoom, câmara
obrigatoriamente ligada].

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Exposed lectures with content exposition, with the active participation of the students, with discussion groups. The
theoretical contents of the curricular unit will be exposed through illustrated classes whenever possible with real
cases. The sharing of relevant professional experience will be encouraged throughout the sessions. *Continuous and
face-to-face assessment a) Individual work - presentation (PPT) of 5 minutes b) Individual work - written work (5 pp) c)
Assiduity and Participation Weighting: Individual work (presentation): 40% of the final grade (minimum grade of 9.5).
Individual work (written work): 40% of the final grade (minimum grade of 9.5). Assiduity 5% (presence in at least 75% of
classes is mandatory) and Participation 15% [in zoom sessions, the camera must be connected].

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do
programa associada à apresentação de exemplos práticos possibilita uma explicitação adequada dos conteúdos face
ao público-alvo. O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Considering the objectives defined for the curricular unit and the framework of the The teaching methodology is
consistent with the objectives of the course as the program exposure associated with the presentation of practical
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examples enables an adequate explanation of the contents over the audience. The evaluation process is designed to
measure the extent to 
which skills were developed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Estatuto dos Benefícios Fiscais; Código do IRS; Código do IRC; Código do IVA; Código do IMI; Código do IMT; Código
do IS, Código Fiscal do Investimento; Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE). Oliveira, F.G.,
Leitão, A.P., Gonçalves, A., Portugal, A.M., Reis, B.S., Pinto, D.M., Martins, H., Vaz, H., Santos, J.P., Caldeira, J.C.,
Castilho, L.B., Mamede, R.P., e Nascimento, R.D. (2019). Os benefícios Fiscais em Portugal - Conceitos, metodologia e
prática, Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais. Lisboa. Dinis, Ana; Pereira, Liliana. "Os incentivos
fiscais às empresas em sede de IRC: breves reflexões sobre os benefícios fiscais ao investimento em Portugal".
Revista GESTÍN 18-19 (2019): 9-26.

Mapa IV - Gestão Fiscal Empresarial

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão Fiscal Empresarial

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Corporate Tax Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 28

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Eduardo José Jesus Oliveira - 28 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A gestão fiscal assume, cada vez mais, uma importância capital na gestão das organizações, onde a crescente

complexidade das questões fiscais apontam para as necessidades de especialização mais exigentes, o que implica,
designadamente:

 • Atualização e consolidação do sistema fiscal numa ótica multidisciplinar;
 • Desenvolvimento de conhecimentos que permitirão otimizar a gestão fiscal das organizações;

 • Identificação de estratégias de gestão fiscal com vista à optimização fiscal no âmbito dos impostos em geral, dentro
dos limites de um referencial ético.

 • Capacidade analítica e crítica do apuramento da carga tributária;
 • Capacidade para avaliar a exigibilidade ou não da exigência tributária;

 • Raciocínio lógico tributário;
 • Capacidade de percepcionar oportunidades de economia e planeamento fiscal lícito;

 • Cumprimento das obrigações tributárias.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Tax management assumes, more and more, a capital importance in the management of organizations, where the
growing complexity of tax issues points to the most demanding specialization needs, which implies, namely:
• Updating and consolidating the tax system from a multidisciplinary perspective;
• Development of knowledge that will make it possible to optimize the fiscal management of organizations;
• Identification of tax management strategies with a view to tax optimization within the scope of taxes in general, within
the limits of an ethical framework.
• Analytical and critical capacity for calculating the tax burden;
• Ability to assess the enforceability or not of the tax requirement;
• Tax logical reasoning;
• Ability to perceive opportunities for saving and lawful tax planning;
• Compliance with tax obligations.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Estratégia Fiscal: enquadramento e importância.
2.Gestão fiscal e segurança jurídica.
3. Planeamento Fiscal das Organizações: legitimidade, limites e o combate às práticas ilícitas
4. Planeamento, Riscos e Gestão Tributária
5. Controle interno e a auditoria tributária.
6. Gestão fiscal do investimento e do financiamento empresarial.
7.Gestão das obrigações jurídico-tributárias para investimentos no exterior.
8. Gestão dos impostos diretos.
9. Gestão dos Impostos sobre o consumo e património
10. Gestão da fiscalidade aduaneira e da fiscalidade Internacional.
11. Gestão dos regimes de tributação especial.
12. Gestão das contribuições sociais ou outros tributos.
13. Gestão das obrigações acessórias.

4.4.5. Syllabus:
1. Fiscal Strategy: framework and importance.
2.Tax management and legal security.
3. Tax Planning of Organizations: legitimacy, limits and the fight against illegal practices
4. Planning, Risks and Tax Management.
5. Internal control and tax auditing.
6. Tax management of investment and business financing.
7.Management of legal and tax obligations for investments abroad.
8. Management of direct taxes.
9. Management of taxes on consumption and wealth
10. Management of customs and international taxation.
11. Management of special taxation regimes.
12. Management of social contributions or other taxes.
13. Management of ancillary obligations.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito da
Gestão Fiscal Empresarial, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. 
A Gestão Fiscal Empresarial pressupõe a aquisição prévia de conhecimentos consolidados na área da prática fiscal,
pelo que a experiência e prática são considerados essenciais para a realização de casos práticos ou estudo de casos
que serão propostos.
Por se tratar de uma unidade curricular multidisciplinar e interdisciplinar, sendo estes os conteúdos programáticos, e
sendo aplicada uma metodologia de auto-aprendizagem, os objetivos propostos de dotar o estudante de maiores
competências teóricas e práticas estão assegurados. 
Assim, pretende-se dotar os estudantes das competências necessárias à análise e julgamento profissional das
disposições contidas no normativo fiscal, que permitem a tomada de decisões ao nível da gestão fiscal.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was defined based on the objectives that are intended to be achieved in the context of Corporate Tax
Management, as well as the skills to be acquired by students.
The Corporate Tax Management presupposes the prior acquisition of consolidated knowledge in the area of tax
practice, so experience and practice are considered essential for the realization of practical cases or case studies that
will be proposed.
As it is a multidisciplinary and interdisciplinary curricular unit, these being the syllabus, and a self-learning
methodology being applied, the proposed objectives of providing the student with greater theoretical and practical
skills are assured.
Thus, it is intended to provide students with the skills necessary for the analysis and professional judgment of the
provisions contained in the tax regulations, which allow decision-making at the level of tax management.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação:
•A matéria será lecionada em sessões de exposição/discussão/aprendizagem interativa, com recurso a legislação e
análise jurisprudencial nacional e internacional
•Na abordagem das matérias será sobretudo assente numa vertente prática, através da realização de casos
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práticos/estudo de casos
•Será incentivada a participação, interação e dinâmica dos estudantes, fomentando a proximidade entre estudantes e
professor
•Aos estudantes será requerida a preparação prévia de cada aula, a sua efetiva presença e estimulada a sua
participação ativa, seja de forma autónoma seja num grupo de trabalho
AVALIAÇÃO: consistirá na análise de casos práticos e/ou estudo de casos, previamente distribuídos aos estudantes,
retirados da realidade económico-empresarial subjacente, versando as áreas mais atuais e relevantes dos diversos
impostos do sistema fiscal português, sempre com uma abordagem numa perspectiva de otimização fiscal.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The following teaching/learning/assessment methodologies will be used:
• The subject will be taught in exposition/discussion/interactive learning sessions, using national and international
legislation and jurisprudence analysis
• The approach to the matters will be mainly based on a practical aspect, through the realization of practical cases/case
studies
• The participation, interaction and dynamics of students will be encouraged, fostering proximity between students and
the teacher
• Students will be required to prepare in advance for each class, their effective presence and encourage their active
participation, whether autonomously or in a work group
EVALUATION: will consist of the analysis of practical cases and/or case studies, previously distributed to students,
taken from the underlying economic and business reality, dealing with the most current and relevant areas of the
various taxes of the Portuguese tax system, always with an approach from a perspective of tax optimization.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo em conta os objetivos descritos, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, com a exposição
teórica e realização de exercícios práticos, bem como a discussão sobre estudo de casos, relativos à realidade
empresarial, revela-se a mais adequada. 
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado aos estudantes, promovendo também a pesquisa e recolha de bibliografia adicional.
O docente deve promover a participação ativa dos estudantes, colocando questões pertinentes, de modo que sejam
desenvolvidas capacidades para que, entre outras, seja estimulado o raciocínio lógico tributário.
O regime de avaliação contempla apresentação de trabalhos pelos estudantes, promovendo-se o debate dos temas
apresentados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Taking into account the described objectives, the teaching methodology based on theoretical-practical classes, with
theoretical exposition and practical exercises, as well as the discussion of case studies, related to the business reality,
proves to be the most adequate.
The acquisition of the foreseen skills should be deepened through the careful study of the material made available to
students, also promoting research and collection of additional bibliography.
The teacher must promote the active participation of students, asking pertinent questions, so that skills are developed
so that, among others, logical tax reasoning is stimulated.
The assessment regime includes the presentation of work by students, promoting the debate of the themes presented.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amorim, José Campos – Planeamento e Evasão Fiscal, Vida Económica, 2010.
Caldas, Marta – O Conceito de Planeamento Fiscal Agressivo: Novos Limites ao Planeamento Fiscal?, Almedina,
reimpressão, 2015.
Carlos, Américo Brás; Abreu, Irene Antunes; Durão, João Ribeiro e Pimenta, Maria Emília - Guia dos Impostos em
Portugal, Rei dos Livros, 2021.
Courinha, Gustavo – A Cláusula Geral Anti-Abuso no Direito Tributário – Contributos para a sua compreensão,
Almedina, 2009.
Catarino, João Ricardo – Lições de Fiscalidade, Coordenação de Vasco Branco Guimarães, Almedina, 2021.
Dourado, Ana Paula – Direito Fiscal, Almedina, 2021.
Sanches, José Luís Saldanha – Os Limites do Planeamento Fiscal, Coimbra Editora, 2006.

Mapa IV - Fiscalidade Internacional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fiscalidade Internacional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 International taxation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
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semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
84

4.4.1.5. Horas de contacto:
24

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Filipe da Costa Ferreira Esteves - 24 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da aprendizagem e dos conhecimentos a adquirir visam:
• Conhecer as matérias relacionadas com a tributação das operações internacionais.
• Compreender os princípios inerentes à tributação dos fluxos internacionais de rendimentos.
• Confrontar e articular as normas internas, o disposto nas convenções internacionais sobre dupla tributação e a
harmonização comunitária em termos de tributação direta.
• Saber o que fazer quando uma empresa recebe rendimentos do estrangeiro e quando paga rendimentos ao
estrangeiro.
• Despertar os alunos para as matérias fiscais, procurando demonstrar o interesse prático das mesmas no quotidiano
das empresas, dos técnicos e dos cidadãos em geral.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aims of learning and the knowledge to be acquired aim at:
• Know the matters related to the taxation of international operations.
• Understand the principles inherent in the taxation of international income flows.
• Confronting and articulating the internal rules with provisions of the international double taxation conventions and
the Community harmonization in terms of direct taxation.
• Know what to do when a company receives income from abroad and when it pays income abroad.
• To awaken the students to the fiscal matters, trying to demonstrate their practical interest in the daily life of
companies, technicians and citizens in general.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Tributação do rendimento
1. Normas internas aplicáveis no âmbito da Fiscalidade Internacional
2. Os princípios da tributação direta a nível internacional e alguns conceitos
3. Princípio da residência versus princípio da fonte
4. Residentes versus não-residentes
5. Conceito de Estabelecimento Estável
6. Dupla Tributação e os métodos de eliminação
7. Harmonização comunitária: as diretivas comunitárias relativas à tributação do rendimento
8. O Modelo de Convenção da OCDE: artigos, conceitos e interpretação
9. Regras anti-evasão (paraísos fiscais)

