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Preâmbulo  

 O Curso de Formação Especializada em Direito Fiscal Europeu é organizado 

pelo Instituto de Formação e Consultoria (ISCSP-iFOR), unidade orgânica do 

ISCSP que visa desenvolver, com elevado rigor e qualidade máxima, 

conhecimentos e competências em áreas específicas, aumentando a valorização 

das mais variadas atividades profissionais, bem como do Curriculum Vitae.  

 O Instituto de Formação e Consultoria (iFOR) desenvolve Cursos de 

Formação Especializada que fornecem uma formação avançada, tendo em conta 

principalmente objetivos profissionais e académicos, desenvolvendo 

competências e experiências exclusivas, nas áreas de conhecimento ministradas 

pelo ISCSP.  

1. Objetivos

 Este Curso de Formação Especializada em Direito Fiscal Europeu visa o 

estudo aprofundado do procedimento e da matriz desta área do direito. 

Destina-se a habilitar os destinatários a compreender aprofundadamente os 

regimes, os institutos e as figuras que o compõem, permitindo conhecer os 

aspetos estruturais do Direito Fiscal Europeu.

   

 O Curso é composto vários temas específicos. No final do programa os 

participantes deverão estar habilitados a compreender melhor não só os 

princípios fundamentais do direito fiscal europeu e a sua importância, os seus 

princípios estruturantes, as regras do denominado direito originário e do direito 

derivado, os impostos harmonizados a nível comunitários e suas motivações, bem 

como a estrutura e a tipologia das normas de direito derivado. Devem ainda estar 

habilitados a articular melhor esses princípios e normas, de modo a melhor 

compreender o funcionamento do direito fiscal europeu e o modo como ele afeta 

as relações com o direito interno dos Estados-Membros, no domínio da sua 

aplicação concreta.

2. Destinatários

 Este Curso destina-se a Licenciados em Direito, Juristas, Advogados, 

Magistrados, Profissionais ou especialistas em Direito Tributário, Administradores, 

Gestores, Diretores, Revisores e Técnicos Oficias de Contas, Técnicos da 

Administração Tributária e também Licenciados em outras valências, como a 

Ciência Política, a ciência da Administração Pública e as Relações Internacionais, 

que tenham interesse em conhecer estes temas.  

3. Temas a Desenvolver

1. Os princípios fundamentais gerais consagrados nos Tratados Europeus

2. Os princípios fiscais consagrados nos Tratados Europeus

3. As fases ou estados evolutivos da União Europeia

4. A harmonização fiscal comunitária

5.1. A tributação geral do consumo e o IVA europeu: características e modo de funcionamento



5.2. O RITI – Regime do IVA nas transacções intracomunitárias

5.3. A Tributação especial do consumo na União Europeia.

5.4. A tributação da renda das pessoas físicas e jurídicas na União Europeia

6. O direito europeu derivado (breves noções e exemplos)

7. Perspectivas de evolução do direito fiscal europeu

Horas de contacto: 20 horas.

4. Docente Responsável

Nome: João Ricardo Catarino

Habilitações Académicas: Licenciado em Direito e Pós-graduado em Estudos 

Europeus pela Universidade de Lisboa; Mestre em Ciência Política; Doutor em 

Administração Pública e Agregado em Finanças Públicas e Fiscalidade pela 

Universidade Técnica de Lisboa.

Ocupação Profissional: Professor Auxiliar com Agregação do ISCSP-ULisboa

Nota curricular do Docente: Investigador integrado no Centro de Administração 

e Políticas Públicas (CAPP) do ISCSP-ULisboa; Membro da Comissão de 

Implementação do IVA em Portugal (1986), da Comissão de Reforma dos Impostos 

sobre o Património (2002-2004) e da Comissão de Reforma do Imposto de Renda 

das Pessoas Físicas (2014); Representante de Portugal, (Ministro das 

Finanças/SEAF – Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais), no Comité de 

Assuntos Fiscais da OCDE: 1986 a 1991 e 2002 a 2004; Representante de Portugal 

(MF/SEAF); Representante do Ministro das Finanças no Grupo das Questões Fiscais 

(tributação indireta IVA) e Aduaneiras no âmbito da União Europeia; 

Representante de Portugal no Grupo de alto nível para o Código de Conduta (UE) 

das empresas junto da Comissão Europeia/ União Europeia; Investigador do 

Centro de Estudos Fiscais do Ministério das Finanças de Portugal; Árbitro na 

Arbitragem Tributária em Portugal; Membro do Colégio de Especialidade dos 

Impostos sobre o Património da OTOC – Ordem dos técnicos Oficiais de Contas.

6. Condições de Acesso e Seleção dos Candidatos 

 A seleção dos candidatos será feita com base no seu curriculum académico 

e profissional.

5.  Calendário das Aulas e da Avaliação (Previsional)  

UNIDADES CURRICULARES 

Direito Fiscal Europeu 

Segunda-Feira 
e Terça-Feira

09h30 - 13h00

14h00 - 17h30

23/05;24/05

26/05

25/0510h00 - 13h00

14h00 - 17h00
Quarta-Feira

Quinta-feira Visita Técnica 

DIA DA SEMANA  HORÁRIO DIAS DE AULA | VISITAS 



 Para efeitos de admissão das candidaturas é necessário parecer favorável do 

Coordenador do Curso Formação Especializada.

7. Inscrição e número de vagas

 O curso funcionará com um mínimo de 20 e um máximo de 30 inscrições.

Documentação necessária:

a) Ficha de Candidatura para Cursos de Formação Especializada;

b) Certificado de Habilitações;

c) Curriculum Vitae;

d) Fotocópia do Cartão do Cidadão.

8. Valor do Investimento 

Valor do curso: 1.550€   

9. Condições de Funcionamento 

 A carga horária da unidade curricular é de 16 horas de contacto, tendo cada 

aula a duração de 3 horas ou 3 horas e meia.  

 As aulas serão leccionadas durante 3 dias da semana (cf. Calendário de aulas), 

de segunda a terça (das 09h30 às 13h e das 14h às 17h30) e à quarta (das 10h às 13h 

e das 14h às 17h). O curso funcionará nas instalações do ISCSP em sala a indicar. 

10. Certificado

 Os alunos que frequentarem o Curso, terão direito a um Certificado de 

participação.  

11. Utilização das Instalações do Iscsp 

 Os alunos admitidos à frequência do Curso podem utilizar as instalações do 

ISCSP, nomeadamente a Biblioteca, o restaurante, os serviços de reprografia e o 

parque de estacionamento. Para o uso do parque de estacionamento será 

fornecido um cartão próprio de identificação, mediante pagamento junto do 

Núcleo de Alunos do Instituto.

12. Avaliação do Curso

 O funcionamento do curso e cada unidade curricular serão objecto de 

avaliação pelos alunos, através da administração de um inquérito por 

questionário. 


