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CURRICULUM

Miguel C. Reis possui cerca de 30 anos de experiência em tributação nacional e internacional. O seu
papel incluiu a participação em todos os aspectos dos negócios dos seus clientes, com ênfase nas suas
áreas  de  prática.  Assessorou  inúmeras  operações,  incluindo:  fusões  (nacionais  e  transnacionais),
aquisições e alienações, reorganizações e reestruturações nos sectores comercial, industrial, financeiro e
dos serviços; investimento estrangeiro (inbound e outbound), a internacionalização de empresas; project
finance, titularizações e colocações de capital e de dívida nacionais e internacionais (tanto do lado dos
colocadores como dos subscritores), IPOs e outras transacções de mercado de capitais, operações de
private  equity (tanto  do  lado  dos  adquirentes  como  dos  alienantes),  bem  como  transacções  de
cross-border  leasing;  planos  de  aquisição  e  de  opção  nacionais  e  internacionais  sobre  acções,
planeamento e estruturação patrimonial para  high-net-worth individuals, assessoria fiscal do dia-a-dia a
empresas e instituições financeiras. Coordenou ainda transacções de grande dimensão (incluindo em
muitos  casos  os  respectivos  processos  de  due diligence)  que envolveram várias  áreas  de  prática  e
consultores externos de várias especialidades.

Miguel C.  Reis  participa  regularmente como  orador em  questões fiscais  em várias  conferências e
seminários. Também administra seminários em cooperação com escolas de direito e negócios. Publicou
vários artigos sobre questões fiscais.

É  membro da  Ordem  dos  Advogados,  da  Associação  Fiscal Portuguesa,  da  Associação  Fiscal
Internacional (IFA) e da União Internacional dos Advogados (UIA).

Miguel C. Reis  consta da Best Lawyers (www.bestlawyers.com)  para a área fiscal em Portugal desde
2010 e foi premiado como o Advogado do Ano 2014 na categoria da área fiscal.

Foi premiado mais de uma vez como Advogado Fiscal do ano, e foi recentemente reconhecido pelo IBFD
como Recognised Leader in Corporate Tax.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PLMJ – Sociedade de Advogados Junho 2014 – Presente
Porto, Portugal

PLMJ é uma Sociedade de Advogados líder em Portugal e afirmou-se como uma referência da Advocacia
nacional  pelo  seu  dinamismo,  capacidade de inovação  e  qualidade dos  seus  serviços.  PLMJ é  um
escritório full-service que aposta na especialização e cobre todas as áreas do Direito.

Sócio, Área de Prática de Direito Fiscal

Lidera, no Porto, a equipa de advogados que prestam serviços na área do direito fiscal a empresas
e indivíduos.  Atribui e analisa todo o trabalho fiscal, nacional e internacional, e treina advogados
juniores.
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GARRIGUES Septembro 2006 – Maio 2014
Porto, Portugal

A maior firma de advogados da Europa Continental. A maior firma de advogados do mundo na área fiscal.

A Garrigues é uma firma de advogados full-service, independente, oferecendo uma abordagem integrada
ao serviço que presta aos clientes.

Sócio, Área de Prática de Direito Fiscal | Sócio Director do escritório do porto

Liderou uma equipa  de  advogados que prestava serviços jurídicos  completos para empresas  e
indivíduos  de  alto  património.  Distribuía  e  revia  todo  trabalho  fiscal  nacional  e  internacional  e
formava advogados juniores.

Como Sócio  Director  do  escritório,  também  distribuía  todo trabalho entrado de  outras  áreas de
prática para os respectivos departamentos.

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA Septembro 2004 – Agosto 2006
Porto, Portugal

A Cuatrecasas é uma referência internacional, líder para todas as questões jurídicas em Espanha e uma
das  mais  importantes  de  Portugal,  com  reconhecida  experiência  em  todas  as  áreas  do  direito
empresarial.

