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EM PORTUGAL

O Instituto Superior de Gestão - ISG assumiu-se como a 

primeira Business School em Portugal, impulsionada pela 

diversidade da sua oferta formativa e pela sua envolvência 

multicultural.

É neste ambiente que se ministra uma formação de alto 

nível, que responde às necessidades das empresas, 

formando pessoas comprometidas com o futuro, líderes e 

empreendedores para trabalhar no mercado global.

O ISG é reconhecido, desde 1978, como uma referência no 

ensino das Ciências Económicas e Empresariais em 

Portugal, com o enfoque na especialização e formação de 

quadros de topo dos setores público e privado.

A taxa de empregabilidade nas licenciaturas e mestrados 

comprova que a interligação entre a componente teórica 

e as empresas se constitui como um modelo de sucesso, 

inovador e alinhado com as tendênciasinternacionais.

Situando-se entre as melhores Business Schools 

portuguesas, reconhecida pelo mercado, apresenta uma 

taxa de empregabilidade de cerca de 96%.

O ISG dispõe de um habilitado corpo docente, 

compostopor académicos, gestores de topo e presidentes 

de grandes empresas e grupos económicos, que 

articulam uma política educativa assente numa rede de 

parcerias, empresas e associações profissionais de larga 

base de implantação e dimensão nacional.

O projeto educativo do ISG contempla a promoção de 

investigação científica preconizada pelos seus 

docentes e discentes, nas diferentes áreas 

relacionadas com a oferta formativa dos 

cursos que ministra.

COM UMA OFERTA FORMATIVA DIVERSIFICADA 

NOS DIVERSOS GRAUS DE ENSINO SUPERIOR 

NA ÁREA DAS CIÊNCIAS ECONÓMICAS 

E EMPRRESARIAIS

96%

30%

54

+21 000

Taxa de Empregabilidade

Alunos Internacionais

Parcerias académicas, 
pedagógicas e de 

investigação

Alunos Diplomados



PÓS-GRADUAÇÃO EM FISCALIDADE AVANÇADA

03 DE NOVEMBRO 2022

PLANO DE ESTUDOS
A CRESCENTE PERCEÇÃO E CONSCIÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FISCALIDADE E O SEU IMPACTO NAS OPERAÇÕES (DIÁRIAS OU PONTUAIS), 

NUMA ÓTICA EMPRESARIAL OU ATÉ MESMO NAS TRANSAÇÕES PESSOAIS, TORNAM A FREQUÊNCIA DESTA PÓS-GRADUAÇÃO AVANÇADA 

UM FATOR DIFERENCIADOR E DE ESPECIALIZAÇÃO NUMA ÁREA COM CADA VEZ MAIOR PROCURA NO MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL. A PRESENTE PÓS-GRADUAÇÃO AVANÇADA FOI CONCEBIDA PARA RESPONDER AOS PROBLEMAS DAS EMPRESAS 

NESTE DOMÍNIO E PARA TRANSFORMAR A FISCALIDADE NUM FATOR DE EFICIÊNCIA EMPRESARIAL. PARA ISSO, OFERECEMOS 

FORMAÇÃO PROFUNDA, TRANSVERSAL NUMA VERTENTE TEÓRICO-PRÁTICA, VISANDO DOTAR OS ALUNOS DE CONHECIMENTOS QUE 

LHES PERMITAM APROFUNDAR ASPETOS ESSENCIAIS DO SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS. O CORPO DOCENTE É CONSTITUÍDO POR 

PROFISSIONAIS DE EXCELÊNCIA, QUE CONJUGAM OS MAIS ELEVADOS PADRÕES DE QUALIDADE ACADÉMICA E TEÓRICA, A UMA VASTA 

EXPERIÊNCIA NA APLICAÇÃO DA LEI FISCAL E DOS PROBLEMAS DELA EMERGENTES. NA SUA MAIORIA, OS DOCENTES PERTENCEM AOS 

QUADROS DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA DESEMPENHANDO FUNÇÕES DE RELEVO NAS MATÉRIAS QUE LECIONAM.

