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Rosa Freitas Soares 

 

Partner da Deloitte, responsável pelas divisões de Global Employer 

Services e Transfer Pricing, responsável por um grande número de 

clientes nacionais e internacionais. 

 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. 

Integrou os quadros profissionais da Andersen1 em 1988, como Assistente, tendo 
sido promovida a Senior em 1990, a Manager em 1993 e a Partner em 1999. 

Para além do aconselhamento e acompanhamento das questões fiscais dos clientes, 
ao nível do planeamento fiscal das respectivas actividades, e da criação de novos 
produtos e desenho de estruturas fiscais, tem participado em múltiplos projectos 
envolvendo a reestruturação de grupos empresariais portugueses e internacionais. 

É relevante a sua experiência na área financeira, quer no âmbito do 
acompanhamento fiscal da actividade de bancos e instituições financeiras nacionais 
e internacionais, quer na estruturação de produtos financeiros. Tem também 
experiência significativa no sector energético, tendo trabalhado como consultora 
fiscal das principais empresas nacionais e estrangeiras deste sector. 

De salientar ainda a sua experiência na área dos impostos pessoais, tendo- 
-lhe cabido nos últimos anos o desafio de lançar e gerir uma nova área, denominada 
de “Global Employer Services”, abrangendo toda a área de Recurso Humanos, com 
particular enfoque nas áreas de remunerações e benefícios, políticas de expatriação e 
seguros e pensões. 

Desde Junho de 2006, que aceitou o novo desafio de liderar a divisão de Preços de 
Transferência da Deloitte em Portugal. 

Frequentou cursos de formação profissional organizados em Portugal e no 
estrangeiro, tendo igualmente participado como docente em cursos de formação 
profissional e em seminários em Portugal e no estrangeiro. 

É autora de diversos artigos sobre questões fiscais e de recursos humanos, 
publicados em diversos jornais e revistas. 

                                                           
1
 Arthur Andersen, S.A., actual Deloitte & Touche como resultado da associação efectiva das duas firmas desde Abril 
de 2002 


