
 

 
 

 

 

Nome  Trindade, Carla Castelo 

Morada   

Telefone   

Correio electrónico   

 
 

Nacionalidade  Portuguesa 

 

Data de nascimento  24 de Outubro de 1979 

 

 
 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Doutorada pela Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa desde Abril de 2021 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 No âmbito do trabalho de investigação, desenvolveu 

essencialmente a temática do poder cognitivo dos 

tribunais tributários portugueses quer na perspectiva 

do Direito Processual quer na perspectiva da Teoria 

do Direito, tendo defendido com sucesso a tese com 

o tema “A Segurança Jurídica na Aplicação do Direito 

pelos Tribunais Tributários”. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Professora  auxiliar  convidada  da  Universidade 

Católica Portuguesa, Faculdade de Direito 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

INFORMAÇÃO PESSOAL 

M O D E L O  E U R O P E U 

D E 

C U R R I C U L U M  V I T A E 



 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 • Lecciona a disciplina de Contencioso Tributário 

e Arbitragem no Mestrado em Direito Fiscal; 

• Lecciona a disciplina de Direito Fiscal na 

licenciatura; 

• Lecciona a disciplina optativa de Contencioso 

Tributário na licenciatura de Direito; 

• Coordenadora da Pós-Graduação em 

Contencioso Tributário, onde lecciona os 

módulos de recursos jurisdicionais e 

arbitragem tributária. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Docente do Instituto Superior de Ciências 

Jurídicas e Sociais da Cidade da Praia – Cabo 

Verde 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 • Lecciona a cadeira de Contencioso Tributário 

na pós-graduação em Fiscalidade; 

• Lecciona a cadeira de IRPS em conjunto com 

o Professor Sérgio Vasques na pós-graduação 

em Fiscalidade; 

• Lecciona o curso de juízes-árbitros tributários. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Árbitro nos Tribunais Arbitrais Tributários desde 

Junho de 2014 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 No âmbito das funções atribuídas na constituição dos 

tribunais arbitrais decide os processos para os quais 

é nomeada quer como árbitro em tribunais colectivos 

quer como árbitro em tribunais singulares tendo até à 

presente data decidido cerca de meia centena de 

processos. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Advogada 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Acompanha algumas empresas, prestando-lhes 

assessoria em contencioso e em consultoria. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Oradora em diversas conferências relacionadas 

com a fiscalidade 



 

 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Consultora internacional, tendo sido consultora 

do Ministério das Finanças de Cabo Verde desde 

2012 até 2017 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 • No âmbito deste projecto, participou na elaboração 

de diversos processos legislativos 

designadamente: 
(a) Código dos Benefícios Fiscais; 
(b) Código Geral Tributário; 
(c) Código das Execuções Tributárias; 
(d) Código de Processo Tributário 
(e) Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas 
(f) Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares 
(g) Lei da Arbitragem Tributária 
(h) Código dos Impostos sobre o Património 

 

• Responsável pela concepção e execução dos 

diplomas legislativos e da socialização dos 

mesmos em conjunto com o Professor Sérgio 

Vasques. Os destinatários das várias palestras 

ministradas no âmbito destes processos eram quer 
entidades do Ministério das Finanças e da 

Administração Tributária, quer entidades externas 

como juízes, advogados, deputados e operadores 

económicos. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Docente  da  Universidade  Católica  Portuguesa, 
Faculdade de Direito de 2013 a 2017 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 • Leccionou a cadeira de Contencioso Tributário e 

Arbitragem no Mestrado Forense; 

• Orientadora de teses de Mestrado; 

• Arguente em teses de Mestrado. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Docente  da  Universidade  Católica  Portuguesa, 
Faculdade de Direito de 2011 a 2013 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 • Leccionou vários módulos do curso de Arbitragem 

Tributária 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 



 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Docente na Pós Graduação em Ciências Jurídicas 

Empresariais Aplicadas na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Leiria de 2011 a 2012 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 • Leccionou  a  cadeira  de  Regime  Especial  de 

Tributação dos Grupos de Sociedades 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Assessora do Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais do XVII Governo Constitucional - de 

Outubro de 2009 a Junho de 2011 

   

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Enquanto Assessora do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais do XVII Governo Constitucional, teve 

oportunidade de acompanhar a elaboração dos 2 

Orçamentos do Estado, dos 2 Planos de Estabilidade 

e de Crescimento, dos 2 Pacotes de Austeridade, 
tendo sido a assessora responsável na SEAF pela 

negociação com a “Troika”, acompanhando, portanto, 
quer o Senhor Secretário de Estado, quer o Senhor 
Ministro das Finanças. 

