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objetivos 
 

Familiarizar os participantes com a Convenção Multilateral (MLI), o seu funcionamento e o modo como 
modifica as Convenções para Evitar a Dupla Tributação celebradas por Portugal. Compreender as 
principais modificações trazidas pela Convenção Multilateral à rede de Convenções para evitar a Dupla 
Tributação celebradas por Portugal. 
 

destinatários 
 

Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, responsáveis pela área contabilística, fiscal e/ou 
financeira, consultores financeiros e legais, advogados, jurisconsultos, analistas, outros profissionais 
interessados. 
 

razões para participar 
 

A participação nesta formação permitirá obter uma compreensão da Convenção Multilateral (MLI) e da 
sua inserção no âmbito das Convenções para evitar a Dupla Tributação celebradas por Portugal, bem 
como das modificações trazidas por este novo instrumento de direito internacional fiscal. A sessão será 
acompanhada com exemplos práticos que facilitarão a discussão das diferentes matérias. 
 

programa 
 

 

1. Modelos de Convenção, Convenções e Convenção Multilateral 

2. A Convenção Multilateral no contexto do BEPS 

3. A aplicação da Convenção Multilateral 

a. O funcionamento da Convenção Multilateral e Cláusulas de Compatibilidade  

b. Línguas que fazem fé e versões consolidadas 

c. Algumas questões relativas à Interpretação da Convenção Multilateral  

4. As disposições da Convenção Multilateral 

5. Entrada em vigor e produção de efeitos 

6. Modificações posteriores e cessação 

7. Impactos na rede portuguesa de CDT 
 
 

preço 
 

ROCs e colaboradores: 40€, outros profissionais: 60€ 
 
Seguirá convite por email para os inscritos para ingressar na plataforma ZOOM. 
 
 

 
 
FORMAÇÃO 
 

A CONVENÇÃO MULTILATERAL (MLI) – INTRODUÇÃO E IMPACTO NAS CDT 
CELEBRADAS POR PORTUGAL 

 

Formação Online 
 

13/01/21   -  9h30 -13h00 
 

Formadores: João Ochôa - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado em fiscalidade, direito fiscal e 
fiscalidade avançada, respetivamente, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e pelo pelo Instituto de Direito Económico Financeiro e 
Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Exerceu a sua atividade como advogado na área da fiscalidade, sendo hoje consultor fiscal na PwC. 
Especializado em tributação internacional, tributação das empresas e dos serviços financeiros, é autor de vários artigos científicos em matéria de fiscalidade.  
Catarina Nunes Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Gestão e Fiscalidade pelo Instituto de 
Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. Senior Tax Manager na PwC, especializada em tributação internacional, é também responsável pelos conteúdos 
técnicos da Inforfisco - base de dados de fiscalidade da PwC, bem como pela área de Knowledge Management Tax da PwC. Professora convidada de fiscalidade 
internacional na Universidade Autónoma de Lisboa. 
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