CURRICULUM VITAE

Nome: Álvaro de Azevedo Marques Caneira.
Nacionalidade: Portuguesa.
Profissão: Advogado e Consultor nas áreas do comércio internacional, aduaneira e fiscal
e Árbitro Tributário desde 2011 (toda a área fiscal).
Habilitações: Licenciado em Direito (Universidade Clássica de Lisboa) e Pós-graduado
em Direito Comunitário (Universidade Católica) e em Fiscalidade (Instituto Superior de
Gestão).
Atividade profissional: (Súmula das áreas profissionais aduaneira e fiscal):
2011 até à atualidade (2021) – Acresce à atividade desenvolvida desde 1996 a área da
arbitragem tributária, com mais de uma centena de arbitragens realizadas, quer como
árbitro singular quer integrando coletivos, cobrindo toda a área fiscal, nacional e
internacional.
2001/2021 – Exercício de consultoria e advocacia nas áreas do comércio internacional,
aduaneira e tributária; intervenções no TJUE sobre as questões da “classificação
pautal”e do “princípio da participação / direito de defesa”; orador em conferências
sobre as temáticas aduaneiras, do imposto automóvel, dos impostos especiais de
consumo, da responsabilidade fiscal dos administradores e gerentes, do contencioso
fiscal e da criminalidade fiscal e aduaneira.
2000 – Coautor do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), Anotado e
Comentado, Vislis/2000.
1999 – Membro da Comissão Ministerial que elaborou o Código dos Impostos Especiais
de Consumo (sobre produtos petrolíferos, tabacos, bebidas alcoólicas e álcool).
1997/1998 – Coordenador de um curso de pós-graduação em fiscalidade no Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) tendo ministrado a cadeira de Direito
Fiscal.
1996/1999 – Advogado e Consultor da Sociedade de Advogados “PLMJ-A.M.Pereira,
Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados” (PLMJ); Coautor do livro “Impostos
Especiais de Consumo – 1996”; Coautor do “Estudo Sobre os Modelos de Preços e Taxas

dos Produtos Petrolíferos”, elaborado em 1998 para o Ministro das Finanças;
Colaborador de várias publicações especializadas em temas de direito e de fiscalidade.
1995/1996 – Curso de pós-graduação em Fiscalidade no Instituto Superior de Gestão
(ISG).
1992/1995 – Na Direcção-Geral das Alfândegas, coautor da transposição da legislação
comunitária (diretivas) relativa aos impostos especiais de consumo, bem como da
implementação dos serviços administrativos e técnicos respetivos.
1992 – Assessor do presidente do Grupo de Questões Económicas e Financeiras e do
presidente do Grupo Ad Hoc para a Abolição das Fronteiras, durante a 1.ª presidência
portuguesa da Comunidade Europeia no 1.º semestre de 1992.
1989/1991 –Reorganização do sector de benefícios fiscais aduaneiros da Direção-Geral
das Alfândegas.
1986/1988 – Adaptação do Direito Aduaneiro Comunitário à realidade portuguesa, em
consequência da adesão de Portugal à CEE; Colaboração na implementação dos novos
regimes aduaneiros e nos respetivos procedimentos de aplicação.
1986 – 1.º classificado no (maior) concurso externo de admissão às alfândegas
portuguesas para a categoria de Verificador Superior, realizado em 1985, quando da
adesão de Portugal à CEE.
1985/1986 – Curso de pós-graduação em Direito Comunitário na Universidade Católica
de Lisboa (UCL).
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