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 Luís Castilho 

O Luís Castilho é licenciado em Direito pela Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa, tendo obtido o 

grau de Mestre em Direito e Gestão pela Faculdade de 

Direito e pela Católica Lisbon School of Business & 

Economics da Universidade Católica Portuguesa. 

O Luís Castilho é Advogado, desde 2009, tendo uma vasta 

experiência profissional na área do Direito Fiscal e 

Aduaneiro português.  

Iniciou a sua atividade profissional em 2009 como 

Advogado na Área de Prática de Direito Fiscal da PLMJ - 

Sociedade de Advogados, RL, atividade que manteve até 

2015. 

Entre 2015 e 2018 foi consultor fiscal na área de Tax em 

Financial Services da Deloitte & Associados, SROC S.A. 

Entre  2019 e 2021, o Luís Castilho foi Adjunto do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nos XXI e XXII 

Governos Constitucionais de Portugal. 

Durante este período o Luís Castilho foi responsável por 

coordenar diversos grupos de trabalho que estiveram na 

base de importantes reformas fiscais. 

Aos 35 anos, o Luís Castilho cofundou o escritório BELIM 

CASTILHO com a Catarina Belim, exclusivamente 

dedicado ao Direito Fiscal e Direito Aduaneiro.  

No escritório, o Luís Castilho presta assessoria aos 

clientes nas áreas dos impostos sobre o rendimento, 

património e demais impostos diretos. 

O Luís Castilho é membro de diversas associações 

internacionais e nacionais de profissionais especializados 

na área do Direito Fiscal. 

mailto:luis.castilho@belimcastilho.pt
http://www.belimcastilho.pt/


 

 

 

 
  
  

       
        

                  

                               

O Luís Castilho 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 orador, quer como 

participante.  

 

Trabalhos publicados  

Autor de diversas obras e artigos, designadamente: 

▪ “Regime dos Vouchers no IVA”, publicado na 

Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal – Ano 

IV - Número 2 - verão, Almedina; 

▪ “Game Changer: O novo regime fiscal dos OIC”, 

publicado no Jornal i, no dia 1 de junho de 2015; 

▪ “A Regulação do Short Selling” publicado em 2010 

no Repositório da Universidade Católica de 

Portugal; 

▪ “IRS: atingimos o limite constitucional?”, 

publicado no Jornal Público, no dia 23 de outubro 

de 2012; 

▪ “Taxas e Contribuições Sectoriais”, publicado na 

coleção “O Sector das Telecomunicações e o Novo 

Regime das Taxas de Espectro Radioelétrico” 

(Obra Coletiva), Edição Livraria Almedina, 

Coimbra, 2013; 

▪ “Portugal’s new online gaming regulations fill 

legal vacuum”, publicado no World Online 

Gambling Law Report, edição online de novembro 

de 2013; 

▪ “Court of Justice of the European Union on the 

concept of ‘court or tribunal of a Member State”, 

publicado na Kluwer’s ITA ,October 2014 Report; 

 



 

 

 

 
  
  

       
        

                  

                               

▪ “Tribunal Constitucional contraria Autoridade 

Tributária”, publicado na Vida Económica, em 17 

de abril de 2014; 

▪ “Portugal’s new CIU tax regime: a tax relief 

opportunity for non-resident CIU?”, publicado em 

Vida Imobiliária em 2015; 

▪ Capítulo de Impostos em “Arte e Direito”, 

publicado na Coleção PLMJ, Volume X, Almedina; 

▪ “What Can We Infer From The Ascendi Case?”, 

publicado na Revista do CAAD sobre Arbitragem 

Tributária n.º 2, janeiro de 2015; 

▪ "Taxation in the Real Estate Sector From the 

Perspective of the Small Investor", publicado em 

Exclusive Guide of Property Developers & 

Investors 2015; 

▪ "100 anos de Arbitragem – Os casos essenciais 

comentados", publicado na Coleção PLMJ, Volume 

IX, Almedina; 

 

 


