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TRAJECTÓRIA	RESUMIDA	
(Track	Record)	

	
	

Sou	 Professora	 e	 Investigadora	 de	 Direito	 na	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	
NOVA	de	Lisboa.	O	meu	tempo	é	dividido	entre	o	ensino	e	a	investigação,	em	cinco	áreas	
fundamentais,	 explorando	 as	 suas	 interconexões:	 finanças	 públicas,	 tributação,	
tributação	internacional,	segurança	social	e	economia	social.	Utilizando	estudos	 inter	e	
multidisciplinares,	 o	 meu	 trabalho	 concentra	 o	 olhar	 no	 impacto	 do	 Direito	 na	
sociedade,	essencialmente	nas	áreas	público-económicas.	
	
A	 colaboração	 com	 uma	 pequena	 boutique	 legal,	 como	 jurisconsulta,	 auxiliando	 na	
dinamização	e	densificação	da	sua	actividade,	designadamente	nas	áreas	 temáticas	em	
que	me	especializei,	oferece-me	a	possibilidade	de	cruzamento	da	formação	e	actividade	
académica	 com	 a	 realidade	 prática,	 oferecendo-me	 meios	 para	 robustecer	 os	
conhecimentos	e	o	entendimento	dos	adequados	instrumentos	de	acção	jurídica.	
	
A	minha	 tese	 de	 doutoramento,	 na	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa	 (2009),	 na	 área	 de	
Direito	 Internacional	 Fiscal,	 propôs,	 em	 contraste	 como	 as	 existentes	 soluções,	 uma	
aproximação	original	e	inovadora	à	compreensão	de	como	os	rendimentos	empresariais	
gerados	através	do	comércio	electrónico	podem	ser	efectivamente	tributados.	A	solução	
proposta	 combina	 as	 perspectivas	 jurídica	 e	 económica,	 oferecendo	 uma	 alternativa	
para	a	tributação	empresarial	com	base	na	cadeia	de	valor	virtual.	Integrando	diferentes	
âmbitos	 de	 acção	 e	 pensamento	 (neste	 caso	 o	 universo	 económico),	 foi	 uma	 opção	
radical	do	então	existente	no	universo	fiscal	nacional	e	internacional.	O	meu	trabalho	de	
doutoramento,	ainda	que	em	português,	mantém-se	relevante	internacionalmente,	como	
evidenciam	 o	 recente	 relatório	 da	 OCDE	 BEPS	 Report	 on	 Action	 1	 –	 Digital	 Economy	
(2016)	 e	 o	 trabalho	 da	 Commission	 Expert	 Group	 on	 digital	 economy	 (2014).	 Estes	
documentos	 continuam	 a	 demonstrar	 a	 necessidade	 do	 seu	 estudo	 e	 a	 exigir	 uma	
resposta	 prática	 para	 a	 matéria	 em	 causa,	 ilustrando	 a	 minha	 tese	 um	 exemplo	
específico	de	tal.		
	
Desde	que	me	tornei	Professora	Universitária	(2008),	a	minha	investigação	focou-se	na	
busca	da	compreensão	e	sistematização	de	como	a	acção	pública,	especialmente	através	
dos	 impostos,	 pode	 causar	 impacto	 na	 sociedade.	 Para	 aprender	 como	 as	 decisões	
legislativas	e	políticas	são	tomadas	e	concretizadas,	fui	Adjunta	do	Secretário	de	Estado	
da	Solidariedade	e	Segurança	Social	(2011-2013).	Durante	essa	experiência,	desenvolvi	
conhecimentos	e	competências,	designadamente	como:	
	

§ Membro	do	Grupo	de	Trabalho	que	estudou	a	possibilidade	de	fusão	entre	as	
unidades	de	cobrança	da	Segurança	Social	e	da	Autoridade	Tributária;	

§ Membro	do	Group	d’	Experts	de	la	Commission	sur	l’	Entreprise	Social	(desde	o	
início	 do	 grupo)	 por	 nomeação	 do	 Ministro	 da	 Solidariedade,	 Emprego	 e	
Segurança	Social	(2012	-	...);	

§ Participação	 no	 Capacity	 Building	 Seminar:	 Financing	 business	 start-up	 by	
under-represented	groups	–	OECD	and	European	Commission	 (Trento,	 Junho	
2012);	

§ Organização	 Científica	 do	1º	Congresso	Social	–	Economia	Social,	Desafios	do	
Século	XXI	(29	de	Junho	de	2013,	Estoril),	tendo	desenhado	e	escrito	a	Carta	
Portuguesa	para	a	Economia	Social,	aprovada	pelo	Conselho	Nacional	para	a	
Economia	Social;	

§ Intervenção	activa	 em	processos	 estruturantes,	 designadamente,	 alterações	
ao	Código	dos	Regimes	Contributivos	do	Sistema	Previdencial	de	Segurança	
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Social,	a	Lei	de	Bases	da	Economia	Social	e	na	restante	actividade	legislativa	
ocorrida	no	sistema	de	segurança	social.	

	
Estar	num	gabinete	governamental	mudou-me	como	Professora	e	como	 Investigadora.	
Conhecendo	 como	 as	 decisões	 políticas	 são	 geradas,	 como	 os	 diferentes	 interesses	 e	
perspectivas	adquirem	um	equilíbrio	na	tomada	de	decisão,	como	os	sistemas	públicos	
são	 desenhados	 e	 geridos,	 fortaleceu	 e	 reforçou	 a	 minha	 convicção	 de	 que,	 para	 ter	
impacto,	a	lei	necessita	de	considerar	a	multidisciplinariedade,	tanto	quanto	o	processo	
legislativo	deve	contemplar	o	impacto	social	no	curto,	mas	também	no	longo	prazo.	
	
Em	 2012,	 como	 atrás	 já	 referido,	 também	 me	 tornei,	 junto	 da	 Comissão	 Europeia,	 a	
representante	 nacional	 efectiva	 do	 Group	d’	Experts	de	 la	Commission	 sur	 l’	 Entreprise	
Social	 (GECES),	 por	 designação	 do	 então	 Ministro	 da	 Solidariedade,	 Emprego	 e	
Segurança	 Social,	 uma	 função	 que	 ainda	 continuo	 a	 exercer,	 tendo	 sido	 renovada	 a	
minha	nomeação	pelo	actual	Ministro	do	Trabalho	e	Segurança	Social.	Esta	experiência	
permite-me	 um	 conhecimento	 directo	 de	 como	 a	 Comissão	 Europeia	 incorpora	 as	
diferentes	 visões,	 nacionais	 e	 representativas	 do	 sector	 social,	 no	 seu	 processo	 de	
decisão.	Permite-me	 construir	 a	 radiografia	dos	 actuais	problemas	 sociais	 e	 as	 formas	
como	o	Direito	pode	minimizá-los.		
		
Fiz	parte	(2015-2018)	de	um	projecto	multidisciplinar	de	investigação	(Macroeconomia,	
Ciência	Política	e	Direito),	na	NOVA	School	of	Business	and	Economics,	 financiado	pela	
Fundação	Francisco	Manuel	dos	Santos:	Orçamento,	Economia	e	Democracia	–	eficiência,	
sustentabilidade,	equidade	e	controlo	democrático.	O	objectivo	do	projecto	foi	encontrar	
alternativas	 às	 formas	 passadas	 e	 presentes	 de	 gerir	 as	 variáveis	 orçamentais.	 A	
perspectiva	 legal	 auxilia	 a	 construir	 o	 edifício,	 demonstrando	 que	 o	 quadro	 legal	
orçamental	 condiciona	 a	 decisão	 política	 e	 económica	 orçamentais.	 De	 igual	 forma,	
propôs	um	impacto	orçamental	de	 longo-prazo,	uma	revisão	constitucional	e	da	Lei	de	
Enquadramento	 Orçamental	 bem	 como	 uma	 maior	 efectividade	 do	 controlo	
desenvolvido	 pelo	 Tribunal	 de	 Contas.	 	 Disponível	 em	
https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/2783/orcamento-economia-e-democracia.		
	
Em	 2015,	 criei	 o	 iLab	 –	 Laboratório	 de	 Ideias	 sobre	 a	 Inovação	 Social	 nas	 Finanças	
Públicas,	Tributação,	Segurança	Social	e	Economia	Social	(http://ilab.cedis.fd.unl.pt)	–	um	
grupo	 de	 investigação	 –	 que	 promove	 o	 diálogo	 entre	 os	 investigadores	 jurídicos	 e	
outros	 cientistas,	 como	 forma	 de	 desenvolver	 uma	 abordagem	 robusta	 e	 enriquecida	
dos	 problemas	 sociais	 e	 das	 suas	 potenciais	 soluções	 legais	 e	 sociais.	 O	 iLab	 é	 um	
Laboratório	 Social	 embrionário,	 cuja	 missão	 é	 construir	 um	 espaço	 de	 conhecimento	
sistematizado,	em	open	access,	promovendo	o	diálogo	social	da	academia	e	a	sociedade.	
A	 finalidade	 central	 é	 compreender	 como	 as	 políticas	 públicas	 tradicionais	 podem	 ser	
adaptadas,	 reconstruídas	 ou	 como	 carecem	 de	 inovação	 através	 de	 modelos	
multidisciplinares	de	 acção	pública.	 Por	 forma	 a	 construir	 tal	 caminho,	 exploramos	 as	
ligações	 entre	 finanças	 públicas,	 tributação,	 segurança	 social	 e	 economia	 social.	 Os	
princípios	H2020	 são	 tidos	 em	 consideração,	 ocorrendo	 a	 investigação	 no	 âmbito	 dos	
societal	 challenges,	 especificamente	 sobre	 Europe	 in	 a	 changing	 world	 -	 Inclusive,	
innovative	and	reflective	societies.	
	
No	 futuro,	 o	meu	 tópico	 central	 de	 investigação	 será	 o	 de	 responder	 à	 questão:	 como	
podem	 a	 tributação	 e	 as	 finanças	 públicas,	 em	 geral,	 	 promover	 a	 felicidade	 colectiva.	
Este	 é	 um	 complexo	 conceito	 enraizado	 em	 múltiplos	 elementos,	 tais	 como	 a	 justiça	
social,	 os	 sistemas	 educativo,	 de	 saúde	 física	 e	 mental,	 a	 qualidade	 do	 emprego,	 o	
crescimento	 económico	 e	 o	 capital	 social.	 Uma	 vez	 que	 é	 uma	 realidade	 complexa,	 tal	
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implica,	 necessariamente,	 uma	 abordagem	holística,	 ainda	 que	 assente	 na	 perspectiva	
jurídica.		
	
Anseio	que	o	meu	trabalho	possa,	a	longo	prazo,	contribuir	eficazmente	para	uma	escola	
de	 pensamento:	 doutrina	 sobre	 como	 o	 Direito	 pode	 reflectir	 e	 responder	 às	
necessidades	 sociais	 e	 como	 o	 Direito	 pode	 influenciar	 os	 resultados	 sociais,	
especificamente	através	da	tributação	e	das	finanças	públicas.	
	 	



