
AUGUSTO MIGUEL DOS SANTOS SIMÕES PAULINO 

 

FORMAÇÃO 

 

Licenciatura em Economia (1996-2000) pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG). 

 

Pós-graduação em Gestão Fiscal das Organizações (2001) pelo IDEFE/ISEG.  

 

Curso Intensivo de Infrações Fiscais e Processo de Contraordenação Tributário 

(2018), pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF) da Faculdade de 

Direito de Lisboa. 

 

Monitor regular em formações sobre temas contabilísticos e fiscais, incluindo em diversas 

ações de formação certificadas pela Ordem dos Contabilistas Certificados. Entre os temas 

das ações de formação ministradas estão, entre outros: i) Aspetos fiscais no encerramento 

de contas; ii) Preenchimento da declaração Modelo 22 do IRC; iii) Benefícios fiscais para 

Empresas; iv) Aspetos fiscais dos gastos com pessoal; v) Impostos diferidos; vi) Novidades 

fiscais de Orçamentos do Estado; viii) Impacto fiscal da transição para SNC; ou ix)  

Tributação da atividade seguradora, produtos de seguros, fundos de pensões e outros 

complementos de reforma. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Experiência de 18 anos como consultor fiscal: 

 

- Entre 2001 e 2014 integrei o departamento de consultoria fiscal da PwC Portugal, tendo 

atingido a função de Senior Manager nesse departamento; 

 

- Entre 2014 e 2016 fui Director do departamento de consultoria fiscal da PwC Angola, 

responsável dos setores de Oil & Gas e Financial Services; 

 

- Desde novembro de 2016 sou Partner da Your Advisory e Head of Tax do Grupo Your. 

 



Ao longo da carreira profissional de consultor fiscal adquiri uma vasta experiência na 

assistência em matérias de natureza fiscal e contabilística junto de clientes nacionais e 

internacionais, em diversos setores de atividade. 

 

Essa experiência incluiu o acompanhamento fiscal regular de empresas, com especial 

enfoque na tributação direta (IRC) em diversos setores de atividade, tributação em sede de 

Imposto do Selo nas atividades financeira e seguradora, e tributação do património. 

 

Para além do acompanhamento no cumprimento de obrigações fiscais regulares e 

elaboração de pareceres sobre o enquadramento jurídico-tributário de operações e 

atividades correntes dos clientes, participei e coordenei projetos de assessoria fiscal 

específica como due diligence fiscal, preços de transferência, incentivos fiscais, 

reestruturações e tributação internacional, estruturação de produtos financeiros, seguros 

de vida e complementos de reforma, e estruturação de investimentos imobiliários, entre 

outros. 

 

Participei ainda em diversos trabalhos de apoio fiscal no âmbito de auditorias às contas.  

 

Participei também em diversos projetos de implementação das normas internacionais de 

contabilidade (IAS/IFRS) e do sistema de normalização contabilística (SNC), com particular 

enfoque nas implicações fiscais decorrentes da implementação desses normativos 

contabilísticos.  

 

Enquanto sócio da Your Advisory e Head of Tax do Grupo Your, desde 2016, passei 

também a acompanhar diversas pessoas singulares nacionais e estrangeiras em temas 

relacionados com tributação direta (IRS) e tributação do património. 

 


