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OBJECTIVO 
 

Contribuir para o contínuo 

crescimento sustentável de Angola, 

emprestando toda a experiência 

que adquiri ao longo do meu 

percurso profissional e académico 

tornando numa referência 

internacional no que a Ética e a 

Integridade Operacional dizem 

respeito. 

COMPETÊNCIAS 
 

Experimentado na definição e 

aplicação de programas de 

Compliance. 

Conhecedor do ambiente de 

negócios em Angola, e múltiplas 

jurisdições da África subsariana. 

 

 

EXPERIÊNCIA 

DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE  

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. – SUCURSAL EM 

ANGOLA 

Maio 2014 – Abril 2018 

 

Responsável por múltiplas jurisdições na África Subsariana pela execução do 

Programa de Compliance da General Electric, incluindo a realização de análises e 

prevenção de riscos; investigações e implementação de medidas correctivas; 

formações atinentes ao programa de Compliance a toda força de trabalho dos 

países sob a minha responsabilidade.  

Coordenador de auditorias conduzidas por entidades governamentais. 

Colaboração estreita com todos os segmentos de negócios, em especial com os 

líderes, visando o cumprimento da aplicação das normas imperativas das diversas 

jurisdições.  

CUSTOMS COMPLIANCE OFFICER  

CONSULTOR JURÍDICO DE IMPOSTOS 

CABINDA GULF OIL COMPANY  

Setembro 2008 – Maio 2014 

 

Realizei, enquanto Customs Compliance Officer, auditorias referentes a importação 

e exportação das operações desenvolvidas pela empresa. Implementação de 

medidas adequadas de correcção as inconformidades identificadas em sede de 

auditoria. 

Responsável pela aplicação efectiva da legislação referente ao sector das 

Alfândegas. 

Coordenação para a formação dos colaboradores assegurando um cumprimento 

das leis aplicáveis as operações relacionadas com a actividade desenvolvida pelos 

diversos departamentos ligados as alfândegas. 

 

Desempenhei ainda na CABGOC as funções de Consultor Jurídico de Impostos 

onde entre outras responsabilidades, providenciei pareceres jurídico-

fiscais contribuindo para o cumprimento da legislação em vigor. 

Elaboração de reclamações fiscais defendendo os melhores interesses da empresa. 

Fiz parte integrante da estrita equipa que representava a empresa nas Comissões 

de Fixação e de Revisão de Impostos perante as autoridades fiscais de Angola. 

 

CONSULTOR DE IMPOSTOS  

DELOITTE ANGOLA 

Setembro 2007 – Setembro 2008 

 

Assistência, em regime permanente, a diversas multinacionais em matérias de 

cumprimento com a legislação fiscal angolana.  

Participação na elaboração de Tax Guidelines.  

 

  FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Licenciatura em Direito ULHT Lisboa – Julho 2006 
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