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CANDIDATURAS ABERTAS

PROGRAMA DE 
FISCALIDADE INTERNACIONAL“O Programa pioneiro que agora se inicia é o resultado da consciência que se tem vindo 

a desenvolver - principalmente junto das Universidades mais inovadoras - da importância 
da aproximação entre o mundo académico e o mundo prático e empresarial. 
A Associação Fiscal Portuguesa não podia deixar de ter esta iniciativa e de apoiar e promover 
este tipo de formação, principalmente numa área tão crucial, hoje, para Portugal como é esta 
da tributação internacional.”

Rogério M. Fernandes Ferreira 
Presidente da Associação Fiscal Portuguesa - Branch portuguesa da International 
Fiscal Association e do Instituto Latinoamericano de Derecho Tributário. 

“Num processo de internacionalização, devemos preparar cuidadosamente a entrada em cada nova geografia 

também nos temas regulatórios, sejam legais ou fiscais, percebendo quer a realidade local quer como interage 

com a realidade portuguesa. Conhecer a realidade tributária internacional permite antecipar problemas associados 

a cada nova operação, otimizar soluções e cumprir os requisitos locais, fator critico num novo investimento.

É esta a abordagem da Sugalidal no seu processo de internacionalização, pois temos de ter presente que num 

entorno global cada vez mais competitivo, a boa gestão desta variável pode fazer a diferença entre o sucesso 

e o insucesso. Saudamos, por isso, mais esta iniciativa da CATÓLICA-LISBON.”

Pedro Paiva Couceiro 
Board Director CFO - SUGALIDAL - Ind. de Alimentação S.A. 

“As exigências da fiscalidade internacional num contexto de internacionalização das empresas portuguesas 

são um imperativo na melhoria da competitividade e no respeito pelas regras de compliance legal e fiscal

em cada jurisdição em que se opera. 

A experiência internacional da Logoplaste diz-nos da importância no aprofundamento 

de um tema tão interessante e complexo num Programa de Fiscalidade Internacional, que, a ser promovido 

pela CATÓLICA-LISBON, será certamente um fator de garantia de qualidade, de conhecimento e de criação de valor.”

José Ortigão Ramos 
CFO – Logoplaste

TESTEMUNHOS



METODOLOGIA
O programa tem um cariz essencialmente prático.  
O conteúdo é bastante abrangente sendo acompanhado 
pelo recurso a exercícios e resolução de casos.

PFI

Este programa, totalmente direcionado 
para a fiscalidade internacional numa perspetiva 
eminentemente prática, resulta de uma parceria 
da CATÓLICA-LISBON com a Associação Fiscal 
Portuguesa (AFP), representante em Portugal 
da International Fiscal Association e do Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributário.

O programa executivo de tributação internacional 
destina-se a dirigentes, quadros e consultores  
de empresas que tenham relacionamento comercial 
ou financeiro com o exterior, ou de empresas  
que estejam em estádios mais avançados 
de internacionalização e que, como tal, atuem  
em diferentes espaços fiscais.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

PROGRAMA DE 
FISCALIDADE INTERNACIONAL

COORDENAÇÃO
LuíS JANEIRO
Diretor-Financeiro da CATÓLICA-LISBON, onde fez o mestrado  
e a licenciatura em Gestão e é regente de Fiscalidade nos Masters 
of Science e nas licenciaturas. Colabora na Universidade Católica 
em outros Programas para Executivos e na Faculdade de Direito. 
Licenciado em Economia. Consultor nas áreas fiscal e financeira. 
Foi Membro da Comissão de Revisão do IRC (2000).

CARLOS MELO LOuREIRO
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela 
CATÓLICA-LISBON, onde é membro do Conselho Estratégico 
da Formação de Executivos. Administrador/Partner da Deloitte 
& Associados, SROC, S.A., onde é responsável pela Divisão 
de Consultoria Fiscal em Portugal. Presidente do Conselho 
Fiscalizador da Ordem dos Economistas e Membro do Conselho 
Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa. Revisor Oficial  
de Contas.

CORPO DOCENTE
CARLOS MELO LOuREIRO Coordenador
do Programa, acima referido.

CLÁuDIA BERNARDO Licenciada
em Administração e Gestão de Empresas 
pela CATÓLICA-LISBON. Partner do Departamento
de Consultoria Fiscal da Deloitte, responsável pela 
divisão de consultoria fiscal do sector financeiro. 
Docente convidada do Mestrado de Direito Fiscal da UCP.

FERNANDO SERRANO ANTÓN Catedrático 
acreditado de Derecho Financiero y Tributario 
(Universidad Complutense de Madrid). Vogal
do Tribunal Económico-Administrativo de Madrid. 
Presidente da Asociación Española de Derecho 
Financiero – IFA and ILADT Spanish Branch.

FERNANDO CARREIRA DE ARAúJO 
Administrador executivo da Portucel S.A.. Jurista. ROC. 
TOC. Pós-graduado em Direito Fiscal Avançado (FDL), 
Contabilidade Financeira Avançada (ISCTE) e Corporate 
Governance (ISEG). Autor de publicações na área 
da fiscalidade, sua ligação à contabilidade e ao Direito 
societário.

FRANS VANISTENDAEL Professor Emérito
na Universidade Católica de Leuven, Bélgica, 
onde ensinou Fiscalidade Nacional e Internacional 
e foi Dean da Faculdade. Foi membro do Comité 
Executivo (2001-2007) e da Comissão Cíentífica 
Permanente da IFA (2007-2013). Foi ainda conselheiro 
de gabinete de vários ministros das finanças na Bélgica, 
consultor para a OCDE, FMI e Comissão Europeia.

