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Ação de formação sobre Importo sobre o Rendimento - IRS  

 

Formador 

Hélder Couto, licenciado em Contabilidade e em Solicitadoria. Possui formação complementar 

nas áreas da formação e educação e nas áreas de contabilidade e orçamentação. Desempenha 

funções de formador na área da Contabilidade e funções de Técnico Oficial de Contas e de 

Contabilidade, ambas desde 2006. 

 

Duração 

2 horas por sessão, 12 horas na totalidade 

 

Preço 

- 8,5 € por sessão (2 horas) 

- 50€ para a totalidade das sessões (12 horas) 

 

Destinatários 

- Adultos ativos com o 9º ano ou superior 

- Adultos desempregados com o 9º ou superior 

 

Enquadramento 

A ação de formação sobre o Imposto sobre o rendimento – IRS surge no sentido de proporcionar 

aos participantes conhecimentos práticos acerca do imposto IRS e fornecer conhecimento e 

prática para o preenchimento da sua declaração anual. 

Dada a constante alteração fiscal, é importante acompanhar a evolução sobre o imposto, 

conseguindo estar atualizado quanto às despesas a incluir durante o ano e como potencializar os 

gastos anuais de forma a ser reembolsado. 
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Objetivos 

- Descrever, interpretar e aplicar os conceitos afetos ao imposto sobre o rendimento de pessoas 

singulares (IRS) 

- Aplicar conhecimentos adquirir no preenchimento da Declarações de Rendimentos 

 

Metodologia 

Teórica e prática 

 

Principais conteúdos teóricos 

Estrutura do IRS 

 Categorias de rendimentos 

 Tipos de taxas 

 Deduções específicas 

 Abatimentos 

Apuramento do IRS 

 Rendimento coletável 

 Liquidação 

 Liquidação e pagamento 

 Declarações de rendimentos e outras obrigações 

 

Exercícios práticos 

Preenchimento de Declarações de Rendimentos e outras obrigações 

 

Número mínimo de participantes 

3 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante  

cada caso.  
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Número máximo de participantes 

 15 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado das sessões em que participa e documentação de apoio. 

Instalações com acesso à Internet wireless para preenchimento de declarações online, no caso 

de participantes com computador portátil. 


