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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 4: “Quem coleta os impostos e porquê?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
Título Quem coleta os impostos e porquê? 

Breve 
descrição 

Este clipe apresenta o papel das autoridades tributárias em cada Estado-Membro e 
como as receitas fiscais são convertidas em investimentos vitais e serviços públicos 
a nível local e nacional, garantindo uma melhor qualidade de vida à comunidade. 

O sistema de cobrança de impostos é apresentado utilizando a analogia simples da 
forma como as abelhas recolhem e partilham recursos na sua colmeia. São 
apresentados o Orçamento do Estado e os orçamentos locais, juntamente com as 
formas como são alimentados com verbas e como estas verbas, em última análise, 
sustentam os contribuintes.   

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender o papel das autoridades tributárias em cada Estado-
Membro e como as receitas fiscais são convertidas em investimentos vitais e 
serviços públicos a nível local e nacional, garantindo uma melhor qualidade de vida 
à comunidade. 

 

Objetivos: 
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A lição é uma unidade didática autónoma online. Está estruturada como segue:  

o Apresentação do regime fiscal geral 

o Impostos locais e orçamento local: exemplos e utilização geral do 
dinheiro dos impostos locais 

o O Orçamento do Estado: o papel e os tipos de investimentos 
financiados pelo Orçamento do Estado 

o Conclusão 

A lição pode ser utilizada integral ou parcialmente em secções, como os 
professores entenderem. A duração média da lição integral e das atividades 
didáticas complementares propostas é de cerca de 30 minutos. 

Materiais: 

Microclipe “Quem coleta os impostos e porquê?” 

Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

Vocabulário: 

impostos, regime fiscal, impostos locais, orçamento local, Orçamento do Estado, 
serviços públicos, investimentos 

Como utilizar 
esta lição 

Etapas da atividade: 

Introdução 

Coloque aos alunos uma série de perguntas de iniciais: 

- Quando os teus pais pagam impostos, para onde vai o dinheiro? 

- Alguém contabiliza os impostos pagos por cada contribuinte? Quem? 

- Quando todo o dinheiro que os contribuintes pagam em impostos é 
somado, quem decide como este montante será utilizado? 

- O que é que o dinheiro dos impostos paga? 

O regime fiscal geral 

- Depois da contribuinte no clipe pagar o seu imposto, é o momento 
oportuno para discutir o papel das autoridades tributárias 

- Estudar a analogia da colmeia 

o Peça à turma que dê exemplos de situações do dia-a-dia em que os 
recursos são reunidos para o sustento de toda a família ou de um 
grupo maior 

O orçamento local 

- Peça à turma que junte ideias para responder à pergunta do 2QT: “Mas por 
que razão as cidades, vilas e aldeias precisam de poupanças? O Orçamento 
do Estado não é suficiente?” 

o Discuta a situação na sua cidade/vila/aldeia 

o Discuta o regime fiscal específico no país ou região 
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o Dê exemplos para explicar a descentralização (“Quem deve decidir 
que brinquedo recebes no teu aniversário? Deves ser tu ou o 
diretor da escola?”) 

o Estabeleça conclusões sobre a importância do orçamento local e do 
pagamento dos impostos locais para alimentar o orçamento local 

O Orçamento do Estado 

- Discuta a necessidade de um Orçamento do Estado a partir da pergunta do 
2QT: “Se todas as cidades, vilas e aldeias têm os seus orçamentos e 
satisfazem as suas necessidades com eles, por que razão precisamos de um 
Orçamento do Estado?” 

o Dê exemplos de grandes investimentos públicos na sua área 
(estradas, barragens, aeroportos, etc.) 

o Discuta quem beneficia deles e por que razão é importante ter 
serviços e infraestruturas que beneficiam toda a região ou todo o 
país 

o Fale sobre o apoio dado pelo Orçamento do Estado aos 
orçamentos locais 

O papel do contribuinte 

- Pergunte como os investimentos públicos são mantidos, ano a ano. Analise 
como a infraestrutura pública é desenvolvida e por que razão é importante 
que o maior possível número de cidadãos beneficie dessa infraestrutura. 

o Discuta por que razão o orçamento local e o Orçamento do Estado 
precisam de ser reaprovisionados todos os anos 

o Discuta a importância de pagar impostos neste contexto 

o Introduza a ideia das crianças como contribuintes (em cada compra 
que fazem) 

Conclusão 

- Quem coleta os impostos? 

- O que acontece ao dinheiro dos impostos depois de coletado? Para que 
serve? 

- Que tipos de orçamentos existem? Por que razão são precisos orçamentos 
locais e um Orçamento do Estado? 

- Quem reaprovisiona os orçamentos públicos?  

- Por que razão é importante dotar o Orçamento do Estado e os orçamentos 
locais dos recursos necessários? 

 

 

Categoria Microaprendizagem 

Principal 9 a 12 anos de idade 
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grupo-alvo 

Áreas 
temáticas 
relacionadas 

Economia, Ética, História da Europa, Inglês como Segunda Língua, Ciências 
Humanas 
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