
CURRICULUM VITAE 

 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

Nome: Jorge Herberto da Costa Ramos Martins. 

Nome profissional: Jorge Costa Martins. 

 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: 

 

- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no 

ano de 1994 (Curso 1989/94, com média final de 13 valores). 

- Mestrado em Direito, na área de ciências jurídico-económicas, na Universidade 

Católica de Lisboa (conclusão em 2003, com média final de 16 valores); 

-  Pós-Graduação em Fiscalidade, no Instituto Superior de Gestão (2004/05, com 

média final de 17 valores); 

- Inscrito na Ordem dos Advogados desde Janeiro de 1997 (classificação final de 

Muito Bom). 

 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL: 

 

Outubro de 1994 – Janeiro de 1997: Estagiário de Advocacia, tendo como patrono o 

Exmo. Senhor Dr. Valentim Ramalho Rodrigues; 

Setembro de 1997 - Fevereiro de 2001: Prestação de consultadoria Jurídica, na 

Direcção Geral do Património (Ministério das Finanças); 

Março de 2002 - Setembro de 2003: Sócio da Sociedade de Advogados “ULRICH, 

COSTA MARTINS & ASSOCIADOS”; 

Desde Setembro de 2003: Sócio da Sociedade de Advogados “CTSU – SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, R.L.”. 

 

ÁREAS DE ACTIVIDADE (Principais): 

• Direito Fiscal, nomeadamente com a elaboração de pareceres, e a assessoria 

jurídico-fiscal a empresas e a particulares, a elaboração de contratos, a intervenção 

em processos de fusão e cisão, e em diversas legal due diligence.  

• Procedimento tributário, incluindo a elaboração de pedidos de informação 

vinculativa, exercício de direitos de audição prévia, pedidos de 2.ª avaliação 



patrimonial, recursos hierárquicos, reclamações graciosas, pedidos de revisão do 

acto tributário e pedidos de revisão da matéria colectável.  

• Processo tributário, incluindo a elaboração de peças processuais, nomeadamente 

a elaboração de impugnações judiciais, oposições à execução fiscal, pedido de 

constituição de tribunal arbitral, intervenção nas audiências de discussão e 

julgamento e elaboração das respectivas alegações, bem como a interposição de 

recursos e elaboração de alegações junto dos tribunais superiores. 

• Processo contra-ordenacional tributário, incluindo a elaboração da defesa de 

arguidos e interposição de recurso judicial das decisões de aplicação das coimas.  

• Corporate, M&A and Financial Law", incluindo matérias de Direito das Sociedades 

Comerciais com participação nomeadamente em "project finance", reestruturação 

jurídico-financeira de empresas incluindo fusões, privatizações, diversas operações 

de financiamentos internos e externos, e elaboração de pareceres, contratos e 

negociações nas referidas áreas. 

• Direito Comercial, incluindo nomeadamente as áreas dos contratos de distribuição, 

agência, concessão e franchising. Elaboração de pareceres e de contratos. 

• Direito Civil, elaboração de pareceres e de contratos, incluindo, arrendamentos e 

locação financeira. 

 

 

 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL: 

 

• Curso sobre a Contratação Pública - Forum Mercados Públicos: 

   Project Finance – Julho 1998; 

• O Euro e a Política Económica Portuguesa, Ministério das Finanças, Maio 98; 

•  A Reforma Fiscal, Fisco, Fevereiro 2001; 

• O Centro Internacional de Negócios da Madeira. Presente e Futuro, SDM, Junho 

2003; 

• Curso sobre Procedimento e Processo Tributário, OA;Julho de 2003; 

•  IVA no Sector Imobiliário, Deloitte, Fevereiro de 2007; 

• Regime Fiscal das Sociedades de Advogados, OA, Novembro 2009 e Janeiro 

2010; 

• Conferências de Orçamento de Estado, Deloitte, desde o ano de 2006; 

• A reforma fiscal em Angola, PWC, Abril de 2012; 



• Fiscalidade – Procedimento e Processo Tributário, Deloitte, Junho de 2013. 

 

OUTROS DADOS: 

 

- ORDEM DOS ADVOGADOS: 

Formação na área de Práticas Processuais Tributárias (Cursos em Abril de 2012, 

Novembro de 2012 e Outubro de 2013); 

Membro do Júri de Provas de Agregação (2006, 2007, 2008 e 2009 e 2012 e 2014); 

Membro da Equipa de Correcção dos Exames e dos Recursos dos Exames 

Nacionais de Avaliação e Agregação, na área de Práticas Processuais Tributárias 

(2012 e 2013). 

 

- IDIOMAS  

Fluência das línguas inglesa e francesa, faladas e escritas; 

Fluência da língua espanhola, falada; 

 

Lisboa, 21 de Março de 2014 

 

Jorge Costa Martins 