JOãO FéLIx PINTO NOGuEIRA Doutorado
em Direito. Adjunto do Presidente Académico 
do IBFD (International Bureau for Fiscal Documentation).
Docente em vários mestrados e conferencista no 
âmbito do Direito Tributário Internacional. Membro  
do Conselho Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa  
e Representante da YIN-IFA.

LuíS JANEIRO Coordenador do Programa, 
acima referido. 

ROGéRIO M. FERNANDES FERREIRA Mestre
em Ciências Jurídico-Económicas, na menção 
de Direito Fiscal, Pós-Graduado em Estudos Europeus 
e Licenciado em Direito (U. Católica). Presidente 
da A.F.P. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
no XIV Governo Constitucional. Advogado, 
especialista em Direito Fiscal, e sócio-fundador da RFF 
& Associados – Sociedade de Advogados, RL.

ROSA FREITAS SOARES Partner do Departamento 
Fiscal da Deloitte, responsável pelas divisões de Global 
Employer Services e de Transfer Pricing. Licenciada 
em Direito (Faculdade de Direito da Universidade  
de Lisboa). Membro da Comissão de Reforma do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

ABERTURA E APRESENTAçãO DO CURSO
Docentes Rogério M. Fernandes Ferreira | Luís Janeiro | Carlos 
Melo Loureiro

INTRODUçãO à TRIBUTAçãO INTERNACIONAL:  
BEP AND ThE EU ONE AND ThE SAME DIRECTION?
Docente Frans Vanistendael

TRIBUTAçãO EM PORTUGAL DE OPERAçõES INTERNACIONAIS 
EM SEDE DE IRS, IRC E IVA
Docente Luís Janeiro

POLíTICAS REMUNERATÓRIAS DE COLABORADORES 
DESLOCADOS
Docente Rosa Freitas Soares

CONVENçõES EM MATéRIA DE DUPLA TRIBUTAçãO 
E DIREITO FISCAL EUROPEU
Docente João Félix Nogueira

OPERAçõES DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL
Docente Cláudia Bernardo

OPERAçõES DE REESTRUTURAçãO INTERNACIONAL
Docente Fernando Carreira de Araújo

DESENhO E CONCEçãO DE ESTRUTURAS INTERNACIONAIS 
NUMA ÓTICA FISCAL
Docente Carlos Melo Loureiro

GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES: ARBITRAGEM, 
PROCEDIMENTO AMIGáVEL E COOPERAçãO NA COBRANçA
Docente Rogério M. Fernandes Ferreira

CURRENT AND TRENDING TOPICS 
ON INTERNATIONAL TAXATION
Docente Fernando Serrano Antón
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DESTINATÁRIOS
Este programa destina-se a profissionais que já tenham 
conhecimentos de fiscalidade e que lidem com estes temas, 
nomeadamente:
> Empresários, administradores e diretores gerais;
> Diretores e gestores funcionais, particularmente da área 

administrativo-financeira;
> Gestores de projetos internacionais;
> Advogados;
> Quadros da administração tributária;
> Consultores financeiros e fiscais;
> Antigos alunos e participantes de programas  

da CATÓLICA-LISBON na área de finanças;
> O curso está desenhado sobretudo para satisfazer  

as necessidades de formação adicional de juristas  
e profissionais das áreas contabilístico-financeiras 
e fiscais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
> Aprofundar os conhecimentos fiscais no domínio 

internacional;
> Adquirir ferramentas para lidar com situações fiscais 

mais complexas devido ao seu âmbito internacional;
> Partilhar experiências com um corpo docente 

especializado e com grande experiência na área  
da tributação internacional, e com um grupo de colegas 
de grande qualidade, provenientes de organizações  
que operam num contexto global;

> Identificar os desafios e as tendências da tributação 
internacional.

uM INSTRuMENTO 
ESSENCIAL
PARA O MANAGEMENT 
DAS EMPRESAS 
INTERNACIONALIZADAS

CONTEúDOS 
PROGRAMÁTICOS

MÓDULOS COM DOCENTES
ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS

CANDIDATuRAS

CONVENÇÕES EM MATÉRIA DE DUPLA TRIBUTAçÂO 
E DIREITO FISCAL EUROPEU
Docente: João Félix Nogueira

> Princípios estruturantes de Direito Fiscal Internacional 
(e Europeu);

> CDT’s: Objetivos, regras de distribuição de competência 
e mecanismos de eliminação da dupla tributação;

> Direito Fiscal Europeu: Integração Positiva e Integração 
Negativa;

> Novidades e tendências recentes em matéria de fiscalidade 
internacional e europeia.

TRIBUTAçÃO EM PORTUGAL 
DE OPERAÇÕES EM SEDE DE IRS, IRC E IVA
Docente: Luís Janeiro

> Tributação em IRS numa base mundial dos residentes 
em Portugal e as exceções das Convenções de Dupla 
Tributação;

> Tributação em IRC numa base mundial. Novas formas 
de tributação em IRC dos estabelecimentos estáveis 
de sociedades com sede ou direção efetiva em Portugal;

> A territorialidade do IVA nas transações de bens 
e nas prestações de serviços. Casos de inversão do sujeito 
passivo nessas transações e prestações de serviços. 
Situações de dedução do IVA suportado. Os pedidos 
de reembolso a outros países.

OPERAÇÕES 
DE REESTRUTURAçÃO INTERNACIONAL
Docente: Fernando Carreira de Araújo

As reestruturações societárias sucedem-se a uma velocidade 
cada vez maior, em resultado de movimentos de internacionalização 
das empresas nacionais e também da mudança das regras fiscais 
quer em Portugal quer no exterior.