APRESENTAÇÃO DO CURSO

Licenciados/ Mestres em Gestão, Economia, 

Contabilidade, Direito ou outras áreas que 

pretendam melhorar as suas competências 

na área da Fiscalidade, bem como 

pro�ssionais de Consultoria, Empresas, 

Instituições Financeiras, Quadros do Sector 

Público, Advogados ou estagiários e 

técnicos o�ciais de contas.

A Pós-Graduação em Fiscalidade Avançada 

pretende dotar os alunos de 

conhecimentos aprofundados em matéria 

de �scalidade e da tributação aduaneira, 

com enfoque numa vertente prática e 

operacional.

bem como o enriquecimento do seu 

currículo académico, além do 

correspondente networking. 

Esta Pós-graduação Avançada visa 

proporcionar uma valorização pro�ssional 

potenciadora de uma melhor integração 

e/ou desempenho no domínio da 

Fiscalidade, constituindo, pois, uma 

abordagem complementar/upgrade, numa 

ótica de consolidação ou atualização, à 

atividade pro�ssional dos participantes, 

DESTINATÁRIOS

COMPETÊNCIAS

OBJETIVOS

 Disciplinas ECTS Horas de 
Contacto 

Docentes 

1. 

Sistema Fiscal Português 1 6 Mestre Nuno Santos Vieira 

• Princípios  
• Tributos: Impostos, taxas e contribuições 
• Direitos dos contribuintes: notificações; a fundamentação e a audição prévia os mecanismos da caducidade e da prescrição 
• Informações vinculativas 

2. 

Impostos Sobre o Património 3 15 Professor Doutor José Maria Pires 

• Princípios gerais do IMI, IMT e Imposto do Selo 
• O regime dos contratos-promessa de compra e venda de imóveis 
• O regime fiscal da propriedade rústica 
• O Imposto do Selo nas Operações Financeiras (as operações de sale and leaseback) 
• A gestão centralizada de tesouraria – cashpooling) 

3. 

IRS – Imposto Sobre o  
Rendimento das Pessoas Singulares 

3 15 Dra. Ana Santos 

• Princípios fundamentais do imposto; 
• O regime dos residentes não habituais 
• O regime dos ex-residentes 
• Os regimes de arrendamento e alojamento local 
• As deduções à coleta e Retenções na fonte 
• Obrigações declarativas 

4. 

IRC – Imposto Sobre o  
Rendimento das Pessoas Coletivas 

7 33 Professora Doutora Luísa Barata | Dr. Luís Ramos 

• Princípios fundamentais do imposto 
• Revisão da declaração modelo 22 do IRC 
• O Regime dos proveitos e custos na construção imobiliária 
• Os encargos não dedutíveis 
• As perdas por imparidade 
• O regime dos ativos intangíveis, biológicos e do goodwill  
• O regime da alienação e aquisição de imóveis 
• O regime dos gastos com o financiamento das empresas 

• A tributação pelo lucro consolidado 
• O regime da liquidação de sociedades 
• Apuramento dos resultados da liquidação; 
• As tributações autónomas em IRC 
• O regime dos Preços de Transferência 
• A fiscalidade do fenómeno desportivo 

 

5. 

IVA – Imposto Sobre o  
Valor Acrescentado 

5 24 Dra. Cidália Lança | Dra. Lourdes Amâncio 

• Princípios fundamentais do imposto 
• O IVA nas transações intracomunitárias 
• As regras de localização das operações tributáveis 
• O IVA no comércio eletrónico 
• Regime de deduções e pro-rata 
• O regime do IVA de caixa 
• O IVA imobiliário 
• O regime de reembolsos em IVA e a sua gestão pelas empresas 

 

Doutorado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e Licenciado em Filosofia pela Universidade de 

Coimbra. Jurista do Centro de Estudos Fiscais, desempenhou diversos cargos de direção superior na administração 

tributária portuguesa. Liderou as reformas Tributação do Património, da Justiça Tributária, da desmaterialização 

dos procedimentos internos e da interface externa da administração tributária, bem como a conceção e a 

implementação do sistema E-Fatura. É também consultor internacional em matéria tributária. Docente do ensino 

superior, é autor de várias obras e publicações em matéria fiscal.

