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A fiscalidade tem uma importância fundamental no dia-a-dia das pessoas singulares e coletivas, nas mais diversas áreas 
de intervenção económica, social e cultural. A fiscalidade está associada a todo um conjunto de problemáticas de ordem 
técnica e legal, constituindo um elemento importante a ter em conta no âmbito destas atividades. Perante esta realidade, 
os profissionais que acompanham os sujeitos passivos (quer no papel de advisors ou consultores, quer no papel de 
auditores ou revisores) devem ter sólidos conhecimentos de ordem fiscal necessários ao desenvolvimento das suas funções. 

Público-alvo:
- Licenciados em Fiscalidade, Economia, Direito, Gestão, Auditoria, Contabilidade e áreas afins
- Além dos titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, podem ainda candidatar-se a este curso os que possuam 
    um curriculum escolar, científico ou profissional reconhecido como equivalente ao grau de licenciado
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HORAS
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27
27
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243

MÓDULOS
SNC/Tributação do Rendimento das Pessoas Coletivas
Tributação do Rendimento das Pessoas Singulares

Tributação do Consumo
Tributação do Património

Contencioso Tributário
Infrações tributárias 

Direitos aduaneiros e impostos especiais sobre o consumo

Fiscalidade Internacional

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social

Total

Objetivos:

Em termos genéricos, esta Pós-Graduação em Fiscalidade visa:
 - Dotar os participantes de conhecimentos nas diversas áreas da fiscalidade;
 - Desenvolver competências que permitam aos profissionais responder aos desafios que se colocam 
nas funções que desempenham;
 - Promover o domínio das matérias mais relevantes que serão abordadas, de forma a promover a 
exexcelência dos participantes nas entidades que representam.

 Em termos mais específicos, são ainda objetivos desta Pós-Graduação, entre outros:
 - Compreender o enquadramento contabilístico, jurídico e fiscal relevante para a compreensão, 
enquadramento e aplicação dos tributos a nível interno e internacional;
 - Conhecer as especificidades das garantias e das obrigações fiscais previstas no nosso sistema fiscal 
e as implicações que daqui resultam para as pessoas e para as organizações;
 - Organizar e gerir eficazmente processos fiscais. 

 

Pós-Graduação 
em Fiscalidade


