
 

1. 

M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome  PINTO COELHO, ANTÓNIO AMÉRICO FELGUEIRAS SEABRA 
 

Nacionalidade  Portuguesa 
 

Data de nascimento  12 DE ABRIL DE 1976 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

• Datas (de – até)  1-10-2008 até à presente data 
• Nome e endereço do 

empregador 
 KPMG & Associados, SROC, S.A. 

Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 8.º, 1069-006 Lisboa 
• Tipo de empresa ou sector  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

 Função ou cargo ocupado  Sócio 
• Principais 

responsabilidades 
 - Co-responsável pelo grupo de Corporate Tax do departamento de consultoria 

fiscal da KPMG; 
- Assessoria fiscal corrente de grupos económicos nacionais e multinacionais;  
- Assessoria fiscal no âmbito de processos de contencioso tributário; 
- Responsável por diversos projectos de conversão das demonstrações financeiras 
para o Sistema de Normalização Contabilística; 
- Responsável por trabalhos no âmbito do cumprimento de obrigações de natureza 
contabilístico-fiscal. 
 

• Datas (de – até)  1-10-2006 a 30-09-2008 
• Nome e endereço do 

empregador 
 KPMG & Associados, SROC, S.A. 

Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 8.º, 1069-006 Lisboa 
• Tipo de empresa ou sector  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
• Função ou cargo ocupado  Gerente Sénior 

• Principais 
responsabilidades 

 - Responsável pela gestão de um sub-grupo do departamento de consultoria fiscal 
dedicado à prestação de serviços a grandes grupos económicos portugueses; 
- Assessoria fiscal corrente de grupos económicos nacionais e multinacionais;  
- Assessoria fiscal no âmbito de processos de contencioso tributário; 
- Gestão de diversas equipas em diferentes trabalhos associados ao cumprimento 
de obrigações de natureza contabilístico-fiscal; 
- Gestão de diversas equipas da KPMG que prestavam serviços de auditoria fiscal a 
diversos grupos não financeiros. 
 

• Datas (de – até)  1-10-2004 a 30-09-2006 
• Nome e endereço do 

empregador 
 KPMG & Associados, SROC, S.A. 

Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 8.º, 1069-006 Lisboa 
• Tipo de empresa ou sector  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
• Função ou cargo ocupado  Gerente 

• Principais 
responsabilidades 

 - Assessoria fiscal corrente de grupos económicos nacionais e multinacionais; 
- Assessoria fiscal no âmbito de processos de contencioso tributário; 
- Gestão de diversas equipas em diferentes trabalhos associados ao cumprimento 
de obrigações de natureza contabilístico-fiscal; 
- Gestão de diversas equipas da KPMG que prestavam serviços de auditoria fiscal a 
diversos grupos não financeiros. 
 

 



 

2. 

• Datas (de – até)  1-10-2001 a 30-09-2004 
• Nome e endereço do 

empregador 
 KPMG - Auditores, S.A. 

Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 11.º, 1069-006 Lisboa 
• Tipo de empresa ou sector  Empresa prestadora de serviços de auditoria 
• Função ou cargo ocupado  Senior 

• Principais 
responsabilidades 

 - Assessoria fiscal corrente de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras; 
- Assessoria fiscal no âmbito de processos de contencioso tributário; 
- Assessoria fiscal corrente de grupos económicos nacionais e multinacionais; 
- Liderança de equipas em trabalhos associados ao cumprimento de obrigações de 
natureza contabilístico-fiscal; 
- Liderança de equipas da KPMG que prestavam serviços de auditoria fiscal a 
grupos financeiros. 

 
• Datas (de – até)  13-9-1999 a 30-09-2001 

• Nome e endereço do 
empregador 

 KPMG - Auditores, S.A. 
Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 11.º, 1069-006 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Empresa prestadora de serviços de auditoria 
• Função ou cargo ocupado  Assistente 

• Principais 
responsabilidades 

 - Assessoria fiscal corrente de instituições de crédito e sociedades financeiras; 
- Assessoria fiscal no âmbito de processos de contencioso tributário; 
- Participação em trabalhos associados ao cumprimento de obrigações de natureza 
contabilístico-fiscal de instituições de crédito e sociedades financeiras; 
- Integração nas equipas da KPMG que prestavam serviços de auditoria fiscal a 
diversos grupos financeiros. 

 
FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 
 

• Datas (de – até)  15-10-2003 a 31-12-2004 
• Nome e tipo da organização 

de ensino ou formação 
 Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 - Direito civil, comercial e das sociedades comerciais 
- Contabilidade financeira 
- Fiscalidade 
- Auditoria 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Revisor Oficial de Contas 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 N/A 

 

• Datas (de – até)  10/2000 – 03/2001 
• Nome e tipo da organização 

de ensino ou formação 
 INDEG/ISCTE 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 - Fiscalidade 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Especialização em Fiscalidade 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 16 valores 

 

• Datas (de – até)  09/1994 – 07/2009 
• Nome e tipo da organização 

de ensino ou formação 
 Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 - Economia 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 14 valores 



 

3. 

 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 
 

PRIMEIRA LÍNGUA  PORTUGUÊS 

 
OUTRAS LÍNGUAS 

 

  INGLÊS 
• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Excelente 
• Expressão oral  Excelente 

 
 

  FRANCÊS 
• Compreensão escrita  BOM 

• Expressão escrita  ELEMENTAR 
• Expressão oral  ELEMENTAR 

 
 

  ESPANHOL 
• Compreensão escrita  BOM 

• Expressão escrita  ELEMENTAR 
• Expressão oral  ELEMENTAR 

 
 