						

						
 

 5 	 						
	

	
	 	

CURRICULUM	VITAE	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

PARAGENS	NA	CARREIRA	DE	DOCÊNCIA	E	INVESTIGAÇÃO	

Paragem	completa:	Baixa	por	gravidez	de	risco	e	Licença	de	maternidade	(Abril	
de	2016	–	Janeiro	de	2017)	

Paragem	 parcial:	 Adjunta	 do	 Secretário	 de	 Estado	 da	 Solidariedade	 e	 da	
Segurança	Social,	XIX	Governo	Constitucional	(Julho	2011	–	Julho	2013)	

	

	

LIVROS	

Monografias:	
	

*	 Tributação	 internacional	 do	 rendimento	 empresarial	 gerado	 através	 do	 comércio	
electrónico.	Desvendar	mitos	e	construir	realidades.	Almedina,	Fevereiro	de	2011	
	
*	O	pedido	de	condenação	à	prática	de	acto	administrativo	 legalmente	devido:	desafiar	a	
modernização	administrativa?	Almedina,	Fevereiro	de	2004	 (com	reimpressão	em	Maio	
de	2006,	por	a	1ª	edição	ter	esgotado)	

	
Monografias	em	co-autoria	
	

*	Orçamento,	Economia	e	Democracia.	Proposta	de	Arquitectura	Institucional.	Abel	Mateus,	
André	Azevedo	Alves,	Catarina	Leão,	Francesco	Franco,	 José	Tavares	e	Rita	Calçada	Pires.	
Lisboa:	 Fundação	 Francisco	 Manuel	 dos	 Santos,	 Outubro	 de	 2018 
(https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/2783/orcamento-economia-e-
democracia#page-authorship-2783) 

	
Manuais:	
	

*	Manual	de	Direito	Internacional	Fiscal.	Coimbra:	Almedina,	2018	

Rita Calçada Pires 
E-mail: rita.pires@fd.unl.pt 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 23 de Agosto de 1979 
ORCID I.D.: orcid.org/0000-0003-0447-4927 
 

@RitaPirestweet            pt.linkedin.com/in/RitaCalcadaPires   
 

  https://unl-pt.academia.edu/RitaPires  
 

      http://ilab.cedis.fd.unl.pt  
 

 https://about.me/rita.pires 
 

DESEMPENHO	CIENTÍFICO	
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*	 Direito	 Fiscal.	 Com	 Professor	 Doutor	 Manuel	 Pires.	 Coimbra:	 Almedina,	 2017,	 2ª	
reimpressão	da	5ª	ed.	

	
*	 Direito	 Fiscal.	 Com	 Professor	 Doutor	 Manuel	 Pires.	 Coimbra:	 Almedina,	 2016,	 1ª	
reimpressão	da	5ª	ed.	
	
*	Direito	Fiscal.	Com	Professor	Doutor	Manuel	Pires.	Coimbra:	Almedina,	2012,	5ª	edição,	
corrigida	e	aumentada	
	
*	Direito	Fiscal.	Com	Professor	Doutor	Manuel	Pires.	Coimbra:	Almedina,	2010,	4ª	edição	

	
Coordenação:	

	
*	 O	 imposto	 e	 os	 seus	 limites.	 Lisboa:	 Universidade	 Lusíada	 Editora,	 Colecção	 Ensaios,	
2017	(co-cordenação)		

	
*	 Imposto	e	Religião.	 Lisboa:	Universidade	Lusíada	Editora,	 Colecção	Ensaios,	 2015	 (co-
cordenação)	
	
*	 O	 significado	 do	 imposto	 e	 da	 crise.	 Lisboa:	 Universidade	 Lusíada	 Editora,	 Colecção	
Ensaios,	2014	(co-coordenação)		

	
*	 Segurança	e	confiança	legítima	do	contribuinte.	 Lisboa:	 Universidade	 Lusíada	 Editora,	
Colecção	Ensaios,	2013	(co-cordenação)	

	
*	 Internacionalização	 e	 tributação.	 Lisboa:	 Universidade	 Lusíada	 Editora,	 Colecção	
Ensaios,	2012	(co-cordenação)	
	

ARTIGOS	

*	Book	Review:	The	politics	and	policy	of	wellbeing.	Understanding	the	rise	and	significance	of	a	new	
agenda.	 Ian	 bache	 and	 louise	 reardon.	 European	 Journal	 of	 Social	 Security,	20(3),	 294–
295.	https://doi.org/10.1177/1388262718798214	

*	Teoria	Geral	dos	Benefícios	Fiscais.	Breves	Notas	de	Sistematização.	 Obra	 Comemorativa	 dos	 20	
anos	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	do	Porto.	Coimbra:	Almedina,	2018	

*	Book	Review:	Innovation	In	Social	Services:	The	Public-Private	Mix	In	Service	Provision,	Fiscal	Policy	
And	Employment.	 Edited	By	Bent	Greve	And	Tomás	 Sirovátka.	 England,	Usa:	 Ashgate.	 2014.	 278	
Pages.	 Isbn	9781409463474	 (Hbk)	 In	European	 Journal	of	 Social	 Security,	 19:3,	2017,	pág.	282-
284	

*	 Pe	 And	 Direct	 Taxation	 Of	 Electronic	 Commerce	 On	 Digital	 Economy:	 An	 Unilateral	 Love	 Letter	
Called	 Beps	 in	 Nueva	 Fiscalidad:	 Estudios	 en	 Homenajem	 a	 Jacques	 Malherbe,	 Coordenação:	
Catalina	 Hoyos	 Jiménez,	 César	 García	 Novoa,	 Julio	 A.	 Fernández	 C.,	 Instituto	 Columbiano	 de	
Derecho	Tributario,	2017,	pág.	903	-	913	

*	Que	Limites	Jurídicos	Para	Os	Impostos?	Algumas	Considerações	 in	O	 Imposto	 e	 os	 Seus	 Limites,	
Coordenação:	Manuel	 Pires	 e	Rita	 Calçada	Pires,	 Lisboa:	Universidade	Lusiada	Editora,	 Colecção	
ensaios,	2017,	pág.	7	-	18	

*	 Uncovering	 A	 Brave	 New	 World	 On	 Taxation:	 Income	 From	 Digital	 Economy	 in	 International	
Taxation:	New	Challenges,	Braga:	University	of	Minho	-	School	of	Law,	2017,	pág.	43	-	60	

*	Sanction	Project	Europe	for	National	Legislation	–	Portugal	-	Research	project	on	sanctions	in	the	
social	assistance	legislation	in	EU	member	states	interdisciplinary	project	of	Leiden	University	and	
VU	University	Amsterdam	on	the	level	of	sanctioning	in	social	assistance	legislation	in	EU	Member	
States.	The	project	specifically	investigates	the	extent	to	which	sanctioning	that	is	related	to	Active	
Labour	 Market	 Policies	 (ALMP)	 infringes	 international	 social	 rights,	 such	 as	 the	 right	 to	 a	
minimum	 subsistence	 level.	 Coordinators:	 Dr.	 A.	 Eleveld	 (Assistant	 Professor	 Social	 Law,	 VU	
University	 Amsterdam);	 Dr.	 O.P.	 van	 Vliet	 (Assistant	 Professor	 economics	 and	 Public	
Administration,	 Leiden	 University);	 Y.	 Wang	 (PhD	 Researcher	 Economics,	 Leiden	 University)	



						

						
 

 7 	 						
	

	
	 	

(2016)	-	Work-related	sanctions	in	European	welfare	states:	an	incentive	to	work	or	a	violation	of	
minimum	subsistence	rights?,	The	Amsterdam	Centre	for	Contemporary	European	StudieS,	Access	
Europe	Research	Paper	2016/01	(disponível	em	http://ssrn.com/abstract=2802656);	
	
*	Caixas	De	Crédito	Agrícola	Mútuo:	Benefícios	Fiscais	Sobre	A	Propriedade.	Anotação	Ao	Acórdão	Do	
STA	De	5	De	Novembro	De	2011,	Processo	N.º	01159/13.	Revista	Cooperativismo	e	Economía	Social,	
n.º	37,	Curso	2014-2015,	Vigo:	Universidade	de	Vigo,	pág.	289-295	(Janeiro	de	2016)	

*	 Dedutibilidade	 De	 Gastos	 Em	 Irc	 Contextualizar	 A	 Mais	 Recente	 Jurisprudência	 Do	 Caad	 2015.	
Revista	Arbitragem	Tributária	n.º	4,	Janeiro	2016,	pág.	12-23	

*	 O	 que	 é	 a	 inovação	 social?	 Aproximação	 ao	 conceito	 na	 sua	 relevância	 para	 os	 Direito	 Social,	
Financeiro	e	Fiscal.	Paper	n.º	1/BD/iLab/Cedis/2015,	disponível	em	http://ilab.cedis.fd.unl.pt/wp-
content/uploads/2015/09/paper_bd1_ilab_2015.pdf	

*	Imposto	e	Religião. Aproximação	a	uma	Relação	Ancestral	e	Actual.	Co-autoria	com	Manuel	Pires.	
Imposto	 e	 Religião.	 Coordenação:	 Manuel	 Pires	 e	 Rita	 Calçada	 Pires.	 Colecção	 Ensaios.	 Lisboa:	
Universidade	Lusíada	Editoria.	2015,	pág.	9-37	

*	 O	 imposto	 na	 Crise:	 Significados	 e	 Reflexões.	 Co-autoria	 com	 Manuel	 Pires.	 O	 significado	 do	
imposto	 e	 da	 crise.	 Coordenação:	 Rita	 Calçada	 Pires	 e	 Manuel	 Pires.	 Colecção	 Ensaios.	 Lisboa:	
Universidade	Lusíada	Editora,	Dezembro	de	2014,	págs.135-159	
	
*	 Partir	 da	 definição	 do	 Estatuto	 das	 ONGPD	 para	 chegar	 à	 construção	 de	 um	 novo	 paradigma	
relacional	entre	o	Estado	e	as	pessoas	com	deficiência:	crónica	a	partir	do	Decreto-Lei	n.º	106/2013,	
de	30	de	Julho.	The	portuguese	legal	regime	of	non-governmental	organizations	representing	persons	
with	 disabilities	 as	 a	 sign	 of	 a	 new	 relacional	 paradigma	 between	 the	 State	 and	 persons	 with	
disabilities.	 Revista	 Cooperativismo	 e	 Economía	 Social,	 n.º	 36,	 Curso	 2013-2014,	 Vigo:	
Universidade	de	Vigo,	págs.	317-329	
	
*	 A	 austeridade	 e	 as	 camas	 de	 Procrutes	 –	 pura	mitologia	 ou	 realidade?.	 A	 austeridade	 cura?	 A	
austerida	mata?.	Coordenação:	Eduardo	Paz	Ferreira,	AAFDL,	Lisboa,	2013,	pág.	1275	-	1286	
	
*	 Cumprir	 e	 querer	 cumprir.	 A	 segurança	 e	 a	 confiança	 na	 relação	 entre	 o	 Contribuinte	 e	 a	
Administração	Fiscal.	Segurança	e	confiança	legítima	do	contribuinte.	Coordenação:	Manuel	Pires	e	
Rita	Calçada	Pires,	Universidade	Lusíada	Editora,	Lisboa,	2013,	pág.	257	-	264	
	