COORDENADOR DO CURSO
PROFESSOR DOUTOR JOSÉ MARIA PIRES

Mestre em Gestão Fiscal pelo Instituto Superior de Gestão, Pós graduado em Fiscalidade e Licenciado em Direito pela Universidade 
Católica Portuguesa – Porto. Advogado e Jurista da Direção de Serviços de Consultadoria Jurídica e do Contencioso da Autoridade 
Tributária e Aduaneira. Docente em pós-graduações, é autor de várias obras e publicações em matéria fiscal.

COORDENADOR DO CURSO
PROFESSOR MESTRE NUNO SANTOS VIEIRA
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 Disciplinas ECTS Horas de 
Contacto 

Docentes 

1. 

Sistema Fiscal Português 1 6 Mestre Nuno Santos Vieira 

• Princípios  
• Tributos: Impostos, taxas e contribuições 
• Direitos dos contribuintes: notificações; a fundamentação e a audição prévia os mecanismos da caducidade e da prescrição 
• Informações vinculativas 

2. 

Impostos Sobre o Património 3 15 Professor Doutor José Maria Pires 

• Princípios gerais do IMI, IMT e Imposto do Selo 
• O regime dos contratos-promessa de compra e venda de imóveis 
• O regime fiscal da propriedade rústica 
• O Imposto do Selo nas Operações Financeiras (as operações de sale and leaseback) 
• A gestão centralizada de tesouraria – cashpooling) 

3. 

IRS – Imposto Sobre o  
Rendimento das Pessoas Singulares 

3 15 Dra. Ana Santos 

• Princípios fundamentais do imposto; 
• O regime dos residentes não habituais 
• O regime dos ex-residentes 
• Os regimes de arrendamento e alojamento local 
• As deduções à coleta e Retenções na fonte 
• Obrigações declarativas 

4. 

IRC – Imposto Sobre o  
Rendimento das Pessoas Coletivas 

7 33 Professora Doutora Luísa Barata | Dr. Luís Ramos 

• Princípios fundamentais do imposto 
• Revisão da declaração modelo 22 do IRC 
• O Regime dos proveitos e custos na construção imobiliária 
• Os encargos não dedutíveis 
• As perdas por imparidade 
• O regime dos ativos intangíveis, biológicos e do goodwill  
• O regime da alienação e aquisição de imóveis 
• O regime dos gastos com o financiamento das empresas 

• A tributação pelo lucro consolidado 
• O regime da liquidação de sociedades 
• Apuramento dos resultados da liquidação; 
• As tributações autónomas em IRC 
• O regime dos Preços de Transferência 
• A fiscalidade do fenómeno desportivo 

 

5. 

IVA – Imposto Sobre o  
Valor Acrescentado 

5 24 Dra. Cidália Lança | Dra. Lourdes Amâncio 

• Princípios fundamentais do imposto 
• O IVA nas transações intracomunitárias 
• As regras de localização das operações tributáveis 
• O IVA no comércio eletrónico 
• Regime de deduções e pro-rata 
• O regime do IVA de caixa 
• O IVA imobiliário 
• O regime de reembolsos em IVA e a sua gestão pelas empresas 

 

6. 

