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Nuno de Oliveira Garcia 

Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na 

qual é Assistente no grupo jurídico-económicas, pratica advocacia há mais de 

uma década na sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & 

Associados. Mantém intensa atividade no campo do Direito Tributário e do 

Direito Comercial e das Sociedades, fundamentalmente no âmbito do 

contencioso e, bem assim, na elaboração de pareceres e na atividade de 

consultadoria. Docente do IDEFF, colabora com a Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto como docente convidado em cursos e estudos pós-graduados. Autor de 

diversos artigos em revistas especializadas, é membro da Comissão de Redação da Revista de 

Finanças Públicas e Direito Fiscal e tem colaborado ativamente na organização de conferências 

e colóquios sobre matérias jurídico-tributárias. 

Tema: CONTENCIOSO DAS TAXAS 

O contencioso de taxas é um fenómeno em evolução. Ateado pela tradicional existência de 

centenas de taxas criadas pela administração central, é um contencioso permanentemente 

alimentado pela criação frenética de novos tributos locais e regulatórios, e inflamado pela 

inexistência de um Regime Geral de Taxas. No presente módulo, começar-se-á pela análise 

da distinção conceptual da taxa em relação a outros tributos, evoluindo-se seguidamente 

para o estudo de um contencioso onde as matérias procedimentais são cada vez mais 

relevantes, sempre com apoio na mais moderna jurisprudência e contributos doutrinais 

nacionais e estrangeiros. 

Tema: TRATAMENTO FISCAL DAS MENOS E MAIS-VALIAS EM SEDE DE IRS E 

IRC 

As constantes alterações ao já por si complexo regime das menos e mais-valias obriga a um 

estudo firme e investigação persistente apoiados numa atualização legislativa permanente. 

Analisar-se-á os diferentes regimes – isenção, tributação parcial, tributação total –, seus 

requisitos, e respetivas disposições transitórias, tanto em sede de IRS como, em especial, 

em sede de IRC. Atribuir-se-á particular atenção às regras que limitam a dedução das 

menos-valias em razão das relações entre empresas e em razão do ativo sujeito a alienação. 

Tema: A TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO REAL DAS SOCIEDADES 

O princípio constitucional da tributação pelo rendimento real é, seguramente, o mais 

relevante princípio operativo que enforma a tributação das pessoas coletivas, e tem sido 

recorrente a sua convocação pelos tribunais superiores. Conhecer a jurisprudência do 

Tribunal Constitucional e, bem assim, do Supremo Tribunal Administrativo é, nessa 

medida, essencial para todos os que lidam com a fiscalidade das empresas. Em destaque 

estarão as decisões sobre as normas do Código do IRC que limitam ou condicionam a 

aplicação do princípio da tributação pelo rendimento real com base em fundamentos anti 

abusivos. 

 



Paula Rosado Pereira 
Paula Rosado Pereira é Professora da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (FDL), onde lecciona desde 2000 disciplinas de Direito Fiscal, 
Finanças Públicas e Economia Política no curso de licenciatura. Regente da 
disciplina de Direito Fiscal nos cursos de Mestrado Científico e 
Profissionalizante da mesma Faculdade. Docente na Pós-Graduação em 
Direito Fiscal do IDEFF. É igualmente Docente convidada no curso de Pós-
Graduação em Direito Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. 

Reconhecida pela Ordem dos Advogados como advogada especialista em Direito Fiscal desde 
Julho de 2004. É advogada na SRS Advogados desde 1995, sendo atualmente responsável pelo 
departamento fiscal. Foi consultora fiscal de uma das principais empresas internacionais de 
auditoria a operar em Portugal, entre 1991 e 1995. 