*	Colaboração	para	a	Enciclopédia	da	Constituição	Portuguesa,	iniciativa	do	Centro	de	Investigação	
e	 Desenvolvimento	 da	 Universidade	 Nova	 de	 Lisboa	 e	 do	 Instituto	 de	 Direito	 Público,	 com	 as	
entradas:	Direito	Fiscal;	Finanças	Regionais;	Finanças	Locais	 e	Taxas.	 Coordenação:	 Jorge	Bacelar	
Gouveia	e	Francisco	Pereira	Coutinho,	Quid	Juris,	Lisboa,	2013	
	
*	 Fat	Tax	-	o	ataque	fiscal	aos	alimentos	não	saudáveis.	 Estudos	 em	Homenagem	 ao	 Prof.	 Doutor	
Alberto	Xavier,	Almedina,	2013,	pág.	655	-	669	
	
*	 Enterprise	Services.	Portugal.	 National	 Report	 IFA	 2012.	 Cahiers	 de	 Droit	 Fiscal	 International.	
Studies	on	International	Fiscal	Law	by	The	International	Fiscal	Association,	Vol.	97a	–	Enterprise	
Services,	2012,	pág.	565	-	578	
	
*	O	comércio	electrónico	como	realidade	económica	e	fiscal	–	a	necessidade	de	tributar	o	rendimento	
gerado	 através	 do	 comércio	 electrónico.	 Direito	 Tributário	 e	 a	 Constituição,	 Homenagem	 ao	
Professor	 Sacha	 Calmon	 Navarro	 Coelho	 –	 Coordenação:	 Eduardo	 Maneira	 e	 Heleno	 Taveiro	
Torres.	São	Paulo:	Quartier	Latin,	2012,	pág.	779	-	795	
	
*	 Exortação	Fiscal:	Algumas	considerações	metodológicas	e	enunciação	de	 temas	com	potencial	de	
investigação.	 Estudos	 em	 Homenagem	 ao	 Prof.	 Doutor	 Jorge	 Miranda,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	
Universidade	de	Lisboa,	Vol.V,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2012	
	
*	Eliminar	a	dupla	tributação	é	necessário	para	promover	a	internacionalização?		Algumas	reflexões.	
Internacionalização	 e	 Tributação.	 Coordenação:	Manuel	 Pires	 e	 Rita	 Calçada	 Pires,	 Universidade	
Lusíada	Editora,	Lisboa,	2012,	pág.	71	-	84	
	
*	Transparência	da	dívida	pública:	o	caminho	para	a	qualificação	do	processo	de	gestão	da	dívida	e	
para	a	responsabilização	do	poder	público.	Revista	Acadêmica	–	LXXXII	2010	-	Faculdade	de	Direito	
do	Recife	–	Centro	de	Ciências	Jurídicas.	Nossa	Livraria	Editora,	Recife,	2012,	pág.	483	-	514	
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*	Transparência	da	dívida	pública:	o	caminho	para	a	qualificação	do	processo	de	gestão	da	dívida	e	
para	a	responsabilização	do	poder	público	–	Parte	I.	Revista	de	Finanças	e	Direito	Fiscal,	n.º	3,	Ano	
IV,	Janeiro	2012,	pág.	145	-	170	
	
*	 Tipos	 de	 sujeito	 passivo	 na	 tributação	 do	 rendimento	 das	 pessoas	 singulares.	 Complexidade	 vs.	
Simplicidade?	 Co-autoria	 com	 Prof.	 Doutor	 Manuel	 Pires.	 Revista	 de	 Direito	 Tributário	
Internacional,	Ano	6,	n.º	16,	Quartier	Latin,	São	Paulo,	Julho	2011,	pág.	231	-	245	
	
*	Types	of	liability	in	Portuguese	taxation	on	individual	income.	Complexity	vs.	Simplicity?		Co-autoria	
com	Prof.	Doutor	Manuel	Pires.	From	Finance	Public	Law	to	Tax	Law.	Studies	in	honor	of	Andrea	
Amatucci,	Vol.	IV,	Editorial	Temis,	S.A.,	Bogota;	Jovene	Editore,	Napoli,	2011,	pág.	898	-	914	
	
*	 A	 ideia	 de	 Europa:	 reflexões	 sobre	 o	 processo	 de	 integração	 europeia.	 25	 anos	 na	 União	
Europeia.125	reflexões.	Instituto	Europeu	da	Faculdade	De	Direito	de	Lisboa,	Almedina,	Coimbra,	
Novembro	de	2011,	pág.	611	-	615	
	
*	Colaboração	para	a	Enciclopédia	de	Direito	 Internacional	 (EDI),	 iniciativa	da	SPDI	–	 Sociedade	
Portuguesa	 de	 Direito	 Internacional.	 Entradas	 escritas:	 Concorrência	 Fiscal	 Prejudicial,	 Direito	
Internacional	 Fiscal,	 Dupla	 Tributação,	 Estabelecimento	 Estável,	 Evasão	 Fiscal	 Internacional,	
Paraísos	Fiscais,	Planeamento	Fiscal	Internacional,	Protecção	Investimento	Internacional.	Almedina,	
Coimbra,	Novembro	de	2011	
	
*	 Ética	 e	 imposto.	 Reflexo	 de	 uma	 preocupação	 com	 a	 valorização	 da	 Sociologia	 e	 da	 Psicologia	
Fiscais.	Ética	Fiscal.	Coordenação:	Manuel	Pires.	Colecção	Ensaios.	Universidade	Lusíada	Editora,	
Lisboa,	2011,	pág.	33	-	58	
	
*	O	comércio	electrónico	como	realidade	económica	e	fiscal	–	a	necessidade	de	tributar	o	rendimento	
gerado	 através	 do	 comércio	 electrónico.	 Estudos	 em	 Homenagem	 ao	 Professor	 Doutor	 Carlos	
Ferreira	de	Almeida,	volume	IV.	Almedina,	2011,	pág.	555	-	573	
	
*	 Tributação	 empresarial:	 diferenciar	 fiscalmente	 as	 pequenas	 e	 médias	 empresas	 das	 grandes	
empresas?	Estudos	em	Homenagem	ao	Professor	Doutor	Paulo	Pitta	e	Cunha,	volume	II.	Almedina,	
2010,	pág.	747	-	768	
	
*	Notas	de	reflexão:	Acordos	para	evitar	e	para	eliminar	a	dupla	tributação	no	direito	internacional	
fiscal	do	século	XXI.	Revista	de	Finanças	Públicas	e	Direito	Fiscal,	Ano	I,	Número	2,	Verão.	Almedina,	
2008,	pág.	179	-	195	
	
*	 Consensualismo	Fiscal.	Notas	para	reflexão.	 In	 Revista	 Fisco,	 Ano	 XVII,	 nº	 122/123,	 Novembro	
2007	
	
*	Da	supremacia	funcional	da	lei	parlamentar:	contributo	para	a	sistematização	da	teoria	geral	da	
lei	no	sistema	de	fontes	do	direito	constitucional	português.	 In	 Estudos	 de	Direito	 Público,	 Âncora,	
Janeiro	2006,	pág.	243	-	346	

	
*	A	pedra	filosofal	fiscal:	da	metodologia	e	do	método	em	direito	fiscal.	 In	Revista	Fisco,	Ano	XV,	nº	
117/118,	Dezembro	de	2004,	pág.	71	-	109	
	
	

No	prelo:	
	*	 Alguns	 desafios	 para	 a	 Economia	 Social	 Contemporânea.	 E-book	 Direito	 da	 Economia	 e	 do	
Investimento	Social.	Instituto	Europeu	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	Lisboa	(2019)	

*	 Entradas	 na	 Enciclopédia	 Luso-Brasileira	 de	 Direito	 Internacional	 sobre	 Planeamento	 Fiscal	
Agressivo;	Dupla	Tributação;	Estabelecimento	Estável	e	Concorrência	Fiscal	Prejudicial	

*	 As	 relações	 de	 trabalho	 nas	 cooperativas	 portuguesas.	 –	 Uninorte,	 Cooperativa	 dos	 Pedreiros,	
Observatório	 da	 Economia	 Social	 em	 Portugal	 (OBESP)	 do	 CIRIEC	 Portugal/CASES	 e	 Centro	 de	
Estudos	 em	 Ciências	 Empresariais	 e	 Jurídicas	 -	 Responsável	 pelo	 tratamento	 dos	 princípios	
orientadores	da	Lei	de	Bases	da	Economia	Social,	do	regime	fiscal	e	do	regime	de	segurança	social	
dos	 trabalhadores	 nas	 cooperativas,	 enquadrado	 no	 projecto	 de	 investigação	 internacional	
Estatuto	 Juridico	de	 los	 trabajadores-socios	de	cooperativas	y	otras	organizaciones	de	 la	economía	
social	 y	 solidaria.	 Coord.:	 Asociación	 Iberamericana	 de	 Derecho	 Cooperativo,	 Mutual	 y	 de	 la	
Economía	Social	y	Solidaria	(AIDCMESS)	
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PEER-REVIEW:	
(com	análise	detalhada	e	 seguindo	quer	os	 critérios	das	Regras	de	edição	da	Revista	quer	os	 critérios	de	
peer-review	propostos	por	Tom	Brooks)	
	

*	Revista	THEMIS	
-	 La	 auditoria	 de	 cuentas	 según	 el	 IAC	 (Ministerio	 de	 Economía)	 y	 el	 Tribunal	
Supremo	en	España	(Setembro	de	2015)	
-	Os	actos	de	retenção	na	fonte	como	objeto	do	pedido	de	revisão	oficiosa	(Maio	de	
2017)	
	

	 *	Revista	DEREITO	–	Revista	Xurídica	da	Universidade	de	Santiago	de	Compostela	
	 	 	 -	O	critério	da	fonte	e	o	seu	  âmbito	de	aplicação	(Março	2017)		
	

ARTIGOS	PUBLICADOS	EM	JORNAIS	

*	 Artigo	 de	 opinião:	 Uma	 nova	 relação	 pública-social:	 as	 Parcerias	 Público-Sociais,	 Jornal	 de	
Negócios	(9	de	Novembro	de	2017)	
	
*	Entrevista	sobre	Despesas	de	saúde	dos	pais	a	viver	com	os	filhos	ficam	fora	do	IRS,	 Jornal	de	
Negócios	(Junho	2015)	
	
*	Artigo	de	opinião:	Ainda	a	reforma	do	IRS:	mais	algumas	reflexões,	Jornal	de	Negócios(Dezembro	
de	2014)   
	
*	Artigo	de	opinião:	Os casados	na	reforma	do	IRS:(Des)Constituição?,	Expresso	(Novembro	2014)	
	
*	Artigo	de	opinião	(co-autoria	Manuel	Pires):	A	tributação	da	Família,	Jornal	de	Negócios	(Agosto	
de	2014)	
	
*	Artigo	de	opinião:	Fat	Tax	–	ter	ou	não	ter?,	Expresso	(Maio	2014)	
	
*	Entrevista	sobre	a	Fat	Tax	ao	Diário	de	Notícias,	Dinheiro	Vivo	(Maio	2014)	

PROJECTOS	DE	INVESTIGAÇÃO	

	 Coordenação	

iLab	 -	 Laboratório	 de	 Ideias	 sobre	 a	 Inovação	 Social	 nas	 Finanças	 Públicas,	 Tributação,	
Segurança	 Social	 e	 Economia	 Social	 (http://ilab.cedis.fd.unl.pt)	 	 (2014	 -	 ...)	
Financiamento	 Fundação	 para	 a	 Ciência	 e	 Tecnologia,	 via	 CEDIS	 –	 Centro	 de	
Investigação	 &	 Desenvolvimento	 sobre	 Direito	 e	 Sociedade,	 Centro	 de	 Investigação	 da	
Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa	

Objectivo:	 reflectir	 sobre	os	novos	modelos	de	 intervenção	pública	e	na	forma	como	os	
instrumentos	 tradicionais	 podem	 ser	 readaptados,	 reconstruídos	 ou	 substituídos	 por	
modelos	 inovadores,	 colectivos	 e	 transversais	 de	 intervenção	 económica,	 financeira	 e	
social,	 capazes	 de	 satisfazer	 novas	 necessidades	 e	 de	 evidenciar	 inovação	 nos	
instrumentos	de	política	pública.	

