
INVESTIMENTO
2 500 € + IVA

DURAÇÃO
99 horas

FUNCIONAMENTO
Sextas das 18h00 às 22h00
Sábado das 9h00 às 13h00

LOCAL
Porto - Católica Porto Business School
Lisboa - Auditório do Cofre de 
Previdência dos Funcionários e 
Agentes do Estado

DATAS DE REALIZAÇÃO
Porto - Outubro 2020
Lisboa - Abril 2020

O Curso Executivo de Fiscalidade Intensiva visa dotar os participantes com 
competências técnicas avançadas no domínio da Fiscalidade. Pretende-se ainda com 
o presente curso contribuir para "desmistificar" a ideia de que as questões fiscais são 
apenas entendíveis por técnicos especializados no domínio da Fiscalidade. O Curso 
Executivo de Fiscalidade Intensiva será assim um elemento diferenciador para os 
seus destinatários.

DUARTE TRAVANCA
Diretor do programa
ctravanca@porto.ucp.pt

O principal objetivo do curso consiste na transmissão de conhecimentos na área da 
fiscalidade usando uma metodologia que permita entender a verdadeira razão de ser e o 
alcance das normas tributárias. Para tal, as temáticas desenvolvidas serão abordadas 
numa perspetiva prática ilustrada com exemplos, sendo analisados vários cenários e 
enquadramentos possíveis para uma mesma situação concreta, face ao que a lei fiscal 
prevê, de modo a que, os contribuintes possam escolher a opção de tributação ou o 
enquadramento que mais se ajusta à sua situação fiscal ou tributária.

OBJETIVOS

Juristas, Economistas, Gestores, Contabilistas, Revisores Oficiais de Contas, Auditores e 
Administradores de empresas, entre muitos outros que pretendam consolidar e 
aprofundar competências na área da fiscalidade, de modo a adotarem as melhores 
decisões, com maior segurança, nas atividades de gestão.

É um curso de aplicação prática das leis fiscais, adaptado a uma diversidade de 
profissionais que no seu dia a dia lidam com matérias contabilísticas, legais, financeiras, 
comerciais e empresariais.

DESTINATÁRIOS

PARCERIA

Coordenação Executiva:
Margarida Mota

mmota@porto.ucp.pt | 226 196 260www.catolicabs.porto.ucp.pt

Curso Executivo

Fiscalidade Intensiva



PLANO DE ESTUDOS

DISCIPLINA DOCENTESHORAS

A propina de frequência terá um desconto de 10% no caso de haver duas inscrições da mesma instituição ou de 15% para três ou mais inscrições. 
Os antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa e da EGE - Escola de Gestão Empresarial, assim como os associados da APECA, do Cofre 
de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado e os Associados do Sindicato de trabalhadores dos impostos,  beneficiarão de um desconto 
de 10%. Os associados AEP terão um desconto de 10% e os associados AEP Plus beneficiarão de uma dedução de 13%. 

Os descontos não são acumuláveis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. A informação constante nesta brochura, ainda que correta à data de produção, não 
é vinculativa.
Para mais informações sobre a oferta formativa e condições gerais da Católica Porto Business School, por favor visite 
www.catolicabs.porto.ucp.pt

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto

T. 226 196 260

Membro da

PLANO DE ESTUDOS

IVA e Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias

Tributação do Património e EBF

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e  EBF

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e EBF

Justiça Tributária e Contencioso Tributário

Auditoria Tributária, Inspeção Tributária e Meios de Defesa

Duarte Travanca

Paulo Alexandre Mendonça 

Liliana Pereira | Luís Filipe Sousa

Helena Pequito | Rodrigo Rabeca Domingues

Fernando Morgado Fontes | Olga Sousa Hilário

Jorge Vales de Almeida
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12
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18
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

Este Curso Executivo permite o acesso a uma 
Pós-Graduação, através de um sistema de 
acumulação de créditos, realizado 
conjuntamente, num espaço de três anos 
letivos, com o Curso Executivo Gestão 
Financeira ou o Curso Executivo Controlo de 
Gestão - da Estratégia à Execução.

ACESSO A UMA PÓS-GRADUAÇÃO

Como responsável de uma empresa de Contabilidade que tem a seu cargo, entre outras funções, o acompanhamento contabilístico e fiscal dos 
seus clientes, este curso aparece como algo feito à medida. Para quem procura atualizar-se, aprofundar e consolidar matérias é o ideal. Sou 
testemunha de uma equipa de professores de elevada qualidade, técnica e humana. Sempre disponíveis para apoiar os alunos, nas suas dificul-
dades e com uma capacidade motivacional incrível.

Não posso deixar de referenciar também a Direção da Escola, o Diretor do curso e o pessoal não docente, sempre atento e disponível.

Encontrei colegas de turma fantásticos que motivados pelo espírito de trabalho que nos foi incutido, rapidamente nos tornamos numa equipa 
cujo lema foi a aprendizagem e partilha de conhecimento e vivências. 

Na Católica senti-me em casa. Foi sem dúvida uma experiência única e recompensadora. Assim, recomendo, a todos os que procurem aprofun-
dar a sua formação e conhecimento nesta área, com qualidade máxima, este magnifico curso.

ÂNGELA ALEJO
Diretora técnica/gerente
Filiconta