4.4.5. Syllabus:
I. Taxation of income
1. Internal rules applicable in the field of International Taxation
2. The principles of direct international taxation and some concepts
3. Residence principle versus source principle
4. Residents versus non-residents
5. Permanent Establishment Concept
6. Double Taxation and the relief methods
7. EU harmonization: the European directives on the taxation of income
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8. The OECD model: articles, concepts and interpretation
9. Anti-Avoidance Rules (tax havens)

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
No que respeita à tributação do rendimento, salienta-se a importância da contextualização das regras de tributação
aplicáveis aos fluxos internacionais de rendimentos, na ótica da legislação interna, mas também das convenções
celebradas internacionalmente, em particular para a disciplina emergente do modelo de convenção da OCDE e sua
relação com os instrumentos de harmonização emanados pelas instâncias da UE.
Em cada um dos domínios de abordagem tem-se em vista o objetivo que visa o desenvolvimento de um espírito crítico
e de iniciativa para que os alunos que exerçam ou venham a exercer atividade na área contabilístico-fiscal sejam
capazes de identificar as melhores práticas e, com autonomia, saber aplicá-las à realidade própria de cada entidade.
Os conteúdos programáticos selecionados permitirão aos estudantes resolver as situações práticas que se colocam
na vida prática no âmbito da Fiscalidade Internacional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
With regarding to income taxation, we stress the importance of contextualization of the tax rules applicable to
international flows of income, from the perspective of domestic law, but also of agreements internationally signed,
particularly for the emerging discipline of OECD Model Convention and its relation to the harmonization instruments
issued by EU bodies.
In each domain of approach we aim the developing of a critical spirit and initiative to make students, who are pursuing
or will pursue activities in Accounting and/or Taxation, able to identify best practices and, with autonomy, to apply
them to the reality of each entity.
The selected syllabus will allow students to resolve practical situations that arise in practical life within the scope of
International Taxation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Visionamento de apresentações com os conteúdos temáticos definidos;
- Resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;
- Utilização dos códigos fiscais no acompanhamento da matéria lecionada.

A avaliação consistirá na realização de um teste que envolverá a resolução de casos práticos (80%) e na assiduidade
(20%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Will be used the following methodologies of teaching and learning:
- Viewing presentations with the defined subject areas;
- Solving exercises and assignments, individual and/or in group;
- Use tax codes to monitor the subject taught.

The evaluation will consist of a test that will involve the resolution of practical cases (80%) and attendance (20%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias propostas são adequadas ao cumprimento dos objetivos propostos na unidade curricular. 
A apreensão dos conhecimentos e a aquisição das competências propostas deverá ser cumprida através de aulas
teórico-práticas, nas quais o docente exponha os pontos essenciais dos conteúdos programáticos propostos,
completada pela disponibilização de materiais de estudo. Os alunos e os docentes poderão interagir e esclarecer
eventuais dúvidas durante as aulas.
A abordagem seguirá a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, considerando que se pretende que
os alunos conheçam aprofundadamente a problemática associada à tributação das operações internacionais e o seu
contexto de aplicação prática. Assim, para além da abordagem teórica dos conceitos e princípios, ao longo das aulas
serão apresentados e analisados casos práticos e casos reais relacionados com a matéria discutida nas aulas.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível e
identificado pelo docente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methods proposed are adequate to meet the objectives proposed for the course. The acquisition of knowledge and
skills proposed will be fulfilled with theoretical-practical classes, in which the teacher sets out the key points of the
syllabus proposed, supplemented by the provision of support documentation. Students and teachers can interact to
clarify any questions.
The approach will follow the methodology based on theoretical-practical classes, considering that it is intended that
the students deeply understand the problems related to the taxation of international operations and also the context of
its practical application. Thus, in addition to theoretical concepts and principles analysis, during the classes will be
presented and analyzed case studies and real cases related to the topics discussed in class.
The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material available and
identified by the teacher.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Legislação
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.
Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Livros
ABREU, José Carlos (2020), “Fiscalidade Internacional – Abordagem prática no âmbito dos Impostos sobre o
Rendimento”, Almedina, Coimbra.
MORAIS, Rui Duarte (2005), “Imputação de Lucros de Sociedades Não Residentes sujeitas a Um Regime Fiscal
Privilegiado”, Coimbra Editora, Coimbra.
OCDE (2017), http://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-
20745419.htm.
PEREIRA, Paula Rosado (2010), “Princípios do Direito Fiscal Internacional – Do paradigma clássico ao Direito Fiscal
Europeu”, Almedina, Coimbra.
PIRES, Manuel (1985), “Da Dupla Tributação Jurídica Internacional Sobre o Rendimento”, Centro de Estudos Fiscais,
Lisboa.
XAVIER, Alberto (2017), “Direito Tributário Internacional”, Reimpressão da 2.ª Edição Atualizada, Almedina, Coimbra.

Mapa IV - Tributação do rendimento das pessoas singulares e Segurança Social

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tributação do rendimento das pessoas singulares e Segurança Social

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Personal income taxation and Social Security

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 84

4.4.1.5. Horas de contacto:
 16

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Liliana Ivone da Silva Pereira - 16 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A presente UC visa proporcionar uma valorização profissional e um melhor desempenho da ação empresarial no

domínio da Fiscalidade, mais concretamente em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e
segurança social, dotando o aluno de um conhecimento abrangente da tributação das pessoas singulares no contexto
do sistema fiscal português, através de uma abordagem equilibrada entre a perspetiva prática e a análise crítica da lei,
da jurisprudência e da doutrina.

 A par das operações básicas de quantificação do imposto e doas contribuições para a segurança social, pretende-se
habilitar o aluno a entender a tributação das pessoas singulares sob os princípios estruturantes da fiscalidade
nacional, comunitária e internacional, e a aplicar os conhecimentos adquiridos num ambiente profissional exigente,
aliando a capacidade de dar resposta a problemas concretos à de questionar posições arreigadas e de propor
soluções alternativas.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This UC aims to provide professional development and better performance of business action in the field of Taxation,

specifically in terms of personal income tax and social security, providing the student with a comprehensive
knowledge of the taxation of individuals in the context of the Portuguese tax system, through a balanced approach
between a practical perspective and a critical analysis of the law, jurisprudence and doctrine.

 In addition to the basic operations of quantifying the tax and social security contributions, it is intended to enable the
student to understand the taxation of individuals under the structuring principles of national, community and
international taxation, and to apply the knowledge acquired in an environment demanding professional, combining the
ability to respond to specific problems with questioning entrenched positions and proposing alternative solutions.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 I - Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares.

 1. Caraterização e incidência pessoal
 2. Rendimentos do trabalho e pensões – categorias A, B e H

 3. Rendimentos de capitais e prediais – categorias E e F
 4. Mais-valias e outros incrementos patrimoniais - Categoria G

 5. Tributação de não residentes e regimes especiais
 II – Segurança Social

 1. Regime geral do Código Contributivo e – em particular – as regras relativas ao trabalho subordinado.
 

4.4.5. Syllabus:
 I - Personal Income Tax

 1. Characteristics and Taxable Persons
 2. Labor income and pensions - categories A, B and H

 3. Investment Income and Rental Income - categories E and F
 4. Net worth increases - Category G

 5. Taxation of non-residents and special schemes
 II - Social Security

 1. General regime of the Contribution Code and – in particular – the rules relating to subordinate work.
 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Tratando-se de um curso de mestrado destinado aos profissionais da área da Fiscalidade, os conteúdos

programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar, bem como as competências a
serem adquiridas pelos estudantes.

 Tratando-se de formação avançada, os aspetos essenciais de caracterização e funcionamento do IRS serão abordados
numa perspetiva analítica e crítica para que na sua profissão os alunos sejam capazes, no âmbito da tributação direta
das pessoas singulares e das obrigações contributivas, saber o tratamento adequado a dar aos rendimentos
pagos/recebidos, conhecendo os direitos e deveres dos sujeitos passivos e outras entidades, os prazos e formalidade
associados ao seu cumprimento bem como os meios para reagir em caso de discordância com a atuação das
entidades fiscais. Neste contexto é de extrema importância a abordagem jurisprudencial nas várias matérias a tratar,
sendo que será dada particular atenção a essa análise. 

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This is a Masters course designed to professionals in the Taxation domain, so the syllabus has been defined based on

the objectives to be achieved and competences to be acquired by students.
 In the case of advanced training, the essential aspects of characterization and operation of the PIT will be addressed in

an analytical and critical perspective, so that the students, in their profession, are able, in the context of direct taxation
and social security, to know the proper treatment to apply to paid / received income, knowing the rights and
responsibilities of taxable persons and other entities, deadlines and formalities associated with its implementation and
the means to respond in case of disagreement with the actions of tax authorities. In this context it is extremely
important the jurisprudential, so it will be given particular attention to this analysis.

 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem e avaliação:

 • A matéria lecionada em sessões de exposição, discussão e aprendizagem interativa, com recurso a legislação e
jurisprudência nacional e internacional

 • A abordagem das matérias será sobretudo assente numa vertente prática, através da realização de casos práticos e
de estudo de casos

 • Será incentivada a participação, interação e dinâmica dos estudantes, fomentando a proximidade entre estudantes e
professor

 • Aos estudantes será requerida a preparação prévia de cada aula, a sua efetiva presença e estimulada a sua
participação ativa, seja de forma autónoma seja num grupo de trabalho

 AVALIAÇÃO: consistirá na análise de casos práticos e/ou estudo de casos, previamente distribuídos aos estudantes,
retirados da realidade económico-empresarial subjacente, versando as áreas mais atuais e relevantes dos diversos
impostos do sistema fiscal português, sempre com uma abordagem numa perspetiva de otimização fiscal.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 The following teaching and learning and assessment methodologies will be used:

 • The subject will be taught in exposition, discussion and interactive learning sessions, using national and
international legislation and jurisprudence analysis

 • The approach to the matters will be mainly based on a practical aspect, through the realization of practical cases and
case studies

 • The participation, interaction and dynamics of students will be encouraged, fostering proximity between students and
the teacher

 • Students should prepare in advance each class, their effective presence and encourage their active participation,
whether autonomously or in a work group

 EVALUATION: will consist of the analysis of practical cases and/or case studies, previously distributed to students,
taken from the underlying economic and business reality, dealing with the most current and relevant areas of the
various taxes of the Portuguese tax system, always with an approach from a perspective of tax optimization

 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Considerando os objetivos definidos para a unidade curricular e o enquadramento do curso de natureza

profissionalizantes, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, com a exposição teórica e realização
de exercícios, bem como a discussão de casos práticos e análise de jurisprudência, revelam-se as metodologias mais
adequada. A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado, designadamente os cadernos de apoio teórico e de exercícios elaborados para a UC. A discussão dos
artigos da atualidade deve também ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e apelando ao
espírito crítico dos alunos. O docente deve promover a realização de exercícios práticos que permitam a consolidação
de determinadas temáticas É da responsabilidade do docente definir previamente a calendarização das tarefas e
controlar a participação dos alunos em todas atividades programadas, bem como alertar os alunos que estão a
participar menos. Por fim, a realização testes de avaliação permitirão a necessária reflexão e aferição da aprendizagem
individual dos conteúdos lecionados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
 Considering the objectives defined for the curricular unit and the framework of the professionalizing course, the

teaching methodology based on theoretical-practical classes, with theoretical exposition and exercises, as well as the
discussion of practical cases and analysis of jurisprudence, reveal the most appropriate methodologies. The
acquisition of the foreseen competences should be deepened through the careful study of the material available,
namely the theoretical support notebooks and exercises elaborated for the UC. The discussion of current articles
should also be encouraged by the professor, asking pertinent questions and appealing to the critical spirit of the
students. The teacher must promote the realization of practical exercises that allow the consolidation of certain
themes. It is the teacher's responsibility to define in advance the scheduling of tasks and control the participation of
students in all programmed activities, as well as alert students who are participating less. Finally, the realization of
assessment tests will allow the necessary reflection and measurement of individual learning of the contents taught.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Relatório da Comissão de Reforma do IRS (2014)
 MORAIS, Rui Duarte (2016), “Sobre o IRS”, Almedina, Coimbra.