	 Participação	

Investigadora	–	colaboradora	estrangeira:	Projecto	 Internacional	La	simplificacion	de	
la	 imposicion	 sobre	 la	 renta	 DER2016-77480-P	 (2018-2020)	 –	 Universidades	 de	
Salamanca,	Zaragoza,	Nápoles,	Porto	e	NOVA	Direito	

	
Objectivo:	ponderar	formas	de	simplificar	a	tributação	do	rendimento	no	âmbito	do	
sistema	fiscal	espanhol	e	internacional	

Stakeholder	portuguesa	na	investigação	conduzida	pela	EURICSE	-	European	Research	
Institute	 on	 Cooperative	 -	 e	 EMES	 International	 Research	 Network	 (organizações	 que	
coassinam	 este	 convite),	 em	 nome	 da	 Comissão	 Europeia	 (Directorate	 General	 for	
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Employment,	 Social	 Affairs	 and	 Inclusion):	 estudo	 Update	 of	 the	 mapping	 of	 social	
enterprises	and	their	eco-systems	in	Europe,	Relatório	Nacional	Português	

Objectivo:	Actualização	do	relatório	nacional	de	Portugal,	publicado	em	2014,	elaborado	
no	âmbito	do	projecto	de	mapeamento	das	empresas	sociais	na	Europa,	promovido	pela	
Comissão	Europeia	(Directorate	General	for	Employment,	Social	Affairs	and	Inclusion)	

Investigadora:	 NOVA	 School	 of	 Business	 and	 Economics:	 Orçamento,	 Economia	 e	
Democracia	 –	 eficiência,	 sustentabilidade,	 equidade	 e	 controlo	 democrático.	
Financiamento	Fundação	Francisco	Manuel	dos	Santos	(2015-2018)	

Objectivo:	encontrar	alternativas	às	formas	passadas	e	presentes	de	gerir	as	variáveis	
orçamentais.	

Investigadora-colaboradora	 estrangeira:	 Grupo	 de	 Pesquisa	 multinacional	 com	 o		
Projet	 de	 recherche	 sur	 la	 nouvelle	 fiscalité	 du	 XXIe	 siècle.	 	 Coordenação	 de	 Pierre	
Beltrame, Professeur	émérite	Aix-Marseille	Université	e	participação	conjunta	de	Miguel	
Ángel	 Martínez	 Lago,	 Catedrático	 de	 Universidad	 y	 Director	 del	 Departamento	 de	
Derecho	 Financiero	 y	 Tributario	 de	 la	 UCM;	 Pietro	 Selicato,	 Professore	 associato	da	
Università	 Sapienza,	 Roma	 e	 Roberto	 Schiavolin,	 	Professor	 Ordinário	 de	 Direito	
Tibutário	da	Universidade	de	Pádua	

	
Objectivo:	Comment	saisir,	mesurer	et	 taxer	 la	pollution	émise	par	des	entreprises	ou	
par	la	circulation	de	poids	lourds	?	Voir	les	problèmes	posés	par	l'éco-taxe	poids	lourds	en	
France;	La	taxation	des	transactions	financières	qui	fait	l'objet	de	plusieurs	directives	est	
déjà	 effective	 dans	 plusieurs	 pays,	 mais	 comment	 saisir	 la	 matière	 imposable	 des	
transactions	 financières	 à	 haute	 fréquence	 {high-frequency	 trading)	 qu'effectuent	 des	
systèmes	 informatiques	 automatisés	 (algorithmes)	 qui	 gèrent	 des	 masses	 de	 données	
boursières	 devenues	 inaccessibles	 à	 l'analyse	 humaine	 et	 bancaire	 traditionnelle?:	 En	
matière	d'imposition	du	numérique	est-il	possible	d'instaurer	une	fiscalité	de	 la	collecte	
et	 de	 l'exploitation	des	données	personnelles	 qui	 constituent	 selon	 les	 spécialistes	 «l'or	
noir	du	numérique»?; La	nouvelle	fiscalité	qui	tente	d'appréhender,	aux	fins	d'imposition,	
des	 flux	 immatériels	 dont	 la	 diffusion	 ignore	 les	 frontières	 physiques	 ou	 politiques,	
implique	une	remise	en	cause	des	principes	de	territorialité	élaborés	pour	des	«systèmes	
fiscaux	 conçus	 au	 moment	 où	 les	 frontières	 et	 les	 espaces	 fiscaux	 coïncidaient	 avec	 les	
territoires	nationaux'.»	Ainsi,	 il	est	apparu	urgent	«	d'adapter	les	règles	internationales	de	
l'imposition	 des	 bénéfices	 aux	 réalités	 de	 l'économie	 numérique,	 notamment	 en	 faisant	
évoluer	la	définition	de	l'établissement	stable».	

	
Investigadora-colaboradora	 estrangeira:	 Grupo	 de	 Pesquisa	 em	 Direito,	 Políticas	
Públicas	e	Desenvolvimento	Sustentável	da	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	do	Sul	
–UFMS	

Objectivo:	 O	 grupo	 de	 pesquisa	 em	 "DIREITO,	 POLÍTICAS	 PÚBLICAS	 E	
DESENVOLVIMENTO	SUSTENTÁVEL"	constitui	um	espaço	acadêmico	de	reflexões	sobre	a	
Ciência	 Jurídica,	 especialmente	 nas	 áreas	 de	 direitos	 fundamentais,	 gestão	 pública	 e	
sustentabilidade,	 que	 visa	 produzir	 e	 difundir	 conhecimento,	 por	meio	 da	 interação	 de	
pesquisadores-	 professores	 e	 acadêmicos	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 (FADIR/UFMS),	 bem	
como	pesquisadores	interinstitucionais.	

	
Investigadora-colaboradora	 estrangeira:	Research	 project	 on	 sanctions	 in	 the	 social	
assistance	legislation	in	EU	member	states	interdisciplinary	project	of	Leiden	University	
and	VU	University	Amsterdam	on	the	level	of	sanctioning	in	social	assistance	legislation	
in	EU	Member	States	
	

Objectivo:	 The	 project	 specifically	 investigates	 the	 extent	 to	 which	 sanctioning	 that	 is	
related	to	Active	Labour	Market	Policies	(ALMP)	infringes	international	social	rights,	such	
as	 the	 right	 to	 a	 minimum	 subsistence	 level.	 Coordinators:	 Dr.	 A.	 Eleveld	 (Assistant	
Professor	Social	Law,	VU	University	Amsterdam);	Dr.	O.P.	van	Vliet	 (Assistant	Professor	
economics	 and	 Public	 Administration,	 Leiden	 University);	 Y.	 Wang	 (PhD	 Researcher	
Economics,	 Leiden	 University)	 (2016)	 -	 Work-related	 sanctions	 in	 European	 welfare	
states:	 an	 incentive	 to	 work	 or	 a	 violation	 of	 minimum	 subsistence	 rights?	 The	
Amsterdam	Centre	for	Contemporary	European	Studies	

DIRECÇÃO	DE	UNIDADES	DE	INVESTIGAÇÃO		

Vogal	 da	 Direcção	 do	 CEDIS	 –	 Centro	 de	 Investigação	 &	 Desenvolvimento	 sobre	 Direito	 e 
Sociedade	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa	(2013-2017)	
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COMUNICAÇÕES	APRESENTADAS	EM	CONGRESSOS	E	COLÓQUIOS	CIENTÍFICOS	

Oradora	 na	 Conferência	 70º	 Aniversário	 da	 Declaração	 Universal	 dos	 Direitos	 Humanos.	 Que	
atualidade	numa	sociedade	global	 e	 tecnológica,	 Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	
Lisboa	(Dezembro	de	2018)	

	
Tema:	 Impostos	 e	 Direitos	 Humanos	 (Painel:	 Direitos	 Humanos,	 Economia	 e	 Justiça	
Social)	

	
	
Oradora	no	Curso	Breve	Digital	Taxation,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Católica	de	Lisboa	
(Dezembro	de	2018)	
	 	
	 Tema:	Perspectivas	e	Impacto	na	Tributação	do	Rendimento	
	
Oradora	no	Curso	prático	de	Alojamento	Local,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	
Lisboa,	Jurisnova	(Novembro	de	2018)	
	

Tema:	Tributação	Directa	do	alojamento	local	–	o	rendimento	obtido	pelas	Pessoas	
Singulares	

	
Oradora	no	curso	Entrepreneurship&Law,	Universidade	NOVA	de	Lisboa,	AEFDUNL	(Outubro	de	
2018)	

	
Tema:	A	fiscalidade	do	empreendedorismo	

	

Oradora	no	1º	Congresso	da	Economia	Social	da	Região	Autónoma	da	Madeira	(Outubro	de	2018)	

Tema:	A	relação	do	Estado	com	a	Economia	Social	–	do	modelo	de	cooperação	ao	modelo	
de	parceria	

Oradora	na	Universidade	de	Verão	Montepio	2018,	Universidade	Autónoma	(Junho	de	2018)	

Tema:	Ação	Social	e	Economia	Social:	financiamento	e	parcerias	 

Júri	e	interrogadora	no	PhD	Seminar	do	Congresso	FIDE	XXVIII	-	2018	(Maio	de	2018)	

	 	 Sessão	sobre	Taxation,	State	Aid	and	Distortions	of	Competition	
 

Oradora	 no	 Colóquio	 Alojamento	 Local,	 Plataformas	 Digitais	 e	 Protecção	 dos	 Cosumidores.	
Perspectivas	 Luso-Espanholas,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa	 (Maio	 de	
2018)	

Tema:	 Tributação	 do	 rendimento	 gerado	 a	 partir	 do	 desenvolvimento	 de	 actividade	 de	
alojamento	local	

Oradora	nas	XXI	Jornadas	Fiscais,	Universidade	Lusíada	de	Lisboa	(Maio	de	2018)	

	 	 Tema:	Os	robots	e	o	imposto	–	to	tax	or	or	not	to	tax	

Oradora	no	Workshop	de	Direito	Fiscal	NOVA	Direito-Tribunal	Central	Administrativo	Sul	sobre	a	
Lei	do	Orçamento	do	Estado	para	2018	

	 Tema:	Será	ainda	simplificado	o	regime	simplificado?	

