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A relevância da estabilidade do 
sistema fiscal é hoje assumida 
como a ferramenta de garante 
do investimento nas empresas 
nacionais. Com a aprovação do 
Orçamento do Estado para 2020, 
é importante analisar se o legislador 
procura esta estabilidade ou 
se tal expetativa está ainda por 
concretizar. 

Para discutir o tema e partilhar as 
principais perspetivas para o ano de 
2020, a PLMJ está a organizar um 
evento que conta com a participação 
de especialistas e académicos nas 
áreas da Economia e Fiscalidade. 
Francisca Guedes de Oliveira, 
Docente da Católica Porto Business 
School e conselheira do Conselho 
Económico e Social, falará sobre 
a sua visão geral do Orçamento do 
Estado e respetiva estratégia para as 
empresas nacionais.
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09H00 REGISTO & CAFÉ

09H30 BOAS VINDAS

Miguel C. Reis, sócio e  
co-coordenador da área de Fiscal e 
diretor do escritório do Porto da PLMJ

09H45 PAINEL DE DISCUSSÃO 

Rui Neves, coordenador da 
delegação do Porto do jornal de 
Negócios

Francisca Guedes de Oliveira, 
Docente da Católica Porto Business 
School e conselheira do Conselho 
Económico e Social 

João Velez de Lima, sócio na área 
de Fiscal da PLMJ

10H30 NETWORKING 



ORADORES 

Miguel C. Reis

Sócio e co-coordenador da área de Fiscal e diretor do escritório do Porto da PLMJ

Miguel C. Reis é sócio e co-coordenador da área de Fiscal e diretor do escritório 
do Porto. Com mais de 30 anos de experiência, a sua experiência cobre todos 
os impostos diretos, em particular IRC, mas também IVA e Selo. Tem uma extensa 
experiência de aconselhamento em processos de fusões e aquisições, cisões 
e outras reestruturações societárias, transações em mercados de capitais, 
reorganizações societárias, transações de private equity e de financiamento 
por capital ou dívida, bem como em operações de financiamentos estruturados, 
titularizações e outros tipos de financiamento. 

Rui Neves

Coordenador da delegação do Porto do jornal de Negócios

Rui Neves é jornalista desde 1992 e é o atual coordenador da delegação do Porto 
do jornal de Negócios, tendo iniciado a sua carreira no diário “O Primeiro de Janeiro”. 
Foi correspondente no Porto da agência Reuters, tendo também passado pela 
redação do semanário “Vida Económica”.

Francisca Guedes de Oliveira

Docente da Católica Porto Business School e conselheira do Conselho Económico 
e Social

Francisca Guedes de Oliveira é Economista, Docente da Católica Porto Business 
School, onde leciona desde 2007 e conselheira do Conselho Económico e Social. 
O seu passado académico incluir uma licenciatura em Economia pela Faculdade 
de Economia do Porto e um doutoramento na mesma área, pela Nova School 
of Business and Economics.  

João Velez de Lima

Sócio na área de Fiscal da PLMJ

João Velez de Lima é sócio na área de Fiscal. Com mais de 17 anos de experiência, 
João tem sido responsável pela coordenação e acompanhamento fiscal 
de diversos processos de internacionalização de grupos empresariais, operações 
de M&A e de reorganização societária, bem como de processos de due diligence 
e na área de compliance fiscal. Tem publicado diversos artigos, sendo habitualmente 
destacado pelos principais diretórios internacionais.
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