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Função  

Consultor/a financeiro/a, fiscal e de investimentos – c/ experiência mínima relevante de 2 anos 

Data de admissão prevista – 4º Trimestre de 2018 / 1º Trimestre de 2019 

 

All The Way – Business Consulting, Lda  

A All The Way é uma Empresa de consultoria financeira, fiscal e de investimentos, localizada no 

Porto, em fase de elevada expansão de negócio. Pretende reforçar a equipa com um novo 

elemento com um perfil ambicioso, determinado e orientado para obtenção de resultados, com 

interesse na área de projetos de investimento e em fiscalidade.  

A admissão poderá assumir o regime que se revele mais adequado em função do perfil do 

candidato, bem como da experiência e disponibilidade evidenciadas.  

Os consultores da All The Way dispõem de um plano de carreira, que inclui um plano individual 

de formação especializada e a integração num modelo de avaliação exigente. 

O plano de remuneração contemplará uma componente fixa, bem como uma componente 

variável adicional composta por um plano de bónus e prémios definidos previamente em função 

do desempenho individual e dos resultados e objetivos atingidos. 

 
Atividades a desenvolver  

• Otimização de projetos de investimento, designadamente através de sistema de 

incentivos financeiros ou de benefícios fiscais. 

• Projetos de consultoria financeira e preparação de business plans.  

• Projetos de otimização fiscal, incluindo benefícios fiscais. 
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Atividades a desenvolver (cont.) 

• Prospeção comercial, realização de pesquisas e estudos de mercado. 

• Gestão de equipa. 

 

Requisitos do candidato 

• Mínimo de 2 anos de experiência na área de consultoria financeira/fiscal, incluindo a 

experiência prévia na preparação de candidaturas ao sistema de incentivos financeiros 

Portugal 2020 (preferencial). 

• Licenciatura (requisito obrigatório) ou Mestrado concluído/em curso em área relacionada 

com finanças/economia/gestão ou fiscalidade (requisito preferencial). 

• Ambição, determinação, vontade de aprender e de evoluir na carreira; 

• Espírito de iniciativa, profissionalismo, autonomia e responsabilidade. 

 

Local de Trabalho  

Centro Empresarial do Porto – Rua Engenheiro Ferreira Dias, 161 – Zona Industrial do Porto. 

 

Candidaturas  

Data limite para receção de candidaturas: 31 de outubro de 2018 

E-mail de contacto: recrutamento@alltheway.pt  
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