Oradora	na	sessão	final	do	1º	Congresso	Nacional	de	Economia	Social,	ISCTE	(Novembro	de	2017)	

	 Tema:	A	lei	de	bases	da	economia	social	

Oradora	na	Universidade	de	Verão	Montepio/Universidade	Autónoma,	Economia	Social	(Julho	de	
2017)	
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	 Tema:	As	parcerias	público-sociais	e	a	Economia	Social	

Oradora	no	Curso	pós-graduado	sobre	Direito	da	Economia	e	do	Investimento	Social,	Faculdade	
de	Direito	da	Universidade	de	Lisboa	e	CASES	–	Cooperativa	António	Sérgio	para	a	Economia	Social	
(Maio	de	2017)	

Moderadora	na	Conferência	Pacto	para	a	Justiça	Fiscal,	FDUNL	e	CAAD	(Maio	de	2017)	

Oradora	nas	XX	Jornadas	Fiscais	Universidade	Lusíada	de	Lisboa	(Maio	de	2017)	

Tema:	A	Fat	Tax	como	solução	de	tributação	integrada	

Oradora	no	Curso	Breve	sobre	Justiça	Arbitral	em	Direito	Público,	organização	da	Jurisnova	com	o	
apoio	da	FDUNL	

-	Tema:	Jurisprudência	do	CAAD	relativa	a	Arbitragem	Tributária	(Abril	de	2017)	

Oradora	principal	no	1º	Congresso	Nacional	de	Economia	Social,	2ª	Sessão	Temática	do Congresso	
Nacional	da	Economia	Social	–	A	Economia	Social	e	o	relacionamento	com	o	Estado	

-	Intervenção	com	o	título:	As	parcerias	público-sociais	(Abril	de	2017)	

Oradora	no	Forum	sobre	Políticas	Sociais	–	Cooperar	e	inovar	para	servir	os	portugueses	(Partido	
Social	Democrata):	A	regulamentação	da	Lei	de	Bases	da	Economia	Social	(Novembro	de	2016)	

Oradora	 no	Workshop	 em	 Direito	 Fiscal:	 Em	 que	medida	 os	 princípios	 fundamentais	 per	 si	 são	
possívels	de	fundamentar	a	decisão	jurisprudencial	tributária?.	 TCASul	 e	 NOVA	Direito.	 Faculdade	
de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa	(Fevereiro	de	2016)	

Tema:	A	revelação	dos	princípios	na	relação	jurídico-fiscal	

Moderação	de	painel	sobre	arbitragem	tributária	no	Congresso	de	Lançamento	do	3º	número	da	
Revista	 Arbitragem	 Tributária,	 organizado	 pelo	 CAAD	 –	 Centro	 de	 Arbitragem	 Administrativa	 e	
pela	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa,	Lisboa	(Junho	de	2015)	

Oradora	 na	 Conferência	 Internacional	 5th	 CIRIEC	 International	 Research	 Conference	 on	 Social	
Economy.	Organização:	CIRIEC	Portugal	e	CIRIEC	Internacional	(Julho	de	2015)	

															 	 	Tema	1:	Taxes	and	Social	Economy:	is	it	possible	to	solve	that	equation?	

Tema	2:	Public-Private-Social	Partnerships:	the	next	big	challenge	

Oradora	na	Conferência	 Internacional	Solidarity	in	Hard	Times.	Solidarity	and	the	European	Social	
Model	 in	 Times	 of	 Economic	 Crisis.	 Organização:	 CEU	 –	 Instituto	 Universitario	 de	 Estudios	
Europeos,	Universidad	San	Pablo,	Madrid	(Junho	de	2015)	

Tema:	Putting	People	First.	How	can	Social	Impact	Assessment	help	Public	Policy	Promote	
Solidarity?	–	no	Painel	Social	Dialogue	in	the	internal	market	

Oradora	no	 II	Curso	de	Extensão	Universitária	em	Direito	do	Trabalho	e	da	Segurança	Social	da	
Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa	(Abril	de	2015)	

Módulo:	 A	 retribuição	 no	 âmbito	 da	 fiscalidade	 e	 da	 Segurança	 Social	 -	 desafios	 e	
oportunidades	

Oradora	 na	 1st	 Design	 Thinking	 Conference.	 Organização:	 NOVA	 IMS	 e	 Gabinete	 de	
Empreendedorismo	da	NOVA	(Lisboa,	Abril	de	2015)	

Tema	apresentado:	A	inovação	social,	o	triple	bottom	line	approach	e	a	metodologia		 de	
Design	Thinking	
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Oradora	 no	VIII	Encontro	de	Professores	de	Direito	Público.	 Organização:	 Faculdade	 de	 Direito	 da	
Universidade	de	Coimbra	(Janeiro	de	2015)	

Tema	apresentado:	Políticas	Públicas	da	União	Europeia	

Oradora	 na	Conferência	 Internacional	Unlocking	the	Potential	of	Social	Economy	for	EU	Growth,	 no	
Working	 Group	 sobre	 Policy	 support	 at	 National	 and	 European	 level:	 regulation,	 state	 aid,	 fiscal	
incentives	and	related	matters.	Roma,	Itália	(Novembro	de	2014)	Organização:	Ministro	do	Trabalho	
e	da	Política	Social	italiano,	no	âmbito	da	Presidência	do	Conselho	UE	

Tema	 apresentado:	 The	need	 for	 a	 specific	 Public	 Social	 Policy	 as	 a	way	 to	 foster	 Social	
Economy	 and	 transform	 it	 from	 a	 symbolic	 arena	 to	 a	 more	 effective	 arena	 of	 action.	
Stressing	what	are	the	most	important	elements	that	should	be	considered	on	that	process.	

Convidada	 para	 intervenções	 em	 duas	 Mesas	 Redondas,	 àporta	 fechada,	 sobre	 o	 ciclo	 de	
confrerências	Ter	Estado.	Organização:	Instituto	de	Defesa	Nacional	
	

2ª	 Mesa	 Redonda	 –	O	papel	do	Estado	–	Que	Estado	queremos?	 (Forte	 de	 São	 Julião	 da	
Barra,	Oeiras,	Novembro	de	2014)	

	
3ª	 Mesa	 Redonda	 –	 Fiscalidade	 e	 Financiamento	 do	 Estado	 (Para	 que	 servem	os	 nossos	
impostos?)	(Forte	de	São	Julião	da	Barra,	Oeiras,	Dezembro	de	2014)	

	
Oradora	 nos	Polish	Social	Economy	Meetings	2014	 (OSES	2014),	no	Painel	 Internacional.	Varsóvia,	
Polónia.	Organização:		(Outubro	de	2014)	

Tema	objecto	de	discussão:	The	social	economy	and	the	challenges	facing	the	post-modern	
society	

Oradora	no	Curso	de	Verão	Direito,	Procedimento	e	Processo	Tributário,	organizado	pela	Fundação	
Direito	 e	 Justiça	 e	 pelo	 Instituto	 Superior	 de	 Ciências	 Jurídicas	 e	 Sociais	 de	 Cabo	 Verde,	
responsável	 pela	 leccionação	 dos	 módulos	 VII	 –	 Informações	 Vinculativas:	 tentar	 evitar	 o	
confronto	 processual.	 Reflexo	 das	 Garantias	 dos	 Contribuintes	 -,	 VIII	 –	 O	 novo	 caminho	 da	
arbitragem	 fiscal:	 o	 outro	 lado	 do	 processo	 tributário	 -,	 IX	 –	 Reflexões	 sobre	 os	 problemas	
contemporâneos	 do	 Direito	 Internacional	 Fiscal,	 em	 especial	 a	 Dupla	 Tributação	 e	 as	 Práticas	
Fiscais	Prejudiciais	 -,	X	 -	Reflexões	sobre	os	problemas	contemporâneos	do	Direito	 Internacional	
Fiscal,	em	especial	a	fraude,	a	evasão	e	o	planeamento	fiscal	–	e	XI	-	Reflexões	sobre	os	problemas	
contemporâneos	 do	 Direito	 Internacional	 Fiscal,	 em	 especial	 o	 apoio	 ao	 desenvolvimento	 pela	
tributação	(21	a	25	de	Julho	de	2014,	Cidade	da	Praia,	Cabo	Verde)	

	
Oradora no	módulo	de	Direito	e	Religião	do	Curso	de	Verão	da	NOVA	Direito	2013/2014,	com	o	
tema	da	Tributação	e	financiamento	das	entidades	religiosas	(Julho	2014)	
	
Oradora	 no	módulo	 de	Direito	 Fiscal	 do	 Curso	 de	Verão	 da	NOVA	Direito	 2013/2014	 ,	 “Direito	
Fiscal	para	não	Fiscalistas	–	Quero	saber	porquê	e	como	pago	impostos!”	na	aula	com	a	 intervenção		
Eu	e	o	imposto:	cidadania	fiscal	vs	contrariedade	fiscal	(Julho	de	2014)	

	
Oradora	 na	 Conferencia	 Internacional	 –	 Desafios	 da	 Economia	 Social	 e	 Solidária,	 com	 a	
intervenção	 Economia	 Social,	 empreendedorismo	 social	 e	 empresas	 sociais,	 organização	 CIRIEC	
Portugal	no	quadro	da	reunião	anual	do	CIRIEC	Internacional	(Maio	de	2014)	

	
Oradora	na	2ª	Conferência	de	Contabilidade	e	Fiscalidade,	Qualidade,	Cidadania	e	Transparência,	
com	 a	 intervenção	 Ética	 Fiscal	 –	 a	 visão	 holística	 do	 dever-ser	 nos	 direitos	 e	 deveres	 da	 relação	
jurídica	fiscal,	organizada	pelo	Instituto	Politécnico	do	Cávado	e	Ave	(IPCA),	em	colaboração	com	a	
Organização	dos	Técnicos	Oficiais	de	Contas	(Maio	de	2014)	

	
Oradora	 no	 Curso	 de	 Formação	 para	 Magistrados	 dos	 Tribunais	 Tributários,	 Teoria	 Geral	 dos	
Benefícios	Fiscais	–	convite	e	organização	do	Centro	de	Estudos	Judiciários	(Fevereiro	de	2014)	

	
Aula	do	projecto	out	of	the	box	na	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Católica	de	Lisboa,	3	de	
Dezembro	de	2012	-Tributação	Directa	do		Comércio	Electrónico	in	a	nutshell	

	
Oradora	no	Curso	de	Extensão	Universitária,	com	certificação	conjunta	da	FDUNL	e	da	Jurisnova,	
“Arbitragem	 em	 Direito	 Público:	 Administrativa	 e	 Tributária”,	 -	 Universidade	 Nova	 de	 Lisboa,	
Dezembro	de	2012	-	Jurisprudência	Arbitral	Tributária	



						

						
 

 14 	 						
	

	
	 	

	
Moderação	 do	 painel	 sobre	 Direito	 Fiscal	 Internacional	 no	 Ciclo	 de	 Conferências	 International	
Business	 Law,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 Nova	 de	 Lisboa	 e	 Elsa	 (European	 Law	
Student’s	Association)	–	Lisboa	(Outubro	de	2012)	

	
Oradora	 nas	 XVI	 Jornadas	 Fiscais	 sobre	 “Segurança	 e	 Confiança	 Legítima	 do	 Contribuinte”	 –	
Universidade	Lusíada	de	Lisboa	–	A	importância	da	relação	dos	contribuintes	com	a	administração	
fiscal	na	edificação	de	um	ambiente	de	segurança	e	confiança	fiscais”(	Abril	de	2012)	

