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Europass-Curriculum 
Vitae 

 

Informação pessoal 

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Belchior de Campos Laires, Jorge 
 

  

Nacionalidade Portuguesa 
  

Data de nascimento 24/11/1967 
  

Sexo Masculino 
  

Área  Consultoria Fiscal 
  

Experiência profissional  
 

Datas Desde 2002 até à data 

Função Tax Director da PricewaterhouseCoopers 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Ingressou no departamento fiscal da PwC em 2002 como consultor fiscal sénior, exercendo desde 
2017 as funções de Tax Director, onde é responsável pelo acompanhamento dos assuntos fiscais de 
clientes de diversas áreas, incluindo instituições financeiras, imobiliárias, serviços, indústria, 
farmacêuticas, etc. Tem larga experiência em direito fiscal internacional, fiscalidade relacionada com 
reestruturação de empresas, preços de transferência, tributação de operações financeiras, tributação 
de empresas e pessoas, fiscalidade relacionada com operações imobiliárias, cumprimento de 
obrigações fiscais e declarativas e processos de contencioso administrativo e judicial em matérias de 
direito fiscal. As principais especialidades técnicas são o IRC, IRS, imposto do selo e os impostos 
sobre o património.       

 

Nome do Empregador PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC  
Web: www.pwc.pt 

  

Datas De 1995 a 2002 

Função  Consultor Fiscal 

Principais atividades e 
responsabilidades 

Quadro do Banco Internacional de Crédito S.A., pertencente ao Grupo Banco Espírito Santo, onde 
exerceu as funções de consultor fiscal interno. As principais responsabilidades referiam-se ao 
acompanhamento fiscal da atividade do Banco, enquadramento fiscal dos produtos e serviços 
bancários, preparação de reclamações fiscais, preparação e patrocínio judiciário dos processos de 
impugnação judicial em matéria fiscal. Supervisor das funções de cumprimento das obrigações fiscais 
do Banco.  

Nome do Empregador Banco Internacional de Crédito S.A., pertencente ao Grupo Banco Espírito Santo  
Web: www.bes.pt 

  

Datas De 1994 a 2002 

Atividade Exercício da advocacia 

Principais atividades  Desenvolveu atividade como advogado, principalmente em processos de natureza fiscal, direito do 
arrendamento, processos-crime e direito da família.    

  

 

Formação académica e 
profissional 

 

http://www.pwc.pt/
http://www.kpmg.com/pt/pt/paginas/default.aspx
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Datas 1992 

Designação da qualificação atribuída Licenciatura em Direito 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Universidade Lusíada de Lisboa 
 

  

  

Datas 1994 

Designação da qualificação atribuída Licença de advocacia 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Ordem dos Advogados 
 

  

 

   

Outra Formação Profissional Programa de Gestão e Liderança para Executivos da Universidade Católica 
 
Curso de formador 
 
Domínio escrito e falado da língua inglesa 
 

  

Outros dados relevantes Autor da obra «Código de Imposto do Selo, anotado e comentado», Alda Editores, 2000 
 
Publica regularmente artigos sobre temas fiscais na imprensa 
 
Publicação de artigos sobre matéria fiscal em revistas internacionais 
 
Formador integrado na PwC Academy 
 
Ministra cursos de formação em temas fiscais, em Portugal e Cabo Verde 
 
Orador em diversas conferências sobre temas fiscais 
 
Declarações em televisão e rádio sobre temas fiscais 
 
 

 

  

  
 

 

 