Director, Área de Prática de Direito Fiscal

Liderou a  equipa  de  advogados que prestava serviços  Região  Norte,  na  área  fiscal  nacional  e
internacional,  para empresas e  clientes de alto património. Distribuía e revia todo trabalho fiscal
nacional e internacional e formava advogados juniores. Era o responsável do Porto da Área Fiscal.

Arthur Andersen | Deloitte Janeiro 1991 – Agosto 2004
Porto, Portugal (Desde Maio 2002, Deloitte)

A Arthur Andersen foi uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, na área fiscal e em
serviços de consultoria,  até ao seu desaparecimento no início de 2002.  Em Maio de 2002, a Arthur
Andersen em Portugal integrou a Deloitte, hoje a maior rede de serviços profissionais do mundo na área
fiscal, consultoria, e auditoria.

De Sénior a Sócio, Área Fiscal | Responsável da Área Fiscal do Escritório do Porto

Integrou a empresa como Consultor Sénior na área fiscal, no escritório de Lisboa, trabalhando em
tributação nacional  e internacional.  Regressou ao Porto para liderar  uma equipe de consultores
fiscais, na área da prestação de serviços fiscais nacionais e internacionais a empresas e clientes de
elevado  património.  Distribuía  e  revia  todo  trabalho  fiscal  nacional  e  internacional  e  formava
profissionais  menos  experientes.  Na  Arthur  Andersen  foi  Director  Associado  do  European  Tax
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Training (EMEIA). Tornou-se Sócio em Setembro de 1999. Era o Sócio Director da área de Prática
Fiscal do Porto.

KPMG Peat Marwick Abril 1988 – Dezembro1990
Porto, Portugal

A KPMG é uma das maiores redes de serviços profissionais do mundo na área da auditoria, impostos e
serviços de consultoria.

Staff Fiscal

Adquiriu  conhecimentos  das  operações  dos  clientes,  processos  e  objectivos  de  negócios,
implementado  compromissos  do  cliente  do  início  ao  fim  (planeamento,  execução,  direcção  e
conclusão  de  projectos  fiscais),  geriu  orçamentos,  supervisionou,  treinou  e  orientou  outros
profissionais e estagiários em projectos fiscais, reviu declarações fiscais preparadas pela equipa – e
preparou  algumas  mais  complexas  –  fez  recomendações  sobre  oportunidades  de  tributação,
interagiu proactivamente com clientes chave para reunir informação, resolver problemas tributários e
fazer  recomendações para negócios e melhorias de processo,  ajudou parceiros e gestores nas
propostas e desenvolvimento de negócios.

Yolanda Busse, Oehen Mendes & Associados Setembro 1985 – Março 1988
Porto, Portugal

Uma sociedade  de  advogados  pequena,  local,  na  época  muito  recentemente  criada  e  agora  muito
reputada, dedicado ao direito empresarial.

Advogado Estagiário 

Estágio para obter formação prática como um advogado, que incluía, para além de trabalhar no
escritório com o Patrono, a presença nas sessões obrigatórias de formação jurídica da Ordem dos
Advogados, a presença de sessões em Tribunal nas principais áreas do direito e a preparação para
o exame para se tornar Advogado.

PRÉMIOS RELACIONADOS COM A CARREIRA

Lawyer of the Year 2014 – Tax
(Best Lawyers)

Tax Lawyer of the Year 2014
(Finance Monthly Global Awards 2014)

Indirect Tax Leaders 2014 – Portugal
(International Tax Review)

Tax Lawyer of the Year 2014 – Portugal
(Acquisition International 2014 Legal Awards)
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ACTIVIDADES RELACIONADAS COM A CARREIRA

Autor: Vários artigos sobre direito tributário e relacionados.

Professor: Vários seminários fiscais em escolas de direito e de negócios.

EDUCAÇÃO

Universidade Católica Portuguesa | Faculdade de Direito, Porto, Portugal
Licenciatura em Direito, 1985

Católica Lisbon School of Business and Economics, Lisboa, Portugal
Programa de Gestão Estratégica, 2001

IESE Business School, Barcelona, Spain
Programa de Gestão Avançada, 2013
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