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 Catarina Belim  

Catarina Belim, baseada em Lisboa, tem uma experiência 

profissional profunda na área de Direito Fiscal e 

Aduaneiro. Iniciou o seu percurso profissional na divisão 

de Impostos Indiretos da Deloitte e esteve depois quase 

uma década integrada na área fiscal da Vieira de 

Almeida.  Fundou, em 2016, o seu escritório de 

advocacia, Belim Legal Services RL e em 2021 a Belim 

Castilho, com o sócio Luís Castilho. A Belim Castilho é 

uma sociedade de advogados dedicada ao direito fiscal e 

aduaneiro. 

Na qualidade de advogada, Catarina presta assessoria aos 

clientes nas áreas de fiscal e aduaneiro, compreendendo 

análises práticas e compreensivas de questões legais, 

representação em contencioso tributário e assessoria e 

suporte em obrigações declarativas, de reporte, de 

faturação e licenciamento e controlos na exportação e 

importação. 

O seu trabalho tem vindo a ser reconhecido por clientes 

e pares, com diversas referências em diretórios 

especializados tais como a International Tax Review 

(Controversy Tax Leader, Indirect Tax Leader and Woman 

Tax Leader), Legal 500 (Tax), Best Lawyers (Planning, 

Private Equity Law, Tax Law), Forty under 40 Awards by 

Iberian Lawyer (Tax Law) e LMG Europe Women in 

Business Law Awards 2019. Catarina participa 

ativamente em organizações dedicadas ao direito fiscal 

e aduaneiro tais como a IVA – International VAT 

Association (que integra experts em IVA de todo o 

mundo), a GLCA – Global Legal Customs Association (que 

integra advogados de referência de direito aduaneiro e 

comércio internacional a nível global) e a AIJA – 

International Association of Young Lawyers, comissão 

mailto:catarina.belim@belimcastilho.pt
http://www.belimcastilho.pt/
http://www.vatassociation.org/
https://www.legalcustoms.com/
https://www.legalcustoms.com/


 

 

 

 
  
  

       
        

                  

                               

 de direito fiscal. Desde 2015, Catarina Belim integra a 

lista de árbitros junto do Centro de Arbitragem 

Administrativa – CAAD, Arbitragem Tributária. 

Catarina é, desde Janeiro de 2020, membro do Conselho 

Científico da IVA, um órgão científico que discute o 

sistema harmonizado do IVA ao nível comunitário com o 

objetivo de reportar as suas conclusões à Comissão 

Europeia. Neste contexto, Catarina participa 

atualmente no comité “VAT in the digital age” cujo 

objetivo é reunir e apresentar “boas práticas” no reporte 

da informação por SAF-T, balcão único, faturas 

eletrónicas e declarações periódicas à Comissão Europeia 

no plano de ação da Comissão “Action Plan for a Fair and 

Simple Taxation”.  

Catarina  escreve regularmente em publicações de relevo 

e participa de forma ativa em eventos que promovem a 

discussão e desenvolvimento das matérias fiscais e 

aduaneiras quer como oradora, quer como participante. 

 

Obras publicadas 

• “Bloomberg Tax Country Guide Timor Leste – 

High-Level Explanations and Bloomberg Tax VAT 

Navigator – High Level Explanations”, em 

coautoria com Pedro Seabra Caeiro, publicado 

pelo The Bureau of National Affairs, Inc. 

(Bloomberg BNA), Bloomberg Tax research portal, 

março de 2020;  

• WorldECR’s “Sanctions in Europe”, capítulo para 

Portugal, 2020, que inclui a introdução do regime 

de sanções na EU bem como detalhes sobre os 

regimes nacionais de todos os EM, Noruega e 

Suíça, em coautoria com Pedro Seabra Caeiro, in 

WorldECR, publicação especializada e líder 



 

 

 

 
  
  

       
        

                  

                               

mundial em controlos à exportação e sanções, 

publicada pela D.C. Houghton Ltd., fevereiro de 

2020;  

• “O IVA na Profissão do Advogado”, Revista da 

Ordem dos Advogados, fevereiro de 2019;  

• WorldECR’s “Transit and Transhipment of Dual-

Use Items’s: Portuguese Chapter”, em coautoria 

com Tiago Marreiros Moreira in WorldECR, 

publicação especializada e líder mundial em 

controlos à exportação e sanções, publicada pela 

D.C. Houghton Ltd., setembro de 2016; 

•  “2015: Localização dos Serviços de 

Telecomunicações, dos Serviços de Radiodifusão 

e de Televisão e dos Serviços Eletrónicos”, co-

autoria com Conceição Gamito e Rita Chambel, 

com coordenação Prof. Sérgio Vasques, Almedina, 

2014; 

• “IVA nas transações financeiras: sobre o 

tratamento da gestão de carteiras de títulos”, 

co-autoria com Prof. Dr. Rita de La Feria 

(Universidade de Leeds), Revista de Finanças 

Públicas e Direito Fiscal, Ano 5, N.º 4, 2013; 

• “Repartição das Competências Tributárias: O 

Papel do IVA na Reforma dos Impostos sobre o 

Rendimento Coletivo", em coautoria com Prof. 

Dr. Rita de la Feria, Estudos em Homenagem do 

Professor Saldanha Sanches, vol. IV, Coimbra 

Editora, 2012. 

 

Conferências e Eventos  

• Oradora na série Webinar “The Future of 

International Trade”, organizada pela GLCA em 

cooperação com a ICC Belgium, no painel “Deep 



 

 

 

 
  
  

       
        

                  

                               

Dive, The ending story of Brexit?”, 8 outubro de 

2020; 

• Oradora no seminário anual da Comissão Fiscal da 

AIJA, na qual apresentou os temas (i) “Fairness 

and the rights of the tax-payer – the Portuguese 

tax arbitration system”, Florença, março de 2018 

e (ii) “VAT and Cryptocurrency”, Malta, março de 

2020; 

• Oradora no evento anual “Global Customs & 

Trade organizado pela GLCA - Global Legal 

Customs Association (GLCA), Chicago, março de 

2016, São Paulo, março de 2018, Bruxelas, março 

de 2019; 

• Oradora no evento IVA – International VAT 

Association conferência de outono, com o tema 

“M-payments, e-money e bitcoins: emerging 

horizons?”, Bruxelas, outubro de 2015 e 

“Cryptocurrency”, Estocolmo, outubro de 2018; 

• Oradora no evento Fiscalis da Comissão Europeia 

sobre “VAT Policy in Times of Crisis”, 

coordenação e London School of Economics e 

Prof. Rita de La Feria, Bilbau, maio de 2013. 

 

 


