
 

 

ROSA FREITAS SOARES 

Rosa Freitas Soares foi, até 31 de maio de 2020, sócia de capital na Deloitte Portugal, sendo a sócia 

responsável pela Global Employer Services (GES)/equipa de consultoria a clientes privados. 

Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1985. 

Pertenceu à Arthur Andersen (fundida com a Deloitte em 2002) em 1988, como analista, tendo sido 

promovida a sénior em 1990, a diretora em 1993 e a sócia em 1999. Foi responsável por uma carteira 

significativa de clientes, tanto a nível nacional como internacional. Para além do aconselhamento e 

acompanhamento das questões fiscais dos clientes, ao nível do planeamento fiscal das respetivas 

atividades, e da criação de novos produtos e desenho de estruturas fiscais, tem participado em 

múltiplos projetos envolvendo a reestruturação de grupos empresariais portugueses e 

internacionais. É relevante a sua experiência na área financeira, quer no âmbito do 

acompanhamento fiscal da atividade de bancos e instituições financeiras nacionais e internacionais, 

quer na estruturação de produtos financeiros. Desenvolveu também experiência na área dos 

impostos pessoais, regimes de segurança social e planeamento tributário/imobiliário. 

Em 1999, lançou e geriu em Portugal uma nova linha de serviços (GES) abrangendo toda a área de 

Recursos Humanos, com particular enfoque nas áreas de remunerações e benefícios, políticas de 

expatriação e seguros e pensões. 

Em virtude da sua especialização em impostos pessoais, tornou-se responsável pelo Family Businness 

da rede global da Deloitte e representou a empresa local no Deloitte Family Business Center. Em 

junho de 2006, aceitou um desafio adicional, liderando a divisão de Preços de Transferência em 

Portugal desde essa data até junho de 2018. 

Frequentou vários cursos de formação/pós-graduação em Portugal (Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra e Universidade Católica Business School de Lisboa) e no estrangeiro 

(Harvard University Business School) e lecionou em vários congressos/ cursos universitários 

(Universidade Católica Business School de Lisboa, ISCTE, ISEG e Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa) em matéria fiscal, de recursos humanos e de governo societário. 

Foi autora de vários artigos sobre impostos, recursos humanos e matérias de governo societário em 

jornais e outras publicações. Foi escolhida pelo Governo para integrar a Comissão para a Reforma 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 2014, que introduziu alterações à legislação 

fiscal em 2015. Foi eleita especialista fiscal no mercado português pela International Tax Review 

(ITR). 

É membro da Comissão de Vencimentos da Sogrape, SGPS, S.A., e membro do Conselho de 

Administração e da Comissão de Auditoria da REN. 


