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Capítulo I 
O Ensino do Direito Fiscal na Faculdade de Direito da UP 

1. O objeto 
A cadeira de Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto (FDUP) tem essencialmente por objeto a tributação do ren-
dimento no sistema fiscal Português. Em conformidade, são analisados 
os impostos sobre o rendimento, IRS e IRC, ambos perspetivados numa 
dimensão dupla: a nacional e a internacional. 

A análise desenvolvida dos impostos sobre o rendimento, à semelhança 
de outras experiências académicas europeias e internacionais, é essencial 
e prévia para a compreensão dos restantes impostos, dado estes assenta-
rem nos mesmos princípios, técnicas e conceitos daqueles impostos. 

Especial atenção é dedicada aos benefícios fiscais e também a outros 
impostos: IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), impostos sobre 
o património, impostos especiais sobre o consumo (IEC(s)) e impos-
tos aduaneiros. O tratamento em especial destes impostos bem como 
as noções essenciais do processo e procedimento tributário também 
são aqui tratados e, sempre que possível, com recurso a experiências de 
direito comparado1.

1 Esta cadeira foi inserida no projeto piloto de e-learning desencadeado pelo GATIUP, 
IRIC, Universidade do Porto, tendo-se disponibilizado os conteúdos da disciplina na 
Internet e encorajados os estudantes a utilizar a Internet como auxiliar e fonte de infor-
mação, nomeadamente páginas de organizações internacionais, Europa, TJUE, minis-
térios nacionais, órgãos judiciais nacionais e internacionais, etc. O Manual da disci-
plina foi divulgado em E-Learning UP 03/04, Um Projeto Piloto na Universidade do Porto,  
IRICUP, 2004. 
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Existe ainda na FDUP um curso de pós-graduação em Direito Fiscal, 
e mais recentemente foi acrescentado um mestrado em ciências jurídico-
económicas, endereçados a profissionais nesta área, cujos programas 
desenvolvem e aprofundam os conhecimentos obtidos ao nível da licen-
ciatura, nomeadamente análise em especial dos princípios e técnicas fis-
cais e impostos em especial2. 

A tributação do rendimento aparece enquadrada na lógica intrín-
seca de um sistema fiscal, norteado por princípios e técnicas específicas.  
A docente define o sistema fiscal Português, contrapondo-o a outros sis-
temas de tributação, enunciando os seus princípios fiscais fundamentais. 
Identificam-se, em particular, os conflitos existentes entre alguns princí-
pios fiscais e certos objetivos de política fiscal. 

Na elaboração deste Manual, tomou-se em consideração não só a pers-
petiva nacional (doutrina e jurisprudência) mas também a perspetiva 
internacional ou comparada. Extenso uso foi feito do método comparativo, 
tanto ao nível do estudo de legislações fiscais europeias como pelo recurso 
às experiências e técnicas fiscais utilizadas por outros países desenvolvi-
dos. Deste modo, foi possível expor uma crítica construtiva, especialmente 
orientada para certas áreas carentes de regulamentação fiscal, cujo método 
e técnica de tributação aparece como inadequada ou já ultrapassada. 

2. Método e objetivos 
2.1. O processo pedagógico3 

O ensino do direito fiscal na FDUP possui uma componente teórica e 
uma componente prática. 

2 Cumpre mencionar, no âmbito do 1º curso de pós-graduação de Direito Fiscal da 
FDUP, a promoção e publicação da obra de Nuno Sá Gomes, A Tributação do Património, 
Almedina, 2005 e, no 2º curso, o lançamento e publicação de uma obra coletiva que 
reuniu várias teses selecionadas de estudantes do curso, intitulada ‘Estudos de Direito 
Fiscal’, CIJE/FDUP, Almedina, 2006. 
3 Ver The Law Teacher, The International Journal of Legal Education, entre outros arti-
gos, salientam-se: Potter, Gary and Williams, Catherine, Two birds, one stone: com-
bining student assessment and socio-legal research; Berry, Elspeth, Group work and assess-
ment – benefit or burden?; Roebuck, Joanne, Westcott, Lisa, and Thiriet, Domi-
nique, Reflective narratives: a useful learning activity and assessment for first year law students; 
Bohler-Muller, Narnia, The challenges of teaching law differently: tales of spiders, sawdust 
and sedition e Leighton, Patricia, This House regrets the increasing privatisation of legal edu-
cation, Routledge, 2006. 
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Nas aulas teóricas as matérias são sistematizadas e apresentadas de 
acordo com um processo evolutivo de aprendizagem. Primeiramente são 
descritas as noções e princípios fiscais fundamentais com recurso à legis-
lação, doutrina e jurisprudência aplicáveis. Seguidamente procede-se à 
análise dos diferentes sistemas fiscais e respetiva fundamentação teórica 
com apelo à doutrina nacional e internacional. 