Benefícios Fiscais e Instrumentos de Recuperação 
de Empresas 

5 24 Dr. Daniel Marques Pinto | Dr. António Preto |  Dra. 
Maria João Menezes 

• Regime Geral dos Benefícios Fiscais 
• Os benefícios Fiscais em IRC 
• Os benefícios fiscais à capitalização das empresas 
• A remuneração convencional do capital social 
• Incentivos à recapitalização das empresas 
• Os benefícios fiscais ao sistema financeiro e mercado de capitais 
• Os organismos de investimento coletivo 
• Benefícios Fiscais à reestruturação empresarial: o regime de transformação 

das sociedades, Fusões, Cisões e Entrada de Ativos 
• Os benefícios fiscais relativos a bens imóveis 
• Os prédios urbanos destinados à produção de energia 
• Outros benefícios de carácter ambiental atribuídos a imóveis 

• A fiscalidade da reabilitação urbana 
• O regime fiscal do Setor Social 
• Fundos de capital de risco, Sociedades de Capital de Risco e Investidores de 

Capital de Risco 
• Os Benefícios Fiscais ao investimento: Os benefícios contratuais ao 

investimento produtivo; O regime fiscal de apoio ao investimento; Dedução por 
lucros retidos e reinvestidos; O sistema fiscal de investigação e 
desenvolvimento. 

•  Instrumentos judiciais e extrajudiciais de recuperação de empresas: PER; 
MAP; PEVE; RERE e o seu impacto no âmbito da fiscalidade. 

 

7. 

Procedimento e Processo Tributário 4 21 
Mestre Nuno Santos Vieira | Dr. Gonçalo Bulcão | Dra. 

Maria João Menezes 
• Princípios fundamentais 
• Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira 
• A tributação das manifestações de fortuna e os modelos de avaliação indireta do valor tributável 
• A cláusula geral anti abuso 
• Responsabilidade tributária, contraordenacional e criminal de administradores,  

gerentes e outros prestadores de serviços a empresas 
• A execução fiscal  
• Estratégias de gestão do contencioso tributário: administrativo/ gracioso, judicial e arbitral 

 

8. 

A Gestão da Relação com a Administração Tributária 3 18 Mestre Noémia Ferreira | Eng.ª Graciosa Delgado 

• Gestão da relação da empresa com a administração tributária no âmbito do apoio  
ao cumprimento e em sede do procedimento inspetivo 

• Modelos de determinação do risco de evasão fiscal 
• E-fatura e divergências 
• O regime de bens em circulação  
• O acesso a dados de informação financeira e as trocas de informação internacional 
• Gestão procedimentos informáticos tributários. 

 

9. 
Direito Aduaneiro da União 2 12 Dra. Cristina Trovão 

• Tramitação da declaração aduaneira - Importação / Exportação 
• Entrepostos fiscais e aduaneiros – procedimentos e tramitação no âmbito dos entrepostos e regimes suspensivos. 

10. 

Fiscalidade Internacional 2 12 Dra. Maria dos Prazeres Lousa 

• Princípios fundamentais do direito fiscal internacional e sua projeção na legislação fiscal nacional:   
princípios estruturantes e princípios Operativos 

• O Direito Fiscal Internacional - Os tratados fiscais ou convenções bilaterais para eliminar a dupla tributação 
• O Direito Fiscal da U.E. e a importância da jurisprudência do TJUE 
• A estrutura do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE e os principais desvios das convenções  

para evitar a dupla tributação celebradas por Portugal 
• Conceito de dupla tributação jurídica internacional e distinção da dupla tributação económica 
• Medidas para eliminar/atenuar a dupla tributação internacional consagradas nas  

Convenções bilaterais e nos Códigos do IRS e do IRC 
• O fenómeno da fraude e evasão fiscais internacional e as soluções de natureza multilateral  

preconizadas pela OCDE e pela U.E para o enfrentar  

11. Seminários - 3 A Definir 

 

| Possibilidade de frequência de Unidades Curriculares em separado

183 HORAS | 35 ECTS

PÓS-LABORAL
(PRESENCIAL E/OU ONLINE)

SEGUNDA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA
18H30 - 22H00

VALOR MÉDIO MENSAL: 414,86€

PARTE CURRICULAR TOTAL: 2 904€

VALOR FINAL: 3 334€

PROPINAS:

EMOLUMENTOS:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

25 DE JANEIRO 2023

HORÁRIO:

