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DADOS BIOGRÁFICOS: 
 
Nome:  MARLA ROSA DA SILVA BRÁS. 

 
 
 
 
 

 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  
 
 
• Sócia Fundadora da ALBINO JACINTO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

RL, desde Setembro de 2010. 

 

Ao nível da legislação portuguesa, especial enfoque em: 

 

(i) Consultoria fiscal, ao nível do IRS, IRC, IVA, IMI, IMT, Imposto do Selo e 

benefícios fiscais;  

 

(ii) Contencioso fiscal, quer ao nível dos procedimentos administrativos, bem 

como dos processos judiciais;  

 

(iii) Tributação internacional, designadamente ao nível da aplicação dos 

Acordos de Dupla Tributação;  

 

(iv) Direito societário/comercial; 

 

(v) Planeamento de processos de reestruturação de empresas, incluindo 

respectiva implementação (constituições, dissoluções, transformações, 

cisões, fusões de sociedades, requerimentos de isenções fiscais, etc...); 

 

(vi) Negociação e elaboração de contratos nacionais e internacionais, 

incluindo garantias acessórias aos mesmos;  
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Ao nível da legislação angolana, especial enfoque em: 

 

(vii) Investimento Estrangeiro (com constituição de sucursais e filiais 

angolanas); 

 

(viii) Consultoria jurídico-fiscal ao nível dos diferentes impostos angolanos, 

designadamente Lei n.º 7/97, Imposto sobre a aplicação de capitais, 

Imposto Industrial, SISA, Imposto do Selo, IRT, Código Geral Tributário; 

 

(ix) Pareceres técnicos, como consultora do Ministério das Finanças 

(‘MINFIN’) de Angola, no âmbito do Imposto Industrial e Lei n.º 7/97, 

Imposto sobre a Aplicação de Capitais, Imposto sobre Rendimentos do 

Trabalho, CFPA e tributação dos petróleos; 

 

(x) Participação nas reuniões/direitos de audição em Reclamações dos 

contribuintes (petrolíferas), como consultora do MINFIN, quanto às 

matérias enunciadas no ponto anterior; 

 

(xi) Direito societário/comercial angolano; 

 

• Prestação de serviços na ALBINO JACINTO, FERNANDO FRAGA & ASSOCIADOS, 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL, nas áreas de direito tributário e direito 

comercial, desde Setembro de 2001, com reporte ao sócio Exmo. Sr. Dr. Albino 

Jacinto.  

 

• Prestação de serviços na PEDRO REBELO DE SOUSA, MIGUEL CASTELO BRANCO & 

ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL (Grupo Legal Português), no 

departamento fiscal dessa sociedade, em 2001, com reporte ao Exmo. Sr. Dr. 

Vitor Felix, responsável pelo departamento fiscal. 

 

• Prestação de serviços de consultoria fiscal na multinacional de auditoria e 

consultoria ERNST & YOUNG, LDA., de 1998 a 2001, em regime de exclusividade. 
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• Estágio de Advocacia, com maior incidência nas áreas de direito comercial e 

contencioso emergente de responsabilidade civil (ramo segurador) – 

Patrono: Exmo. Sr. Dr. Fernando Jardim. 

 

• Estágio na Caixa Geral de Depósitos, na DIN (Direcção Internacional), com 

prestação ao nível da análise e concessão de crédito a instituições financeiras do 

Grupo CGD no exterior, bem como moeda única e sistemas de pagamento 

relacionados. 

 
 
 

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS: 
 
• 2008/2009 * Frequência isolada de 

cadeiras do curso de 

contabilidade. 

Nota: 16 Valores    

      

* ISCAL – Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração 

de Lisboa. 

• 2007 * Curso de Verão sobre o  

IVA 

* Instituto de Direito Económico, 

Financeiro e Fiscal – 

Faculdade de Direito de 

Lisboa 

     

• 2003 * Pós Graduação em “Gestão 

Fiscal das Organizações”. 

Duração de 1 ano  

Média final de 17 valores 

 

* IDEFE – Instituto Superior 

Economia e Gestão. 

     

• 2001 * Pós Graduação em 

“Contabilidade para 

Executivos”. 

Duração de 50 horas 

 

* Universidade Católica 

Portuguesa – Centro Regional 

de Lisboa. 

     

• 1995/96 * Pós-Graduação em “Gestão * Universidade Católica 
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para Licenciados em 

Direito” (parte curricular de 

mestrado). 

Duração de 1 ano/tempo inteiro. 

Média final de 15 valores 

Portuguesa – Centro Regional 

do Porto. 

   

 

  

• 1990/95 * Licenciatura em Direito. 

 

* Universidade Clássica 

Portuguesa – Faculdade de 

Direito. 

     

 
 

OUTRAS QUALIFICAÇÕES:  
 

• 1995 * Inscrita na Ordem dos 

Advogados Portugueses; 

 

* Centro Distrital de  

Lisboa. 

• 2012 * Inscrição na Ordem dos 

Advogados de Angola; 

*   Centro Distrital de 

Luanda. 

 

 

• Apresentação da sessão “O regime fiscal dos Desportistas”, em Maio de 2014, 

no Módulo “Fiscalidade e Contabilidade do Desporto”, no Curso de Pós-

Graduação “Direito e Finanças do Desporto”, organizado pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas (‘ICJP’) da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 

  

• Oradora em inúmeros seminários com matérias de natureza jurídico e 

fiscal, designadamente: 

 
- Principais alterações fiscais inerentes ao Orçamento de Estado de 2014 e 

Reforma da Tributação das Sociedades organizado pela AJ&A e pela UHY 

Consultores (quanto aos benefícios fiscais, segurança social, principal 
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jurisprudência do ano de 2013 e alterações legislativas ao nível processual 

tributário); 

 

- Seminários anuais sobre as principais alterações fiscais inerentes aos 

Orçamentos de Estado de 2005 a 2013, organizado pela “UHY 

Consultores”; 

 

- Participação no Seminário sobre “Fiscalidade - Curso Actualização - 

Contabilistas e Peritos Contabilistas” realizado em Luanda, em 27 de 

Fevereiro de 2010, com apresentação dos seguintes módulos: (i) Imposto 

sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT) – Lei n.º 10/99, de 29 de Outubro; 

(ii) Lei do Investimento Privado (Lei n.º 11/03, de 13 de Maio); e (iii) Lei dos 

Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao Investimento Privado (Lei n.º 17/03, de 25 

de Julho). 

 
 

- Seminário sobre o “Novo Regime do Código do Trabalho” – Módulo sobre o 

“Novo Código das Contribuições para a Segurança Social”, realizado por 

AJFF - Advogados, em 15 de Junho de 2009, em Lisboa;  

 
 

- Principais alterações ao nível do IRS, ano de 2001, organizado pela AERLIS, 

 
 

- A redenominação dos valores mobiliários com a entrada da moeda única 

(seminário interno Ernst & Young); 

 
 

- O Sistema de Compensação da Moeda Única (seminário interno - DIN da 

CGD); 

 

• Frequência de inúmeros seminários e conferências sobre temas de direito fiscal 

e comercial, ao longo da respectiva vida profissional. 
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• Domínio da Informática na óptica do utilizador: Word, Excel, Acess, Powerpoint e 

trabalho em rede – Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação da 

Universidade Católica Portuguesa. 

 
 

 

 

 

 

 

 


