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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 
Políticas Fiscais e Governação Global 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Paula Cristina dos Santos Rosado Pereira – 2 horas  
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
N/A 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

A presente disciplina de mestrado visa promover o conhecimento, reflexão e discussão sobre os principais 
problemas e desafios atualmente enfrentados no âmbito do Direito Fiscal Internacional. Serão abordadas, 
designadamente, as respostas do G20/OCDE e da União Europeia às grandes questões da fiscalidade internacional - 
ao nível do planeamento fiscal, erosão das bases de tributação e transferência de lucros, cláusulas antiabuso e 
tributação da economia digital, entre outras.  
 

 

 
Conteúdos programáticos 
 
  
I. Um novo Direito Fiscal Internacional e Europeu  

1. Primórdios do Direito Fiscal Internacional e grandes princípios norteadores  

2. A alteração de paradigma no Direito Fiscal Europeu 

3. O novo contexto internacional e os desafios em matéria tributária 

4. A globalização e os impostos estaduais 

5. A concorrência fiscal prejudicial e o planeamento fiscal  

6. Novas formas de cooperação fiscal 

7. O papel do G20, da OCDE e da União Europeia 

II. As políticas fiscais da OCDE e da União Europeia 

1. O projeto BEPS e as ações BEPS  

2. A Diretiva Anti abuso da União Europeia e o seu regime  

3. A tributação da economia digital  

III. Troca de informações e auxílio à cobrança 

1.O padrão internacional da troca de informações  
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2. A resposta da União Europeia 

 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
 
Aulas expositivas apresentadas pela regente e aulas de debate com os mestrandos sobre matérias integrantes dos 
conteúdos programáticos; apresentação oral pelos mestrandos de trabalhos individuais sobre temas relacionados com 
os conteúdos programáticos da unidade curricular, seguida de debate envolvendo os demais mestrandos; realização 
de um exame escrito final. 
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