 XAVIER DE BASTO, José G. (2007), “IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos”, Coimbra
Editora.

 PEREIRA, Paula Rosado (2019). Manual de IRS, Almedina, Coimbra.
 PEREIRA, Paula Rosado (2016). Estudos sobre IRS: Rendimentos de Capitais e Mais-Valias, Cadernos IDEFF (n.º 2)

 M. Schellekens et al: Global Individual Tax Handbook 2017, 2017, IBFD.
 Guglielmo Maisto: Residence of individuals under tax treaties and EC Law, 2010, Amsterdan: IBFD.

 MORAES, Ana Pinto (2019). Reinvestimento nas Mais-valias Imobiliárias - Regime e Especialidade em sede de IRS.
Almedina, Coimbra.

 

Mapa IV - Tributações especiais: património e IECs

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tributações especiais: património e IECs

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Special Taxation: Heritage and IECs

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
84

4.4.1.5. Horas de contacto:
20

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Castro Abreu - 20 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos de aprendizagem visam consolidar e aprofundar conhecimentos ao nível da tributação do património e
dos impostos especiais sobre o consumo, designadamente as implicações fiscais relacionadas com operações sobre
bens imóveis e a sua articulação com outros impostos.
Pretende-se dotar os estudantes com conhecimentos e competências necessários que lhes permitam:
- Compreender e caracterizar os impostos em estudo;
- Conhecer diversos regimes particulares previstos;
- Enquadrar legalmente situações concretas de aplicação;
- Analisar problemas de forma crítica e propor soluções;
- Quantificar as implicações fiscais de diferentes opções.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The learning objectives aim to consolidate and deepen knowledge in terms of property taxation and excise taxes,
namely the tax implications related to transactions on immovable property and its articulation with other taxes.
It is intended to provide students with the necessary knowledge and skills to enable them to:
- Understand and characterize the taxes under study;
- Know the various particular schemes provided;
- Legally frame concrete application situations;
- Analyze problems critically and propose solutions;
- Quantify the tax implications of different options.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
A incidência objetiva e subjetiva
Valor patrimonial tributário
Pedido de avaliação
Diferimento da tributação
Isenções
O adicional ao IMI
Taxas, liquidação, pagamento
2. Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
Incidência objetiva - em especial: tradição, arrendamentos, aquisição de partes sociais, contratos promessa,
procurações irrevogáveis, permutas, locação financeira
Incidência subjetiva
Isenções
Valor tributável
Taxas, liquidação, pagamento
3. Imposto do Selo (IS)
Incidência objetiva: aquisições de imóveis, contratos de arrendamento, prestação de Garantias, utilização de crédito,
trespasses
Incidência subjetiva
Isenções
Valor tributável
Taxas, liquidação, pagamento
4. Impostos especiais sobre o Consumo (IEC)
Incidência objetiva e subjetiva
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Isenções
Operadores, circulação e entrepostos fiscais
Facto gerador e exigibilidade
Liquidação e pagamento
Garantias, reembolsos e franquias por perdas
Os IEC em especial

4.4.5. Syllabus:
1. Municipal Property Tax (IMI)
The objective and subjective incidence
Tax equity value
Evaluation Request
Deferral of taxation
Exemptions
The additional to IMI
Fees, settlement, payment
2. Municipal Tax on Onerous Property Transfers (IMT)
Objective incidence - in particular: tradition, leases, acquisition of shareholdings, promissory contracts, irrevocable
powers of attorney, exchanges, finance lease
Subjective incidence
Exemptions
taxable amount
Fees, settlement, payment
3. Stamp Duty (IS)
Objective incidence: property acquisitions, lease agreements, provision of Guarantees, use of credit, transfers
Subjective incidence
Exemptions
taxable amount
Fees, settlement, payment
4. Excise Taxes on Consumption (IEC)
Objective and subjective incidence
Exemptions
Operators, circulation and tax warehouses
Taxable event and liability
settlement and payment
Warranties, refunds and deductibles for losses
The IEC in particular

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Considerando que o propósito central desta disciplina é aprofundar os conhecimentos da tributação do património e
dos impostos especiais de consumo, o núcleo das matérias selecionadas correspondem às matérias consideradas
essenciais nas referidas áreas.
A abordagem e exposição dos vários conteúdos programáticos, sempre orientadas numa vertente mais prática, visam
permitir a concretização dos objetivos identificados, sendo de salientar, de um modo geral, a compreensão dos
principais problemas associados a cada temática.
Assim, pretende-se dotar os estudantes das competências necessárias à análise e julgamento profissional das
disposições contidas no normativo fiscal, que permitem a tomada das melhores decisões.
Em cada domínio de abordagem tem-se em vista o objetivo que visa o desenvolvimento de um espírito crítico e de
iniciativa para que os estudantes no âmbito profissional sejam capazes de identificar as melhores práticas e saber
aplicá-las à realidade própria de cada entidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Considering that the main purpose of this course is to deepen the knowledge of property taxation and excise taxes, the
core of selected subjects corresponds to a core of subjects considered essential in the scope of these areas.
The approach and exposure of the various syllabus contents, always oriented towards a more practical aspect, aim to
enable the achievement of the identified objectives, and, in general, the understanding of the main problems
associated with each theme should be highlighted.
Thus, it is intended to provide students with the skills necessary for the analysis and professional judgment of the
provisions contained in the tax regulations, which allow them to make the best decisions.
In each of the domains of approach, the objective is to develop a critical spirit and initiative so that students in the
professional sphere are able to identify the best practices and know how to apply them to the reality of each entity.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
• Exposição pelo docente de vários temas, suscitando e estimulando a participação dos estudantes;
• Estudo e resolução de casos práticos ou estudo de casos, sempre numa perspectiva da realidade empresarial;
• Será incentivada a participação, interação e dinâmica dos estudantes, fomentando a proximidade entre estudantes e
professor.
AVALIAÇÃO: O regime de avaliação contempla apresentação de exercícios práticos que serão previamente
disponibilizados pelo docente.



05/08/22, 11:29 NCE/21/2100240 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=18e1ece4-f11b-8c33-1094-61548742a4fd&formId=62582527-bb8e-e03d-7db2-615… 25/44

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The following teaching and learning methodologies will be used:
• Exposition by the teacher of various topics, raising and stimulating the participation of students;
• Study and resolution of practical cases or case studies, always from the perspective of the business reality;
• The participation, interaction and dynamics of students will be encouraged, fostering proximity between students and
the teacher.
EVALUATION: The evaluation regime includes the presentation of practical exercises that will be previously made
available by the teacher.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com o presente programa pretende-se que os estudantes consolidem conhecimentos na área da tributação do
património e dos impostos especiais sobre o consumo, aumentando a sua qualificação académica e sobretudo de
natureza profissional, cada vez mais decisiva na hora de tomar decisões de âmbito fiscal.
Assim, pretende-se dotar os alunos com sólidos conhecimentos, tornando-os capazes de formular e resolver os
problemas que são suscitados, encontrando respostas adequadas às melhores práticas na otica da gestão fiscal nas
operações que envolvem bens imóveis, de financiamento (imposto do selo) e outros tributos mais específicos como é
o caso dos impostos especiais sobre o consumo.
Deste modo, serão desenvolvidos esforços no sentido de preparar e incentivar os alunos a desenvolver e aplicar
mecanismos de consulta e de pesquisa que permitam, de um modo consciente e rigoroso, encarar estas questões
fiscais de forma adequada. 
Tendo em conta os objetivos descritos, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, com a exposição
teórica e realização de casos práticos, bem como a discussão sobre estudo de casos, relativos à realidade
empresarial, revela-se a mais adequada. 
Os estudantes serão estimulados à participação ativa, colocando questões pertinentes, de modo que sejam
desenvolvidas capacidades para que, entre outras, seja estimulado o raciocínio lógico tributário.
O regime de avaliação contempla apresentação de trabalhos práticos à medida que as matérias vão sendo
desenvolvidas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
With this program it is intended that students consolidate knowledge in the area of taxation of property and excise
taxes, increasing their academic qualifications and especially those of a professional nature, which are increasingly
decisive when taking decisions in the fiscal sphere.
Thus, it is intended to provide students with solid knowledge, enabling them to formulate and solve the problems that
arise, finding adequate answers to the best practices in the field of tax management in operations involving real estate,
financing (stamp tax ) and other more specific taxes such as excise taxes.
Thus, efforts will be made to prepare and encourage students to develop and apply consultation and research
mechanisms that allow, in a conscious and rigorous way, to face these tax issues in an adequate way.
Taking into account the described objectives, the teaching methodology based on theoretical-practical classes, with
theoretical exposition and practical cases, as well as the discussion of case studies, related to the business reality,
proves to be the most adequate.
Students will be encouraged to participate actively, asking pertinent questions, so that skills are developed so that,
among others, tax logical reasoning is stimulated.
The assessment regime includes the presentation of practical work as the subjects are developed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC)
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
Código do Imposto do Selo
Estatuto dos Benefícios Fiscais
MATEUS, J. Silvério; FREITAS, L. Corvelo – Os Impostos sobre o Património Imobiliário. O Imposto do Selo, Lisboa,
Engifisco, 2005.
PIRES, José Maria F. – Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 3.ª Edição, Almedina, Lisboa, 2016.
ROCHA, António Santos – Tributação Do Património IMI-IMT E Imposto Do Selo Anotados E Comentados, Almedina,
2018.
VASQUES, Sérgio, PEREIRA, Tânia Carvalhais – Os Impostos Especiais de Consumo, Almedina 2016.

Mapa IV - Contencioso Tributário

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Contencioso Tributário

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Tax litigation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CJAF
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4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
84

4.4.1.5. Horas de contacto:
20

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Alexandre Sousa da Cunha – 12 horas

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira – 8 horas

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
- Compreender a vinculação da Administração Tributária ao Direito e ao princípio Constitucional da legalidade.
- Identificar os sujeitos da relação jurídico-tributária procedimental e processual, o seu objeto e garantias.
- Caraterizar os procedimentos tributários.
- Conhecer os principais meios de reação, administrativos e judiciais, à disposição dos contribuintes.
- Selecionar o meio de reação mais adequado ao caso concreto.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the course, students should be able to:
- Understand the subjection of the Tax Administration to the Law and the Constitutional principle of legality.
- Identify the subjects of the procedural and procedural legal-tax relationship, their object and guarantees.
- Characterize tax procedures.
- Know the main means of reaction, administrative and judicial, available to taxpayers.
- Select the most suitable reaction mean for the specific case.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Contencioso administrativo
- Reclamação graciosa
- Recurso hierárquico
- Revisão do ato tributário
- Pedido de revisão da matéria coletável (métodos indiretos)
2. Contencioso judicial
- Impugnação judicial
- Recurso da decisão de avaliação indireta (manifestações de fortuna)
- Ação administrativa
- Oposição à execução fiscal
- Recurso da decisão de aplicação da coima
3. Arbitragem tributária

4.4.5. Syllabus:
1. Administrative litigation
- Gracious complaint
- Hierarchical resource
- Review of the tax act
- Request for review of taxable income (indirect methods)
2. Judicial litigation
- Judicial challenge
- Appeal of the indirect valuation decision (manifestations of fortune)
- Administrative action
- Opposition to tax execution
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- Appeal of the decision to apply the fine
3. Tax arbitration

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A análise individualizada dos meios de reação à disposição dos contribuintes, permitirá atingir os objetivos da
unidade curricular, mormente o último objetivo, tido como o mais importante, que se prende com a adequada seleção
do meio ao caso concreto.
O estudo das garantias processuais dos contribuintes visa fornecer aos alunos uma qualificação profissional, bem
como pessoal e de cidadania, na proteção judicial dos direitos e interesses potencialmente lesados pela atuação
tributária do Estado.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The individual analysis of the means of reaction available to taxpayers will allow achieving the objectives of the
curricular unit, especially the last objective, considered the most important, which relates to the proper selection of the
means to the specific case.
The study of taxpayer’s procedural guarantees aims to provide students with a professional qualification, as well as a
personal and citizenship, in the judicial protection of the rights and interests potentially harmed by the tax
performance of the State.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Visionamento de apresentações com os conteúdos temáticos definidos;
- Resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;
- Utilização dos códigos fiscais no acompanhamento da matéria lecionada.

