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Carlos Loureiro é o sócio responsável pela Divisão de Consultoria Fiscal da 
Deloitte em Portugal. 

É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. 

Em 1987, qualificou-se como Revisor Oficial de Contas, sendo sócio 
fundador da Deloitte & Associados, SROC S.A.. Integrou os quadros 
profissionais da Andersen* em 1981, tendo sido promovido a Partner em 
1991. 

No âmbito das suas responsabilidades como Revisor Oficial de Contas, 
exerceu funções como membro do Conselho Fiscal e Fiscal Único em 
empresas de grande relevância, em distintos sectores de atividade. 

A sua experiência profissional tem-se centrado nas áreas de planeamento 
de estratégias fiscais e de estruturação de grupos económicos e na 
supervisão de projetos nas áreas dos incentivos financeiros e fiscais, com 
particular ênfase na área internacional. 

É membro de Conselhos Fiscais de várias empresas portuguesas e exerce 
funções na Direcção da Associação Fiscal Portuguesa, representante em 
Portugal da International Fiscal Association - IFA. Foi ainda “Technical 
Advisor” do Conselho da “Fédération des Experts Comptables Européens” e 
membro dos respetivos grupos de trabalho sobre fiscalidade direta e 
indireta.  

Exerce atividades docentes, a nível de Mestrado e de Pós-Graduação, na 
área da fiscalidade, nomeadamente na Universidade Católica Portuguesa e 
na Universidade Nova de Lisboa. É membro do Conselho Estratégico da 
Formação de Executivos da Universidade Católica. 

Ministrou e coordenou vários cursos de formação profissional, em Portugal e 
no estrangeiro, sendo orador em diversas conferências e seminários, na 
área da fiscalidade, economia e gestão de empresas. 

* Arthur Andersen, S.A., atual Deloitte & Touche como resultado da associação efetiva das duas 

firmas desde Abril de 2002 
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