	
Oradora	no	II	Congresso	de	Direito	Fiscal,	Faculdade	de	Direito	de	Lisboa,	Almedina	e	OTOC,	no	
painel	 sobre	o	Contexto	 Internacional,	 com	a	 intervenção:	Fat	Tax	–	o	ataque	fiscal	aos	alimentos	
não	saudáveis	(Outubro	de	2011)	

	
Oradora	 nas	XV	Jornadas	Fiscais	sobre	“Fiscalidade	 e	 Internacionalização”	 Universidade	 Lusíada	
de	Lisboa	–	Eliminar	a	dupla	tributação	é	necessário	para	promover	a	internacionalização?	Algumas	
reflexões	(Maio	de	2011)	

	
Oradora	no	I	Congresso	de	Direito	Fiscal,	Faculdade	de	Direito	de	Lisboa	(IDEFF	e	Almedina),	no	
painel	 sobre	 as	 Novas	 Áreas	 de	 tributação,	 com	 a	 intervenção	 Tributação	 internacional	 do	
rendimento	 empresarial	 gerado	 através	 do	 Comércio	 Electrónico:	 Destruir	 mitos	 e	 construir	
realidades	(Novembro	de	2010)	

	
Oradora	 convidada	 da	 Conferência	 Mensal	 da	 Associação	 Fiscal	 Portuguesa,	 subordinada	 ao	
tema	Tributação	internacional	do	rendimento	empresarial	gerado	através	do	Comércio	Electrónico:	
Destruir	mitos	e	construir	realidades	(Outubro	de	2010)		

	
Oradora	na	I	Conferência	Internacional	sobre	“A	ética	no	imposto:	perspectivas	face	a	uma	
crise	económica	global”		e	XIV	Jornadas	Fiscais,	Universidade	Lusíada	de	Lisboa,	com	trabalho	
subordinado	ao	título	Ética	e	imposto:	Reflexo	de	uma	preocupação	com	a	valorização	da	Sociologia	
e	Psicologia	Fiscais	(Maio	de	2010)	

PARTICIPAÇÃO	 EM	 ORGÃOS	 DE	 REVISTAS	 CIENTÍFICAS	 E	 EM	 JÚRIS	 DE	 PRÉMIOS	
CIENTIFICOS	

Correspondente	 cientifica	 (Portugal)	 da	Rivista	di	Diritto	Tributario	Internazionale	-	International	
Tax	Law	Review	–	La	Sapienza	
	
Book	Reviewer	no	European	Journal	of	Social	Security	
	
Membro	 do	 Conselho	 Consultivo	 da	 Revista	de	Finanças	Públicas	e	Direito	Fiscal	 do	 Instituto	 de	
Direito	Económico,	Financeiro	e	Fiscal	(IDEFF)	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	Lisboa	

	
Membro	do	Conselho	de	Redação	dos	Cadernos	de	Justiça	Tributária,	CEJUR,	Escola	de	Direito	da	
Universidade	do	Minho	
	
Membro	 do	 Conselho	 Consultivo	 da	 Portuguese	 Law	 Review	 (PoLaR),	 Escola	 de	 Direito	 da	
Universidade	do	Minho	
	
Avaliadora	 ad-hoc	 de	 artigos	 em	 língua	 inglesa	 da	 Revista	 da	 Faculdade	 Direito	 da	 UFPR	
(Universidade	Federal	do	Paraná)	
	
Parceirista	de	artigos	da	Revista	da	Revista	de	Direito	Administrativo	da	Escola	de	Direito	do	Rio	de	
Janeiro	da	Fundação	Getulio	Vargas	

PARTICIPAÇÃO	EM	COMISSÕES,	ORGANIZAÇÕES	OU	REDES	DE	CARÁTER	CIENTÍFICO		

Membro	do	Conselho	Científico	da	Associação	Fiscal	Portuguesa	(AFP)	
	
Membro	da	International	Fiscal	Association	(IFA)	

	
Membro	da	European	Association	of	Tax	Law	Professors	(EATLP)	

	
Membro	do	Institute	for	Fiscal	Studies	(London,	UK)	
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Membro	do	Centro	de	Estudos	de	Economia	Pública	e	Social	-	CIRIEC	–	Portugal		
	

Membro	do	International	Board	do	CIRIEC	–	Internacional,	para	o	biénio	2015-2017,	por	indicação	
da	Direcção	do	CIRIEC	Portugal	

	
Membro	 da	 Doctoral	 Candidate	 in	 Tax	 Law	 Network,	 criada	 em	 2004,	 em	 nome	 da	 European	
Association	of	Tax	Law	Professors	(EATLP)	–	enquanto	doutoranda	
	
Membro	da	Comissão	de	Honra	do	1º	Congresso	Nacional	de	Economia	Social	

PARTICIPAÇÃO	EM	GRUPOS	DE	PERITOS	INTERNACIONAIS		

Representante	efectiva	no	Grupo	de	Peritos	da	Comissão	Europeia	sobre	Empresas	Sociais	(desde	
o	início	do	grupo),	mantendo,	por	vontade	do	Senhor	Ministro	e	do	Senhor	Secretário	de	Estado,	a	
manutenção	da	 representação	nacional	após	a	 cessação	das	 funções	de	adjunta	do	Secretário	de	
Estado	 da	 Solidariedade	 e	 da	 Segurança	 Social,	 XIX	 Governo	 Constitucional	 e	 XXI	 Governo	
Constitucional	(2012	–	2018,	data	de	finalização	do	projecto)	

PRÉMIOS	E	DISTINÇÕES	

Prova	do	Doutoramento:	Aprovação,	por	unanimidade,	com	distinção	e	louvor	

Bolsa	 de	 Doutoramento	 da	 Fundação	 para	 a	 Ciência	 e	 Tecnologia,	 obtida	 no	 ano	 lectivo	 de	
2004/2005,	por	um	período	extensível	a	quatro	anos.	Renovada	nos	anos	lectivos	de	2005/2006,	
2006/2007	e	2007/2008	

Bolsa	de	estudo,	por	mérito,	no	ano	lectivo	de	2000/2001,	atribuída	pela	Reitoria	da	Universidade	
de	Lisboa,	por	proposta	da	Faculdade	de	Direito	

Bolsa	 de	 estudo	 pela	 Universidade	 de	Münster	 (Alemanha)	 para	 frequência	 do	 Curso	 de	 Verão	
organizado	por	essa	mesma	universidade	sobre	Fiscalidade	Internacional	(Junho	de	2001)	

SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO MEMBRO DE JÚRIS NA ÁREA DO 
DIREITO 
 

Nomeação	 como	membro	 do	 júri	 das	 provas	 orais	 de	 avaliação,	 via	 Académica,	 relativas	 ao	 5º	
Curso	 de	 Formação	 de	 Magistrados	 para	 os	 Tribunais	 Admnistrativos	 e	 Fiscais	 (Aviso	 n.º	
5092/2018,	de	6	de	Abril	de	2018,	publicado	no	DR	2ª	série,	n.º	75,	de	17	de	Abril	de	2018)	

Nomeação	como	membro	do	 júri	dos	cinco	Procedimentos	Concursais	para	provimento	do	cargo	
de	 Delegado	 Regional	 de	 Educação	 da	 Região	 Norte,	 Centro,	 Lisboa	 e	 Vale	 do	 Tejo,	 Alentejo	 e	
Algarve	–	cargo	de	direcção	intermédia	de	1º	grau	(Direcção-Geral	dos	Estabelecimentos	Escolares	
–	Ministério	da	Educação	e	Ciência)	(Abril	de	2018	-	...)	

Nomeação	 como	membro	 do	 júri	 das	 provas	 orais	 de	 avaliação,	 via	 Académica,	 relativas	 ao	 5º	
Curso	 de	 Formação	 de	 Magistrados	 para	 os	 Tribunais	 Admnistrativos	 e	 Fiscais	 (Aviso	 n.º	
5092/2018,	de	6	de	Abril	de	2018,	publicado	no	DR	2ª	série,	n.º	75,	de	17	de	Abril	de	2018)  	

Nomeação	como	membro	do	júri	das	provas	orais	de	avaliação	relativas	ao	concurso	de	ingresso	
no	 XIX	 Curso	 de	 Formação	 Inicial	 Teórico-prático	 de	 Magistrados	 dos	 Tribunais	 Judiciais	
(Despacho	n.º	9111/2010,	publicado	no	Diário	da	República,	2ª	série,	nº	103,	27	de	Maio	de	2010)		

Nomeação	como	membro	do	júri	das	provas	orais	de	avaliação	relativas	ao	concurso	de	ingresso	
no	 XXVIII	 Curso	 de	 Formação	 Inicial	 Teórico-prático	 de	 Magistrados	 dos	 Tribunais	 Judiciais	
(Despacho	nº	10661/2009,	publicado	no	Diário	da	República,	2ª	série,	nº	80,	24	de	Abril	de	2009)	
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UNIDADES	CURRICULARES	COORDENADAS	E	LECIONADAS	

Professora	Auxiliar	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa	(Setembro	de	2013	–	
...)	 -	 Regência	 das	 unidades	 curriculares	 de	 Direito	 Fiscal,	 Direito	 Internacional	 Fiscal,	 Direito	
Financeiro	e	Fiscal;	Direito	Social	 –	Políticas	Públicas	Sociais,	Segurança	Social	e	Economia	Social	–	
1º	e	2º	Ciclos	

	
Professora	convidada	para	leccionar,	na	pós-graduação	em	Economia	Social	no	Instituto	Superior	
de	 Ciências	 Sociais	 e	 Políticas,	 a	 unidade	 curricular	 Políticas	 Públicas	 e	 Economia	 Social:	 as	
Parcerias	Público-Sociais	(1ª	 edição	 da	 Pós-graduação_ano	 lectivo	 2013/2014;	 2ª	 edição	 da	 Pós-
graduação_ano	lectivo	2014/2015;	3ª	edição	da	Pós-graduação_ano	lectivo	2015/2016;	4ª	edição	
da	 Pós-graduação_ano	 lectivo	 2016/2017;	 5ª	 edição	 e	 última	 da	 Pós-graduação_ano	 lectivo	
2017/2018)	

	
Regência	 da	 unidade	 curricular	Direito	do	Ambiente	(2013/2014	 e	 2014/2015)	 na	 Faculdade	 de	
Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa	–	1º	e	2º	Ciclos	

	
Professora	Convidada.	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa.	Regência	da	unidade	
curricular	Direito	Fiscal	(2010/2011;	2012/2013)	–	1º	e	2º	Ciclos	

	
Professora	 Auxiliar.	 Universidade	 Lusíada	 de	 Lisboa.	 Regência	 de	 unidades	 curriculares	 de	
licenciatura:	 Direito	 Fiscal,	 Fiscalidade,	 Direito	 da	 Regulação,	 Direito	 Internacional	 Económico	 e	
Introdução	ao	Estudo	do	Direito	(2009/2010;	2010/2011;	2011/2012;	2012/2013).	–	1º	Ciclo	

	
Regência	de	unidades	curriculares	de	Mestrado:	Direito	Bancário	(2010/2011)	–	2º	Ciclo	

	
Co-regência	de	Direito	Bancário	no	Mestrado	de	Direito	(2009/2010)	–	2º	Ciclo	

	
Professora	Convidada	para	aulas	de	Direito	Fiscal	Internacional	no	Mestrado	em	Direito	Fiscal	do	
Instituto	Politécnico	do	Cávado	e	do	Ave	(IPCA)	(2010;	2011)	–	2º	Ciclo	

