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M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome  Jorge Miguel Martins Ribeiro Tracana de Carvalho 

Morada  Rua Gaivotas em Terra n.º 6 5.ºB 1990-601 Lisboa  

Telefone  913 622 061 

Correio electrónico  jorgetracana@gmail.com 

 

Nacionalidade  Portuguesa / Italiana 

 

Data de nascimento  27 de Agosto de 1981 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  
 

• Datas  Outubro de 2010 ao presente  
(suspenso entre 2012 e 2015 enquanto ao serviço do Ministério das Finanças) 

• Nome e endereço do empregador  Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 
Aeroporto de Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Aviação 

• Função ou cargo ocupado  Consultor fiscal no Grupo TAP 

  Integrado no Departamento de Finanças, presta apoio ao Grupo TAP na área fiscal, 
nomeadamente: 

• Análise das operações de reestruturação do Grupo; 

• Enquadramento fiscal das transacções levadas a cabo pelas empresas do Grupo; 

• Revisão das obrigações declarativas das empresas do Grupo; 

• Acompanhamento do processo e procedimento tributário associado às empresas do 
Grupo; 

• Contacto e articulação das questões fiscais do Grupo com a DGCI. 

 

• Datas 

• Nome e endereço do empregador 

  

Agosto de 2012 a Novembro de 2015 

Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais 

• Tipo de empresa ou sector  Ministério das Finanças – XIX Governo de Portugal 

• Função ou cargo ocupado  Assessor do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompanhamento, análise e estudo dos assuntos apresentados à SEAF por contribuintes, 
Associações, Partidos, etc. e, bem assim, de processos dirigidos a essa Secretaria de Estado, 
na qualidade de tutela responsável, para emissão de despacho. 

Apoio na preparação de diplomas legislativos, nomeadamente da Lei do Orçamento de Estado. 

Participação em Grupos de Trabalho e grupos interministeriais com vista à preparação de 
relatórios e propostas diversas. 

Coordenação e participação em reuniões no âmbito dos exames regulares trimestrais à 
execução do Programa de Assistência Económica e Financeira. 
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• Datas  Março de 2011 a Julho de 2012 

• Nome e endereço do empregador  ISG – Instituto Superior de Gestão 

• Tipo de empresa ou sector  Ensino universitário 

• Função ou cargo ocupado  Professor da cadeira de Fiscalidade do 3.º ano do curso de Gestão 

• Principais atividades  Professor das aulas práticas da cadeira de Fiscalidade. 

 

• Datas 

  

Setembro de 2006 a Outubro de 2010 

• Nome e endereço do empregador  KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 
Edifício Monumental, Avenida Praia da Vitória, 71 A - 8.º, 1069-006 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Auditoria e consultoria 

• Função ou cargo ocupado  Senior do grupo técnico de Tax Mergers & Acquisitions e Corporate Tax  

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 - Responsável por liderar uma equipa de até cerca de seis profissionais; 

- Responsável pelo planeamento e realização de trabalhos de Due Diligence fiscal; 

- Realização de pareceres técnicos de consultoria fiscal, nomeadamente sobre a 
internacionalização de empresas portuguesas, integração de empresas estrangeiras no 
mercado nacional e reestruturação de grupos empresariais; 

- Revisão das diversas obrigações declarativas de natureza fiscal no sentido de verificar seu 
correcto preenchimento, bem como com vista à identificação de oportunidades fiscais; 

- Sectores de actuação: construção, locação de equipamentos, farmacêutico, bens de 
consumo, higiene, saúde, hoteleiro, etc. 

   

• Datas  Setembro de 2003 a Setembro de 2006 

• Nome e endereço do empregador  Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º, 1050-094 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Auditoria e consultoria 

• Função ou cargo ocupado  Senior do grupo técnico de Tax - Financial Services & Insurance & Government & Healthcare   

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 - Responsável por liderar uma equipa de cerca de quatro profissionais; 

- Responsável pelo planeamento e realização de trabalhos de auditoria fiscal, revisão de 
procedimentos, bem como da revisão das diversas obrigações declarativas de determinados 
clientes da área financeira; 

- Acompanhamento de equipa de técnicos de TI na implementação do sistema informático que 
integrou a componente fiscal no sistema contabilístico da sucursal de uma instituição 
financeira internacionalmente reconhecida; 

- Sectores de actuação: banca e seguradoras. 