Tema: A PROIBIÇÃO DA RETROATIVIDADE FISCAL À LUZ DA 

JURISPRUDÊNCIA 

O princípio da proibição da retroatividade da lei fiscal merece destaque entre os princípios 

norteadores do Direito Fiscal, assumindo uma especial importância no campo da 

salvaguarda dos direitos e garantias dos contribuintes. Num contexto de grande volatilidade 

da legislação fiscal e de forte pressão quanto à arrecadação tributária, como é o atual, este 

princípio torna-se ainda mais relevante. Impõe-se, designadamente, a cuidadosa distinção 

entre as situações de verdadeira retroatividade da lei fiscal e as de retroatividade fraca ou 

imprópria, bem como a ponderação do papel da tutela das expetativas legítimas dos 

contribuintes. É a apreciação crítica destes temas que se propõe no presente módulo, 

relativamente à jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal 

Administrativo em matéria de retroatividade da lei fiscal. 

 

Clotilde Celorico Palma 

Doutora em Ciências Jurídico Económicas pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. 

Advogada especialista em Direito Fiscal. 

Professora universitária. 

Ex. Inspetora de Finanças Principal da Inspeção-geral de Finanças, ex. 

Inspetora da DGCI. 

Autora de mais de uma centena de publicações em matéria fiscal. 

Tema: IVA - ASPECTOS DE INCIDÊNCIA 

A relevância do conceito de atividade económica e a qualificação como sujeito passivo de 

IVA - casos práticos. 



 

 

Joaquim Silvério Mateus 

 

Advogado. Ex-Funcionário e dirigente da DGCI. 

Integrou Comissão da Reforma Fiscal dos Impostos sobre o 

Património. 

Tema: IVA - ASPECTOS DE INCIDÊNCIA 

Avaliações. O modelo de avaliação previsto no CIMI face aos diversos tipos de prédios 

urbanos a avaliar e os meios de defesa contra os erros cometidos nas avaliações 

 

Vasco Valdez 

Professor Coordenador do ISCAL, Professor Auxiliar Convidado do ISCSP, 

Docente de diversas pós-graduações (IDEFE, IDEFF em disciplinas de 

tributação do património). Advogado. Vogal do Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais. Ex-Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais e responsável político da atual Reforma da Tributação do 

Património. Autor de diversas obras e artigos em matéria de fiscalidade e 

finanças públicas. 

Tema: CASOS DE INCIDÊNCIA DE IMT E VALOR TRIBUTÁVEL 

As principais situações sujeitas a IMT, bem como as regras de incidência subjetiva e 

objetiva respeitantes ao imposto. Analisar-se-á a questão do valor para efeitos do tributo, 

enunciando a regra geral e diversas normas específicas 

 

Alexandra Martins 

Jurista e consultora fiscal, Alexandra Martins tem-se dedicado ao estudo 

do fenómeno tributário, em particular da tributação indireta e do IVA. O 

desenvolvimento da sua experiência profissional em diversos domínios 

propiciou-lhe a articulação de despectivas diferenciadas sobre as questões 

fiscais e do posicionamento relativo dos seus principais intervenientes. 

Exerce, atualmente, de forma predominante a atividade de consultoria 

fiscal. 

Tema: O VALOR TRIBUTÁVEL EM IVA E A TRIBUTAÇÃO DOS GRUPOS 

A determinação da base de incidência segue, no IVA, regras próprias que se distanciam 

dos impostos sobre o rendimento e sobre o património. Regras cuja complexidade é 

patente em domínios como o das subvenções, das indemnizações, dos pagamentos em 



espécie, das operações “gratuitas”, entre outros, e cujo desenvolvimento tem sido 

complementado pela jurisprudência comunitária que importa conhecer e aprofundar, 

suscitando-se, aqui e ali, algumas divergências entre as normas nacionais e comunitárias.  

Merece abordar, neste âmbito, o inovador regime de preços de transferência trazido pelo 

Orçamento do Estado para 2012, com implicações nas transações entre entidades 

relacionadas.  