Com base numa experiência vivida, procurar-se-á dar nota 
dos problemas e soluções palmilhadas pelos grupos 
multinacionais com origem em Portugal, avaliando criticamente 
soluções do passado baseadas nas grandes praças internacionais 
como holanda e Luxemburgo.

DESENhO E CONCEÇãO DE ESTRUTURAS INTERNACIONAIS 
EMPRESARIAIS NUMA óTICA FISCAL
Docente: Carlos Melo Loureiro

Abordagem integrada às implicações fiscais decorrentes 
da globalização das operações das empresas e grupos 
empresariais, operando em cenários que envolvam múltiplos 
sistemas fiscais.

Serão abordados os aspetos atinentes à tributação de rendimentos 
internacionais, formas de mitigação da dupla tributação, normas 
e regras de tributação internacionais, convénios para evitar 
a dupla tributação e normas comunitárias de índole fiscal. 
Serão ainda discutidas as formas de otimização fiscal 
das operações internacionais, incluindo as respetivas estruturas 
e instrumentos mais frequentemente adotados pelos grupos 
empresariais, bem como as medidas antiabuso a ponderar.

POLÍTICAS REMUNERATóRIAS 
DE COLABORADORES DESLOCADOS
Docente: Rosa Freitas Soares

> Aspetos fiscais a ter em conta nos processos de destacamento 
internacional e, mais tarde, no respetivo regresso ao país 
de origem; 

> Implicações da expatriação em sede de Segurança Social, 
tanto na perspetiva contributiva como no respeitante 
aos benefícios sociais; 

> Análise da expatriação à luz das convenções internacionais 
aplicáveis, designadamente das Convenções de Dupla 
Tributação e das Convenções de Segurança Social 
assinados por Portugal, e enquadramento da expatriação 
e dos destacamentos internacionais no contexto do Direito 
e da jurisprudência comunitários; 

>  Formas mais comuns de estruturação fiscal de remunerações 
a atribuir a colaboradores expatriados e análise de conceitos 
como os de proteção fiscal, equalização fiscal e impostos 
hipotéticos.

OPERAÇÕES 
DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAIS
Docente: Cláudia Bernardo

> Financiamento tradicional;

> Emissões de dívida;

> Financiamento de grupos internacionais;

> Estruturas de cash-pooling;

> Operações de financiamento estruturadas.

GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES: ARBITRAgEM, 
PROCEDIMENTO AMIgáVEL E COOPERAÇãO NA COBRANÇA
Docente: Rogério M. Fernandes Ferreira

> Os meios alternativos para resolução dos litígios fiscais;

> O procedimento amigável na Convenção Modelo da OCDE: 
Comentários e Alterações;

> Os Acordos de Dupla Tributação com Cláusula de Arbitragem;

> A proposta de Diretiva sobre arbitragem e a Convenção  
de Arbitragem;

> A assistência em matéria de cobrança de créditos tributários;

> A interação dos diversos meios de reação em Portugal.

CURRENT AND TRENDINg TOPICS 
ON INTERNATIONAL TAxATION
Docente: Fernando Serrano Antón

INTRODUÇãO à TRIBUTAÇãO INTERNACIONAL:  
BEP AND ThE EU ONE AND ThE SAME DIRECTION?

Patrícia Rodrigues

E-mail: prodrigues@ucp.pt

TEL: 217 214 220 | 217 227 801

Fax: 217 270 252

www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/pfi

Docente: Frans Vanistendael

INFORMAÇÕES:

LOCAL
LISBOA - CATÓLICA-LISBON

DATAS
11/10/2014 a 29/11/2014

PROPINA 
¤ 2950

DURAÇÃO
52 HORAS
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CANDIDATURAS ABERTAS

PROGRAMA DE 
FISCALIDADE INTERNACIONAL“O Programa pioneiro que agora se inicia é o resultado da consciência que se tem vindo 

a desenvolver - principalmente junto das Universidades mais inovadoras - da importância 
da aproximação entre o mundo académico e o mundo prático e empresarial. 
A Associação Fiscal Portuguesa não podia deixar de ter esta iniciativa e de apoiar e promover 
este tipo de formação, principalmente numa área tão crucial, hoje, para Portugal como é esta 
da tributação internacional.”

Rogério M. Fernandes Ferreira 
Presidente da Associação Fiscal Portuguesa - Branch portuguesa da International 
Fiscal Association e do Instituto Latinoamericano de Derecho Tributário. 

“Num processo de internacionalização, devemos preparar cuidadosamente a entrada em cada nova geografia 

também nos temas regulatórios, sejam legais ou fiscais, percebendo quer a realidade local quer como interage 

com a realidade portuguesa. Conhecer a realidade tributária internacional permite antecipar problemas associados 

a cada nova operação, otimizar soluções e cumprir os requisitos locais, fator critico num novo investimento.

É esta a abordagem da Sugalidal no seu processo de internacionalização, pois temos de ter presente que num 

entorno global cada vez mais competitivo, a boa gestão desta variável pode fazer a diferença entre o sucesso 

e o insucesso. Saudamos, por isso, mais esta iniciativa da CATÓLICA-LISBON.”

Pedro Paiva Couceiro 
Board Director CFO - SUGALIDAL - Ind. de Alimentação S.A. 

“As exigências da fiscalidade internacional num contexto de internacionalização das empresas portuguesas 

são um imperativo na melhoria da competitividade e no respeito pelas regras de compliance legal e fiscal

em cada jurisdição em que se opera. 

