Programa de Formação
(Form 17.2_2019)
Designação da ação formativa

Benefícios Fiscais

Objetivos

Gerais
Dotar os formandos de conhecimento do estatuto dos benefícios fiscais e sobre o código fiscal do
investimento, limitações e obrigações declarativas.
Específicos
• Expor o estatuto dos benefícios fiscais;
• Expor o código fiscal do investimento;

Área de Educação e Formação
Destinatários

344 –Contabilidade e Fiscalidade

Diretores Administrativos/Financeiros, Responsáveis de Contabilidade, Gestores da
Área de Negócios Internacionais, Responsáveis de Formação e
Desenvolvimento Profissional.

Modalidade de formação
Forma de organização da ação

OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo
Nacional de Qualificações
Presencial

Conteúdos
programáticos

Módulo 1: (8 horas)
 Estatuto dos Benefícios Fiscais
o Conceito de benefício fiscal
o Benefícios fiscais com carácter estrutural
o Benefícios fiscais com carácter
o Obrigações declarativas associadas
 O Código Fiscal do Investimento
o RFAI – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento
o DRLL – Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos
o SIFIDE II – Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e
Desenvolvimento Empresarial II
 Limitações
 Obrigações declarativas

Carga horária

8 horas

Horário

Ver no Calendário de Formações

Metodologia
pedagógica

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método
interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as
participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do
seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador
potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das
aprendizagens previstas.

Critérios e
metodologias de
avaliação

Avaliação formativa (50% -Participação na Formação) e sumativa (50% - Realização
de um trabalho prático).

Recursos pedagógicos
Espaços e equipamentos
Data(s) previstas
Formador(es/a/as)
Local da ação
formativa
Certificação

Apresentação utilizada pelo formador no decorrer das sessões.
Sala de formação, computador, projetor e software adequado para
apresentação dos conteúdos programáticos definidos.

Ver Calendário de Formações
Sérgio Rosa
Ver Calendário de Formações
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação
profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.

