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CURRICULUM VITAE 
 

MÓNICA VELOSA FERREIRA 
 
DADOS PESSOAIS  
 
Nome: Mónica Valter Velosa Ferreira 
Nacionalidade: Portuguesa 
     
PERCURSO PROFISSIONAL   
 
Advogada/Jurista/Consultora, atuando, preferencialmente, no contencioso tributário, direito fiscal, 
direito económico e direito societário.  
 
Inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal desde 2002. 
Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil desde 2013. 
 
Atualmente  
 
Sócia da Eduardo Paz Ferreira e Associados – Sociedade de Advogados RL (desde a sua fundação em 
setembro de 2013).  
Av. Duque de Loulé n.º 106 – 8º 
1050-093 Lisboa /Portugal 
Tel. +351213510050/ Fax. +351213510059 
 
Anteriormente  
 

▪ Consultora na Erik Bezerra, Advogados, Brasília, Brasil (2013-2016). 
▪ Sócia da Paz Ferreira e Associados, Sociedade de Advogados de Responsabilidade Limitada, 

desde a sua fundação (2006-2013). 
▪ Advogada na Sousa Franco, Paz Ferreira e Associados, Sociedade de Advogados, desde a sua 

fundação (2001-2005). 
▪ Advogada Estagiária no gabinete do Dr. Salgado Zenha (2000-2001).  

 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA  
 
Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa (1994-1999), tendo realizado diversos cursos 
de pós-graduação: Curso de Pós-Graduação em Sociedade da Informação, Internet, Direitos de Autor e 
Comércio Electrónico, pela FDUL (2000-2001); Pós-Graduação em Estudos Europeus, pelo Instituto 
Europeu da FDUL (2001-2002); Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Administrativas, pela FDUL (2003-
2004); V curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal, pela FDUL (2004-2005); Curso de 
atualização em Estudos Europeus, pelo Instituto Europeu da Universidade Católica Portuguesa (2006-
2007);  Curso de Contabilidade para Juristas, pelo IDEFF da FDUL (2009); Estágio no Tribunal de Justiça 
da União Europeia, realizado no âmbito do curso de pós-graduação O Direito Europeu em Acção, 
organizado pelo Instituto Europeu da FDUL (2011) e Tributação das Reorganizações e Reestruturações 
Societárias, pelo IDEFF da FDUL (2017).  
 
EXERIÊNCIA PROFISSONAL 
CONSULTADORIA JURÍDICA  
 
Elaboração-Revisão de normas jurídicas 
Ao longo de mais de quinze anos participou em diversos grupos de trabalho encarregues da preparação 
de anteprojetos de legislação nos domínios do direito económico, direito financeiro e direito fiscal, tendo 
participado na elaboração e revisão de diversos regulamentos de liquidação e cobrança de taxas de 
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natureza municipal e sectorial (2008-2013). Membro do grupo de trabalho encarregue da revisão do 
Código de Mercado dos Valores Mobiliários de Cabo Verde (2010). Participou na elaboração de normas 
de estatutos de sociedades, empresas municipais, associações e peças do procedimento de concursos 
públicos. Membro do grupo de trabalho encarregue da preparação do anteprojeto do Regime Jurídico do 
Sector Empresarial Local Português (2009).  
 
Interpretação e Aplicação da Lei 
Ao longo de mais de quinze anos participou na elaboração de diversos pareceres jurídicos nas áreas do 
Direito Económico, Direito Fiscal, Finanças Públicas e Direito Financeiro e Direito Europeu tendo, ainda, 
prestado assessoria jurídica a diversas entidades públicas e privadas.  

 
 ADVOCACIA 
 
Ao longo de mais de quinze anos prestou patrocínio judiciário e assessoria jurídica especializada a dezenas 
de empresas, entidades públicas, entidades reguladoras nas áreas do direto económico, direito fiscal, 
direito administrativo e contratação pública, direito societário e direito europeu. 
Assessoria e Consultadora jurídica em diversas áreas do direito fiscal (impostos sobre o rendimento, 
património, consumo). Participou em processos de atribuição de benefícios fiscais de natureza contratual, 
apoio a operações de restruturação de sociedades, fusões e aquisições e operações imobiliárias, 
aconselhamento em matéria de tributação transfronteiriça de juros e dividendos e acordos de dupla 
tributação. 
Assessoria e representação de empresas no âmbito do Regime Geral das Infracções Tributárias. 
No contencioso tributário subscreveu dezenas de peças processuais (impugnações judiciais, petições, 
oposições a execuções fiscais, pedidos de dispensa de apresentação de garantia, ações de 
reconhecimento de direito, ações de intimação de comportamento, ações administrativas especiais, 
ações populares de natureza fiscal, contestações (em representação de entidades públicas), 
requerimentos probatórios, alegações de facto e de direito, reclamação de conta, recursos de agravo e 
de apelação). Participou em diversas audiências de julgamento.  
 
Representa, com regularidade, empresas em processos de arbitragem junto do CAAD – Centro de 
Arbitragem Administrativa no âmbito do regime jurídico da arbitragem tributária, desde a sua criação em 
2011.  
 
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE RELEVO E PUBLICAÇÕES  
 
Membro da Comissão de Redação da Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, do Instituto de Direito 
Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa, publicada pela Editora Almedina, desde 
2008 até à presente data.  
 
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da AESD - Associação para o Empoderamento e a Segurança do 
Doente. Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Visa Portugal – Associação Nacional dos 
Operadores de Cartões Visa (2010 -2014). 
 
Publicação de artigos e notas informativas sobre temas da atualidade fiscal na imprensa escrita e on-line. 
Publicando, ainda, com regularidade, em publicações da especialidade: “Planeamento Fiscal Abusivo”, 
Revista de Finanças Publicas e Direito Fiscal, Ano 1, n.º 1, Almedina, 2008; “A criação da 
Autoridade Tributária e Aduaneira”, Revista de Finanças Publicas e Direito Fiscal, Ano 5, n.º 1, Almedina, 
2012. “Novo Regime de Emissão de Faturas”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 5, n.º 2 
2012; “Arbitragem em Matéria Tributária”, Jornal de Contabilidade, APOTEC, Ano XXXVII, n.º 433, 2013; 
“A Arbitragem Tributária”, Sociedade e Fiscalidade, Sindicato dos Trabalhadores do Impostos n.º 2, 2013; 
“A Cláusula Geral Anti-abuso na Jurisprudência do CAAD”, Revista Arbitragem Tributária n.º 5, CAAD, 
2016.  
Participação, como oradora, em colóquios e seminários sobre questões tributárias e temas 
ligados à internacionalização de empresas, participando, ainda, como oradora em ações de 
formação.  


