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PERFIL 

 

Advogado especialista em fiscalidade com experiência na consultoria a empresas e 
indivíduos nos vários impostos e a entidades do sector público em matérias de política 
fiscal. Orador em diversos eventos de formação e autor de diversos artigos em matéria 
de fiscalidade nacional e internacional. Experiência em diversos países de língua oficial 
portuguesa, com particular incidência em Portugal e Angola 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

SÓCIO                                                   2016-(...) 

JCG ADVOGADOS 

Sócio fundador da sociedade e responsável pela coordenação da área de prática de 
ficalidade e contabilidade da sociedade. Foco na prestação de assessoria jurídica a 
empresas e indivíduos em sede dos diversos impostos e na estruturação de operações 
internacionais  

 

CONSULTOR ESPECIALISTA                               2010-2012 e 2014-2016 

MCKINSEY & COMPANY 

Consultor especialista da equipa da McKinsey & Company afecto à Prática de Sector 
Público em países em desenvolvimento. Experiência em projectos de reforma fiscal e 
responsável pelo apoio técnico em matérias de fiscalidade angolana e de fiscalidade 
internacional. Prestação de apoio técnico a vários projectos de transformação de 
administrações tributárias em países emergentes  

 

ADVOGADO                  2012-2014 

RFF & ASSOCIADOS 

Assessoria jurídico-fiscal em matérias de contencioso fiscal e planeamento fiscal, tanto 
no plano doméstico como no plano internacional, em Portugal, Angola, Moçambique e 
outros países de língua oficial portuguesa 

 

CORRESPONDENTE FISCAL              2011-Presente 

INTERNATIONAL BUREAU FOR FISCAL DOCUMENTATION (IBFD) 

Associado especialista em assuntos de fiscalidade nacional e internacional e assuntos 
de investimento para a jurisdição portuguesa e angolana 

 

PROFESSOR ASSISTENTE                  2010 

INTERNATIONAL TAX CENTER – LEIDEN UNIVERSITY 

Responsável por leccionar seminários e aulas de apoio nos cursos de “Key Concepts of 
International Taxation” e “Tax Treaties” numa das mais conceituadas escolas de 
fiscalidade a nível internacional 

 

ADVOGADO ESTAGIÁRIO           2006-2009 



 

 

MIRANDA CORREIA AMENDOEIRA & ASSOCIADOS 

Assessoria jurídico-fiscal em matérias de contencioso fiscal e planeamento fiscal, tanto 
no plano doméstico como no plano internacional, em Portugal, Angola, Moçambique e 
outros países de língua oficial portuguesa 

 

EXPERIÊNCIA ACADÉMICA 

 

ADV. LLM IN INTERNATIONAL TAXATION              2010 

INTERNATIONAL TAX CENTER – LEIDEN UNIVERSITY 

 

PÓS-GRADUÇÃO EM FISCALIDADE         2008 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

 

PÓS-GRADUÇÃO AVANÇADA EM PLANEAMENTO FISCAL             2006 

IDEFF – FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

LICENCIATURA EM DIREITO (MENÇÃO JURÍDICO-ECONÓMICAS)     2006 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

PUBLICAÇÕES 

 

 
Energy Law in Portugal: five questions on the “state of the art”, ICJP/CIDP, 2016 
 

International aspects of the new Portuguese corporation income tax regime: 
enhancing tax competition in the European market, European Taxation, 2014 
 

Arbitragem tributária em Portugal: Um novo modelo de resolução de litígios, in 
The Comparative Law Yearbook of International Business, Volume 35, 2014 
 

A (não) residência fiscal no Código do IRS e os seus requisitos: do conceito legal 
à distorção administrativa, Cadernos de Justiça Tributária, 2014 
 

The corporate income tax reform in Portugal: tax simplification and investment 
promotion, Intax, 2013 
 

A reforma do IRC e as suas linhas orientadoras, in Advocatus, 2013 
 
Síntese dos Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (contribuição 

regular), in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal 
 
“LoB Clauses and EU Law”, in European Taxation, Fevereiro/Março, 2011 

 
“Situações Triangulares, estabelecimentos estáveis e não-discriminação”, in 
Revista Fiscalidade, n.º 31 

 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fibfd%2Esirsidynix%2Enet%2Euk%2Fuhtbin%2Fcgisirsi%2F%3Fps%3D9G727IsDDJ%2FIBFD%2F190670020%2F5%2F0&urlhash=y3RJ&trk=prof-publication-title-link
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fibfd%2Esirsidynix%2Enet%2Euk%2Fuhtbin%2Fcgisirsi%2F%3Fps%3D9G727IsDDJ%2FIBFD%2F190670020%2F5%2F0&urlhash=y3RJ&trk=prof-publication-title-link


 

 

 
CONFERÊNCIAS 

 

 
Formador do Centro de Estudos Judiciários de Portugal sobre o tema “A 
dedutibilidade de prejuízos em operações de fusão, cisão e entrada de activos” 

 
Orador convidado pela AIPN (Association of International Petroleum Negotiators) 
em matéria de fiscalidade do sector petrolífero em Angola 

 
Orador convidado pela Oil & Gas Academy em matéria de fiscalidade do sector 
petrolífero em países africanos 

 

DISTINÇÕES 

 

Nota final mais elevada na Pós-Gradução Avançada em Planeamento Fiscal 

para o ano académico de 2005/2006 

 

Leiden Excellence Scholarship (LExS) para o ano académico de 2009/2010  

 

Distinguido como Tax Controversy Leader pela International Tax Review em 

2017 