Por fim, salienta-se a abordagem à problemática da tributação dos Grupos, tendo 

presentes, quer as possibilidades consagradas na Diretiva IVA, quer a sua implementação 

efetiva pelos diversos Estados-Membros, incluindo as principais tendências. 

 

Sónia Reis 

Licenciada em Direito, na menção de jurídico-económicas, Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa 

Mestranda em Ciências Jurídico-Económicas, Faculdade de Direito de 

Lisboa (2008-2011) 

Pós-Graduada em Fiscalidade Avançada, Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa (2006) 

Curso de especialização em Fiscalidade, ISCTE, Instituto Superior de 

Ciências Técnicas e Empresariais (2005) 

Tema: TRIBUTAÇÃO DOS RESIDENTES NÃO HABITUAIS 

Com este seminário pretende-se efetuar um estudo pormenorizado do regime legal dos 

residentes não habituais em vigor na lei fiscal portuguesa. Analisam-se os procedimentos 

legais necessários à inscrição como residente não habitual, estudando-se a legislação em 

vigor, as alterações introduzidas pelo Orçamento Retificativo 2012 e as decisões 

administrativas da Autoridade Tributária, bem como as regras de tributação aplicáveis aos 

rendimentos de fonte nacional e estrangeira obtidos por residentes não habituais, 

discutindo-se exemplos práticos da sua aplicação. Estuda-se a compatibilidade do regime 

legal do residente não habitual com as Convenções para Evitar a Dupla Tributação e ainda 

regimes em vigor na União Europeia, similares ao do residente não habitual, pretendendo-

se demonstrar as vantagens deste último regime. 

 

Alexandra Marques 

 

Advogada. 

Mestrado (2012) em Ciências Jurídico-Económicas, pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, com a dissertação subordinada ao 

tema “Sobre a Arbitragem Tributária no Direito Português”, com a 

classificação de 17 valores. 



Tema: PROCESSO TRIBUTÁRIO E RECURSOS 

A introdução no ordenamento jurídico português da arbitragem fiscal introduziu uma 

radical alternativa no seio do contencioso tributário, criando uma forma inovadora de 

resolução jurisdicional fortemente centrada numa maior celeridade e simplicidade 

processual. No presente módulo analisar-se-á, num primeiro momento, a figura da 

arbitragem fiscal como mecanismo de resolução litígios tributários no contexto 

internacional e a sua consagração no direito português. Num segundo momento, 

aprofundar-se-ão aspetos processuais (desde a designação dos árbitros à marcha processual, 

passando pela restrita disciplina dos recursos) do regime instituído pelo Decreto-Lei n.º 

10/2011, de 20 de Janeiro, não descurando as alterações mais recentes introduzidas pelo 

Orçamento do Estado para 2012. 

 

João Menezes Leitão 

Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, no ano lectivo de 1987/88. 

Advogado inscrito na Ordem dos Advogados desde 23 de Junho de 1988 

Mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, na menção de Ciências Jurídicas, no ano de 1992. 

Jurista do Centro de Estudos Fiscais (1998 a 2008). 

Docente. 

Agente, em representação do Governo português, em processos do Tribunal de Justiça da 

União Europeia relativos à tributação direta 

Tema: RECURSO AO TRIBUNAL DA UNIÃO EM MATÉRIA FISCAL 

Constituindo o processo de decisão prejudicial meio privilegiado de concretização do 

Direito da União Europeia no campo da fiscalidade direta, pretende-se, com o presente 

seminário, mediante a análise de casos portugueses objeto de julgamento pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia (v. g. C-126/10; C-199/10; C-443/06), considerar o impacto do 

Direito Europeu no sistema fiscal nacional da tributação do rendimento. 

 

Francisco Cabral Matos 

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Lisboa. 

Pós-graduação em Gestão Fiscal pelo Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. 

Mestrado (Adv LLM) em Direito Fiscal Internacional pelo International 
Tax Center da Universidade de Leiden (Holanda). 