 

Teve ainda como incumbência a elaboração de várias 

medidas legislativas, das quais se salienta entre 

outras: 
(a) Concepção do diploma sobre a Arbitragem 

Tributária; 
(b) Elaboração e acompanhamento do RERT II; 
(c) Elaboração do diploma que criou a contribuição 

financeira; 
(d) Acompanhamento e negociação de diversos 

ADT’s e ATI’s, em vários países, 
designadamente o ADT com a Colômbia e o 

ATI com o Panamá. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Advogada de Direito Fiscal no Departamento de 

Direito Fiscal da Sérvulo e Associados - de Março 

de 2008 a Novembro de 2009 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Enquanto Advogada de Direito Fiscal, acompanhava 

vários grupos económicos nacionais e internacionais 

em trabalhos de consultoria e contencioso, 
maioritariamente no âmbito dos impostos sobre o 

rendimento e imposto do selo. 
. 



 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Consultora Fiscal Sénior na área de Banking and 

Finance, KPMG & Associados – SROC, S.A. - de 3 

de Abril de 2006 a 1 de Fevereiro de 2008 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Enquanto Consultora Fiscal, trabalhava 

maioritariamente na área de financeiro, coordenando 

os consultores mais juniores no desenvolvimento dos 

vários trabalhos que lhe são adjudicados, 
nomeadamente: 

(a) tributação doméstica e internacional dos 

instrumentos financeiros derivados; 
(b) tributação dos rendimentos dos fundos de 

investimento mobiliário e dos rendimentos dos 

titulares de unidades de participação em 

fundos de investimento mobiliário e obrigações 

fiscais da sociedade gestora de fundos de 

investimento mobiliário; 
(c) tributação de fundos; tributação dos fundos de 

investimento imobiliário; 
(d) tributação doméstica de produtos e 

instrumentos financeiros e bancários; 
(e) tributação de financiamentos; 
(f) tributação de garantias; 

tributação em sede de Imposto do Selo de 

contratos e operações financeiras e bancárias, 
entre outros. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Advogada Associada na sociedade de A. M. 
Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e 

Associados - de Junho de 2005 a 31 de Março de 

2006 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Enquanto Advogada Associada, no âmbito das 

competências específicas de exercício da profissão, 
trabalhou maioritariamente na área de contencioso 

tributário, prestando acompanhamento a diversos 

advogados que integravam a Área de Fiscal, 
designadamente: 

 

(g) no âmbito do exercício do mandato forense na 

área de Contencioso Tributário, analisando 

notificações, identificando os meios de reacção 

adequados ao dispor dos contribuintes, 
elaborando peças processuais e 

requerimentos diversos no âmbito de 

processos graciosos e judiciais e realizando o 

acompanhamento de toda a tramitação dos 

correspondentes processos; e 



 

   

(h) no âmbito da consultoria, elaborando diversos 

pareceres e informações sobre questões de 

natureza fiscal. 

 

• Função ou cargo 

ocupado 

 Advogada Estagiária na sociedade de Advogados 

Vieira de Almeida & Associados - de Setembro de 

2003 a Junho de 2005 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Enquanto Advogada Estagiária, no âmbito das 

competências específicas de exercício da profissão 

atribuídas aos Advogados Estagiários nos termos 

previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados 

trabalhou exclusivamente (desde Julho de 2004) na 

área do Direito Fiscal, prestando acompanhamento a 

diversos advogados que integram a Área de Fiscal, 
nomeadamente: 

 

(a) no âmbito do exercício do mandato forense na 

área de Contencioso Tributário, analisando 

notificações, identificando os meios de reacção 

adequados ao dispor dos contribuintes, 
elaborando peças processuais e 

requerimentos diversos no âmbito de 

processos graciosos e judiciais e realizando o 

acompanhamento de toda a tramitação dos 

correspondentes processos; 
(b) no âmbito da tributação do consumo, 

elaborando diversos pareceres e peças 

processuais relacionados com o Imposto sobre 

o Valor Acrescentado; 
(c) no âmbito da consulta jurídica em várias 

vertentes do Direito Fiscal, entre as quais se 

destacam: 
(i) Área Financeira; 

(ii) Área Societária: implicações fiscais 

associadas às reestruturações de grupos 

de empresas; regime fiscal aplicável às 

Fundações; regime fiscal das sociedades 

instaladas na Zona Franca da Madeira; 
obrigações fiscais acessórias que 

impendem sobre as sociedades; 
(iii) Área Internacional: interpretação e 

aplicação das Convenções para Evitar a 

Dupla Tributação celebradas por Portugal 
e de directivas comunitárias; prestação 

de informação sobre o sistema fiscal 
português 



 

 

 

• Datas 

(19 de Abril de 2021) 

 Prestação de provas públicas de Doutoramento 

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 

• Designação da 
qualificação atribuída 

 Doutorada em Direito Fiscal 

 

 

• Datas 

(9 de Julho de 2005) 

 Exame de Agregação da Ordem dos Advogados 

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 Ordem dos Advogados Portugueses 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 ▪ Processo Penal 