Docência	universitária.	Universidade	Autónoma	de	Lisboa.	Regência	da	disciplina	de	Fiscalidade.	
Ano	lectivo	de	2008/2009	–	1º	Ciclo	

Colaboração	de	docência	na	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa,	anos	 lectivos	
2004/2005	e	2005/2006,	na	unidade	curricular	de	Direito	Administrativo,	com	o	Professor	Doutor	
João	Caupers	–	1º	Ciclo	

PUBLICAÇÃO	DE	LIÇÕES	E	OUTRO	MATERIAL	PEDAGÓGICO	

*	Manual	de	Direito	Internacional	Fiscal.	Almedina,	Abril	de	2018	
	
*	Direito	Fiscal.	Co-autor	Professor	Doutor	Manuel	Pires.	Almedina,	Maio	de	2010,	4ª	edição	

	
*	 Direito	 Fiscal.	 Co-autor	 Professor	 Doutor	 Manuel	 Pires.	 Almedina,	 Março	 de	 2012,	 5ª	 edição,	
corrigida	e	aumentada	(reimpressões	2016	e	2017)	

	
*	Fichas	de	 revisão	de	Direito	Financeiro	e	Fiscal	e	de	Direito	Fiscal	 (material	não	publicado,	de	
acesso	restrito	aos	alunos	inscritos	nas	unidades	curriculares)	
	

ORIENTAÇOES	DE	TESES	

Orientadora	de	Pós-Doc	
	
• Calilo Jorge Kzam Neto, Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa:  Federalismo E 

Estados Unitários - Veículos Introdutores De Renuncia De Receita Em Sistemas Jurídicos Da 
Comunidade Européia – Análise Comparativa Com Os Veículos Normativos Existentes No 

CAPACIDADE	PEDAGÓGICA	
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Ordenamento Jurídico Positivo Brasileiro – Os Direitos Humanos (início em Maio de 2017) 
	
Orientadora	de	teses	de	doutoramento	

	
• Sergio	 João	 Ferreira	 Lievore,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 O	

Sistema	 Brasileiro	 de	 Tribunais	 de	 Contas:	 roteiro	 do	 atual	 sistema	 e	 busca	 de	 melhorias	
através	das	boas	práticas	estrangeiras	(início	em	Março	de	2016);		
	

• Marta	Elisa	de	Sousa	Carmo,	Faculdade	de	Direito	da	Uinversidade	NOVA	de	Lisboa:	Tax	Law	
and	 Fundamental	 Rights:	 Towards	 the	 need	 of	 a	 biding	 Charter	 of	 Taxpayers’	 Fundamental	
Rights	(início	em	Dezembro	de	2017).	

	
	

• Orientações	de	Doutoramento	em	períodos	de	visita	à	NOVA	Direito:	  	

	 o	 Thiago	 Ribeiro	 Tavares,	 Universidade	 Federal	 de	 São	 Carlos:	 O	 meio	 ambiente	 do	
trabalho	equilibrado	e	a	importância	da	ciência	e	tecnologia	para	o	bem-estar	e	segurança	dos	
trabalhadores	(2018)	

	 o	Natália	Hangáčová,	Faculty	of	Law,	Comenius	University	 in	Bratislava:	Tax	criminality,	
especially	Carousel	frauds	(frauds	connected	to	VAT)	(2019)	

• Informalizadas	 (ainda	 aguardam	 pedido	 após	 aprovação	 em	 parte	 escolar	 do	
Doutoramento):	 	

o Alexandra	Coelho	Martins,	 Faculdade	de	Direito	 da	Universidade	NOVA	de	 Lisboa:	
Presunções	 inilidíveis	 em	 matéria	 de	 incidência,	 em	 especial	 as	 que	 subjazem	 ao	
regime	de	não	 dedução	previsto	no	artigo	21.º	do	Código	do	IVA;	
	

o Carla	 Valério,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 área	 do	
planeamento	 fiscal	(em	leituras	para	delimitação);	

	
o Fátima	 Cartaxo,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa	 e	

Universidade	de	São	Paulo:	Litigiosidade	Tributária		

	
Orientadora	de	dissertações	de	mestrado		

	
em	Direito	Fiscal:		

	
• Andreya	 Alvarez	 Carrilho,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 Lusíada	 de	 Lisboa:	 O	

segredo	bancário	na	perspectiva	da	relação	do	cliente	bancário	com	a	instituição	financeira	
	

• Francisco	Raposo	 de	Magalhães,	Mestrado	 de	Direito	 e	 Gestão	 da	 Faculdade	 de	Direito	 da	
Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa	 e	 da	 NOVA	 School	 of	 Business	 &	 Economics:	 Participation	
Exemption	

	
• Cátia	Iolanda	Major,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	Imposto	Europeu	

sobre	Transacções	Financeiras	
	

• Leiquêne	 Suely	 de	 Jesus	 Martins	 Correia,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	
Lisboa:	 Tratamento	 Fiscal	 Diferenciado	 entre	 Pequenos	 e	 Grandes	 Contribuintes	 no	 quadro	
jurídico	de	Cabo	Verde,	assumindo	a	análise	o	elemento	comparativo	com	o	regime	português	

	
• Carolina	Alexandra	da	Cruz	Xavier,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	

Problemática	do	planeamento	fiscal	agressivo	
	

• Margarida	Maria	Duarte	Marques	dos	Santos,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	
Lisboa:	Combate	ao	Planeamento	Fiscal	

	
• Pedro	 Miguel	 Martins	 Silva,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 A	

fórmula	de	repartição	na	matéria	coletável	comum	consolidada	(MCCCIS)	
	

• Ana	 Carolina	 Marques,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	O	segredo	
bancário	na	relação	jurídica	fiscal	
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• Gonçalo	Grade,	ISCTE:	A	tributação	do	rendimento	empresarial	no	comércio	electrónico	

	
• Chamir	 Tavares,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	Os	objectivos	dos	

acordos	para	evitar	e/ou	eliminar	a	dupla	tributação	
	

• Irina	 Branco	 da	 Silva,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 Residência	
electrónica	da	Estónia	

	
• Andreia	Mendes	Correia,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Católica	Portuguesa	–	Lisboa:	

Liberdade	 de	 circulação	 de	 capitais	 entre	 Estados	 -	 Membros	 da	 União	 Europeia	 e	 países	
terceiros.	Acórdão	SECIL.	Acte	clair	enfim?	

	
• Pedro	Nuno	de	Carvalho	Figueiredo,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	

Arbitragem	 tributária	 e	 sua	 ligação	 com	 os	 tribunais	 administrativo-fiscais,	 especificamente	
sobre	o	recurso	das	decisões	arbitrais	para	os	tribunais	tributários	

	
• Ana	Rita	Vilela	Ribeiro,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	As	razões	de	

um	Estado	rendido	à	Arbitragem	Tributária	–	Regime,	Resultados	e	o	que	pode	ainda	ser	feito	
pela	Justiça	Fiscal	

	
• Sara	da	Cunha	Guimarães	Campos	Arnaut,	 Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	

Lisboa:	 Compreender	 o	 potencial	 imposto	 europeu	 sobre	 transacções	 financeiras	 –	 solução	
global	para	um	problema	global	

	
• Beatriz	Marques,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	Proposta	de	Diretiva	

CCCTB-	relançamento	e	considerações	no	âmbito	do	setor	financeiro	
	

• Juliana	 Guilhermano,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 Troca	 de	
informações	

	
• Erica	Autran,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	Impacto	do	blockchain	

no	combate	a	fraude	e	evasão	fiscal	
	

• Lígia	 Pereira,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 Imposto	 e	
Desenvolvimento	

	
• Eduardo	 Mota,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 Aggressive	 tax	

schemes	–	tax	avoidance	or	tax	evasion?	
	

• Miguel	Aires	Valadas,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	O	Trailing	Tax	
no	Código	do	IRS	

	
• Raquel	Pereira	de	Almeida,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	Preços	de	

Transferência	e	Estabelecimento	Estável	
	

• Joana	 Almeida,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 Católica	 de	 Lisboa:	 Estabelecimento	
 Estável	e	Comércio	Digital	 	

	
em	Direito	Social:		

	
• Catarina	Marques	Carloto	De	Castro,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	

Identificação	 das	 ineficiências	 do	 sistema	 de	 segurança	 social	 e	 reflexão	 sobre	 as	 possíveis	
soluções	alternativas,	no	âmbito	da	política	de	apoio	à	natalidade	
	

• Philipe	 Rodrigues,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa:	 A	
Responsabilidade	Social	Empresarial	
	

• Maria	Inês	de	Sousa,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	Política	Pública	
de	Saúde	e	impacto	da	crise	

	
• Pedro	Prola,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa:	Rendimento	Social	de	

  Inserção	–	análise	dogmática	da	figura	
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em	Direito	do	Ambiente:		

• Eduardo	Manuel	Rodrigues	Zagalo	Coimbra	Arêde,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	
Nova	de	Lisboa	(A	natureza	tem	direitos?	Incursão	pelo	conceito	de	dano	ecológico)	

	
PARTICIPAÇÃO	ACTIVA	EM	JÚRIS	DE	PROVAS	ACADÉMICAS	
	

Doutoramento	
	
Arguente	do	 Projecto	 de	 Tese	 de	 Doutoramento	apresentado	 por	Jorge	 Alexandre	
Trindade	Cardoso	Cortês,	intitulado	“O	Princípio	da	Igualdade	de	Armas	e	o	Direito	à	Prova	
no	Processo	Fiscal	Declarativo”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	

	
Membro	do	Júri	da	prova	pública	da	Tese	de	Doutoramento	de	Patrícia	Anjos	Azevedo,	
intitulada	 “Princípios	 fundamentais	 de	 direito	 fiscal:	 os	 desafios	 de	 tributação	 do	
rendimento	na	 residência	vs	 tributação	na	 fonte”	 (Universidade	 do	 Porto,	 Faculdade	 de	
Direito	-	2016)	

	
Membro	do	Júri	da	prova	pública	da	Tese	de	Doutoramento	de	Carolina	Freitas	e	Silva,	
intitulada	 “Acções	 judiciais	 colectivas	 promovidas	 por	 associações	 sindicais:	 teoria	 e	
comparação	de	direitos“	 (Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa,	 Faculdade	 de	 Direito	 -	 Março	
2018)	
	
Membro	do	Júri	da	prova	pública	da	Tese	de	Doutoramento	de	Mestre	Elaine	Gonçalves	
Weiss	 de	 Souza,	 (Universidade	 do	 Minho,	 Escola	 de	 Direito),	 com	 a	 tese	 intitulada	 A	
cobrança	 de	 tributos	 e	 a	 efectivação	 dos	 direitos	 fundametais	 –	 análise	 jurídico-
comparativa	entre	os	ordenamentos	português	e	brasileiro	(a	decorrer)	
		
Membro	do	Júri	da	prova	pública	da	Tese	de	Doutoramento	de	José	Maria	Rodrigues	(1.º	
Curso	 de	 Doutoramento	 em	 Direito	 pelas	 Faculdades	 de	 Direito	 das	 Universidades	
Agostinho	 Neto  e	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa),	 com	 tese	 intitulada	 “Mecanismos	
jurídicos	 de	 integração	 empresarial	 na	 actual	 conjuntura	 económica	 angolana”	 (a	
decorrer)		
	