DURAÇÃO E CRÉDITOS:

INÍCIO PREVISTO:

CANDIDATURA: 97€

MATRÍCULA: 125€

INSCRIÇÃO: 165€

SEGURO ESCOLAR: 43€



Maria João Menezes é licenciada em Direito pela Universidade do Porto. Pós-graduada pela 
Universidade Católica Portuguesa e Mestre em Direito e Economia pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Desempenhou funções de advocacia até à entrada na Autoridade Tributária e 
Aduaneira. Com obra publicada na área do direito fiscal, exerce atualmente funções de jurista na 
Direção de Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso da AT.

DRA. MARIA JOÃO MENEZES
JURISTA NA DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA E CONTENCIOSO DA AT

Advogado e Professor Universitário em Planeamento Fiscal; Direito Fiscal Internacional; Direito 
Aduaneiro; e Benefícios Fiscais. Advogado na BPO Investment Lawyers. Professor no Instituto 
Superior de Gestão - ISG e Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa - ISCAL

DR. ANTÓNIO PRETO
ADVOGADO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Licenciado em Direito pela Fac. de Direito da Universidade de Coimbra (2003). Foi advogado. É, desde 
2011, Inspetor Tributário (não praticante) da Autoridade Tributária e Aduaneira, colocado no Centro de 
Estudos Fiscais desta, onde se vem dedicando a aspetos domésticos, internacionais e europeus da 
tributação do rendimento. É mestre em Direito e Ciências Jurídico-Económicas (especialidade Direito 
Fiscal) pela Fac. de Direito da Universidade de Lisboa.

DR. DANIEL MARQUES PINTO
INSPETOR TRIBUTÁRIO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

Licenciada em Organização e Gestão de empresas no Instituto Superior de Economia (atual ISEG). 
Curso Avançado (1.º ciclo do Doutoramento em Administração Pública na UL). Título de especialista 
em Direito fiscal e fiscalidade pelo IPL. Técnica economista assessora principal na Autoridade 
Tributária e Aduaneira, a exercer funções de Diretora de serviços de Reembolsos desde 2005. Docente 
em cursos de pós-graduações e formadora certificada na área do imposto s/valor acrescentado. 
Participação em seminários e conferências a nível internacional. Colaboração formativa na área do IVA 
com países africanos (PALOPS).

DRA. LOURDES AMÂNCIO
TÉCNICA ECONOMISTA ASSESSORA PRINCIPAL NA AUTORIDADE 

TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa. Pós graduada em Legística e Ciência da 
Legislação e em Direito Fiscal pela mesma Faculdade. Inspectora Tributária da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, a exercer funções no Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros. Membro da representação 
nacional a reuniões de grupos de trabalho na União Europeia e na OCDE no domínio do IVA. Docente 
em pós-graduações e autora de algumas publicações em matéria de IVA.

DRA. CIDÁLIA LANÇA
INSPECTORA TRIBUTÁRIA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

Mestre em Fiscalidade e Licenciado em Contabilidade e Administração Fiscal pelo Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa. Inspetor Tributário na Autoridade Tributária e Aduaneira, 
exerce, desde 2015, as funções de diretor adjunto na Unidade dos Grandes Contribuintes com 
competências delegadas na área de inspeção e dos preços de transferência. Durante a sua carreira na 
AT tem vindo a representar esta instituição em diversos fóruns nacionais e internacionais. Tem 
colaborado, enquanto docente, em pós-graduações na área da fiscalidade e em participado em várias 
publicações na área da fiscalidade.

DR. LUÍS RAMOS
INSPETOR TRIBUTÁRIO NA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

Professora Especialista pelo Instituto Politécnico de Lisboa (equivalência grau de Doutora), Mestre em 
Fiscalidade pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Técnica (Inspetora 
Tributária) da Autoridade Tributária e Aduaneira desde 1990. Desde 2008 na Direção de Serviços do 
IRC, na área do Contencioso Administrativo. Docente no Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa, desde 2010/2011.