▪ Processo Civil 

▪ Deontologia 

• Designação da 
qualificação atribuída 

 Advogada 

• Classificação obtida  17 valores 

 

• Datas 

(de Setembro de 2004 a 

Julho de 2005) 

 Pós-Graduação em Direito Fiscal 

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 Instituto de Direito Económico e Financeiro e Fiscal – 
Faculdade de Direito da Universidade de Direito de 

Lisboa 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 ▪ Introdução à Contabilidade 

▪ Imposto sobre o Valor Acrescentado 

▪ Imposto sobre o Rendimento das Pessoa Singulares 

▪ Imposto sobre o Rendimento das Pessoa Colectivas 

▪ Impostos Especiais sobre o Consumo 

▪ Taxas 

▪ Imposto do Selo 

▪ Impostos sobre o Património 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 



 

  ▪ Direito Fiscal Internacional 

▪ Infracções Tributárias 

▪ Processo e Procedimento Tributário 

• Designação da 
qualificação atribuída 

 Pós graduada 

• Classificação obtida  Média 15 valores 

 

• Datas 

(de Setembro de 1998 até 

Julho de 2003) 

 Licenciatura em Direito 

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 Faculdade de Direito de Lisboa 

• Designação da 
qualificação atribuída 

 Licenciada com louvor e distinção 

• Classificação obtida  16 Valores 

 

• Datas 

(Dezembro de 2004) 

 First Certificate in English 

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 British Council 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Exame da Universidade de Cambridge 

 

• Datas 

(de 1 de Julho de 2004 
até 30 de Julho de 2004) 

 Curso Intensivo d e “W ritin g S kills”  

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 Cambridge School 

• Principais 
disciplinas/competências 

 Curso intensivo de gramática 

 

• Datas 

(de Setembro de 2007 a 
…) 

 Curso “Ce rtifica te in Ad va n ce d En g lish ”  



 

• Nome e tipo da 
organização de ensino ou 

formação 

 Cambridge School 

 

 
PUBLICAÇÕES  

 

Decisões arbitrais 

contraditórias: solução à 

vista 

 Cadernos de Justiça Tributária n.º 24 

Contencioso Tributário 

Volume I 

 Publicado em co-autoria com Serena Cabrita Neto – 
Almedina 2017 

Contencioso Tributário 

Volume II 

 Publicado em co-autoria com Serena Cabrita Neto – 
Almedina 2017 

Regime Jurídico da 

Arbitragem Tributária 

Anotado 

 Almedina 2016 

O reenvio prejudicial para 

o Tribunal de Justiça da 

União Europeia – o caso 

específico da arbitragem 

tributária 

 Publicado em co-autoria com Susana Bradford Ferreira - 
CEJ – Contencioso Tributário, Lisboa: Centro de Estudos 

Judiciários, páginas 199-224 

Legislação Fiscal de Cabo 

Verde 

 Publicado em co-autoria com o Professor Sérgio Vasques 

Os prazos na arbitragem 

tributária 

 Artigo publicado nos Cadernos de Arbitragem Tributária, n.º 
2, Janeiro de 2015 

O âmbito material da 

arbitragem tributária 

 Artigo publicado em co-autoria com o Professor Sérgio 

Vasques no n.º 0 dos Cadernos de Justiça Tributária 

Os efeitos do pedido de 

constituição de tribunal 
arbitral tributário 

 Artigo publicado em co-autoria com o Professor Sérgio 

Vasques no n.º 2 dos Cadernos de Justiça Tributária 

Revista de Direito e 

Gestão Fiscal 
“Fiscalidade” N.º 19/20 

 Colaboração no comentário de jurisprudência da Vieira de 

Almeida & Associados “Ajudas de custo análise de 
jurisprudência” 

Revista de Direito e 

Gestão Fiscal 
“Fiscalidade” N.º 19/20 

 Colaboração no comentário de jurisprudência da Vieira de 

Almeida & Associados “Compensação pela cessação do 
contrato de trabalho – conceito de antiguidade – análise de 

jurisprudência” 

Revista de Direito e 

Gestão Fiscal 
“Fiscalidade” N.º 21 

 Colaboração no comentário de jurisprudência da Vieira de 

Almeida & Associados “Sigilo Bancário – análise de 

jurisprudência” 

Revista Ciência Técnica 

Fiscal (Outubro, 
Novembro e Dezembro) 
CTF 416 

 “Regime Simplificado Determinação Lucro Tributável” 



 

PRIMEIRA LÍNGUA  PORTUGUÊS 

 

 

 
  INGLÊS 

• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Excelente 

• Expressão oral  Excelente 

 
  ESPANHOL 

• Compreensão escrita  Bom 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Bom 
 

 
 

  FRANCÊS 

• Compreensão escrita  Bom 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Elementar 

 

OUTRAS LÍNGUAS 


