
 

   

 

Fiscalistas da Deloitte Portugal reconhecidos 
internacionalmente 

  

Avaliação resulta da análise do desempenho e reputação dos profissionais 

nomeados e é realizada pelos pares 

 

 

Lisboa, 21 de janeiro de 2015 – A publicação “International Expert Guides”, do reconhecido Media 

Legal Group, nomeou recentemente seis sócios da equipa fiscal da Deloitte Portugal como “Leading 

Tax Professionals”: Luís Belo, Rosa Soares, Luís Leon, Carlos Loureiro, António Beja Neves e Miguel 

Leónidas Rocha conquistam assim um lugar na lista dos melhores fiscalistas em Portugal promovida 

por esta entidade internacional. 

Atribuída pelos pares, após uma rigorosa análise e avaliação do desempenho e reputação de cada 

profissional, esta nomeação visa distinguir os líderes da área fiscal num conjunto alargado de países. 

Este ano, a Deloitte ocupa um lugar de destaque ao ser a empresa portuguesa com mais 

profissionais nomeados, demonstrando a sua excelência e liderança nesta área.  

Para Carlos Loureiro, tax managing partner da Deloitte, “este excelente resultado vem confirmar o 

empenho e dedicação de todos os nossos profissionais e do valor da equipa, permitindo-nos 

antecipar muitos sucessos no futuro da Deloitte”. 

 

Para integrarem o “International Expert Guides”, os profissionais devem ser nomeados e depois 

sujeitos a um processo de avaliação, que inclui a consulta a grupos de especialistas independentes, 

que se repete de dois em dois anos.  
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Sobre a Deloitte 

“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do 
Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades 
relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e 
independentes. A DTTL (também referida como "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Para aceder à 
descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about 
A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão e corporate 
finance a clientes nos mais diversos sectores de atividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro 
em mais de 150 países e territórios, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços 
qualificados conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos 
seus negócios. Os mais de 200.000 profissionais da Deloitte empenham-se continuamente para serem o padrão 
de excelência. 
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A informação contida neste comunicado de imprensa está correta no momento do envio à comunicação social. 
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