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INFORMAÇÃO PESSOAL 

 
Nome           FIGUEIREDO, JORGE MANUEL SANCHO 

 
 
 

Nacionalidade           Portuguesa 
 

Data de nascimento           24 de julho de 1965 
 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
• Datas (de – até)           1989 / 2007 

• Nome e endereço do empregador           PricewaterhouseCoopers 
 

 
• Tipo de empresa ou sector           Auditoria, Assessoria Financeira e Assessoria Fiscal 

• Função ou cargo ocupado           Sócio 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

Sócio do departamento de consultoria e assessoria fiscal 
 

 
Especialista em matérias de IRC, tributação internacional, serviços e imobiliário 

 
• Datas (de – até)           1990 / 1992 

• Nome e endereço do empregador           Teixeira Duarte Imobiliária 

• Tipo de empresa ou sector           Imobiliária 

• Função ou cargo ocupado           Departamento financeiro e fiscal 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

Responsável pelo controlo da tributação dos imóveis em sede de Sisa e da Contribuição 
Autárquica, do IRC das sociedades imobiliárias, bem como a análise dos impactos fiscais para 
os clientes particulares. 
Avaliação do modelo fiscal da constituição de um Fundo de Investimento Imobiliário e da 
respetiva Sociedade Gestora 



FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 

 
• Datas (de – até)           1984 / 1989 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa 
de Lisboa. 

 
 

• Datas (de – até)           1994 / 1995 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Pós-Graduação em Gestão e Fiscalidade pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e 
Fiscais de Lisboa. 
 

 
2011 / 2012 

Programa de Alta Direção de Empresas 37ª PADE 

AESE – Escola de Direção e Negócios 
 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

 
PRIMEIRA LÍNGUA             PORTUGUÊS 

 

 
OUTRAS LÍNGUAS 

 
INGLÊS                     FRANCÊS 

• Compreensão escrita           Boa                     Razoável 

• Expressão escrita           Boa                     Elementar 

• Expressão oral           Boa                     Elementar 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 
 

 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 

Com computadores, tipos específicos de 

equipamento, máquinas, etc. 

Utilizador avançado de Windows e MS Office, Lotus Notes e outras ferramentas de gestão 
corrente. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

SELECCIONADA 



ÁREAS PRINCIPAIS DE TRABALHO             Tributação internacional: Normas do direito interno, Convenções de Dupla Tributação, Direito 
Comunitário, Acordos de Trocas de Informação (ex. ATI, FATCA), tributação de sociedades 
“holding”, regime das sociedades estrangeiras controladas, tributação de entidades em 
paraísos fiscais, tributação de “trusts”, preços de transferência e de operações internacionais 
realizadas por grupos multinacionais. 

 
Operações financeiras e de tesouraria das sociedades: apoio no estabelecimento de "cash- 
pooling" e de "netting", operações "back-to-back", aspetos fiscais decorrentes de "project 
finance", "leasing" e "factoring" transfronteiriço e instrumentos financeiros derivados. 

 
Tributação de grupos de sociedades: grupos fiscais (no caso português, RTLC e RETGS), 
reorganização empresarial, liquidação de sociedades, regras de sub-capitalização e tributação 
dos encargos financeiros. 

 
Fusões e aquisições: avaliação das estratégias fiscais relativas à aquisição de empresas 
portuguesas e estrangeiras. 

 
Operações bancárias e tributação de produtos financeiros: tributação bancária, mais 
recentemente da Contribuição Sobre o Setor Bancário, eventual introdução do Imposto sobre as 
Transações Financeiras, operações de securitização de ativos bancários, tributação de títulos 
de dívida pública e de empresas. Análise das questões fiscais decorrentes da tributação dos 
instrumentos financeiros derivados. 
Tributação dos produtos financeiros para investidores sociedades e individuais, residentes e 
não residentes. 

 
Imobiliário: aquisição e venda de imóveis, experiência em "turnkey agreements" em projetos 
imobiliários, tributação de fundos de investimento imobiliários e dos seus investidores. 



OUTRAS ÁREAS            Tributação de imóveis: IMT e IMI. 
 

Tributação de rendimentos de capitais, prediais e de mais-valias em sede de IRS. 
 
 

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS 

E SEMINÁRIOS 

Diversos cursos de formação e seminários realizados pela PricewaterhouseCoopers e por 
entidades terceiras. 
Participação também nos Congressos da IFA em 2012, 2011 e 2010 

 
 

OUTRAS 

INDICAÇÕES 