PROFESSORA DOUTORA LUÍSA BARATA
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DO IRC, NA ÁREA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Exerce funções 
de chefe da Divisão de Liquidação da Direção de Serviços do IRS da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

DRA. ANA SANTOS
TÉCNICA ECONOMISTA ASSESSORA PRINCIPAL NA 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISCALIDADE AVANÇADA



Licenciada no curso de Finanças do Instituto Superior de Economia. Aposentada como 
Investigadora-Economista da carreira de investigação tributária da Autoridade Tributária e Aduaneira. 
Docente em cursos de pós-graduações. Autora de diversos artigos e estudos essencialmente 
publicados no Boletim de Ciência e Técnica Fiscal.

DRA. MARIA DOS PRAZERES LOUSA
INVESTIGADORA-ECONOMISTA DA CARREIRA DE 

INVESTIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA AUTORIDADE - APOSENTADA 

Licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e pós-graduada em direito comunitário 
pela Universidade Clássica de Lisboa. Curso de formação em gestão pública – FORGEP. 
Desempenhou funções no gabinente de auditoria interna da Direção-geral das alfândegas e dos 
Impostos especiais sobre o consumo, tendo sido coordenadora de equipa de auditoria aduaneira na 
Administração Geral tributária. Ocupa o cargo de Diretora da Alfândega Marítima de Lisboa, 
desempenhou vários cargos de direção da Autoridade Tributária e Aduaneira, nomeadamente de 
chefe de Divisão Operacional do Sul da Direção de Serviços Antifraude Aduaneira e Diretora da 
Alfândega do Aeroporto de Lisboa. Participou na elaboração do Guia de Auditora aduaneira publicado 
pela Comissão europeia em 2015. Foi coautora com o Dr. António Silva Preto do Código Aduaneiro da 
União anotado.

DRA. CRISTINA TROVÃO
DIRETORA DA ALFÂNDEGA MARÍTIMA DE LISBOA

Diretora de Desenvolvimento Aplicacional na AT – Autoridade Tributária e Aduaneira. Engenheira 
informática pela Universidade Nova de LIsboa, Pós graduada em Liderança e em Telecomunicações 
e Tecnologias de Informação pela Universidade Católica Portuguesa.

ENG.ª GRACIOSA DELGADO
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO APLICACIONAL NA AT

Exerce funções na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), onde desde 2016 tem integrado equipas 
que acompanham os desenvolvimentos ao sistema e-Fatura, ao sistema de divergências e ao 
sistema de comunicação de documentos de transporte, na vertente do apoio e promoção do 
cumprimento voluntário. A nível académico possui Licenciatura em Economia e Mestrado em 
Contabilidade e Auditoria.

MESTRE NOÉMIA FERREIRA
INSPECTORA TRIBUTÁRIA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-graduado pela 
Universidade Católica de Lisboa. Inspector Tributário da AT, tendo desempenhado funções em vários 
serviços, como na inspecção tributária e na justiça (nomeadamente contencioso e execução fiscal, 
entre outros). Foi formador da AT na área da justiça. Tem várias publicações na área da fiscalidade.

DR. GONÇALO BULCÃO
INSPECTOR TRIBUTÁRIO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
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RECONHECIMENTO JUNTO DO SETOR 
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

PARTILHA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
INSTITUCIONAL

ENSINO DE PROXIMIDADE PROFESSOR/ALUNO

EQUIPA DOCENTE QUALIFICADA E 
MULTIDISCIPLINAR, COM ACADÉMICOS E 
PROFISSIONAIS COM LIGAÇÃO AOS MERCADOS

ENSINO DE EXIGÊNCIA PEDAGÓGICA 
E RIGOR CIENTÍFICO

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISCALIDADE AVANÇADA

06

05

PERMANENTE REINVENÇÃO PEDAGÓGICA

Porquê escolher o ISG?