A avaliação consistirá na realização de um teste que envolverá a resolução de casos práticos (80%) e na assiduidade
(20%)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Will be used the following methodologies of teaching and learning:
- Viewing presentations with the defined subject areas;
- Solving exercises and assignments, individual and/or in group;
- Use tax codes to monitor the subject taught.

The evaluation will consist of a test that will involve the resolution of practical cases (80%) and attendance (20%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias propostas são adequadas ao cumprimento dos objetivos propostos na unidade curricular. 
A apreensão dos conhecimentos e a aquisição das competências propostas deverá ser cumprida através de aulas
teórico-práticas, nas quais o docente exponha os pontos essenciais dos conteúdos programáticos propostos,
completada pela disponibilização de materiais de estudo. Os alunos e os docentes poderão interagir e esclarecer
eventuais dúvidas durante as aulas.
A abordagem seguirá a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas, considerando que se pretende que
os alunos conheçam aprofundadamente os principais meios de reação à disposição dos contribuintes e o seu
contexto de aplicação prática. Assim, para além da abordagem teórica dos conceitos e princípios, ao longo das aulas
serão apresentados e analisados casos práticos e casos reais relacionados com a matéria discutida nas aulas.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível e
identificado pelo docente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methods proposed are adequate to meet the objectives proposed for the course. The acquisition of knowledge and
skills proposed will be fulfilled with theoretical-practical classes, in which the teacher sets out the key points of the
syllabus proposed, supplemented by the provision of support documentation. Students and teachers can interact to
clarify any questions.
The approach will follow the methodology based on theoretical-practical classes, considering that it is intended that
the students deeply understand the main means of reaction available to taxpayers and also the context of its practical
application. Thus, in addition to theoretical concepts and principles analysis, during the classes will be presented and
analyzed case studies and real cases related to the topics discussed in class.
The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material available and
identified by the teacher.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Código de Procedimento e de Processo Tributário
Lei Geral Tributária
Regime Jurídico da Arbitragem Tributária
Joaquim F. Rocha, “Lições de Procedimento e Processo Tributário”, Almedina, Coimbra, 2018.
Lima Guerreiro, “Lei Geral Tributária – Anotada”, Rei dos livros, 2000.
Joaquim F. Rocha, Hugo Flores, “Teoria Geral da Relação Jurídica Tributária”, Almedina, 2017.
Jorge L. Sousa, “Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado”, Volume I, II e III, 6ª edição,
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Áreas Editora, 2011.
José C. Nabais, “Manual de Direito Fiscal”, Almedina, 2017.
José C. Nabais, “O Dever Fundamental de Pagar Impostos - Contributo para a compreensão constitucional do estado
fiscal contemporâneo”, Almedina, 2015.
Alfredo de Sousa e J. Silva Paixão, “CPPT Anotado”, Almedina, 2000.
Paulo Marques, “Responsabilidade Tributária dos gestores e dos técnicos oficiais de contas”, Coimbra Editora, 2011.
Nuno Villa Lobos e Mónica V. Brito Vieira, “Guia da arbitragem tributária”, Almedina Editora, 2013

Mapa IV - Estágio/Projeto

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio/Projeto

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship/Project

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FISC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 840

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 30

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Liliana Ivone da Silva Pereira - OT-45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Cada estudante terá um orientador da ESG que assumirá a orientação do trabalho de estágio/projeto. No caso de

estágio, o estudante terá ainda um outro orientador da entidade de acolhimento

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final do Estágio/Projeto, o estudante deve apresentar, de forma autónoma, um relatório, que sustente e estruture

um quadro teórico coerente e atual, utilizando metodologias sólidas, que seja coerente com as atividades
desenvolvidas e adequado à via profissionalizante.

 O Estágio/projeto alicerça-se numa parceria entre a ESG e a entidades externas, o que implica um trabalho
colaborativo entre os diversos intervenientes (estudante, orientadores da ESG e das entidades externas).

 O principal objetivo desta parceria colaborativa é o de consolidar e aplicar os conhecimentos e as competências do
estudante, de modo a que Estágio/projeto constitua uma experiência de intervenção profissional, tanto ao nível da
reflexão teórica sobre as matérias de Gestão Fiscal bem como ao nível da prática profissional. 

 No final, o relatório deve evidenciar uma reflexão profunda sobre um tema na área da gestão fiscal, aprovado pelos
orientadores da ESG em concordância com as entidades externas.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 At the end of the Internship/Project, the student must autonomously present a report, which supports and structures a

coherent and current theoretical framework, using solid methodologies, which is coherent with the activities developed
and suitable for the professional path.

 The Internship/project is based on a partnership between the ESG and external entities, which implies a collaborative
work between the various stakeholders (student, ESG supervisors and external entities).

 The main objective of this collaborative partnership is to consolidate and apply the knowledge and skills of the
student, so that the Internship/project constitutes an experience of professional intervention, both in terms of



05/08/22, 11:29 NCE/21/2100240 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=18e1ece4-f11b-8c33-1094-61548742a4fd&formId=62582527-bb8e-e03d-7db2-615… 29/44

theoretical reflection on matters of Tax Management as well as in terms of of professional practice.
In the end, the report should show a deep reflection on a topic in the area of fiscal management, approved by the ESG
supervisors in agreement with the external entities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Realização de um trabalho final de natureza prática e técnica em forma de relatório, o qual deve relatar,
designadamente, as capacidades de adaptação, aprendizagem de novas competências em contexto profissional e
aplicação de aptidões/conhecimentos sedimentados no semestre precedente.
Esse trabalho poderá centrar-se na análise de uma necessidade/problema/estudo de caso, em que será valorizada a
dimensão conceptual e teórico-metodológica, análise/diagnóstico de situação, formulação de resposta/intervenção e
conclusões desenvolvidas a partir da análise realizada, promovendo o estudo de problemas novos e a aplicação de
métodos/instrumentos de resolução.
O estágio/projeto será orientado por um docente da escola e por um supervisor da organização de acolhimento, os
quais são identificados considerando a adequação ao tema de investigação. É prática da ESG reunir uma listagem
prévia de temas por área científica, definindo linhas orientadoras para a investigação a realizar.

4.4.5. Syllabus:
Carrying out a final work of practical and technical nature in the form of a report, which should report, namely, the
adaptability skills, learning new skills in a professional context and application of skills/knowledge based on the
previous semester.
This work may focus on the analysis of a need/problem/case study, in which the conceptual and theoretical-
methodological dimension, situation analysis/diagnosis, response/intervention formulation and conclusions developed
from the analysis will be valued, promoting the study of new problems and the application of solving
methods/instruments.
The internship/project will be guided by a teacher from the school and a supervisor from the host organization, who
are identified considering the adequacy of the research topic. It is ESG's practice to gather a prior list of themes by
scientific area, defining guidelines for the research to be carried out.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A realização do Estágio/Projeto pressupõe que o estudante tenha adquirido os conhecimentos necessários nas
diversas matérias lecionados nas diversas unidades curriculares do curso, cuja recapitulação, dos temas principais, é
considerada um fator de sucesso para a sua realização. 
Por se tratar de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, e sendo aplicada uma metodologia de auto-
aprendizagem, os objetivos propostos de dotar o estudante de maiores competências teóricas e práticas estão
assegurados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The completion of the Internship/Project presupposes that the student has acquired the necessary knowledge in the
various subjects taught in the various curricular units of the course, whose recapitulation of the main themes is
considered a success factor for its accomplishment.
As it is a multidisciplinary and interdisciplinary approach, and a self-learning methodology is applied, the proposed
objectives of providing the student with greater theoretical and practical skills are assured.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação contempla a realização de um relatório escrito na modalidade de Estágio/Projeto, com a respetiva
apresentação.
Pese embora estejam previstas sessões regulares de tutoria, a produção de um relatório individual, numa perspetiva
multidisciplinar, estimula a capacidade de pesquisa/planeamento e estudo contínuos. Este estudo, pesquisa,
planeamento e preparação são a base para a realização de um bom trabalho final.
O Estágio/projeto envolve um trabalho final, envolvendo docentes da ESG e entidades externas (um orientador de
cada). Visará a aplicação de conhecimentos e competências desenvolvidas para a resolução de questões de natureza
fiscal das organizações, introduzindo significativo valor acrescentado na resolução do problema/situação/estudo de
caso. 
A avaliação será baseada no desempenho do estudante no decorrer do estágio/projeto, do relatório final e da defesa
pública do referido relatório.
Existe a preocupação de fazer uma definição prévia de temas/orientadores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The evaluation includes the completion of a written report in the form of Internship/Project, with the respective
presentation.
Although regular tutoring sessions are planned, the production of an individual report, in a multidisciplinary
perspective, stimulates the capacity for continuous research/planning and study. This study, research, planning and
preparation are the basis for a good final work.
The Internship/project involves a final work, involving ESG faculty and external entities (one advisor each). It will aim at
the application of knowledge and skills developed for the resolution of fiscal issues of organizations, introducing
significant added value in solving the problem/situation/case study.
The evaluation will be based on the student's performance during the internship/project, the final report and the public
defense of that report.
There is a concern to make a prior definition of themes/advisors.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A realização de Estágio/Projeto baseia-se num modelo de aprendizagem baseado num paradigma experimental de
integração de conhecimentos e de competências, resultando em capacidades técnicas mais abrangentes, autónomas
e eficazes. Além disso, esta metodologia centrada na produção do estudante desenvolve a capacidade de tomada de
decisões através da cooperação e trabalho em grupo.
Sendo o objetivo principal do Estágio/Projeto o fortalecimento das competências adquiridas nas matérias lecionadas
no semestre precedente e a consolidação, dentro do estabelecimento de ensino, das atitudes profissionais, pessoais e
éticas, tal objetivo é plenamente alcançado com uma metodologia de aprendizagem ativa. Com isto, os estudantes
obtêm no ensino superior uma dualidade de práticas: a investigação e a experimentação. 
O Estudante desde o início do Estágio/Projeto deve trabalhar com o objetivo de clarificar, aprofundar e complementar
os conteúdos teóricos e práticos e a planificação do trabalho a desenvolver.
Desde a etapa inicial, o estudante deve ter presente que o trabalho final resulta de um processo coerente, pelo que se
aconselha um trabalho realizado por etapas, num processo cumulativo de conhecimentos teóricos e práticos. 
Uma vez que a duração para a elaboração do relatório é muito limitada, deve evitar uma narrativa que se disperse por
vários temas, quiçá por objetivos demasiado ambiciosos que ponham em causa a apresentação tempestiva do
relatório, sem nunca deixar de ter em mente que se trata de um trabalho com uma vertente claramente
profissionalizante. 
Por outro lado, não poderá descurar a utilidade que o relatório do Estudante deverá ter para a entidade/parceiro, pelo
que o trabalho final a apresentar deve ter uma lógica sequencial e coerente com a atividade exercida, cuja
concretização seja compatível com a carga horária estipulada. 
Em suma, o Estágio/projeto tem de apresentar uma coerência entre os conhecimentos teóricos e a prática profissional,
com as metodologias adequadas às temáticas a que se propõe desenvolver para atingir os objetivos que definiu para
o estágio/projeto.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The internship/project is based on a learning model based on an experimental paradigm of knowledge and skills
integration, resulting in more comprehensive, autonomous and effective technical skills. Furthermore, this
methodology focused on student production develops decision-making skills through cooperation and group work.
As the main objective of the Internship/Project is the strengthening of skills acquired in the subjects taught in the
previous semester and the consolidation, within the educational establishment, of professional, personal and ethical
attitudes, this objective is fully achieved with an active learning methodology. With this, students obtain in higher
education a duality of practices: investigation and experimentation.
Since the beginning of the Internship/Project, the Student must work with the objective of clarifying, deepening and
complementing the theoretical and practical contents and the planning of the work to be developed.
From the initial stage, the student must bear in mind that the final work is the result of a coherent process, so it is
advisable to carry out work in stages, in a cumulative process of theoretical and practical knowledge.
Since the time taken to prepare the report is very limited, you should avoid a narrative that is spread over several
themes, perhaps for overly ambitious goals that call into question the timely presentation of the report, while keeping
in mind that this is a question. of a job with a clearly professionalizing aspect.
On the other hand, you cannot neglect the usefulness that the Student's report should have for the entity/partner, so
the final work to be presented must have a sequential and coherent logic with the activity performed, whose
implementation is compatible with the stipulated workload.
In short, the internship/project must present a coherence between theoretical knowledge and professional practice,
with methodologies appropriate to the themes it proposes to develop in order to achieve the objectives defined for the
internship/project.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para além de toda a bibliografia indicada nas fichas das unidades curriculares, será essencial ao desenvolvimento ao
relatório de estágio a consulta a toda a legislação fiscal pertinente.
Para além disso, os orientadores indicarão a bibliografia e o material de apoio aos estudantes, ainda que estes devam
autonomamente efetuar também pesquisas e utilizar metodologias de investigação próprias que devem ser
evidenciadas e apresentadas nas provas públicas, de acordo com a especificidade de cada dissertação,
projeto/estágio. 

