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SIMPÓSIO ONLINE 117 

 
Simpósio: 

 
TRIBUTAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: João Sérgio Ribeiro 
Vinculação Institucional: Professor Associado da Escola de Direito da Universidade do 
Minho 
Resumo Curricular: Doutor em Direito (Especialidade Direito Público) pela Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa. LL.M. (Master of Laws) pela London School of 
Economics and Political Science. Licenciado em Direito pela Universidade Católica 
Portuguesa. Realizou o programa Avançado em Direito Fiscal Internacional no International 
Tax Center da Universidade de Leiden. Diretor do Mestrado em Direito dos Negócios Europeu 
e Transnacional. Investigador Principal e Coordenador do Glob (Globalização Democracia e 
Poder), grupo de investigação do JusGov (Centro de Investigação em Justiça e Governação). 
 
Nome da Coordenadora 2: Andreia Isabel Dias Barbosa 
Vinculação Institucional: Professora Auxiliar Convidada da Escola de Direiro da 
Universidade do Minho 
Resumo Curricular: Doutora em Direito (Ciências Jurídicas Públicas), mestre em Direito 
Tributário e licenciada em Direito, pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Assistente 
convidada na Escola de Direito da Universidade do Minho e na Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto. Investigadora do Glob (Globalização Democracia e Poder), e do CEDU 
(Estudos em Direito da União Europeia), grupos de investigação do JusGov (Centro de 
Investigação em Justiça e Governação). 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

A relação entre tributação e direitos humanos é suscetível de ser entendida numa dupla 
perspetiva: numa aceção utilitarista, que concebe os tributos como instrumentos ao serviço da 
concretização de direitos humanos; e à luz de uma conceção ablativa, que vê os tributos como 
uma ameaça a esses mesmos direitos. O simpósio Tributação e Direitos Humanos que aqui se 
propõe procurará contribuir, não só para promover uma consciência acrescida de uma interação 
que, apesar de pouco teorizada, já se verifica na realidade, mas, sobretudo, para promover uma 
simbiose entre esses dois domínios do Direito. Na perspetiva do Direito Tributário, o 
desenvolvimento de uma sensibilidade acrescida relativamente aos direitos humanos servirá de 
referência às políticas fiscais, para que, se não promoverem os direitos humanos, sejam, pelo 
menos, neutras sob esse ponto de vista. Na perspetiva dos direitos humanos, as normas 
tributárias, dado o seu caráter concreto e muito determinado, podem ser vistas como um válido 
instrumento ao serviço da sua proteção, com potencial para lhes conferir uma vitalidade e 
efetividade que muitas vezes não se consegue alcançar no domínio dos instrumentos 
tradicionais, muito marcados por uma dimensão essencialmente principiológica. 

A dualidade de perceções identificada e a especialidade dos domínios em causa, que se 
encontram, já por si, em contacto com âmbitos que não são estritamente associáveis ao Direito, 
assegura uma grande abrangência que potenciará seguramente contributos muito relevantes não 
só jurídicos, mas também de outros domínios científicos afins, como da economia, ciência 
política, entre outros. 
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Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Inglês (X) 
Francês (X) 

Espanhol (X) 
Italiano (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 117 

 
Symposium: 

 
TAXATION AND HUMAN RIGHTS 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: João Sérgio Ribeiro 
Institution: Associated Professor at Law School of the University of Minho 
Curricular Summary: PhD in Public Law (Universidade Nova de Lisboa), Master of Laws 
(The London School of Economics and Political Science), Bachelor of Laws (Portuguese 
Catholic University). He has also attended the Advanced Course in Tax Treaties at the 
International Tax Centre Leiden (Leiden University). Director of the LL.M.in European and 
Transglobal Business Law. Head of Team and Coordinator of Glob (Globalization, Democracy 
and Power), research group JusGov (Research Centre for Justice and Governance). 
 