01

02

03

04

PROTOCOLOS

“Sou da Região Autónoma da Madeira e a minha escolha no ISG veio criar oportunidades construtivas no meu 
percurso académico. A minha opção quando escolhi o ISG para complemento dos meus estudos 
académicos, nomeadamente, na Pós-Graduação Fiscalidade Avançada foi facto crucial do E-learning, 
ensino à distância, com aulas via Zoom. Opera num ambiente de aprendizagem oferecendo um 
conjunto de funcionalidades e de inovação que responde as diversas necessidades do aluno. 
A experiência aulas e-learning via zoom têm sido gratificantes, com um leque de 
professores de conhecimento vasto, acessíveis, cuidadosos, inovadores e 
orientadores que nos motivam para o nível de sucesso pessoal e profissional.  
Desde o primeiro momento que o acolhimento na Instituição de ensino 
tem sido de fácil comunicação e respostas as questões rápida, coesas 
e simplificadas na sua explicação. Considero o Instituto Superior 
de Gestão a instituição certa para dar continuidade aos 
meus estudos e ensino nos mais diversos graus 
académicos, pela sua inovação e diferenciação na 
forma de ensino.

SANDRA DE DEUS
TÉCNICA SUPERIOR ESPECIALISTA EM ORÇAMENTO E FINANÇAS, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

“O ISG superou as minhas expectativas, no que a uma faculdade diz respeito, nomeadamente as disciplinas eram e 
são bastante interessantes, os colegas bastante simpáticos, os docentes competentes e sempre prontos a ajudar. 
Aqui encontrei docentes que me transmitiram conhecimentos, incutiram desafios e incentivaram a desenvolver as 
minhas capacidades para alcançá-los. Um corpo docente de comprovada qualidade e um currículo atualizado e 
interessante que fazem desta pós-graduação uma experiência única e recompensadora que recomendo a todos 
aqueles que procurem aprofundar a sua formação e conhecimentos na área da fiscalidade. Fico, assim, agradecido 
pela dedicação que, como aluno, senti da parte deste corpo docente da presente pós-graduação. Enquanto 
Auditor, e licenciado em Gestão, esta pós-graduação em Fiscalidade Avançada permitiu-me consolidar e 
aprofundar os conhecimentos na área da fiscalidade, incluindo as matérias de IRS, IRC, IVA, etc anteriormente 
adquiridos, permitindo-me fortalecer a minha capacidade crítica na resolução de problemas. Acredito que os 
conhecimentos adquiridos através do corpo de docente no Instituto Superior de Gestão, otimizou e agilizou o meu 
tempo de resposta face às exigências de mercado. Não tenho dúvidas que ter entrado para este curso não foi mais 
uma forma de conseguir um diploma, mas sim um meio que me ajudou a ver o mundo e a sentir-me mais 
preparado para o mercado de trabalho atual.

MIGUEL SOUSA
AUDITOR FINANCEIRO, DIZ E ASSOCIADOS, SROC



PÓS-GRADUAÇÃO EM FISCALIDADE AVANÇADA

CIT - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

O Centro de Investigação Tributária – 
Professor Doutor José Luís Saldanha 
Sanches, sediado virtualmente no ISG – 
Instituto Superior de Gestão está integrado nas 
atividades de investigação de altos estudos, nos 
domínios fiscal e tributário.
Neste sentido, desenvolve um conjunto de 
atividades, designadamente:

- Edição de publicações, nomeadamente da Revista 
Fiscalidade – Revista de Direito e Gestão Fiscal;

- Desenvolvimento de atividade de investigação em 
questões fiscais e tributárias de Portugal e Internacionais, 
com especial enfoque na realidade dos países da CPLP;

- Realização de seminários, conferências e outras ações de 
disseminação nas áreas fiscal e tributária;
 
- Desenvolver atividades de prestação de serviços conexos com a 
atividade de investigação, incluindo atividades de consultoria;
 
- Participação ativa em outros centros de investigação, com a possibilidade 
de associação aos mesmos.