Docente no International Tax Center da Universidade de Leiden (Holanda) nos cursos sobre 

Direito Fiscal da União Europeia e Imposto sobre o Valor Acrescentado; coordenador do curso 

sobre Imposto sobre o Valor Acrescentado. Docente convidado no Instituto de Direito 

Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa (IDEFF) no curso de Pós-

graduação em Direito Fiscal. Assistente no International Tax Center da Universidade de Leiden 

(Holanda) nos cursos de Fundamentals of International Taxation e Tax Treaties (2011-12). 

Tema: IVA - ASPETOS DE INCIDÊNCIA 

Sessão dedicada a aspetos específicos da incidência objetiva para efeitos de IVA. Durante 

esta sessão serão analisadas as particularidades de cada tipo de operação tributável e 

algumas exceções à regra geral. Será dada especial ênfase ao enquadramento das operações 

não monetárias, ofertas e cessões de património, bem como o tratamento das 

indemnizações. 

 

Catarina Belim 

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. 

Curso de Verão de IVA - Ben Terra/Julie Kajus, IDEFF, Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. 

Pós-graduação em Gestão Fiscal, ISEG. 

Conferência sobre Isenções de IVA - Oxford University Centre for Business Taxation. 

Pós-Graduação em "Key Topics In European VAT", IDEFF, Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa. 

Exerceu funções de secretariado da Pós-Graduação "Key Topics In European VAT" em 
colaboração com o IDEFF. 

Tema: AS ISENÇÕES EM IVA 

Sessão dedicada à problemática das isenções de IVA, compreendendo, numa perspetiva 

geral, os motivos subjacentes à atribuição de isenções, tipos de isenções existentes nas 

operações nacionais e internacionais e consequências da sua aplicação ao nível da dedução 

de IVA. Serão abordados, como temas específicos, o regime das isenções em entidades 

sem fins lucrativos, nos serviços financeiros e nas operações imobiliárias, incluindo, neste 

último, o regime de renúncia à isenção. 

 

Cidália Guerreiro Lança 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Pós-

graduações em Direito Fiscal e Legística e Ciência da Legislação nesta 

Faculdade.  



Inspetora Tributária da Autoridade Tributária e Aduaneira, colocada no Centro de Estudos 

Fiscais e Aduaneiros. 

Membro da representação nacional às reuniões do Grupo de Trabalho n.º 9 da OCDE, ao 

Grupo das Questões Fiscais do Conselho da União Europeia e a Grupos de Trabalho da 

Comissão relativos à área do IVA.   

Membro de diversos grupos de trabalho internos versando matérias de fiscalidade.   

Formadora na área do IVA. 

Tema: RECENTES DESENVOLVIMENTOS EM IVA 

Neste seminário serão explanadas as alterações legislativas em matéria de IVA que devem 

vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2013, em particular as decorrentes da transposição da 

diretiva faturação e da diretiva relativa à localização das prestações de serviços. Serão ainda 

abordadas as medidas legislativas que têm sido adotadas a nível comunitário, tendo em 

vista a implementação em 2015 do mini balcão único. Por último, far-se-á uma breve 

explanação de várias iniciativas que estão a ser tomadas no plano europeu para melhorar o 

funcionamento do sistema do IVA. 

 

Rui Campos Laires 

 

Centro de Estudos Fiscais da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Representação portuguesa no Comité Consultivo do IVA, no Grupo das 

Questões Fiscais do Conselho Europeu e no Grupo de Trabalho n.º 9 da 

OCDE. 

 

 

Tema: AS ISENÇÕES EM IVA 

No âmbito deste seminário é feita alusão à jurisprudência emanada do Tribunal de Justiça 

da União Europeia no domínio do IVA, com especial enfoque em matéria de incidência e 

isenções do imposto. 

