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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 11: “Imposto sobre o valor acrescentado ‒ IVA” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
 

Título Imposto sobre o valor acrescentado ‒ IVA 

Breve descrição A atividade destina-se a ajudar os alunos a entender o que representa o imposto 
sobre o valor acrescentado e como é pago e coletado na UE. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender o que representa o imposto sobre o valor 
acrescentado e como é pago e coletado na UE. 

Objetivos: 

Compreender o conceito geral de “valor acrescentado” de um produto/serviço. 

Identificar o processo de receber e pagar IVA, até chegar ao destino final: o 
Orçamento do Estado. 

Identificar o papel da UE na cobrança de impostos e como o Orçamento da UE é 
financiado. 

Materiais: 
Microclipe “Imposto sobre o valor acrescentado - IVA” 
Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 
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Vocabulário: 

impostos, valor acrescentado, Orçamento do Estado. 

 

Como utilizar 
esta lição  

Etapas da atividade: 

Passe a secção introdutória do clipe. Pare o clipe e certifique-se de que os alunos 
perceberam o enredo. 

Passe a primeira secção. Pare o clipe e explique como melhorar um 
produto/serviço adiciona valor gradualmente até ao produto/serviço final 
fornecido ao consumidor. 

Passe a animação que exemplifica o processo do IVA e identifique todos os 
componentes que se adicionam ao produto final e como este gera impostos a 
todas as entidades que contribuíram para o desenvolvimento do produto.  

Passe a secção “O IVA e o Orçamento da UE?”. Pare o clipe e examine as 
diferenças em termos de taxa de IVA entre os Estados-Membros da UE. 
Identifique o papel da UE na cobrança dos impostos. 

Recapitulação: 

Pode organizar um debate na aula baseado nos conceitos apresentados no 
microclipe. Os tópicos abordados podem incluir: 

Toma como exemplo uma cadeira vendida numa loja. Escreve num papel pelo 
menos 3 fabricantes de componentes intermédios para a cadeira. Imagina que a 
cadeira custa 50 euros na loja. Podes calcular quanto dinheiro é pago em IVA para 
este produto no teu país e quem vai ter de pagar IVA na tua lista? 

Qual é a taxa do IVA no teu país? Para um produto que custa 30 euros, quanto 
tens de pagar de IVA? 

Também pode utilizar o jogo educativo incluído nesta secção como trabalho de 
casa para consolidar os conceitos apresentados na aula. 

 

Categoria Microaprendizagem 

Principal grupo-
alvo 

13 a 17 anos de idade 

Áreas 
temáticas 
relacionadas 

Economia, Ética, Inglês como Segunda Língua, Ciências Humanas, Matemática 
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