 
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 
 

• Datas  2013 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Legística: Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos, organizado pela Direção-
Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Conhecer o atual quadro de atos normativos, incluindo atos legislativos e atos regulamentares; 

Conhecer os processos de feitura de leis, bem como das técnicas utilizadas para a sua redação 
(legística material e formal); 

Conhecer os métodos de organização legislativa; 

Realizar um caso prático envolvendo a matéria apreendida nas fases anteriores. 

 

• Datas  2011 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Código Contributivo, organizado pela Price Waterhouse Coopers 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Introdução ao novo código e apresentação das principais inovações, questões e casos práticos. 
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• Datas  2010 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Curso de Defesa para Jovens, organizado pelo Instituto da Defesa Nacional 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Do programa de actividades destacam-se conferências sobre temas relacionados com a 
Segurança e Defesa, nacional e internacional, e visitas a unidades das Forças Armadas e das 
Forças de Segurança onde foram efectuadas palestras sobre as respectivas instituições e 
apresentados diversos materiais e equipamentos. O programa incluiu ainda uma visita à 
Câmara Municipal de Sintra para divulgação da realidade socioeconómica e cultural do 
município sintrense. 

 

• Datas  2009 a 2010 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Formação específica sobre o Sistema de Normalização Contabilística em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2010 (KPMG) 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 O impacto da implementação das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro no sistema 
contabilístico português (programa de 23 horas) 

A aplicação do Sistema de Normalização Contabilística e das IFRS/IAS à determinação do lucro 
no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

 

• Datas  2008 a 2009 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Curso de preparação para Revisores Oficiais de Contas, tendo completado com nota positiva o 
1º, 2º e 4º módulos de 4 obrigatórios para acesso à profissão. 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Direito, matemática e métodos quantitativos, economia, contabilidade financeira, actividade 
financeira, actividade seguradora, revisão/auditoria, teoria do comportamento, ética deontologia 
e estatuto profissional. 

 

• Datas  Setembro de 2007 a Julho de 2008 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Pós-graduação em direito comercial, organizada pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa 

• Classificação obtida  12 valores 

 

• Datas  Março de 2007 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 “EC Direct Corporate Taxation”, organizado pelo IBFD International Tax Academy of Amsterdam 

 

• Datas  Setembro de 2003 a Julho de 2004 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Pós-graduação em gestão fiscal das organizações, organizada pelo IDEFE – ISEG 

• Classificação obtida  14 valores 

 

• Datas  Setembro de 1999 a Julho de 2003 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Licenciatura em Economia pela Universidade Autónoma de Lisboa 

• Cadeiras extracurriculares  Fiscalidade; Contabilidade Analítica II 

• Classificação obtida  Média final 14,45 valores 

 

• Datas  Agosto de 2002 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 “Organization and Strategic Management”, organizado pela London School of Economics and 
Political Science 

 

• Datas  Agosto de 2001 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 “La gestion de empresas un futuro professional”, organizado pelo Colegio Mayor Pedralbes em 
colaboração com o IESE Business School 
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

 
 

PRIMEIRA LÍNGUA  PORTUGUÊS 

 

 

OUTRAS LÍNGUAS 
 

  INGLÊS (Certificate of Proficiency in English atribuído pela University of Cambridge; Frequência 
de curso de verão de inglês na Eco summer Schools, Winchester dois anos consecutivos) 

• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Excelente 

• Expressão oral  Excelente 

 

  ITALIANO (Curso de primeiro nível da lígua italiana atribuído pela Universita’Per Stranieri di 
Perugia) 

• Compreensão escrita  Elementar 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Elementar 

 

  ALEMÃO (Frequência de 2 anos do curso de alemão no Goethe Institute) 

• Compreensão escrita  Elementar 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Elementar 

 

  CASTELHANO (sem qualquer formação) 

• Compreensão escrita  Elementar 

• Expressão escrita  - 

• Expressão oral  Elementar 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 

 Conhecimentos, na óptica do utilizador, de Word, Excel, Powerpoint, Outlook, SAP, SAS, SQL, 
ACCESS. 

 

OUTRAS APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS 

  

- Membro efectivo da Associação Fiscal Portuguesa. 

 


