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Curso: Direito e Gestão 

Grau ou Diploma: Mestrado 

Ramo: Tronco comum  

Plano de estudos: Aviso n.º 1138/2019, de 17 de janeiro 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: Teresa Antunes 
 
 
Outro(s) docente(s) da unidade curricular: Sérgio Vasques 
 

 

Idioma de ensino:  Português 

 
Funcionamento: Presencial  

 
Objetivos de aprendizagem:  

Proporcionar uma visão global e atual da fiscalidade com implicações nas empresas relacionada com os principais 
impostos sobre o rendimento (IRS e IRC) e sobre o consumo (IVA). 

Conteúdos programáticos:  

Os principais temas desta cadeira são:  
 
I – Impostos sobre as pessoas singulares e sobre as pessoas coletivas. Sujeitos passivos do imposto, base tributável, 
taxa, liquidação e cobrança.  
 
II – Tipos de impostos. Contribuições para a Segurança Social. O Sistema Fiscal Português.  
 
IV – O IRS na ótica da empresa: Residentes, Não residentes, Residentes não habituais e Ex-residentes. 
 
V - O IRC e o apuramento do lucro tributável: Incidência. Determinação da matéria coletável. Cálculo da coleta, deduções 
à coleta, retenções na fonte, pagamentos por conta e pagamentos adicionais por conta. O preenchimento da declaração 
Modelo 22. 
 
VI. O IVA: Esquema de funcionamento e bases normativas do IVA. As operações Tributáveis. Os sujeitos passivos de IVA. 
A localização das operações tributáveis. Isenções e taxas de imposto. Direito à dedução e operações acessórias. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

O curso inicia-se com o estudo das principais implicações para as empresas em sede de IRS. De facto, as obrigações dos 
sujeitos passivos não se resumem à entrega do imposto ao Estado (no IRS as retenções na fonte são muito frequentes, 
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seja relativamente a residentes, residentes não habituais ou não residentes), tendo as obrigações declarativas grande 
importância.  

O estudo do IRC, nomeadamente do preenchimento da principal declaração periódica (declaração modelo 22 de IRC), 
são de particular relevância para um público constituído na sua quase totalidade por estudantes oriundos da área de 
Direito. Estes alunos estarão menos familiarizados com alguns temas que intercetam a Contabilidade e a Fiscalidade, 
sendo o desenvolvimento das matérias de IRC algo que lhes será muito útil no futuro.  

A finalizar, o estudo do IVA, em particular da territorialidade deste imposto, dos diferentes tipos de isenção e das 
transações com sujeitos passivos da União Europeia e do resto do mundo, permitirá aos estudantes deste Mestrado a 
resolução de muitas situações com que se depararão no futuro, quer sejam relativas a transações de bens, quer respeitem 
a prestações de serviços, envolvendo sujeitos passivos do Continente, Regiões Autónomas ou fora de Portugal. 

Método de ensino e avaliação: 

As aulas serão teórico-práticas e, na discussão das matérias, privilegiar-se-á uma abordagem dialógica, pautada por 
momentos de exposição. Os alunos serão vivamente incentivados a participar, colocar questões e resolver exercício 
práticos. 
A classificação final resulta de uma média ponderada dos testes e da avaliação contínua com os seguintes pesos 
relativos: Testes: 80%. Avaliação prática e participação individual: 20%.  
 
Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Sendo extremamente importante o acompanhamento de forma continuada, bem como o treino na consulta da 
legislação fiscal para a resolução das questões (quer em testes, quer em trabalhos), a vertente de avaliação prática 
também deverá ter algum peso para efeitos de aferição da classificação final dos alunos. No entanto, neste tipo de 
cadeira os testes deverão prevalecer face a outras formas de avaliação do desempenho dos alunos - daí o peso de 80% 
para os dois testes que irão ser realizados. 

Bibliografia: 

Códigos Tributários e legislação fiscal complementar – Edição de Bolso – Editora Almedina. 

CARLOS, Américo Brás, ABREU, Irene Antunes, DURÃO, João Ribeiro e PIMENTA, Maria Emília Pimenta, Guia dos 
Impostos em Portugal, Quid Juris, sociedade editora. 

PEREIRA, Paula Rosado, Manual de IRS, Coimbra, Almedina, 2019 

SARMENTO, Joaquim Morais, NUNES, Ricardo e PINTO, Marta Morais, Manual Teórico-Prático de IRC, 3ª Edição, 
Coimbra, Almedina, 2020 

VASQUES, Sérgio, O Imposto sobre o Valor Acrescentado, Almedina, 2017 

Link: www.portaldasfinancas.gov.pt 

Plano de Aulas: 

1. O Imposto, as taxas e outros tributos. As contribuições para a Segurança Social. A classificação dos diversos impostos. 
A carga fiscal na EU. O IRS na ótica da empresa: Residentes. 

2. O IRS na ótica da empresa: Residentes não habituais e não residentes. Resolução de exercícios sobre IRS na ótica da 
empresa. 

3. O IRC: Incidência. Determinação da matéria coletável. 
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4. O IRC: Cálculo da coleta. Deduções à coleta, retenções na fonte, pagamentos por conta e pagamentos adicionais por 
conta. Tributações Autónomas. 

5. O IRC: Resolução de exercícios sobre IRC. 

6. O IRC: O preenchimento da declaração Modelo 22. 

7. O IVA: O esquema de funcionamento e as bases normativas do IVA. 

8. O IVA: As operações tributáveis. 

9. O IVA: Os sujeitos passivos de IVA. 

10. O IVA: A localização das operações tributáveis. 

11. O IVA: Isenções e taxas de imposto 

12. O IVA: Direito à dedução e obrigações acessórias 

 


