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Programa Avançado de Fiscalidade 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: capacitar os 

participantes para lidar com as questões da fiscalidade que se impõem aos gestores e 

empresários quer numa vertente teórica quer numa vertente teórica -prática, associada a 

exemplos da realidade empresarial, do IRS, IRC e IVA. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os participantes ficarão aptos a: 

 Conhecer a teoria e Regulamentação dos Benefícios Fiscais; 

 Conhecer a teoria geral dos Impostos; 

 Distinguir os tipos de impostos. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a Licenciados em início de carreira que queiram evoluir para Diretores 

Financeiros ou Fiscalistas, advogados com gosto pela área fiscal que queiram aliar o direito à 

contabilidade e Técnicos Oficiais de Contas que queiram aprofundar conhecimentos fiscais. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Teoria Geral dos Impostos 

Módulo II - Os Impostos e a Atividade Económica 

Módulo III - Impostos sobre o Rendimento 

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares – IRS; 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 
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 Imposto sobre o rendimento ou lucro das sociedades – IRC. 

    Módulo IV - Benefícios Fiscais – Teoria e Regulamentação 

 IRS; 

 IRC. 

    Módulo V - Impostos sobre o Património 

 Imposto Municipal s/ as transmissões onerosas de imóveis – IMT; 

 Imposto Municipal sobre imóveis – IMI; 

 Imposto do selo sobre aquisições gratuitas – IS. 

    Módulo VI - Impostos sobre a Despesa 

 Imposto geral sobre o consumo – IVA; 

 Impostos especiais de consumo; 

 Regime do IVA nas transações intracomunitárias – RITI. 

    Módulo VII - Fiscalidade Internacional 

 Os não residentes. 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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