Após a consolidação das noções e técnicas fiscais fundamentais, o 
ensino é orientado para o conhecimento e compreensão dos principais 
impostos portugueses com particular incidência no âmbito dos impostos 
sobre o rendimento. Devido à sua complexidade, caráter estruturante ou 
conformador e repercussões no sistema fiscal global, maior destaque é 
dado à tributação do rendimento, nomeadamente a interação entre o IRS 
e o IRC e definição de ‘sistema fiscal’4. 

Nas aulas práticas incentiva-se a utilização do método lógico-dedutivo, 
através da aplicação da norma jurídica aos factos concretos selecionados. 
Geralmente são analisados casos reais, decididos pelo Supremo Tribu-
nal Administrativo ou Tribunal Central Administrativo5, procedendo-se 
numa 1ª fase à qualificação jurídico-fiscal da factualidade em apreço e 
posteriormente à indicação da solução jurídica encontrada, sempre fun-
damentada na lei e perspetivada criticamente no contexto doutrinal ou 
jurisprudencial. 

2.2. O método de avaliação 
O método de avaliação é definido no regulamento de avaliação de conhe-
cimentos da FDUP e consiste na realização de um exame escrito obriga-
tório e, quando aplicável, realização de uma prova oral nos termos defini-
dos neste regulamento. 

Os estudantes são encorajados a preparar as matérias do curso e, no 
caso das aulas práticas, são distribuídos com antecedência os casos ou 
questões selecionadas para estudo prévio e apresentação subsequente 
nas referidas aulas. 

A identificação, análise e discussão crítica das questões acima indica-
das tem por objetivo imediato uma preparação para o exame escrito final 

4 Ver capítulo deste Manual respeitante à temática ‘Sistemas Fiscais’. 
5 Ver em notas de rodapé jurisprudência selecionada do STA.
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e prova oral, quando aplicável, e também a prática das técnicas da orali-
dade, individual ou em grupo. 

2.3. Objetivos 
Pretende-se que o estudante adquira conhecimentos essenciais na área 
do direito fiscal e desenvolva um raciocínio interativo e crítico, que passa 
por conseguir relacionar diferentes normas ou regimes jurídicos e alcan-
çar uma ou mais soluções jurídicas para o problema ou factualidade apre-
sentada. 

Incentiva-se a análise crítica, o trabalho de investigação e a pesquisa 
jurisprudencial, individual ou em grupo. Para o efeito são previamente 
selecionados os casos objeto de análise e constituídas as equipas de traba-
lho que apresentarão o seu trabalho oralmente para discussão e análise de 
todos os estudantes envolvidos no processo de aprendizagem6. 

Na prossecução dos referidos objetivos são tomados em consideração 
os fundamentos teóricos e igualmente a técnica ou aplicação prática dos 
conceitos ou definições. 

6 Ver experiência pedagógico-cientifica já produzida que culminou com a publicação 
de 2 obras coletivas: Preços de Transferência e o Caso Português, Vida Económica, 2004 e Pre-
ços de Transferência, Casos Práticos, Vida Económica, 2006 e participação na obra coletiva: 
O seguro social voluntário: Quid iuris? in Suzana Fernandes Costa (e outros), Coord., 
Segurança Social, Sistema, Proteção, Solidariedade e Sustentabilidade, AAFDL Edi-
tora, 2020.
Os trabalhos dos estudantes podem ser consultados no sítio do CIJE, com particular 
relevância para os estudos produzidos no âmbito da parceria FDUP – Faculdade de 
Direito da Universidade de Tilburg, em novembro de 2008, subordinados à temática da 
tributação das pensões na União Europeia e teses de mestrado apresentadas na Facul-
dade de Direito da Universidade do Porto.
Para maior desenvolvimento, ver teses de mestrado selecionadas e publicadas nas suces-
sivas edições das obras II/III/IV e V Congresso de Direito Fiscal, Vida Económica, 2012, 
2013, 2014 e 2019.
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