 

Pedro Miguel Braz 

Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa 

Pós-graduação em Gestão Fiscal pelo ISCTE/OVERGEST 

Curso de Especialização em contabilidade para juristas pela 

Universidade Católica Portuguesa 



 

Tema: PROCESSO TRIBUTÁRIO E RECURSOS 

Sinopse do contencioso gracioso e judicial tributários, com especial enfoque em: 

i) Revisão oficiosa como uma via alternativa aos mecanismos contenciosos principais; 

ii) Suspensão da execução fiscal no quadro contencioso da divida exequenda: da 

abstração da lei à concretização prática; 

iii) Contencioso dos atos de retenção na fonte; 

iv) Recurso jurisdicional de revista como via emergente. 

 

Gustavo Lopes Courinha 

Gustavo Lopes Courinha é licenciado (1999), Mestre (2003) e Doutor 

(2012) em Direito, sendo assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, 

onde lecciona desde 2002, tendo já leccionado as disciplinas de Direito 

Internacional Económico, Direito Financeiro e Fiscal, Direito das 

Obrigações, Direito Financeiro (Público) II, Direito Fiscal e Direito 

Internacional Fiscal. 

Foi advogado do escritório Raposo Subtil, Matos Esteves & Associados 

(1999-2004), do escritório Caetano de Freitas & Associados (2004-

2006), colaborando desde então com o escritório Ricardo da Palma Borges & Associados 

(2007-2011). 

Tem vários artigos, estudos e recensões nas revistas Fiscalidade, Jornal Fiscal, Vida Judiciária, 

Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal e em obras coletivas, nacionais e estrangeiras. 

Publicou também “A Cláusula Geral Anti Abuso no Direito Tributário: contributos para a sua 

compreensão”, pela Almedina, em 2004 (2ª ed., 2009), o “Imposto do Selo Anotado”, pela 

Almeida & Leitão, em 2000 (coautor) e “Legislação Cooperativa Anotada”, pela editora Vida 

Económica, em 2000 (coautor).  

Foi orador em várias conferências e seminários em Portugal, Cabo Verde, Espanha, Holanda e 

Áustria. É docente de Direito Fiscal Comunitário, no Curso de Pós-Graduação da Universidade 

Católica Portuguesa. 

Tema: NORMAS ANTI ABUSO NOS IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

i) Normas e doutrinas anti elisivas 

ii) Norma geral, normas setoriais e normas especiais anti abuso; 

iii) A cláusula geral anti abuso - noções essenciais, requisitos e jurisprudência; 

iv) Normas especiais anti abuso - estrutura, modus operandi e casuística. 

 

João Pedro Santos 

Mestre em Economia Monetária e Financeira pelo Instituto Superior de 

Economia e Gestão (1997), pós-graduação em Economia Aplicada pela 

Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1993) e licenciado 

em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (1992).  



Docente universitário desde 1993, primeiro na área da economia (entre 1993 e 2000) e depois 

na área da fiscalidade (desde 2000).  

Economista da carreira de investigação tributária do Centro de Estudos Fiscais do Ministério 

das Finanças (desde 1996). 

Participou em diversos grupos de trabalho sobre matérias fiscais a nível nacional e 

internacional, é autor de diversos artigos na área da fiscalidade e foi orador em diversos 

seminários e conferências.  

Tema: DEDUTIBILIDADE DE GASTOS E CUSTOS EM SEDE DE IVA E IRC 

Análise da legislação, da doutrina administrativa e da jurisprudência em matéria de 

dedutibilidade dos gastos em sede de IRC e de IRS. 

 

Luís Belo 

 

 

Partner da Deloitte da área fiscal. 

 

 

 

Tema: REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DOS GRUPOS DE SOCIEDADES 

O tópico a leccionar será: "A tributação de grupos empresariais em sede do Regime 

Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades - evolução do regime, análise 

comparativa com outras jurisdições da OCDE, vantagens associadas ao mesmo e 

experiências práticas a retirar da sua utilização". 

 

António Lima Guerreiro 


