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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 12: “O que são direitos aduaneiros?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
 

Título O que são direitos aduaneiros? 

Breve descrição A atividade destina-se a ajudar os alunos a conhecer a história dos direitos 
aduaneiros e qual é o papel que desempenham na sociedade atual. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem ficar a conhecer a história dos direitos aduaneiros e qual é o 
papel que desempenham na sociedade atual.  

Objetivos: 

Descobrir as origens dos direitos aduaneiros na história e por que razão tinham de 
ser pagos.  

Entender o papel desempenhado pelos direitos aduaneiros na sociedade atual. 

Identificar como os direitos aduaneiros são aplicados na UE. 

Materiais: 
Microclipe “O que são direitos aduaneiros?” 
Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 
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Vocabulário: 

Direitos aduaneiros, isento de direitos aduaneiros, união aduaneira 

Como utilizar 
esta lição 

Etapas da atividade: 

Passe a primeira secção do clipe, que ilustra a história dos direitos aduaneiros 
desde a Europa Antiga e Medieval até aos dias de hoje.  

Passe a secção seguinte e pare o clipe para explicar as razões (como ilustrado) por 
que os direitos aduaneiros são benéficos para os países e as populações. Depois 
de passar a animação, discuta com os alunos as razões por que hoje continuamos 
a aplicar direitos aduaneiros.  

Debate sobre quais seriam as consequências de não pagar direitos aduaneiros. 

Recapitulação: 

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

Pedir aos alunos que pesquisem e apresentem outros direitos aduaneiros na 
história da Europa, para além dos exemplos ilustrados. 

Pedir aos alunos que façam uma lista com 10 diferentes pacotes de valores 
diversos provenientes de outros países e que calculem quanto cada pacote deve 
pagar em direitos. Comparar os resultados e calcular em conjunto os valores 
corretos. 

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 
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