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O desafio da atração do investimento estrangeiro e da 
competitividade internacional passa, sobretudo, pelo 
acesso a informação clara e rigorosa sobre os regimes e 
procedimentos a observar na importação e exportação de 
mercadorias, os encargos que lhe estão associados e a 
garantia de um processo jurisdicional célere. 

O conhecimento e a correta aplicação dos regimes adua-
neiros revestem-se, por isso, de capital importância na 
delimitação da incidência dos direitos e dos impostos 
devidos pela importação de mercadorias, podendo condi-
cionar a capacidade concorrencial e, in extremis, a própria 
viabilidade económica do operador. 

Estes são os vetores determinantes para a apreciação da 
capacidade concorrencial num mercado global, aprofun-
dados neste programa de pós-graduação, que conta com 
formadores mais experientes e com profissionais de uma 
nova geração de académicos, advogados, magistrados, 
despachantes oficiais e funcionários da Administração 
Tributária, apresentando-se como um ponto de encontro 
de diversas experiências e sensibilidades e um estímulo à 
reflexão e partilha de conhecimento.
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Módulo I: Introdução ao Direito Aduaneiro Europeu 
/ Ana Paula Raposo / Tânia Carvalhais Pereira
1. Tratado de Roma: mercado comum e políticas comerciais comuns 
2. União Europeia e União Aduaneira
3. Base normativa
4. Incidência territorial
5. O conceito aduaneiro de mercadoria

Módulo II: Procedimentos e formalidades aduaneiras
/ Ricardo Silva / Gabriela Loureiro Sousa
1. Procedimento de desalfandegamento 
2. Depósito temporário 
3. Representação 
4. Canais de distribuição
5. Contratos, seguros e garantias 
6. Outros encargos
7. Workshop: Incoterms e procedimentos práticos

Módulo III: Regimes Aduaneiros
/ José Rijo / António Pedro Giro
1. Declaração aduaneira 
2. Introdução em livre prática
3. Regimes especiais
4. Exportação
5. Workshop: análise de jurisprudência

Módulo IV: Classificação pautal
/ Leonardo Macedo / Ana Pinelas Pinto
1. Sistema Harmonizado 
2. Pautas aduaneiras 
3. Informação pautal vinculativa (IPV) 
4. Taxas, contingentes e suspensões pautais 
5. Workshop: análise de jurisprudência

FEVEREIRO

Advogados e consultores fiscais | Despachantes Oficiais | Agentes portuários, transitários / 
intermediários | Funcionários das Administrações Aduaneiras | Diretores da área de comércio 
internacional | Contabilistas, economistas, gestores e auditores | Alunos de mestrado e de 
pós-graduação nas áreas do Direito, Administração, Economia e Gestão, ou outras áreas cone-
xas com a gestão de empresas e a disciplina do comércio internacional.

Seminários online: segundas e quartas-feiras das 18h às 21h (hora de Lisboa) 

DESTINATÁRIOS

PROGRAMA



Módulo V: Origem das mercadorias 
/ Rosaldo Trevisan / Anabela Carvalho
1. Acordo da OMC sobre Regras de Origem
2. Tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia: alterações em matérias de regas de origem
3. Origem e estatuto das mercadorias 
4. Certificação
5. Workshop: análise de casos práticos

Módulo VI: Valor Aduaneiro
/ Jonathan Barros Vita / Lilia Tomé de Azevedo
1. Plano Internacional
2. Plano Europeu - CAU
3. Workshop: análise de jurisprudência e casos práticos

Módulo VII: Dívida aduaneira e fiscal 
/ Patrícia Silva Gomes / Amílcar Nunes
1. Dívida aduaneira
2. IVA na exportação
3. E-commerce
4. IVA e IEC devidos pela importação 
5. Workshop:  análise de casos práticos

Módulo VIII: Garantias e contencioso aduaneiro 
 / Tânia Carvalhais Pereira / Sofia Sousa Claro
1. Garantias gerais dos operadores económicos 
2. Procedimento pré-contencioso
3. Suspensão da execução 
4. Meios de reação adequados
5. Workshop: Jurisprudência nacional e europeia
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Ana Paula Raposo 
/ Subdiretora-geral, 

Autoridade Tributária 
e Aduaneira 

4

Num contexto de globalização do comércio e da complexidade da 
cadeia logística internacional, a capacitação dos vários atores é 
um dos elementos chave para suportar o comércio legítimo e 
simultaneamente garantir a redução de custos para as empresas 
nas diversas fileiras de negócio. Neste contexto, o curso de Direito 
Aduaneiro Europeu constitui uma importante ferramenta para 
todos os profissionais que atuam no comércio internacional, 
contribuindo, ainda, para uma melhor compreensão da gestão da 
União Aduaneira enquanto pilar fundador da construção europeia! 
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CORPO DOCENTE

