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Armando Miguel Nogueira Alves de Oliveira 

 

Armando Oliveira possui 16 anos de experiência em tributação nacional.  

 

Assessorou inúmeras operações, incluindo: fusões, aquisições e alienações, 

reorganizações e reestruturações nos sectores comercial, industrial e dos serviços; 

investimento estrangeiro (inbound e outbound) e internacionalização de empresas. 

Trabalhou ainda em transações de grande dimensão (incluindo em muitos casos os 

respetivos processos de due diligence) que envolveram várias áreas de prática e 

consultores externos de várias especialidades.  

Participa regularmente na análise se questões de índole fiscal na comunicação social 

portuguesa.  

Recentemente, foi distinguido, pelo diretório jurídico Best Lawyers, como um dos 

melhores advogados na área do Direito Fiscal em Portugal. 

 

 

Habilitações académicas 

1999 – 2004 Licenciatura em Direito na Universidade Católica  

Portuguesa – Centro Regional do Porto. 

Experiências de trabalho 

2018 –  Advogado responsável pela área fiscal da Aventino 

& Associados. 

2014 – 2018 Advogado, na área fiscal, em prática isolada. 

2009 – 2014 Advogado no departamento de direito fiscal da 

Garrigues Portugal. 

2008 - 2012 Formador em diversas ações de formação na 

Garrigues Portugal, S.L.P. – Sucursal na área dos 

impostos. 

2008 – 2011 Docente convidado do módulo "Envolvente fiscal" 

no International Executive MBA in Business 

Strategy da Escuela de negócios Caixanova. 

http://www.escueladenegocioscaixanova.com/porto/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=6
http://www.escueladenegocioscaixanova.com/porto/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=6
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2006 – 2009 Advogado estagiário no departamento de direito 

fiscal da Garrigues Portugal, S.L.P. – Sucursal. 

2004 – 2006 Colaborador da Deloitte & Associados SROC, SA, 

exercendo as funções de assistente da Divisão do 

IVA e assistente com experiência na Divisão de 

impostos geral. 

Formação complementar 

2006– 2011 Frequência de diversas ações formação, nacionais e 

internacionais, na Garrigues Portugal, S.L.P. – 

Sucursal na área dos impostos, direito societário e 

direito civil. 

2010 Frequência e aprovação com resultado final de 

“notable” do “Curso de Español General Nivel B2 – 

Avanzado” no Clube de Espanha no Porto. 

2004 – 2006 Frequência de diversas ações de formação na 

Deloite & Associados SROC, SA na área dos 

impostos, nomeadamente, em Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas, Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, Imposto do Selo e Tributação do 

Património. 

2004 Frequência do nível E (de A a F) do curso de Inglês 

na escola de línguas “Lancaster College”. 