A experiência internacional da Logoplaste diz-nos da importância no aprofundamento 

de um tema tão interessante e complexo num Programa de Fiscalidade Internacional, que, a ser promovido 

pela CATÓLICA-LISBON, será certamente um fator de garantia de qualidade, de conhecimento e de criação de valor.”

José Ortigão Ramos 
CFO – Logoplaste
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METODOLOGIA
O programa tem um cariz essencialmente prático.  
O conteúdo é bastante abrangente sendo acompanhado 
pelo recurso a exercícios e resolução de casos.

PFI

Este programa, totalmente direcionado 
para a fiscalidade internacional numa perspetiva 
eminentemente prática, resulta de uma parceria 
da CATÓLICA-LISBON com a Associação Fiscal 
Portuguesa (AFP), representante em Portugal 
da International Fiscal Association e do Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributário.

O programa executivo de tributação internacional 
destina-se a dirigentes, quadros e consultores  
de empresas que tenham relacionamento comercial 
ou financeiro com o exterior, ou de empresas  
que estejam em estádios mais avançados 
de internacionalização e que, como tal, atuem  
em diferentes espaços fiscais.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

PROGRAMA DE 
FISCALIDADE INTERNACIONAL

COORDENAÇÃO
LuíS JANEIRO
Diretor-Financeiro da CATÓLICA-LISBON, onde fez o mestrado  
e a licenciatura em Gestão e é regente de Fiscalidade nos Masters 
of Science e nas licenciaturas. Colabora na Universidade Católica 
em outros Programas para Executivos e na Faculdade de Direito. 
Licenciado em Economia. Consultor nas áreas fiscal e financeira. 
Foi Membro da Comissão de Revisão do IRC (2000).

CARLOS MELO LOuREIRO
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela 
CATÓLICA-LISBON, onde é membro do Conselho Estratégico 
da Formação de Executivos. Administrador/Partner da Deloitte 
& Associados, SROC, S.A., onde é responsável pela Divisão 
de Consultoria Fiscal em Portugal. Presidente do Conselho 
Fiscalizador da Ordem dos Economistas e Membro do Conselho 
Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa. Revisor Oficial  
de Contas.

CORPO DOCENTE
CARLOS MELO LOuREIRO Coordenador
do Programa, acima referido.

CLÁuDIA BERNARDO Licenciada
em Administração e Gestão de Empresas 
pela CATÓLICA-LISBON. Partner do Departamento
de Consultoria Fiscal da Deloitte, responsável pela 
divisão de consultoria fiscal do sector financeiro. 
Docente convidada do Mestrado de Direito Fiscal da UCP.

FERNANDO SERRANO ANTÓN Catedrático 
acreditado de Derecho Financiero y Tributario 
(Universidad Complutense de Madrid). Vogal
do Tribunal Económico-Administrativo de Madrid. 
Presidente da Asociación Española de Derecho 
Financiero – IFA and ILADT Spanish Branch.

FERNANDO CARREIRA DE ARAúJO 
Administrador executivo da Portucel S.A.. Jurista. ROC. 
TOC. Pós-graduado em Direito Fiscal Avançado (FDL), 
Contabilidade Financeira Avançada (ISCTE) e Corporate 
Governance (ISEG). Autor de publicações na área 
da fiscalidade, sua ligação à contabilidade e ao Direito 
societário.

FRANS VANISTENDAEL Professor Emérito
na Universidade Católica de Leuven, Bélgica, 
onde ensinou Fiscalidade Nacional e Internacional 
e foi Dean da Faculdade. Foi membro do Comité 
Executivo (2001-2007) e da Comissão Cíentífica 
Permanente da IFA (2007-2013). Foi ainda conselheiro 
de gabinete de vários ministros das finanças na Bélgica, 
consultor para a OCDE, FMI e Comissão Europeia.

JOãO FéLIx PINTO NOGuEIRA Doutorado
em Direito. Adjunto do Presidente Académico 
do IBFD (International Bureau for Fiscal Documentation).
Docente em vários mestrados e conferencista no 
âmbito do Direito Tributário Internacional. Membro  
do Conselho Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa  
e Representante da YIN-IFA.

LuíS JANEIRO Coordenador do Programa, 
acima referido. 

ROGéRIO M. FERNANDES FERREIRA Mestre
em Ciências Jurídico-Económicas, na menção 
de Direito Fiscal, Pós-Graduado em Estudos Europeus 
e Licenciado em Direito (U. Católica). Presidente 
da A.F.P. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
no XIV Governo Constitucional. Advogado, 
especialista em Direito Fiscal, e sócio-fundador da RFF 
& Associados – Sociedade de Advogados, RL.

ROSA FREITAS SOARES Partner do Departamento 
Fiscal da Deloitte, responsável pelas divisões de Global 
Employer Services e de Transfer Pricing. Licenciada 
em Direito (Faculdade de Direito da Universidade  
de Lisboa). Membro da Comissão de Reforma do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

ABERTURA E APRESENTAçãO DO CURSO
Docentes Rogério M. Fernandes Ferreira | Luís Janeiro | Carlos 
Melo Loureiro

INTRODUçãO à TRIBUTAçãO INTERNACIONAL:  
BEP AND ThE EU ONE AND ThE SAME DIRECTION?
Docente Frans Vanistendael

TRIBUTAçãO EM PORTUGAL DE OPERAçõES INTERNACIONAIS 
EM SEDE DE IRS, IRC E IVA
Docente Luís Janeiro

POLíTICAS REMUNERATÓRIAS DE COLABORADORES 
DESLOCADOS
Docente Rosa Freitas Soares