Membro	do	Júri	da	prova	pública	da	Tese	de	Doutoramento	de	Nelson	Macedo	da	Cruz	
(Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa,	 Doutoramento	 em	 Direito	 e	
Segurança),	 com	 a	 tese	 intitulada	 “A	 investigação	 económica,	 financeira	 e	 tributária	 da	
criminalidade	organizada	transnacional	na	União	Europeia“	(a	decorrer) 

Membro	do	Júri	da	prova	pública	da	Tese	de	Doutoramento	de	Maria	Amélia	Barradas	
Carlos	 (Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa,	 Doutoramento	 em	
Direito),	 com	 a	 tese	 intitulada	 “Da	 relação  entre	 o	 direito	 fiscal	 e	 o	 direito	 da	
contabilidade	 no	 cálculo	 individual	 do	 lucro	 tributável  das	 sociedades	 abertas.	 Por	 um	
critério	unitário  de	solução	“do	conflito”	em	face	dos	ias/ifrs“	(a	decorrer)	
	

	
Mestrado	(para	além	das	participações	enquanto	orientadora)	
	

Arguente	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Isabel	 dos	 Santos	 Fidalgo,	 intitulada	
Eliminação	da	Dupla	Tributação	Económica	dos	Lucros	Distribuídos:	Alcance	da	Sucessão	
de	Regimes	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	
	
Arguente	da	prova	pública	da	Dissertação	de	Jéssica	Ferreira	Faria,	intitulada	O	Risco	nas	
parcerias	público-privadas	(Universidade	Católica	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito);		
	
Presidente	 do	 júri	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Mara	 Ferreira,	 intitulada	
Regulação	das	Comunicações	Eletrónicas:	A	Neutralidade	da	Rede	 (Universidade	NOVA	de	
Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	
	
Arguente	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Sara	 João	 Pimenta,	 intitulada	 “Fusões	 e	
aquisições	 como	 forma	 de	 planeamento	 tributário:	 as	 reorganizações	 societárias	 como	
forma	de	elisão	fiscal”	(Universidade	Católica	Portuguesa,	Faculdade	de	Direito,	Lisboa)	
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Arguente	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Filipa	 Gameiro	 Neto	Mariano,	 intitulada	
"Contratos	 Fiscais:	 regime	 e	 natureza"	 (Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa,	 Faculdade	 de	
Direito)	

	
Arguente	da	prova	pública	da	Dissertação	de	Gil	André	Rodrigues	Gonçalves,	 intitulada	
“A	 tributação	 ambiental	 e	 o	 problema	 energético.	 O	 financiamento	 do	 sobrecusto	 da	
energia	eólica	como	caso	de	estudo”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito) 
	
Arguente	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Ana	 Sofia	 Pires	 Afonso	 do	 Órfão,	
intitulada	“Sobre	o	impacto	das	alterações	à	execução	de	Contratos	Públicos	nas	Finanças	
Públicas:	o	exemplo	das	Concessões	Rodoviárias	e	o	seu	regime	fiscal”	 (Universidade	NOVA	
de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	

	
Arguente	da	prova	pública	da	Dissertação	de	Diana	Isabel	Fernandes	da	Silva,	intitulada	
“Imposto	de	saída:	Fundamento	e	limites”	(Universidade	do	Minho,	Escola	de	Direito)	

	
Arguente	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	Alexandre	 Bernardo	 de	Macedo	 e	 Lopes	
Simões,	 intitulada	“A	 harmonização	 fiscal	 europeia:	 O	 caso	 dos	 impostos	 especiais	 de	
consumo”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	

	
Arguente	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 José	 Miguel	 Lima	 Nogueira,	 intitulada	
“Atribuição	 de	 lucros	 aos	 Estabelecimentos	 Estáveis”	 (Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa,	
Faculdade	de	Direito)	
	
Arguente	da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Sara	 Pimenta,	 intitulada	 sob	 o	 “Fusões	e	
Aquisições	 como	 forma	 de	 Planeamento	 Tributário:	 As	 Reorganizações	 Societárias	 como	
forma	de	Elisão	Fiscal”	(Universidade	Católica	Portuguesa	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	

	
Presidente	 do	 júri	da	 apresentação	 do	 Relatório	 de	 Estágio	 de	 Catarina	 Lúcio	 Viegas	
Lopes,	 intitulado	 “Relatório	de	Estágio	no	Departamento	Central	de	Investigação	e	Acção	
Penal”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	
	
Membro	do	júri	da	prova	pública	da	Dissertação	de	Sónia	Cristina	Carvalho	Rodrigues,	
intitulada	“A	Aplicação	do	Princípio	da	Igualdade	na	Legislação	Experimental	em	Portugal”	
(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	
	
Membro	 do	 júri	 da	 prova	 pública	 da	 Dissertação	 de	 Diogo	 Prado	 de	 Castro	 Alfaiate,	
intitulada	 “A	 Avaliação	 da	 Lei	 em	 Portugal:	 Standard	 Cost	 Model	 e	 Regulatory	 Impact	
Assessment	–	uma	Perspectiva”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	
	
Membro	do	júri	da	prova	pública	da	Dissertação	de	Tiago	Alcoforado	Calhau,	intitulada	
“Os	pressupostos	da	responsabilidade	civil	do	Estado	por	danos	decorrentes	da	 liquidação	
ilegal	de	imposto”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	

	
Membro	 do	 júri	 da	 apresentação	 do	 Relatório	 de	 Estágio	 de	 Sofia	 Margarida	 Pratas	
Ligeiro,	 na	Direcção	de	Serviços	das	Relações	Internacionais,	Serviço	da	Direcção	Geral	de	
Impostos	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	
	
Membro	 do	 júri	 da	 apresentação	 do	 Relatório	 de	 Estágio	 de	Joana	 Isabel	 Cruz	 Lopes	
Sousa,	intitulado	"	Relatório	de	estágio	na	Caixa	Geral	de	Depósitos	 -	A	 complexidade	dos	
Regimes	de	Previdência	na	CGD”	(Universidade	NOVA	de	Lisboa,	Faculdade	de	Direito)	

 

OUTRAS	ACTIVIDADES	RELEVANTES	

CARGOS	EXERCIDOS	EM	ÓRGÃOS	DA	UNIVERSIDADE	E	DA	UNIDADE	ORGÂNICA	

Professora	Bibliotecária	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa	(Maio	de	2017	
-	...)	

Membro	do	Conselho	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa	(desde	Julho	de	
2018	-	...)	

Membro	 do	 Conselho	 Pedagógico	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa	
(desde	Julho	de	2018	-	...)	



						

						
 

 21 	 						
	

	
	 	

Representante	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 na	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 do	 Semestre	 Pré-
Universitário	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa	(desde	Outubro	de	2017	-	...)	

Representante	 da	 Faculdade	 de	Direito	no	 Conselho	 de	 Empreendedorismo	 da	 Universidade	
NOVA	(desde	Maio	de	2014	-	...)	

Responsável	pelo	grupo	de	acção	NOVA	+	Verde	(desde	Outubro	de	2018	-	....)	

Vogal	em	Comissões	NOVA	Direito	(desde	Fevereiro	de	2018	-	...)	

Júri	 para	 as	 provas	 especialmente	 destinadas	 a	 avaliar	 a	 capacidade	 para	 a	 frequência	 do	
ensino	superior	de	maiores	de	23	anos	

Júri	para	apreciação	de	pedidos	de	reconhecimento	de	habilitações	

Coordenadora	do	Projecto	NOVA	Direito	Sê	+	Verde,	enquadrado	na	acção	da	Universidade	para	
a	criação	de	parâmetros	de	acção	e	influência	amigos	do	ambiente	

Vogal	 da	 Direcção	 do	 CEDIS	 -	 Centro	 de	 Investigação	 &	 Desenvolvimento	 sobre	 Direito	 e	
Sociedade	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa	(2013	-	2017)	

Membro	 da	 Comissão	 de	 Aconselhamento	 Científico	 (CAC)	 do	 CEDIS:	 nomeação	 em	 9	 de	
Março	de	2016	no	Conselho	Científico	do	CEDIS	

Co-Responsável	pelo	Gabinete	de	Erasmus	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	
Lisboa	(2014)	

FORMAÇÕES	ACADÉMICAS	E	PEDAGÓGICAS	
	

Grant	Writing	Intensive	(GWI).	Universidade	NOVA	de	Lisboa	(Junho	de	2017)	
	
Workshop	Formação	Pedagógica	para	Docentes	do	Ensino	Superior.	Faculdade	de	Ciências	Médicas	
da	Universidade	NOVA	de	Lisboa	(Setembro	2015)	
	
Supervisors	Course.	NOVA	Escola	Doutoral	(Julho	de	2015)	
	
Social	Media	for	Scientists.	NOVA	Escola	Doutoral	(Junho	de	2015)	

ORGANIZAÇÃO	E	CO-ORGANIZAÇÃO	DE	EVENTOS	CIENTÍFICOS	

Co-organizadora	 das	 XXI	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Maio	 de	 2018)	
subordinadas	ao	tema	“Inspecção	Fiscal	e	Outros	Temas”	

Organizadora	do	Workshop	em	Direito	Fiscal:	Principais	alterações	fiscais	da	Lei	do	Orçamento	do	
Estado	de	2018.	 TCASul	 e	 NOVA	Direito.	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 NOVA	 de	 Lisboa	
(Fevereiro	de	2018)	

Co-organizadora	 das	 XX	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Maio	 de	 2017)	
subordinadas	ao	tema	“Questões	controversas	em	Direito	Fiscal”	

Organizadora	do	Workshop	em	Direito	Fiscal:	Em	que	medida	os	princípios	fundamentais	per	si	são	
possívels	de	fundamentar	a	decisão	jurisprudencial	tributária?.	 TCASul	 e	 NOVA	Direito.	 Faculdade	
de	Direito	da	Universidade	NOVA	de	Lisboa	(Fevereiro	de	2016)	

Co-organizadora	 das	 XIX	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Abril	 de	 2015)	
subordinadas	ao	tema	“O	imposto	e	os	seus	limites”	

Co-organizadora	 da	Conferência	organizada	pela	NOVA	Direito,	 no	10º	 aniversário	do	Tribunal	
Central	 Administrativo	 do	 Sul	 (Área	 tributária),	 com	 o	 tema	 Transparência	 Fiscal.	 Qual	 a	 sua	
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importância	no	quadro	contemporâneo	de	uma	economia	e	de	uma	sociedade	em	crise?	 (Novembro	
de	2014)	
	
Co-organizadora	 das	 XVIII	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Abril	 2014)	
subordinadas	ao	tema	“Imposto	e	Religião”	
	
Co-organizadora	 das	 XVII	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Abril	 de	 2013)	
subordinadas	ao	tema	“O	significado	do	importo	e	da	crise”	
	
Co-organizadora	 das	 XVI	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Abril	 de	 2012)	
subordinadas	ao	tema	“Segurança	e	Confiança	Legítima	do	Contribuinte”;		
	
Co-organizadora	 das	 XV	 Jornadas	 Fiscais	 da	 Universidade	 Lusíada	 –	 Lisboa	 (Maio	 de	 2011)	
subordinadas	ao	tema	“Fiscalidade	e	Internacionalização”	

	