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

 As metodologias de ensino e aprendizagem propostas baseiam-se na aplicação de metodologias ativas, centradas no
estudante, sendo valorizada a aprendizagem baseada em projetos (Projet Based Learning - PBL).

 
O modelo de formação proposto assenta num processo de aprendizagem baseado na diversificação das estratégias de
ensino em que as metodologias transversais às várias unidades curriculares do curso serão operacionalizadas num
regime de ensino flexível, adaptado a trabalhadores-estudantes. Haverá recurso a aprendizagem presencial e online
conjugando diferentes espaços de interação, o contexto de sala de aula e o ambiente virtual de aprendizagem.
Pretende-se ainda a realização de seminários práticos que permitam o envolvimento de especialistas profissionais
através da resolução de casos e projetos práticos ligados ao tecido empresarial (PBL), de natureza multidisciplinar, o
que permitirá estimular a capacidade de raciocínio, análise crítica e competências de investigação dos alunos.
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4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The teaching and learning methodologies proposed are based on active learning, centered on the student, valuing
project-based learning (Projet Based Learning - PBL).

The proposed training model is based on the diversification of teaching strategies. Methodologies transversal to the
various curricular units of the course will be operationalized in a flexible education system, adapted to workers-
students. There will be used classrooms and online learning combining different interaction spaces, the classroom
context, and the virtual learning environment. Will also be given practical seminars allowing the involvement of
professional experts through the resolution of cases and practical projects linked to the business fabric (PBL) of a
multidisciplinary nature, which will stimulate the capacity of reasoning, critical analysis, and research skills of
students.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em créditos ECTS:

A verificação da adequação da carga média de trabalho por unidade curricular é feita inicialmente, ao elaborar a ficha
da unidade curricular. Tendo em consideração o estudo e os trabalhos que os estudantes são incentivados a realizar
para cada unidade curricular, considerou-se que o tempo médio de trabalho necessário é de 28 horas de trabalho por
unidade de ECTS. No final de cada trimestre, o responsável de cada UC produzirá um relatório da UC, na qual reflete
sobre vários aspetos, os quais incluem de forma direta e indireta carga média de trabalho exigida aos estudantes.
No final de cada semestre, os estudantes deverão responder a um inquérito pedagógico online em que cada um se
pronunciará sobre vários aspetos relacionados com o funcionamento de cada UC, os quais incluem itens que
permitam refletir sobre a relação entre a carga média de trabalho exigida aos estudantes e aquela estimada nos ECTS.

4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS credits:
The verification of the adequacy of the average workload per curricular unit is done initially, when preparing the
curricular unit's file. Taking into account the study and work that students are encouraged to carry out for each course
unit, it was considered that the average work time required is 28 hours of work per ECTS unit. At the end of each
quarter, the person responsible for each UC will produce a UC report, which reflects on various aspects, which directly
and indirectly include the average workload required of students.
At the end of each semester, students must respond to an online pedagogical survey in which each one will comment
on various aspects related to the functioning of each CU, which include items that allow reflection on the relationship
between the average workload required for students and that estimated in ECTS.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo a que os objetivos das unidades curriculares possam ser
atingidos, tal como se pode constatar nas fichas das diversas
unidades curriculares do ciclo de estudos. 
Todas as UC terão a sua ficha publicada no sítio de internet da ESG/IPCA, a qual incluirá: objetivos de aprendizagem,
conteúdos programáticos, metodologias de ensino e de avaliação, bibliografia. A publicação antecipada desta
informação é um garante de que a avaliação da aprendizagem será feita em função dos objetivos de aprendizagem de
cada UC. O Coordenador da Área Disciplinar e o Conselho Pedagógico deverão zelar por essa mesma garantia.
No final da UC o responsável deve produzir um relatório, refletindo sobre a relação da avaliação da
aprendizagem com os objetivos da mesma.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The assessment methodologies were selected so that the objectives of the curricular units can be achieved, as can be
seen in the forms of the various curricular units of the study cycle.
All UCs will have their form published on the ESG/IPCA website, which will include: learning objectives, syllabus,
teaching and assessment methodologies, bibliography. The early publication of this information is a guarantee that the
learning assessment will be made according to the learning objectives of each CU. The Disciplinary Area Coordinator
and the Pedagogical Council must ensure this same guarantee. 
At the end of the UC, the person responsible must produce a report, reflecting on the relationship of the evaluation of
the learning with its objectives.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

O trabalho por projeto permite a identificação e o estudo de problemas organizacionais relevantes, assente num corpo
teórico de conhecimentos sólido e no uso de técnicas de investigação social. 
O curso possibilitará a realização de um estágio ou projeto. Este percurso será orientado por professores doutorados
e/ou especialistas na área do curso e pretende-se, quer na vertente de estágio, quer na vertente de projeto, a ligação
às empresas/organizações, permitindo a aplicação de conhecimentos à realização de aprendizagem prática em
contexto real (estágio) ou a realização de um projeto profissional baseado em estudos de caso reais nas empresas. A
realização do estágio/projeto permite desenvolver atividades de investigação aplicada de interesse para as partes
(estudante, instituto politécnico e organização) com impacto significativo no desenvolvimento das suas competências,
na melhoria e desenvolvimento organizacional e no avanço do conhecimento cientifico na área da Fiscalidade.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
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Project work allows the identification and study of relevant organizational problems, based on a solid theoretical body
of knowledge and the use of social investigation techniques.
The course will enable the realization of an internship or project. This path will be guided by PhD professors and/or
specialists in the area of the course and it is intended, either in the internship or in the project aspect, to connect to
companies/organizations, allowing the application of knowledge to the realization of practical learning in real context
(internship) or the realization of a professional project based on real case studies in companies. The completion of the
internship/project allows the development of applied research activities of interest to the parties (student, polytechnic
institute and organization) with a significant impact on the development of their skills, on organizational improvement
and development, and on the advancement of scientific knowledge in the area of Taxation.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL-74/2006, na redação dada pelo
DL-65/2018:

 Foi estabelecido um total de 60 ECTS, distribuídos por 2 semestres, um semestre curricular e um semestre de
estágio/projeto. Ponderou-se a unidade curricular enquanto medida do trabalho sob todas as suas formas (sessões de
ensino de natureza coletiva, tutorial, estágios, projetos). Foi considerada a duração normal do curso, o número de
anos e semestres letivos e os requisitos para que o curso fosse conducente ao grau de mestre no ensino politécnico,
com uma vertente profissionalizante. A estimativa de volume total de trabalho anual de 1680 horas foi estabelecida
considerando a correspondência 1ECTS = 28 horas trabalho) e considerando um volume de trabalho de 840 horas, em
média, por semestre. A definição dos ECTS de cada unidade curricular assentou, adicionalmente, na estimativa
realista da carga de trabalho necessária para que um estudante médio possa alcançar os resultados de aprendizagem.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018:

 It was considered the curricular units as a measure of labor in all its forms (teaching sessions of collective nature,
tutorial, internships, projects, etc.). It was taken into account the normal duration of the course, the number of years
and semesters and the requeriments for the study cycle leading to a master degree in polytechnics with a highly
professionalized strand having established a total of 60 ECTS distributed for 2 semesters: a curricular semester and an
intership/project semester. A total of 1680 hours of workload was estimated considering 1ECTS=28 hours and a
workload of 840 hours, on average, in each semester. ECTS for each curricular unit were estimated considering the
necessary workload for an average student to achieve the learning outcomes.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

 A forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares do ciclo de estudos englobou, como se estabelece nos regulamentos da Escola Superior de
Gestão, reuniões efetuadas com os órgãos e com responsáveis, nomeadamente:

 - Comissão responsável pela preparação da proposta do curso que integra o Diretor d Departamento da área
fundamental do ciclo de estudos

 - Direção da Escola, que apresenta a proposta aos demais órgãos
 - Membros do Conselho Técnico-Científico e do Conselho Pedagógico da Escola

 O plano de estudos foi elaborado ouvindo os docentes das áreas disciplinares envolvidas e recolhendo contributos
externos através do envolvimento de empresas da região, contributos esses que, sendo pertinentes, foram permitindo
evoluir na construção da proposta final, com uma forte orientação profissionalizante, orientado para o
desenvolvimento e aprofundamento de competências técnicas nas áreas da Fiscalidade e Direito Fiscal.

 

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

 The way in which teachers were consulted on the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units of the study cycle encompassed, as established in the regulations of the School of Management,
meetings held with the bodies and with those responsible, namely:

 - Commission responsible for preparing the course proposal that integrates te Department Director of the fundamental
area of the study cycle

 - School Board, which presents the proposal to the other bodies
 - Members of the Technical-Scientific Council and the School's Pedagogical Council

 The study plan was drawn up by listening to professors from the disciplinary areas involved and collecting external
contributions through the involvement of companies in the region, contributions which, being relevant, allowed
progress in the construction of the final proposal, with a strong professional orientation, oriented towards the
development and deepening of technical skills in the areas of Taxation and Tax Law.

 

4.7. Observações

4.7. Observações:
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O curso decorrerá em regime presencial e em horário pós-laboral, uma vez que se destina a profissionais com
experiência, esperando-se que maioritariamente os estudantes sejam trabalhadores. Nesse sentido, poderá ser
analisada a pertinência de algumas horas do curso decorrerem em regime a distância para permitir uma melhor
conciliação da atividade profissional com a realização desta formação especializada.
De realçar que a estrutura curricular inclui uma UC optativa, permitindo aos estudantes, alternativamente, escolher de
entre UC’s em funcionamento na Escola Superior de Gestão, da mesma área científica, e com um mínimo de 3 ECTS.
Desta forma, torna-se o plano curricular mais aberto e ajustável aos interesses e expectativas dos estudantes.

4.7. Observations:
The course will take place in person and in after-work hours, as it is aimed at experienced professionals, with the
majority of students expected to be workers. In this sense, the pertinence of a few hours of the course taking place at a
distance can be analyzed to allow for a better reconciliation of professional activity with the realization of this
specialized training.
It should be noted that the curricular structure includes an optional CU, allowing students, alternatively, to choose
from CU's operating at the Escola Superior de Gestão, in the same scientific area, and with a minimum of 3 ECTS. In
this way, the curriculum becomes more open and adjustable to the interests and expectations of students.

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 José Carlos Castro Abreu, Professor adjunto a tempo integral, com exclusividade. Detentor de Mestrado em

Fiscalidade e Doutoramento em Fiscalidade.