CONVENçõES EM MATéRIA DE DUPLA TRIBUTAçãO 
E DIREITO FISCAL EUROPEU
Docente João Félix Nogueira

OPERAçõES DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL
Docente Cláudia Bernardo

OPERAçõES DE REESTRUTURAçãO INTERNACIONAL
Docente Fernando Carreira de Araújo

DESENhO E CONCEçãO DE ESTRUTURAS INTERNACIONAIS 
NUMA ÓTICA FISCAL
Docente Carlos Melo Loureiro

GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES: ARBITRAGEM, 
PROCEDIMENTO AMIGáVEL E COOPERAçãO NA COBRANçA
Docente Rogério M. Fernandes Ferreira

CURRENT AND TRENDING TOPICS 
ON INTERNATIONAL TAXATION
Docente Fernando Serrano Antón
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DESTINATÁRIOS
Este programa destina-se a profissionais que já tenham 
conhecimentos de fiscalidade e que lidem com estes temas, 
nomeadamente:
> Empresários, administradores e diretores gerais;
> Diretores e gestores funcionais, particularmente da área 

administrativo-financeira;
> Gestores de projetos internacionais;
> Advogados;
> Quadros da administração tributária;
> Consultores financeiros e fiscais;
> Antigos alunos e participantes de programas  

da CATÓLICA-LISBON na área de finanças;
> O curso está desenhado sobretudo para satisfazer  

as necessidades de formação adicional de juristas  
e profissionais das áreas contabilístico-financeiras 
e fiscais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
> Aprofundar os conhecimentos fiscais no domínio 

internacional;
> Adquirir ferramentas para lidar com situações fiscais 

mais complexas devido ao seu âmbito internacional;
> Partilhar experiências com um corpo docente 

especializado e com grande experiência na área  
da tributação internacional, e com um grupo de colegas 
de grande qualidade, provenientes de organizações  
que operam num contexto global;

> Identificar os desafios e as tendências da tributação 
internacional.

uM INSTRuMENTO 
ESSENCIAL
PARA O MANAGEMENT 
DAS EMPRESAS 
INTERNACIONALIZADAS

CONTEúDOS 
PROGRAMÁTICOS

MÓDULOS COM DOCENTES
ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS

CANDIDATuRAS

CONVENÇÕES EM MATÉRIA DE DUPLA TRIBUTAçÂO 
E DIREITO FISCAL EUROPEU
Docente: João Félix Nogueira

> Princípios estruturantes de Direito Fiscal Internacional 
(e Europeu);

> CDT’s: Objetivos, regras de distribuição de competência 
e mecanismos de eliminação da dupla tributação;

> Direito Fiscal Europeu: Integração Positiva e Integração 
Negativa;

> Novidades e tendências recentes em matéria de fiscalidade 
internacional e europeia.

TRIBUTAçÃO EM PORTUGAL 
DE OPERAÇÕES EM SEDE DE IRS, IRC E IVA
Docente: Luís Janeiro

> Tributação em IRS numa base mundial dos residentes 
em Portugal e as exceções das Convenções de Dupla 
Tributação;

> Tributação em IRC numa base mundial. Novas formas 
de tributação em IRC dos estabelecimentos estáveis 
de sociedades com sede ou direção efetiva em Portugal;

> A territorialidade do IVA nas transações de bens 
e nas prestações de serviços. Casos de inversão do sujeito 
passivo nessas transações e prestações de serviços. 
Situações de dedução do IVA suportado. Os pedidos 
de reembolso a outros países.

OPERAÇÕES 
DE REESTRUTURAçÃO INTERNACIONAL
Docente: Fernando Carreira de Araújo

As reestruturações societárias sucedem-se a uma velocidade 
cada vez maior, em resultado de movimentos de internacionalização 
das empresas nacionais e também da mudança das regras fiscais 
quer em Portugal quer no exterior.

Com base numa experiência vivida, procurar-se-á dar nota 
dos problemas e soluções palmilhadas pelos grupos 
multinacionais com origem em Portugal, avaliando criticamente 
soluções do passado baseadas nas grandes praças internacionais 
como holanda e Luxemburgo.

DESENhO E CONCEÇãO DE ESTRUTURAS INTERNACIONAIS 
EMPRESARIAIS NUMA óTICA FISCAL
Docente: Carlos Melo Loureiro

Abordagem integrada às implicações fiscais decorrentes 
da globalização das operações das empresas e grupos 
empresariais, operando em cenários que envolvam múltiplos 
sistemas fiscais.

Serão abordados os aspetos atinentes à tributação de rendimentos 
internacionais, formas de mitigação da dupla tributação, normas 
e regras de tributação internacionais, convénios para evitar 
a dupla tributação e normas comunitárias de índole fiscal. 
Serão ainda discutidas as formas de otimização fiscal 
das operações internacionais, incluindo as respetivas estruturas 
e instrumentos mais frequentemente adotados pelos grupos 
empresariais, bem como as medidas antiabuso a ponderar.

POLÍTICAS REMUNERATóRIAS 
DE COLABORADORES DESLOCADOS
Docente: Rosa Freitas Soares

> Aspetos fiscais a ter em conta nos processos de destacamento 
internacional e, mais tarde, no respetivo regresso ao país 
de origem; 

> Implicações da expatriação em sede de Segurança Social, 
tanto na perspetiva contributiva como no respeitante 
aos benefícios sociais; 

> Análise da expatriação à luz das convenções internacionais 
aplicáveis, designadamente das Convenções de Dupla 
Tributação e das Convenções de Segurança Social 
assinados por Portugal, e enquadramento da expatriação 
e dos destacamentos internacionais no contexto do Direito 
e da jurisprudência comunitários; 

>  Formas mais comuns de estruturação fiscal de remunerações 
a atribuir a colaboradores expatriados e análise de conceitos 
como os de proteção fiscal, equalização fiscal e impostos 
hipotéticos.