Name of Coordinator 2: Andreia Isabel Dias Barbosa 
Institution: Invited Assistant Professor at Law School of the University of Minho 
Curricular Summary: PhD in Law (Public Legal Sciences), Master in Tax Law and Law 
Degree, from the Law School of the University of Minho. Invited Assistant Professor at Law 
School of the University of Minho and at the Faculty of Economics of the University of Porto. 
Researcher of Glob (Globalization, Democracy and Power) and CEDU (European Union Law 
Studies), research groups JusGov (Research Centre for Justice and Governance). 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

The relationship between taxation and human rights can be understood from a double 
perspective: in a utilitarian sense, which conceives taxes as instruments to protect human rights; 
and in light of an ablative conception, which sees taxes as a threat to those rights. The 
Symposium on Taxation and Human Rights proposed here seeks to create greater awareness of 
the interplay between taxes and human rights, even if theoretical elaborations on that interaction 
are scarce, and, above all, it will seek to promote a symbiosis between these two areas of Law. 
From the perspective of Tax Law, an increasing attunement to the development of human rights 
will serve as a reference for tax policies. Even if these policies do not promote human rights, 
they should, at least, be neutral from that point of view. Under the perspective of human rights, 
tax rules, given their concrete and very determined character, can be seen as a valid instrument 
to protect those rights, with the potential to lend them the vitality and the effectiveness 
traditional instruments, very much based on principles, often lack. 

The duality of perceptions identified and the fact that they are not restricted to the area 
of Law alone allows a wider range of relevant contributions, not only legal, but also from other 
related scientific domains, such as economics, political science, amongst others. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
French (X) 
Spanish (X) 
Italian (X) 

 
 



VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
DE COIMBRA: uma visão transdisciplinar. 

12 a 14 de outubro de 2021 – Coimbra/Portugal 

        www.cidhcoimbra.com        contact@cidhcoimbra.com                @cidhcoimbra 

 
SIMPOSIO EN LÍNEA 117 

 
Simposio: 

 
TRIBUTACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: João Sérgio Ribeiro 
Vinculación Institucional: Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Minho. 
Resumen curricular: Doctor en Derecho (Especialidad en Derecho Público) por la Facultad 
de Derecho de la Universidade Nova de Lisboa. LL.M. (Máster en Derecho) por la London 
School of Economics and Political Science. Licenciado en Derecho por la Universidad Católica 
Portuguesa. Completó el Programa Avanzado en Derecho Tributario Internacional en el Centro 
Tributario Internacional de la Universidad de Leiden. Director del Máster en Derecho Mercantil 
Europeo y Transnacional. Investigador Principal y Coordinador de Glob (Globalización, 
Democracia y Poder), grupo de investigación de JusGov (Centro de Investigación en Justicia y 
Gobernanza). 
 
Nombre del Coordinador 2: Andreia Isabel Dias Barbosa 
Vinculación Institucional: Profesora asistente invitada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Minho 
Resumen curricular: Doctora en Derecho (Ciencias Jurídicas Públicas), Máster en Derecho 
Tributario y Licenciada en Derecho, por la Escuela de Derecho de la Universidad del Minho. 
Profesora auxiliar invitada  en la Universidad de Minho y en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Porto. Investigadora de Glob (Globalización, Democracia y Poder) e CEDU 
(Estudios de Derecho de la Unión Europea) grupos de investigación de JusGov (Centro de 
Investigación en Justicia y Gobernanza). 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

La relación entre tributación y derechos humanos puede entenderse desde una doble 
perspectiva: en un sentido utilitario, que concibe los impuestos como instrumentos al servicio 
de la realización de los derechos humanos; ya la luz de una concepción ablativa, que ve los 
impuestos como una amenaza a esos mismos derechos. El Simposio Tributación y Derechos 
Humanos que aquí se propone buscará contribuir, no solo a promover una conciencia 
acrecentada por una interacción que, aunque poco teorizada, ya se está produciendo en la 
realidad, sino, sobre todo, a promover una simbiosis entre estos dos ámbitos de actuación. 
Desde la perspectiva del Derecho Tributario, el desarrollo de una mayor sensibilidad hacia los 
derechos humanos servirá de referencia para las políticas fiscales, de modo que, si no 
promueven los derechos humanos, sean, al menos, neutrales desde este punto de vista. En la 
perspectiva de los derechos humanos, las normas tributarias, dado su carácter concreto y muy 
determinado, pueden verse como un instrumento válido al servicio de su protección, con el 
potencial de otorgarles una vitalidad y efectividad que muchas veces no se puede lograr en los 
instrumentos tradicionales, muy marcados por una dimensión esencialmente basada en 
principios. 

La dualidad de percepciones identificadas y la especialidad de las áreas en cuestión, que 
por sí mismas ya están en contacto con áreas que no están estrictamente asociadas al Derecho, 
asegura un amplio alcance que sin duda potenciará aportes muy relevantes, no solo legales, sino 
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también de otros dominios científicos afines, como la economía, las ciencias políticas, entre 
otros. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Francés (X) 
Español (X) 
Italiano (X) 