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree Vínculo/ Link Especialista

/ Specialist

Área
científica /
Scientific
Area

Regime de
tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Domingos Carlos
de Lemos Martins

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Sim Fiscalidade 100 Ficha
submetida

Eduardo José
Jesus Oliveira

Assistente ou
equivalente Licenciado Outro Não

Contabilidade
e
Administração

25 Ficha
submetida

Gonçalo Nicolau
Cerqueira Sopas
de Melo Bandeira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não
Direito Público
e Ciências
Jurídico-
Criminais

100 Ficha
submetida

José Carlos Castro
Abreu

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Fiscalidade 100 Ficha
submetida

Liliana Ivone da
Silva Pereira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Fiscalidade 100 Ficha
submetida

Luís Filipe da
Costa Ferreira
Esteves

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado Outro Sim Contabilidade 70 Ficha

submetida

Paulo Sérgio
Gomes Macedo

Assistente ou
equivalente Doutor Outro Não Contabilidade 25 Ficha

submetida

Ricardo Alexandre
Sousa da Cunha

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Direito 100 Ficha
submetida

Rui Manuel Pereira
Costa Bastos

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Mestre Outro Sim Fiscalidade 50 Ficha
submetida

      670  

<sem resposta>
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5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
 9

5.4.1.2. Número total de ETI.
 6.7

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-
74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação
(art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).* / "Career teaching staff” – teachers of the study programme
integrated in the teaching or research career.*

Vínculo com a IES / Link with HEI % em relação ao total de ETI / % of the total of
FTE

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-
65/2018) 74.626865671642 100

Outro 25.373134328358 25

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 4.25 63.432835820896

5.4.4. Corpo docente especializado

5.4.4. Corpo docente especializado / Specialised teaching staff.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI) / PhDs specialised in the fundamental
area(s) of the study programme (% total FTE) 4.25 63.432835820896

Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI) / Staff specialised in the fundamental
areas of the study programme not holding PhDs in these areas (% total FTE) 0.25 3.7313432835821

Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(%
total ETI) / Specialists not holding a PhD, but with a Specialist Title (DL 206/2009) in the fundamental area(s) of the
study programme (% total FTE)

2.2 32.835820895522

% de docentes com título de especialista ou doutores especializados, na(s) área(s) fundamental(is) do ciclo de
estudos (% total ETI) 96.268656716418

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) / Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution,
its subsidiaries or integrated centers (article 29, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018)

Descrição ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados /
Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution, its subsidiaries or integrated centers 3 44.776119402985
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5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Career teaching staff of the study programme with a link to the institution for over 3 years 5 74.626865671642 6.7

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 6.7

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

O IPCA foi, em 2010, a primeira instituição do país a formalizar a avaliação desempenho dos docentes. O Regulamento
foi também o 1.º a ser acordado com as plataformas sindicais, tal como decorrente de orientações legais. A avaliação
incide sobre três dimensões: Pedagógica (35%), Técnico-Científica (40%) e Organizacional (25%), salvo nos casos em
que a lei impõe a avaliação curricular. A avaliação do desempenho é monitorizada pelo Diretor da unidade orgânica e
pelo diretor de departamento.
De realçar, ainda, que ficou consagrado na avaliação geral dos docentes a componente da avaliação pedagógica feita
pelos estudantes no âmbito do funcionamento das Unidades Curriculares.
A instituição encontra-se a preparar um plano de formação pedagógica para os docentes para efeitos de atualização
pedagógica e desenvolvimento profissional.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.In 2010,IPCA was the first institution in the country to formalize the performance evaluation
of academic staff. Regulation was also the 1st to be agreed with the trade union platforms also due to legal guidelines.
Academic Staff are evaluated in three dimensions: Educational Dimensions: 35%; b) Dimension Scientific
Technical:40%; and c) Organizational Dimension: 25%. Except in cases where the law requires the curriculum
evaluation. The evaluation of teacher performance is monitored by the Dean of the School and the head of the
department. The evaluation of faculty staff comprises the pedagogical component of the evaluation made by students
in the functioning degrees. There is an ongoing plan of profissional updating and development.

5.6. Observações:
<sem resposta>

5.6. Observations:
<no answer>

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escola Superior de Gestão, para além da sua organização cientifico-pedagógica, dispõe de serviços administrativos
que prestam o apoio necessário ao seu funcionamento global.
Atualmente, dispõe de 6 funcionários administrativos, todos em regime de tempo integral que desempenham tarefas
de gestão e apoio ao funcionamento da oferta educativa da Escola, para além de outras atribuições como o apoio na
organização de eventos diversos, conferências, seminários, cursos breves e outras formações. Destes funcionários,
uma exerce funções de secretária de escola a outra colabora diretamente com a Direção da Escola na concretização
da sua atividade, nomeadamente no apoio técnico e administrativo
aos seus docentes, estudantes e restante comunidade académica.
Dois funcionários asseguram o funcionamento da receção da Escola, nomeadamente o atendimento presencial e
telefónico a estudantes e docentes e apoio à atividade letiva, nomeadamente em relação ao funcionamento dos
espaços pedagógicos.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
School of Management, in addition to its scientific-pedagogical organization, has administrative services that provide
the necessary support to its global operation. Currently, it has 6full-time administrative staff who perform management
tasks and support the School's educational offer, as well as other attributions such as support in the organization of
the events that take place, including conferences, seminars, short courses and other training.
Of these employees, one performs the functions of school secretary and the other collaborates directly with the
Direction of the School in the accomplishment of its activity, namely in the technical and administrative support to its
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teachers, students and other academic community. Two staff members provide face-to-face and telephone attendance
at the reception of the School and support the teaching activity regarding the functioning of the pedagogical spaces.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os funcionários dos Serviços Administrativos possuem formação superior (licenciatura), à exceção de um funcionário
que tem como habilitação o ensino secundário (12º ano).

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Staff of the Administrative Services have higher education (bachelor's degree), with the exception of an official who
has secondary education (12th year).

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

Nos termos da lei, o pessoal não docente é avaliado de acordo com o SIADAP. O IPCA promove e apoia a formação
contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir nos seus estudos e obter níveis mais
elevados de qualificação.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

Non-academic staff are assessed in accordance with SIADAP. IPCA promotes and supports the ongoing training of its
employees, creating conditions for them to progress in their studies and achieve higher levels of qualification.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

As instalações da Escola Superior de Gestão, inauguradas em 2008, contemplam os seguintes espaços:
Gabinete da direção; Espaços de utilização pedagógica: 17 salas de aula, 3 salas de informática, 3 auditórios e salas
de apoio ao estudo.
Espaços de apoio a atividade científico pedagógica: 48 gabinetes de docentes, sala de professores e sala de atos;
espaço de apoio administrativo; receção, gabinetes dos serviços administrativos e arquivo.
Todas as salas estão equipadas com quadros interativos, computadores e vídeo-projetor.
O Gabinete de e-learning foi criado para dar apoio aos cursos de Ensino a distância.
Existe uma biblioteca cujo acervo versa sobre as áreas científicas de todos os cursos ministrados.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The School of Management, inaugurated in 2008, includes: the office of the Dean; Spaces for educational use: 17
classrooms, 3 computer rooms, 3 auditoriums and rooms for study support;
Spaces to support scientific pedagogical activity: 48 teacher's office, staff room and lounge acts, the administrative
support areas: reception, offices and administrative services file.
All rooms have interactive whiteboards, computers and video-projetor.
The Office of e-learning was created to support the distance education courses.
There is a library with books and articles of all the scientific areas of the courses offered by the institution.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

O parque informático é de cerca de 90 computadores e a rede informática abrange toda a instituição. Nos últimos anos
tem vindo a destacar-se a utilização da rede sem fios com destaque para a federação eduroam.
Foi adotado o sistema de gestão da aprendizagem Moodle. Esta é uma aplicação de software voltada para a
administração, organização dos conteúdos, rastreamento e elaboração de relatórios relativos a cursos via ensino a
distância e não só, permite desempenhar varias atividades, como por exemplo,
administrar registos educacionais, reunir e distribuir conteúdos de aprendizagem com funcionalidades de colaboração
ou fazer avaliação online.
A Biblioteca dispõe do seguinte acervo: Gestão - 1926; Contabilidade – 1844; Direito - 1988; Fiscalidade - 1592.
A b-On garante o acesso a: 18713 artigos disponíveis em texto integral e em diferentes áreas; 1.023.158 títulos de
periódicos e 1671 e-books.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The informatic park has about 90 computers and the computer network covers all institution. In recent years we have
emphasized the use of highlight with wireless network for eduroam federation.
Moodle learning management system was adopted. This is a software application dedicated to the management,
organization of content, tracking and reporting on the education via courses at a distance and not only allows you to
perform various activities, such as administering educational records, gather and distribute learning content with
collaboration features or make assessment online.
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The Library has the following collections: Management - 1926; Accounting - 1844; Law - 1988; Taxation - 1592.
The B-On provides the access to: 18713 articles available in full text and in different areas; 1.023.158 titles of journals
and 1671 e-books.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Pergunta 8.1. a 8.4.

8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua atividade científica.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e
 8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação

internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e

 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e
 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,

tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 
O corpo docente associado ao mestrado em Gestão Fiscal colabora regularmente em projetos e planos de formação
para as empresas da região, quer através dos cursos de formação executiva que são realizados na própria ESG ou
através de parcerias com outras entidades, designadamente a Ordem dos Contabilistas Certificados, a Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, a APOTEC (Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade).

 Para além disso, o corpo docente participa em atividades científicas com comunicações em seminários e conferências
da área fiscal e áreas afins.

 Finalmente, realça-se a participação do corpo docente, através do Centro de Investigação em Contabilidade e
Fiscalidade, em atividades de prestação de serviços à comunidade, nomeadamente projetos de implementação da
Contabilidade de Custos em municípios e ainda projetos de implementação e monitorização dos Planos de Prevenção
de Riscos de Corrupção e Infrações.

 Através destas atividades verifica-se um importante contributo para o desenvolvimento local e regional através do
desenvolvimento de conhecimentos e conteúdos específicos na área da Fiscalidade e áreas fins, junto das empresas
da região, resultando em publicações de manuais técnicos e artigos técnicos e científicos.

 Salienta-se a participação recente de uma docente de carreira, da área disciplinar de Fiscalidade num projeto de
investigação sobre "Educação e Cidadania Fiscal" em parceria com outras instituições nacionais (Instituição
proponente – Instituto Politécnico de Lisboa; Instituições participantes – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e
Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal – projeto financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte,
Programa Operacional Regional de Lisboa e Fundação para a Ciência e Tecnologia).

 

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

The faculty associated with the Masters in Tax Management regularly collaborates in projects and training plans for
companies in the region, either through executive training courses that are held at ESG itself or through partnerships
with other entities, namely the Portuguese Certified Accountant Association, the Order of Chartered Accountants,
APOTEC (Portuguese Association of Accounting Technicians).

 In addition, the faculty participates in scientific activities with communications in seminars and conferences in the
fiscal area and related areas.

 Finally, we highlight the participation of the teaching staff, through the Center for Research in Accounting and
Taxation, in activities to provide services to the community, namely Cost Accounting implementation projects in
municipalities and also projects for the implementation and monitoring of Plans. Prevention of Corruption and
Violation Risks.

 Through these activities, there is an important contribution to local and regional development through the
development of specific knowledge and content in the area of Taxation and purpose areas, with companies in the
region, resulting in the publication of technical manuals and technical and scientific articles.

 We highlight the recent participation of a career professor, from the subject area of Taxation, in a research project on
"Tax Education and Citizenship" in partnership with other national institutions (Proposing Institution – Polytechnic
Institute of Lisbon; Participating Institutions – Polytechnic Institute of Cávado and Ave and Institute of Economic,
Financial and Tax Law – project financed by the Regional Operational Program for the North, Regional Operational
Program of Lisbon and Foundation for Science and Technology).