OPERAÇÕES 
DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAIS
Docente: Cláudia Bernardo

> Financiamento tradicional;

> Emissões de dívida;

> Financiamento de grupos internacionais;

> Estruturas de cash-pooling;

> Operações de financiamento estruturadas.

GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES: ARBITRAgEM, 
PROCEDIMENTO AMIgáVEL E COOPERAÇãO NA COBRANÇA
Docente: Rogério M. Fernandes Ferreira

> Os meios alternativos para resolução dos litígios fiscais;

> O procedimento amigável na Convenção Modelo da OCDE: 
Comentários e Alterações;

> Os Acordos de Dupla Tributação com Cláusula de Arbitragem;

> A proposta de Diretiva sobre arbitragem e a Convenção  
de Arbitragem;

> A assistência em matéria de cobrança de créditos tributários;

> A interação dos diversos meios de reação em Portugal.

CURRENT AND TRENDINg TOPICS 
ON INTERNATIONAL TAxATION
Docente: Fernando Serrano Antón

INTRODUÇãO à TRIBUTAÇãO INTERNACIONAL:  
BEP AND ThE EU ONE AND ThE SAME DIRECTION?

Patrícia Rodrigues

E-mail: prodrigues@ucp.pt

TEL: 217 214 220 | 217 227 801

Fax: 217 270 252

www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/pfi

Docente: Frans Vanistendael
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METODOLOGIA
O programa tem um cariz essencialmente prático.  
O conteúdo é bastante abrangente sendo acompanhado 
pelo recurso a exercícios e resolução de casos.

PFI

Este programa, totalmente direcionado 
para a fiscalidade internacional numa perspetiva 
eminentemente prática, resulta de uma parceria 
da CATÓLICA-LISBON com a Associação Fiscal 
Portuguesa (AFP), representante em Portugal 
da International Fiscal Association e do Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributário.

O programa executivo de tributação internacional 
destina-se a dirigentes, quadros e consultores  
de empresas que tenham relacionamento comercial 
ou financeiro com o exterior, ou de empresas  
que estejam em estádios mais avançados 
de internacionalização e que, como tal, atuem  
em diferentes espaços fiscais.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

PROGRAMA DE 
FISCALIDADE INTERNACIONAL

COORDENAÇÃO
LuíS JANEIRO
Diretor-Financeiro da CATÓLICA-LISBON, onde fez o mestrado  
e a licenciatura em Gestão e é regente de Fiscalidade nos Masters 
of Science e nas licenciaturas. Colabora na Universidade Católica 
em outros Programas para Executivos e na Faculdade de Direito. 
Licenciado em Economia. Consultor nas áreas fiscal e financeira. 
Foi Membro da Comissão de Revisão do IRC (2000).

CARLOS MELO LOuREIRO
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela 
CATÓLICA-LISBON, onde é membro do Conselho Estratégico 
da Formação de Executivos. Administrador/Partner da Deloitte 
& Associados, SROC, S.A., onde é responsável pela Divisão 
de Consultoria Fiscal em Portugal. Presidente do Conselho 
Fiscalizador da Ordem dos Economistas e Membro do Conselho 
Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa. Revisor Oficial  
de Contas.

CORPO DOCENTE
CARLOS MELO LOuREIRO Coordenador
do Programa, acima referido.

CLÁuDIA BERNARDO Licenciada
em Administração e Gestão de Empresas 
pela CATÓLICA-LISBON. Partner do Departamento
de Consultoria Fiscal da Deloitte, responsável pela 
divisão de consultoria fiscal do sector financeiro. 
Docente convidada do Mestrado de Direito Fiscal da UCP.

FERNANDO SERRANO ANTÓN Catedrático 
acreditado de Derecho Financiero y Tributario 
(Universidad Complutense de Madrid). Vogal
do Tribunal Económico-Administrativo de Madrid. 
Presidente da Asociación Española de Derecho 
Financiero – IFA and ILADT Spanish Branch.

FERNANDO CARREIRA DE ARAúJO 
Administrador executivo da Portucel S.A.. Jurista. ROC. 
TOC. Pós-graduado em Direito Fiscal Avançado (FDL), 
Contabilidade Financeira Avançada (ISCTE) e Corporate 
Governance (ISEG). Autor de publicações na área 
da fiscalidade, sua ligação à contabilidade e ao Direito 
societário.

FRANS VANISTENDAEL Professor Emérito
na Universidade Católica de Leuven, Bélgica, 
onde ensinou Fiscalidade Nacional e Internacional 
e foi Dean da Faculdade. Foi membro do Comité 
Executivo (2001-2007) e da Comissão Cíentífica 
Permanente da IFA (2007-2013). Foi ainda conselheiro 
de gabinete de vários ministros das finanças na Bélgica, 
consultor para a OCDE, FMI e Comissão Europeia.

JOãO FéLIx PINTO NOGuEIRA Doutorado
em Direito. Adjunto do Presidente Académico 
do IBFD (International Bureau for Fiscal Documentation).
Docente em vários mestrados e conferencista no 
âmbito do Direito Tributário Internacional. Membro  
do Conselho Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa  
e Representante da YIN-IFA.

LuíS JANEIRO Coordenador do Programa, 
acima referido. 

