
 
 

 
 

 Parceria  
 

A Justiça Tributária é uma área nuclear nas relações entre o Estado e os cidadãos, verdadeiramente estruturante 
da ética democrática e das funções básicas de soberania e de redistribuição social. Sem esquecer, numa economia 
aberta e global como a nossa, a sua importância na atratividade e manutenção do investimento. 
Assim, vislumbra-se como oportuna e vantajosa uma reflexão sobre os próximos tempos, que antecipamos venham 
a ser incertos e desafiantes – é o que se pretende com o Encontro de abertura do Ciclo de Formação Justiça 
Tributária 2021/2022. 
Neste Encontro - com personalidades do Direito e da Economia marcantes nas áreas da produção legislativa, da 
doutrina e do ensino universitário no âmbito da Justiça Tributária - haverá oportunidade de discutir temas de grande 
relevância, como a política fiscal e a atividade legislativa, os meios e gestão dos tribunais administrativos e fiscais, 
os poderes da administração tributária e os direitos dos contribuintes, a experiência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, a evolução do contencioso tributário e o novo paradigma trazido pela arbitragem tributária. 
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14h30 | Abertura 
Jónatas Machado | Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
15h00 | A Lei, os Meios e a Gestão nos Tribunais 

João Tiago Silveira | Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
 
15h30 | Política Fiscal e Contencioso Tributário: Poderes, Direitos e Garantias 

Carlos Lobo | Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
 
16h00 | O Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Arbitral: experiência e perspetivas 

Clotilde Celorico Palma | Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - IDEFF 
 
16h30 | A hiperactividade legislativa na Justiça Tributária 

Rui Marques | Professor do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 
Joaquim Miranda Sarmento | Professor do ISEG - Lisbon School of Economics and Management  

 

17h00 | Os Impostos, a Justiça e o Investimento em Portugal 
João Bravo da Silva | Economista e Investidor - M&A da Nestlé Health Science (Global) 

 

17h20 | Uma avaliação aos 10 anos de Arbitragem Tributária 
Nuno Villa-Lobos | Presidente do Centro de Arbitragem Administrativa 

 
Moderação | Rogério Peixoto Rodrigues (Secretário-Geral do Ministério das Finanças) 

 
Inscrição gratuita em https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=35450 
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