 

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e
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Na ESG-IPCA funciona há alguns anos um mestrado académico de Fiscalidade, que decorre em horário pós-laboral
pelo facto de uma significativa parte dos estudantes serem, simultaneamente, trabalhadores. Contudo, regista-se
também uma procura cada vez maior de estudantes recém-licenciados e que ainda não se encontram a trabalhar.
A informação recolhida permite-nos verificar que, ao nível dos estudantes que já se graduaram, todos se encontram a
trabalhar e em áreas relacionadas com a Fiscalidade e áreas afins (Fiscalidade, Auditoria, Contabilidade). Nalguns
casos, os estudantes revelaram que, embora continuando a trabalhar na mesma entidade, a conclusão do mestrado
permitiu-lhes uma evolução profissional, assumindo outras funções, nomeadamente com um maior contributo da
gestão fiscal levada a cabo pelas empresas onde trabalham. Outros, que trabalham por contra própria, asseguram que
a conclusão do curso lhes permitiu oferecer aos seus clientes um leque mais alargado de serviços.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
At ESG-IPCA, there has been an academic Master's Degree in Taxation for some years, which takes place during after-
work hours due to the fact that a significant part of the students are, at the same time, workers. However, there is also
an increasing demand for recent graduate students who are not yet working.
The information collected allows us to verify that, at the level of students who have already graduated, all are working
and in areas related to Taxation and related areas (Taxation, Auditing, Accounting). In some cases, the students
revealed that, although they continued to work at the same entity, the completion of the master's course allowed them
to develop professionally, taking on other functions, namely with a greater contribution from the tax management
carried out by the companies where they work.
Others, who work on their own, ensure that the completion of the course allowed them to offer their clients a wider
range of services.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O concurso nacional de acesso (CNA) ao ensino superior de 2021 foi muito positivo para o IPCA que obteve
excelentes resultados. 
Concorreram 3500 estudantes para 709 vagas. O IPCA preencheu 90% das vagas disponíveis para os cursos de
licenciatura na 1ªfase do CNA: abriu um total de 709 vagas, tendo sido colocados 631 candidatos, ocupando o 3º lugar
nacional entre as instituições politécnicas.
Foi preenchida a totalidade das vagas disponíveis em 15 dos 22 cursos de licenciatura do IPCA.
Foram 617 estudantes que escolheram o IPCA como primeira opção, o que comprova a preferência dos candidatos e a
notoriedade e excelência da instituição. Esta preferência representa um índice de satisfação da procura dos cursos do
IPCA de 87%.
Nos últimos anos, o IPCA tem ganho notoriedade fruto de uma aposta credível nas suas formações graduada/pós-
graduada. A investigação aplicada, o empreendedorismo e a transferência do conhecimento científico/tecnológico
também foram outras apostas relevantes.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The national competition for access (CNA) to higher education in 2021 was very positive for the IPCA, which obtained
excellent results.
3500 students competed for 709 places. The IPCA filled about 90% of the vacancies available for undergraduate
courses in the 1st phase of the CNA: it opened a total of 709 vacancies, with 631 candidates placed, occupying the 3rd
national place among polytechnic institutions.
All vacancies available in 15 of the 22 IPCA degree courses were filled.
There were 617 students who chose the IPCA as their first option, which proves the candidates' preference and the
institution's notoriety and excellence. This preference represents an 87% satisfaction rate in demand for IPCA courses.
In recent years, the IPCA has gained notoriety as a result of a credible investment in its graduate/postgraduate training.
Applied research, entrepreneurship and the transfer of scientific and technological knowledge were also other relevant
bets.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Não aplicável.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Not applicable.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Em Portugal, verificamos a existência de cursos de PG em Gestão Fiscal (cursos não conferentes de grau), duração
semestral sem projeto/estágio. A estrutura considera UC relacionadas com os vários impostos, direito tributário,
segurança social e contabilidade. Exemplos: PG em gestão fiscal avançada – ISEG – 300hs; PG Gestão Fiscal – ISCTE
39 ECTS.
A nível europeu, a pesquisa efetuada permitiu-nos encontrar os seguintes cursos:
Executive Master en Gestion Fiscale – Un. Libre Bruxelles – 4 módulos/2 anos, 400h, sem estágio/projeto. O acesso ao
curso é para licenciados e não exige experiência.
LL.M. in Law & Tax Management – 1 ano académico e 4-6 meses de estágio; 120ECTS. Destina-se a licenciados com ou
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sem experiência.
Máster Executive en Asesoría Fiscal – 222h letivas (sem estágio), Centro de Estudios Garrigues - dirigido a
profissionais.
Máster en Administración Financeira e Tributaria – Un. Santiago de Compostela – 80 ECTS - 1 ano – inclui uma UC de
“Projeto de empresa” com 3,5 ECTS.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

In Portugal, we verified the existence of PG courses in Tax Management (non-degree courses), semester duration
without project/internship. The structure considers UC related to the various taxes, tax law, social security and
accounting. Examples: PG in advanced tax management/ISEG/300hs; PG Tax Management/ISCTE/39 ECTS.
At European level, the research carried out allowed us to find the following courses:
Executive Master in Fiscal Management – Un. Libre Bruxelles/4 modules/2 years/400h/no internship/project. Access to
the course is for graduates and does not require experience.
LL.M. in Law & Tax Management – 1 academic year/4-6 months of internship/120ECTS. It is intended for graduates with
or without experience.
Master Executive in Asesoría Fiscal – 222 hours of classes (without internship)/Centro de Estudios Garrigues – aimed
at professionals.
Master in Financial and Tax Administration – Un. Santiago de Compostela/80 ECTS/1 year – includes a “Company
Project” course with 3.5 ECTS.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Verificamos que os cursos de PG/master/MBA, a nível interno e internacional, têm por objetivo proporcionar formação
abrangente em gestão fiscal assente no conhecimento prático e normativo, abordando os principais impostos e os
benefícios fiscais cruciais no contexto da realidade empresarial. Apostam no desenvolvimento de competências tendo
em vista a preparação dos alunos para o estudo e análise dos melhores enquadramentos fiscais para situações reais,
dando resposta à necessidade de formação atualizada e de natureza profissional na área da Fiscalidade, baseados
maioritariamente na metodologia de estudos de caso com base. Verifica-se, assim, que os objetivos e metodologias
desses cursos são muito aproximados dos objetivos e metodologias que propomos no curso de mestrado
profissionalizante em Gestão Fiscal. Na maior parte dos casos trata-se de cursos não conferentes de grau e que não
contemplam a componente de estágio/projeto, senda esta componente uma mais-valia no curso que propomos.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

We found that the PG/master/MBA courses, both internally and internationally, aim to provide comprehensive training
in tax management based on practical and normative knowledge, addressing the main taxes and crucial tax benefits in
the context of business reality. They invest in the development of skills with a view to preparing students for the study
and analysis of the best tax frameworks for real situations, responding to the need for up-to-date and professional
training in the area of Taxation, based mostly on the methodology of case studies with base. Thus, it can be seen that
the objectives and methodologies of these courses are very close to the objectives and methodologies that we
propose in the professional master's course in Tax Management. In most cases, these are non-degree courses that do
not include the internship/project component, which is an asset in the course we propose.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Brandão Ribeiro Consultores, Gestão, Contabilidade e Fiscalidade, Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Brandão Ribeiro Consultores, Gestão, Contabilidade e Fiscalidade, Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Brandão Ribeiro, Lda__compressed.pdf

 

Mapa VII - Carlos Plácido, Oficina de Gestão, Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Carlos Plácido, Oficina de Gestão, Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Carlos Placido Oficina de Gestão_compressed.pdf

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/e2207c97-df73-4520-d78e-6154a0a735bb
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/de9f7ae6-a15b-8be2-e3ae-61680171a79b
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Mapa VII - Edit Value Group Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Edit Value Group Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Edit Value (2).pdf

Mapa VII - GTI – Gestão, Tecnologia e Inovação, S.A.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 GTI – Gestão, Tecnologia e Inovação, S.A.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._GTI, S.A__compressed.pdf

 

Mapa VII - Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, SROC

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, SROC

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Joaquim Guimarães Sroc_compressed.pdf

 

Mapa VII - Omatapalo Portugal, S.A.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Omatapalo Portugal, S.A.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Omatapalo Portugal_compressed.pdf

 

Mapa VII - Painhas, S.A.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Painhas, S.A.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Painhas, S.A__compressed.pdf

 

Mapa VII - Primavera Software Solutions, S.A.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Primavera Software Solutions, S.A.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Primavera Software_compressed.pdf

 

Mapa VII - Ricardo Jorge Pereira, ROC

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Ricardo Jorge Pereira, ROC

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Ricardo SROC_compressed.pdf

 

Mapa VII - TUB – Transportes Urbanos de Braga, EM.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 TUB – Transportes Urbanos de Braga, EM.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._TUB, EM__compressed.pdf

 

Mapa VII - Amoralme-Contabilidade Gestão e Serviços, Lda.

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/2b8b30c6-d415-39c4-098f-6168010d6b23
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/92e01921-f841-1631-e58c-6168012489b0
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/93101e90-c72b-b61c-6b68-616801e1bc13
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/a4554f21-f6a9-e7f0-22b4-61680147a0ca
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/7c80ee5e-3a6e-453d-9e6a-61680165dfae
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/7668391a-0150-7a7f-55b8-616801f96511
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/8787764a-5aee-537f-a23e-61680120ad1d
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/70aae827-b34e-bbca-e360-61680138852b
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11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Amoralme-Contabilidade Gestão e Serviços, Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Amoralme, Lda._compressed.pdf

Mapa VII - António Fernandes Marta Martins & Associados, SROC, Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 António Fernandes Marta Martins & Associados, SROC, Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._António Fernandes Sroc_compressed.pdf

 

Mapa VII - ConstruGomes Engenharia, S.A.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 ConstruGomes Engenharia, S.A.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Construgomes Engenharia, S.A._compressed.pdf

 

Mapa VII - Duarte Nuno Sousa, Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Duarte Nuno Sousa, Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Duarte Nuno Sousa, Lda_compressed.pdf

 

Mapa VII - José Pereira-Contabilidade e Consultoria, Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 José Pereira-Contabilidade e Consultoria, Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Jose Pereira, Lda._compressed.pdf

 
11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 11.2._MGF_Protocolos de cooperação_compressed.pdf
 

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 Se o estudante optar pela via do estágio, a ESG e o IPCA possuem protocolos de cooperação com as empresas
parceiras deste mestrado (protocolos em anexo). Existem também protocolos de cooperação com empresas nacionais
e internacionais, de diversos setores, no âmbito dos seus cursos de licenciatura e mestrados académicos, que
poderão, caso seja esta a opção do estudante, ser alargados a este curso de mestrado.

 De acordo com o Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos cursos de Mestrado do IPCA, serão atribuídos
docentes orientadores a cada estudante, doutores ou especialistas na área da Fiscalidade.

 

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 If the student chooses the internship route, ESG and IPCA have cooperation protocols with the partner companies of

this Masters (protocols in annex). There are also cooperation protocols with national and international companies,
from different sectors, within the scope of their undergraduate and academic master's courses, which may, if the
student chooses this, be extended to this master's course.

 In accordance with the IPCA Masters Course Functioning and Assessment Regulations, faculty advisors will be
assigned to each student, PhD or specialist in the area of Taxation.