ROGéRIO M. FERNANDES FERREIRA Mestre
em Ciências Jurídico-Económicas, na menção 
de Direito Fiscal, Pós-Graduado em Estudos Europeus 
e Licenciado em Direito (U. Católica). Presidente 
da A.F.P. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
no XIV Governo Constitucional. Advogado, 
especialista em Direito Fiscal, e sócio-fundador da RFF 
& Associados – Sociedade de Advogados, RL.

ROSA FREITAS SOARES Partner do Departamento 
Fiscal da Deloitte, responsável pelas divisões de Global 
Employer Services e de Transfer Pricing. Licenciada 
em Direito (Faculdade de Direito da Universidade  
de Lisboa). Membro da Comissão de Reforma do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

ABERTURA E APRESENTAçãO DO CURSO
Docentes Rogério M. Fernandes Ferreira | Luís Janeiro | Carlos 
Melo Loureiro

INTRODUçãO à TRIBUTAçãO INTERNACIONAL:  
BEP AND ThE EU ONE AND ThE SAME DIRECTION?
Docente Frans Vanistendael

TRIBUTAçãO EM PORTUGAL DE OPERAçõES INTERNACIONAIS 
EM SEDE DE IRS, IRC E IVA
Docente Luís Janeiro

POLíTICAS REMUNERATÓRIAS DE COLABORADORES 
DESLOCADOS
Docente Rosa Freitas Soares

CONVENçõES EM MATéRIA DE DUPLA TRIBUTAçãO 
E DIREITO FISCAL EUROPEU
Docente João Félix Nogueira

OPERAçõES DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL
Docente Cláudia Bernardo

OPERAçõES DE REESTRUTURAçãO INTERNACIONAL
Docente Fernando Carreira de Araújo

DESENhO E CONCEçãO DE ESTRUTURAS INTERNACIONAIS 
NUMA ÓTICA FISCAL
Docente Carlos Melo Loureiro

GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES: ARBITRAGEM, 
PROCEDIMENTO AMIGáVEL E COOPERAçãO NA COBRANçA
Docente Rogério M. Fernandes Ferreira

CURRENT AND TRENDING TOPICS 
ON INTERNATIONAL TAXATION
Docente Fernando Serrano Antón
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DESTINATÁRIOS
Este programa destina-se a profissionais que já tenham 
conhecimentos de fiscalidade e que lidem com estes temas, 
nomeadamente:
> Empresários, administradores e diretores gerais;
> Diretores e gestores funcionais, particularmente da área 

administrativo-financeira;
> Gestores de projetos internacionais;
> Advogados;
> Quadros da administração tributária;
> Consultores financeiros e fiscais;
> Antigos alunos e participantes de programas  

da CATÓLICA-LISBON na área de finanças;
> O curso está desenhado sobretudo para satisfazer  

as necessidades de formação adicional de juristas  
e profissionais das áreas contabilístico-financeiras 
e fiscais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
> Aprofundar os conhecimentos fiscais no domínio 

internacional;
> Adquirir ferramentas para lidar com situações fiscais 

mais complexas devido ao seu âmbito internacional;
> Partilhar experiências com um corpo docente 

especializado e com grande experiência na área  
da tributação internacional, e com um grupo de colegas 
de grande qualidade, provenientes de organizações  
que operam num contexto global;

> Identificar os desafios e as tendências da tributação 
internacional.

uM INSTRuMENTO 
ESSENCIAL
PARA O MANAGEMENT 
DAS EMPRESAS 
INTERNACIONALIZADAS

CONTEúDOS 
PROGRAMÁTICOS

MÓDULOS COM DOCENTES
ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS

CANDIDATuRAS

CONVENÇÕES EM MATÉRIA DE DUPLA TRIBUTAçÂO 
E DIREITO FISCAL EUROPEU
Docente: João Félix Nogueira

> Princípios estruturantes de Direito Fiscal Internacional 
(e Europeu);

> CDT’s: Objetivos, regras de distribuição de competência 
e mecanismos de eliminação da dupla tributação;

> Direito Fiscal Europeu: Integração Positiva e Integração 
Negativa;

> Novidades e tendências recentes em matéria de fiscalidade 
internacional e europeia.

TRIBUTAçÃO EM PORTUGAL 
DE OPERAÇÕES EM SEDE DE IRS, IRC E IVA
Docente: Luís Janeiro

> Tributação em IRS numa base mundial dos residentes 
em Portugal e as exceções das Convenções de Dupla 
Tributação;

> Tributação em IRC numa base mundial. Novas formas 
de tributação em IRC dos estabelecimentos estáveis 
de sociedades com sede ou direção efetiva em Portugal;

> A territorialidade do IVA nas transações de bens 
e nas prestações de serviços. Casos de inversão do sujeito 
passivo nessas transações e prestações de serviços. 
Situações de dedução do IVA suportado. Os pedidos 
de reembolso a outros países.

OPERAÇÕES 
DE REESTRUTURAçÃO INTERNACIONAL
Docente: Fernando Carreira de Araújo

As reestruturações societárias sucedem-se a uma velocidade 
cada vez maior, em resultado de movimentos de internacionalização 
das empresas nacionais e também da mudança das regras fiscais 
quer em Portugal quer no exterior.

Com base numa experiência vivida, procurar-se-á dar nota 
dos problemas e soluções palmilhadas pelos grupos 
multinacionais com origem em Portugal, avaliando criticamente 
soluções do passado baseadas nas grandes praças internacionais 
como holanda e Luxemburgo.

DESENhO E CONCEÇãO DE ESTRUTURAS INTERNACIONAIS 
EMPRESARIAIS NUMA óTICA FISCAL
Docente: Carlos Melo Loureiro

Abordagem integrada às implicações fiscais decorrentes 
da globalização das operações das empresas e grupos 
empresariais, operando em cenários que envolvam múltiplos 
sistemas fiscais.

