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Currículo académico: 

✓ Pós-Graduação em Direito Fiscal – Faculdade de Direito da Universidade do Porto 

em 2005 

✓ Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa – Centro Regional do Porto (Pólo da Foz) em 2003. 

 

Currículo profissional: 

✓ Advogada Associada da Sociedade de Advogados Nuno Cerejeira Namora, Pedro 

Marinho Falcão & Associados – Sociedade de Advogados R.L. desde Janeiro de 

2010. 

✓ Colaboradora do “International Bureau of Fiscal Documentation” (IBFD) – 

Capítulo IRS, Amesterdão, desde Junho de 2011. 

✓ Colaboradora do “International Bureau of Fiscal Documentation” (IBFD) – 

Capítulo IRC, Amesterdão, desde Outubro de 2013. 

✓ Co‐Autora da Anotação aos artigos 29oe 41o da Lei Geral Tributária – Lexit – 

Edição 2019.  

✓ Autora da Anotação aos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 8º do Código de Procedimento e 

Processo Tributário – Lexit – Edição 2019.  

✓ Formadora Direito Fiscal  

✓ Consultant na Divisão de Impostos na Deloitte & Associados, SROC S.A., Porto, 

entre Setembro 2007 e Dezembro de 2009. 

✓ Colaboradora da Sociedade de Advogados Jorge Carneiro & Associados – 

Sociedade de Advogados R.L. entre Setembro de 2005 e Julho de 2007. 

✓ Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2005. 

 

 

 



Principais actividades e responsabilidades:  

✓ Apoio jurídico e acompanhamento em sede judicial de processos de natureza 

penal-fiscal desde o inquérito até à sua conclusão (elaboração das peças 

processuais e acompanhamento dos clientes em todas as diligências). 

✓ Apoio jurídico e acompanhamento de processos de natureza contra-‐‐

ordenacional fiscal (elaboração da defesa e consequente recurso).  

✓ Apoio jurídico e acompanhamento em sede graciosa e judicial de diversos 

processos de natureza fiscal [IRS, IRC, IVA, IMI, IMT, Imposto do Selo, IUC, ISV] 

desde a elaboração das peças processuais (direito de audição, pedido de revisão 

da matéria colectável, reclamações graciosas, recurso hierárquico, impugnação 

judicial, recursos) até à realização de diligências [inquirição de testemunhas].  

✓ Acompanhamento de procedimentos de inspeção tributária.  

✓ Análise do enquadramento em sede fiscal de operações transfronteiriças. 

 Elaboração de parecer.  

✓ Análise de enquadramento e implicações em sede fiscal de operações e 

 elaboração de respectivo parecer.  

✓ Assessoria e consultoria fiscal de natureza preventiva [esclarecimento quanto: ao 

 alcance de alterações fiscais, regras de sujeição de imposto, benefícios fiscais, 

 incentivos fiscais (...)] .  

✓ Experiência em auditoria fiscal  

 

Ações formativas 

✓ Alguns apontamentos práticos sobre reversão fiscal -‐‐ 2010 – Ordem dos 

Advogados  

✓ Revisão dos valores patrimoniais para efeitos de IMI – 2007 – Associação 

Portuguesa de Peritos Contabilistas  

✓ Práticas Processuais Tributárias - 2005 – Ordem Advogados  



Publicações 

✓ “Reforço da proteção social dos trabalhadores independentes, finalmente uma 

realidade” – Newsletter Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão e 

Associados Julho 2018  

✓ "Tempo de reflexão (também) fiscal" - Diário de Aveiro, 20 de Dezembro 2016  

✓ “Coesão territorial e demagogia política” - Newsletter Julho - Nuno Cerejeira 

Namora, Pedro Marinho Falcão, Julho de 2016 

✓ “Novos incentivos, um (pseudo) estímulo à economia” - Vida Económica, 2 de Abril 

de 2016 

✓ "Abuso de confiança fiscal depende do recebimento efetivo do imposto" - Vida 

Económica, 19 de Junho 2015 

✓ "Contributos para a compreensão do regime fiscal das Sociedades de Advogados" 

em co-autoria com Pedro Marinho Falcão - Almedina, 2010 

 

 