 

11.4. Orientadores cooperantes

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/5c5ccafd-eecc-e13c-7bba-61697739ff5c
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/3717089f-aa98-4cd3-3c53-6169773d6cef
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/4700f517-4be5-51f3-7030-6169773b713a
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/7edd0547-27a0-4db5-725c-6169772e5900
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/95f262c2-93f3-68d7-6185-616978029af9
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2439386-99d0-cb52-3e04-61313132ffe4
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11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1_MGF_ponto 11.4.1_compressed.pdf

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 - Curso com grande utilidade prática e vertente profissionalizantes, direcionado para a realidade empresarial. Para
além disso, dado que a matéria da fiscalidade é transversal, em maior ou menor grau, a muitas atividades profissionais
e empresariais, acaba por potenciar a captação de estudantes profissionais de áreas afins à Fiscalidade (fiscalistas,
auditores, contabilistas, juristas, gestores, técnicos da Autoridade Tributária);

 - Corpo docente experiente e competente, composto por professores com experiências muito diversas (académicos e
especialistas, com ligações ao mundo empresarial e à Autoridade Tributária), sendo que essa diversidade acaba por
dar perspetivas diferentes e outros pontos de vista, que resultam numa panorâmica global mais abrangente sobre as
matérias dadas;

 - A experiência de vários anos da ESG na área da Fiscalidade, com uma licenciatura, mestrado académico e pós-
graduação, permite uma forte ligação ao mercado de trabalho nesta área e em áreas afins, que se traduz em
protocolos e parcerias já existentes que permitem conferir ao mestrado a componente profissionalizante e de
envolvimento do tecido empresarial;

 - Acesso a recursos materiais bastante adequadas à formação realizada, nomeadamente salas bem equipadas com
recursos audiovisuais, videoprojector, quadros interativos, computadores; 

 - As unidades curriculares compreenderão uma componente de seminários em que se pretende organizar sessões que
permitam a participação no curso de personalidades nacionais e internacionais de destaque nas diversas áreas da
Gestão Fiscal;

 - As metodologias de ensino/aprendizagem e de avaliação com carácter inovador face aos cursos existentes, com
aplicação de metodologias de problem/project-based learning; 

 - A existência de um centro de investigação acreditado pela FCT nas áreas do ciclo de estudos (CICF) constitui uma
mais-valia para os estudantes;

 - Curso de curta duração na componente letiva, facilitando a conciliação com a atividade profissional;
 - Reconhecimento do IPCA, enquanto instituição de Ensino Superior Público na região, na formação de qualidade na

área da Fiscalidade;
 - Integração do IPCA na rede europeia de universidades RUN – Regional Universities Network;

 - Equipamentos e instalações com salas bem equipadas com recursos audiovisuais, smartboard, computadores,
bases de dados online e acesso à biblioteca do IPCA, bem como excelentes espaços sociais, bares e cantina; 

 - Proximidade entre alunos e docentes, como elemento facilitador e motivador do ambiente de ensino e aprendizagem;
- Estruturas para promover a melhoria contínua dos processos de ensino/aprendizagem e a mobilidade internacional
(através do Gabinete para a Avaliação e Qualidade e o Gabinete de Relações Internacionais, respetivamente, a título
exemplificativo);

 - Estruturas para promover a integração dos estudantes na vida ativa (através do G3E);
 

12.1. Strengths:
 - Course with great practical use and professional aspects, aimed at the business reality. In addition, given that the

field of taxation is transversal, to a greater or lesser degree, to many professional and business activities, it ends up
boosting the attraction of professional students in areas related to Taxation (inspectors, auditors, accountants,
lawyers, managers, Tax Authority technicians);

 - Experienced and competent faculty, composed of professors with very diverse experiences (academics and
specialists, with connections to the business world and the Tax Authority), and this diversity ends up giving different
perspectives and other points of view, resulting in a global overview more comprehensive on the matters given;

 - ESG's experience of several years in the area of Taxation, with a bachelor's degree, academic master's and
postgraduate studies, allows a strong connection to the labor market in this area and related areas, which translates
into existing protocols and partnerships that allow give the master's degree the professionalizing component and the

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/62582527-bb8e-e03d-7db2-6154a023827e/questionId/d2678ab9-e7ef-3f70-1880-6131317b9d27
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involvement of the business fabric;
- Access to material resources well suited to the training carried out, namely rooms well equipped with audiovisual
resources, video projector, interactive whiteboards, computers;
- The curricular units will comprise a component of seminars in which it is intended to organize sessions that allow the
participation in the course of national and international distinguished personalities in the various areas of Tax
Management;
- Teaching/learning and assessment methodologies with an innovative character compared to existing courses, with
application of problem/project-based learning methodologies;
- The existence of a research center accredited by the FCT in the areas of the study cycle (CICF) is an asset for
students;
- Short course in the teaching component, facilitating the reconciliation with professional activity;
- Recognition by IPCA, as an institution of Public Higher Education in the region, in quality training in the area of
Taxation;
- Integration of IPCA in the European network of universities RUN – Regional Universities Network;
- Equipment and facilities with well-equipped rooms with audiovisual resources, smartboard, computers, online
databases and access to the IPCA library, as well as excellent social spaces, bars and canteen;
- Proximity between students and teachers, as a facilitating and motivating element in the teaching and learning
environment;
- Structures to promote continuous improvement of teaching/learning processes and international mobility (through
the Assessment and Quality Office and the International Relations Office, respectively, by way of example);
- Structures to promote the integration of students into working life (through the G3E).

12.2. Pontos fracos:
- Tipologia de formação recente em que não existe ainda experiência da instituição na sua realização, não nos
permitindo avaliar e antecipar eventuais dificuldades na sua implementação;
- Tipologia de estudantes que poderá dificultar a realização da componente de estágio, existindo uma maior
expectativa na realização da componente de projeto.

12.2. Weaknesses:
- Typology of recent training in which the institution does not yet have experience in carrying it out, not allowing us to
assess and anticipate any difficulties in its implementation;
- Typology of students that may make it difficult to carry out the internship component, with a greater expectation in
carrying out the project component.

12.3. Oportunidades:
- A pouca existência de oferta de formação avançada na região ao nível da Fiscalidade, aliada à cada vez maior
necessidade de formação a este nível, pelos desafios que as empresas enfrentam na atualidade; 
- As relações existentes entre a ESG e o tecido empresarial bem, permitindo uma proximidade de um público
experiente e adulto, potenciais alunos do curso;
- Carácter inovador deste tipo de curso, continuando a instituição a ser pioneira na oferta formativa diversificada na
área da Fiscalidade;
- Inexistência de cursos semelhantes em outras instituições de ensino superior da região;
- A oportunidade que o PRR representa para o aumento das qualificações de nível superior.

12.3. Opportunities:
- The limited availability of advanced training in the region at the level of taxation, combined with the growing need for
training at this level, due to the challenges that companies face today;
- The relationships between ESG and the business fabric are good, allowing for a closeness to an experienced and
adult audience, potential students of the course;
- Innovative nature of this type of course, the institution continuing to be a pioneer in the diversified training offer in
the area of Taxation;
- Inexistence of similar courses in other higher education institutions in the region;
- The opportunity that the PRR represents for increasing tertiary qualifications.

12.4. Constrangimentos:
- Apesar de alguma retoma da economia, os constrangimentos a nível financeiro das empresas fazem com que os
estudantes nem sempre encontrem, a nível profissional, a devida valorização para a formação avançada (de 2.º ciclo) o
que constitui uma desmotivação para frequentar mestrado ou, frequentando, para a sua conclusão;
- O facto de os estudantes serem trabalhadores dificulta o aprofundamento da participação destes em redes de
mobilidade internacional;
- Constrangimentos financeiros existentes, em geral, para as instituições do Ensino Superior Público que dificulta, por
vezes, a realização de todas as iniciativas previstas, nomeadamente ao nível de contratação de palestrantes para
seminários.

12.4. Threats:
- Despite some economic recovery, the financial constraints of companies mean that students do not always find, at a
professional level, the proper appreciation for advanced training (2nd cycle) which is a lack of motivation to attend a
master's degree or, attending, for its conclusion;
- The fact that students are workers makes it difficult to deepen their participation in international mobility networks;
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- Existing financial constraints, in general, for Public Higher Education institutions, which sometimes makes it difficult
to carry out all the planned initiatives, namely in terms of hiring lecturers for seminars.

12.5. Conclusões:
O nosso tecido empresarial é sobretudo composto por PME que importa apoiar para que disponham de recursos
humanos preparados para, no âmbito da política fiscal, poderem cumprir as suas obrigações fiscais sem riscos de
incumprimento e para que consigam assegurar as opções fiscais mais favoráveis ao seu contexto local,
nacional/internacional.
A competitividade das empresas é influenciada por vários fatores, entre os quais a fiscalidade. A concorrência fiscal
internacional tem-se acentuado e os governos recorrem a instrumentos fiscais como fatores de competitividade e
atratividade, de captação ou fixação de investimento interno e externo, de dinamização da atividade e de criação de
emprego. 
Em contexto de PME, a função fiscal é muitas vezes assegurada por recursos humanos com formação de base noutras
áreas e que foram adquirindo experiência prática e realizando a sua própria autoformação no domínio da Fiscalidade,
que é uma área que reclama uma constante atualização. Assim, importa promover uma formação profissionalizante
que permite reforçar os conhecimentos/qualificações destes profissionais numa área de conhecimento com uma
importância prática empresarial muito grande.
A proposta de criação Mestrado profissionalizante em Gestão Fiscal tem uma inquestionável relevância social,
constituindo uma oferta que vai de encontro à procura dos licenciados trabalhadores da região, não apenas os
licenciados em Fiscalidade, mas também os licenciados em áreas complementares (Auditoria, Contabilidade, Direito e
Gestão), que pretendam efetuar uma especialização de vertente profissional na área da Fiscalidade, como
complemento à experiência já adquirida nesse domínio.
Permite-se, desta forma, colmatar uma lacuna efetiva no território de intervenção da ESG/IPCA onde a oferta
profissionalizante na área da Fiscalidade é escassa, colocando a experiência, saber e recursos de excelência da
ESG/IPCA na área da Fiscalidade ao serviço das empresas e da comunidade, proporcionando uma desejável
articulação entre o ensino superior e a realidade empresarial.
O plano de estudos foi elaborado ouvindo os docentes da área e recolhendo contributos através do envolvimento de
empresas da região, permitindo evoluir na construção da proposta final, com uma forte orientação profissionalizante.
O curso destina-se a profissionais com experiência prática no domínio da Fiscalidade e áreas afins, estando, por isso,
vocacionado para a promoção de aprendizagem ao longo da vida num contexto de importante necessidade de reforço
das qualificações dos ativos das empresas/organizações da região e do país.
Importa também destacar que o projeto subjacente a este curso assenta numa cultura integrada no espaço europeu,
onde tem vindo a ser sublinhado o importante papel que os profissionais da fiscalidade podem desempenhar, como
disso é exemplo a Confederação Fiscal Europeia e organizações dos vários países europeus que promovem o
reconhecimento e valorização de quem exerce atividade na área fiscal. 

12.5. Conclusions:
Our business fabric is mainly composed of SMEs that it is important to support so that they have human resources
prepared to, within the scope of tax policy, be able to meet their tax obligations without the risk of non-compliance and
to ensure that they are able to ensure the most favorable tax options for their context. local, national/international.
The competitiveness of companies is influenced by several factors, including taxation. International tax competition
has increased and governments resort to tax instruments as factors for competitiveness and attractiveness, for
attracting or securing domestic and foreign investment, for boosting activity and for job creation.
In the context of SMEs, the tax function is often ensured by human resources with basic training in other areas and
who have been acquiring practical experience and carrying out their own self-training in the field of Taxation, which is
an area that requires constant updating. Thus, it is important to promote professional training that allows to reinforce
the knowledge and qualifications of these professionals in an area of knowledge of very great practical business
importance.
The proposal to create a professional Master's Degree in Tax Management has an unquestionable social relevance,
constituting an offer that meets the demand of working graduates in the region, not only those graduated in Taxation,
but also graduates in complementary areas (Audit, Accounting, Law and Management), which intend to carry out a
professional specialization in the area of Taxation, as a complement to the experience already acquired in this field.
In this way, it is possible to fill an effective gap in the territory of intervention of the ESG/IPCA where the professional
offer in the area of Taxation is scarce, putting the experience, knowledge and resources of excellence of the ESG/IPCA
in the area of Taxation at the service of companies and the community, providing a desirable link between higher
education and business reality.
The study plan was drawn up by listening to teachers in the area and collecting contributions through the involvement
of companies in the region, allowing for progress in the construction of the final proposal, with a strong professional
orientation.
The course is aimed at professionals with practical experience in the field of Taxation and related areas, and is
therefore aimed at promoting lifelong learning in a context of important need to strengthen the qualifications of the
assets of companies/organizations in the region and the country.
It is also important to highlight that the project underlying this course is based on an integrated culture in the
European space, where the important role that tax professionals can play has been highlighted, as an example of the
European Tax Confederation and organizations from various European countries that promote the recognition and
appreciation of those who work in the tax area.