Serão abordados os aspetos atinentes à tributação de rendimentos 
internacionais, formas de mitigação da dupla tributação, normas 
e regras de tributação internacionais, convénios para evitar 
a dupla tributação e normas comunitárias de índole fiscal. 
Serão ainda discutidas as formas de otimização fiscal 
das operações internacionais, incluindo as respetivas estruturas 
e instrumentos mais frequentemente adotados pelos grupos 
empresariais, bem como as medidas antiabuso a ponderar.

POLÍTICAS REMUNERATóRIAS 
DE COLABORADORES DESLOCADOS
Docente: Rosa Freitas Soares

> Aspetos fiscais a ter em conta nos processos de destacamento 
internacional e, mais tarde, no respetivo regresso ao país 
de origem; 

> Implicações da expatriação em sede de Segurança Social, 
tanto na perspetiva contributiva como no respeitante 
aos benefícios sociais; 

> Análise da expatriação à luz das convenções internacionais 
aplicáveis, designadamente das Convenções de Dupla 
Tributação e das Convenções de Segurança Social 
assinados por Portugal, e enquadramento da expatriação 
e dos destacamentos internacionais no contexto do Direito 
e da jurisprudência comunitários; 

>  Formas mais comuns de estruturação fiscal de remunerações 
a atribuir a colaboradores expatriados e análise de conceitos 
como os de proteção fiscal, equalização fiscal e impostos 
hipotéticos.

OPERAÇÕES 
DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAIS
Docente: Cláudia Bernardo

> Financiamento tradicional;

> Emissões de dívida;

> Financiamento de grupos internacionais;

> Estruturas de cash-pooling;

> Operações de financiamento estruturadas.

GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES: ARBITRAgEM, 
PROCEDIMENTO AMIgáVEL E COOPERAÇãO NA COBRANÇA
Docente: Rogério M. Fernandes Ferreira

> Os meios alternativos para resolução dos litígios fiscais;

> O procedimento amigável na Convenção Modelo da OCDE: 
Comentários e Alterações;

> Os Acordos de Dupla Tributação com Cláusula de Arbitragem;

> A proposta de Diretiva sobre arbitragem e a Convenção  
de Arbitragem;

> A assistência em matéria de cobrança de créditos tributários;

> A interação dos diversos meios de reação em Portugal.

CURRENT AND TRENDINg TOPICS 
ON INTERNATIONAL TAxATION
Docente: Fernando Serrano Antón

INTRODUÇãO à TRIBUTAÇãO INTERNACIONAL:  
BEP AND ThE EU ONE AND ThE SAME DIRECTION?

Patrícia Rodrigues

E-mail: prodrigues@ucp.pt

TEL: 217 214 220 | 217 227 801

Fax: 217 270 252

www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/pfi

Docente: Frans Vanistendael
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A Única Business School em Portugal no ranking global da Formação de Executivos.
Acreditada pelas três instituições de referência mundial na avaliação das Escolas de Gestão.

CATÓLICA LISBON SCHOOL
OF BUSINESS & ECONOMICS
Palma de Cima, 1649-023 LISBOA

Tel. 217 214 220 | 217 227 801
Fax. 217 270 252
Email. executivos@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos
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PFI

EM PARCERIA COM:

Associação Fiscal Portuguesa

AFP

CANDIDATURAS ABERTAS

PROGRAMA DE 
FISCALIDADE INTERNACIONAL“O Programa pioneiro que agora se inicia é o resultado da consciência que se tem vindo 

a desenvolver - principalmente junto das Universidades mais inovadoras - da importância 
da aproximação entre o mundo académico e o mundo prático e empresarial. 
A Associação Fiscal Portuguesa não podia deixar de ter esta iniciativa e de apoiar e promover 
este tipo de formação, principalmente numa área tão crucial, hoje, para Portugal como é esta 
da tributação internacional.”

Rogério M. Fernandes Ferreira 
Presidente da Associação Fiscal Portuguesa - Branch portuguesa da International 
Fiscal Association e do Instituto Latinoamericano de Derecho Tributário. 

“Num processo de internacionalização, devemos preparar cuidadosamente a entrada em cada nova geografia 

também nos temas regulatórios, sejam legais ou fiscais, percebendo quer a realidade local quer como interage 

com a realidade portuguesa. Conhecer a realidade tributária internacional permite antecipar problemas associados 

a cada nova operação, otimizar soluções e cumprir os requisitos locais, fator critico num novo investimento.

É esta a abordagem da Sugalidal no seu processo de internacionalização, pois temos de ter presente que num 

entorno global cada vez mais competitivo, a boa gestão desta variável pode fazer a diferença entre o sucesso 

e o insucesso. Saudamos, por isso, mais esta iniciativa da CATÓLICA-LISBON.”

Pedro Paiva Couceiro 
Board Director CFO - SUGALIDAL - Ind. de Alimentação S.A. 

“As exigências da fiscalidade internacional num contexto de internacionalização das empresas portuguesas 

são um imperativo na melhoria da competitividade e no respeito pelas regras de compliance legal e fiscal

em cada jurisdição em que se opera. 

A experiência internacional da Logoplaste diz-nos da importância no aprofundamento 

de um tema tão interessante e complexo num Programa de Fiscalidade Internacional, que, a ser promovido 

pela CATÓLICA-LISBON, será certamente um fator de garantia de qualidade, de conhecimento e de criação de valor.”

José Ortigão Ramos 
CFO – Logoplaste
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