/Amílcar Nunes 
Tax Associate Partner, EY Portugal

/Anabela Carvalho 
Diretora da Direção de Serviços de Tributação Aduaneira

/Ana Paula Raposo 
Subdiretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

/Ana Pinelas Pinto
Advogada, Sócia da Miranda Advogados

/António Pedro Giro 
Customs Associate na Farfetch
 
/Gabriela Loureiro Sousa 
Diretora de Processos Aduaneiros da Sonae

/Jonathan Barros Vita 
Professor Universitário Unimar / IBET

/José Rijo 
Sócio da SPCA Advogados

/Leonardo Macedo 
Auditor da Fazenda Nacional, WCO Acreditted Expert 

/Lília Tomé de Azevedo 
Advogada - Miranda Advogados

/Ricardo Silva
Despachante, Vice-Presidente da Direção 
da Ordem dos Despachantes Oficiais
 
/Patrícia Silva Gomes 
Senior Indirect Tax Manager na Farfetch 

/Rosaldo Trevisan 
Professor Universitário, WCO Acreditted Expert, 
ICLA Member

/Sofia Sousa Claro 
Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
 
/Tânia Carvalhais Pereira Coordenadora
Docente Convidada da UCP / Head of Tax CAAD
 

O Direito Aduaneiro Europeu, salvas honrosas exceções, não tem 
merecido a atenção que indiscutivelmente se justifica, no sentido 
da consolidação de práticas e conceitos, imprescindíveis à 
dinâmica do Comércio Internacional.
Congratula-se assim a Ordem dos Despachantes Oficiais com esta 
bem justificada iniciativa da Universidade Católica Portuguesa.

Mário Alexandre 
Alves Jorge  
/ Bastonário, Ordem dos 

Despachantes Oficiais
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Licenciatura em Direito ou qualquer outra cuja experiência profissional 
do candidato permita e requeira uma especialização nestas áreas.

DIPLOMA E CERTIFICAÇÃO
Carta de Pós-Graduação: Presenças efetivas superiores a 3/4 das 
sessões e avaliação, realizada através de um trabalho escrito e de um 
exame oral.
Certificado de Frequência: Presenças efetivas superiores a 3/4 das 
sessões.

INSCRIÇÃO
A candidatura deverá ser submetida através de formulário online 
disponível na área de Formação Avançada em www.fd.lisboa.ucp.pt 

PREÇO
VALOR DO CURSO: €2.500,00 (pagamento integral no ato da inscrição).

CONDIÇÕES ESPECIAIS
10% de desconto
• Antigos alunos da Licenciatura, Mestrado em Direito ou LL.M. da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, magistrados 
dos TAF, juristas da AT e Advogados Estagiários do Conselho Regional 
de Lisboa da Ordem dos Advogados.

5% de desconto
• Antigos alunos de outros programas pós-graduados da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa e Advogados do Conselho 
Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.

CONTACTOS
posgraduacoesdireito.sede@ucp.pt | Telefone 217 214 179
Faculdade de Direito - Escola de Lisboa | Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima, 1649-023 LISBOA
www.fd.lisboa.ucp.pt
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Durante a pandemia, vi a grata oportunidade de acompanhar a pós- 
-graduação online em Direito Aduaneiro Europeu da Universidade Católica 
Portuguesa - Escola de Lisboa. 
Os módulos abrangeram uma visão completa de toda a estrutura do 
Direito Aduaneiro da União Europeia, com abordagem teórica e prática, 
com apresentação de casos, isso graças a um corpo docente muito bem 
selecionado, com sólida formação e longa vivência nos temas ministrados. 
O material de suporte, aliado às exposições, assegurou ótima didática. 
O tempo de duração de 3 horas por encontros foi o ideal. A plataforma para 
as aulas virtuais funcionou perfeitamente, permitindo a interação entre os 
colegas e os instrutores. 
Para a minha atividade profissional na área aduaneira, tanto na advocacia, 
como na academia, como professor, agregou muito. Recomendo esta 
pós-graduação aos colegas, que queiram aprofundar o estudo do Direito 
Aduaneiro, em especial, no Direito Aduaneiro Comparado.

Hoje em dia, é urgente consciencializar pessoas e organizações da impor-
tância do comércio internacional, nomeadamente do direito aduaneiro, das 
oportunidades de otimização, potencial redução de custos e riscos relacio-
nados com não “compliance”. Este curso veio dar o passo em frente, 
necessário para tornar isso possível, oferecendo aos alunos a oportunida-
de de adquirirem e aprofundarem os seus conhecimentos na área do 
direito aduaneiro europeu, através de um programa curricular abrangente 
e atual. A pós-graduação em Direito Aduaneiro Europeu proporciona as 
ferramentas necessárias para problematizar e resolver os mais diversos 
desafios do dia a dia do comércio internacional.
Pessoalmente, considerei-a uma experiência bastante enriquecedora que 
recomendo a todos os que pretendam exercer a sua profissão nesta área. 
Foi não só um momento de aprendizagem, mas também um sítio de 
partilha de experiências entre formadores e colegas.

Fernando Pieri 
Leonardo                       
/ Advogado, OEA, Presidente 
da ABEAD – Associação 
Brasileira de Estudos 
Aduaneiros e Membro da 
Academia Internacional 
de Direito Aduaneiro

Rita Sabina
/ Despachante Oficial
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