Professional em 2018?
Prémios para uma Vida
Prémios
Com a tua participação encontrarás oportunidades
e uma excelente rampa de lançamento para a tua carreira
proﬁssional.
Prémios Nacionais
Os cinco primeiros classiﬁcados do Young Tax Professional of the
Year 2018 a nível nacional terão direito a um estágio renumerado
na EY, em Portugal. O vencedor nacional irá representar Portugal
na ﬁnal internacional do Young Tax Professional of the Year 2018,
na Holanda. Ao vencedor nacional será ainda atribuído um prémio
no valor de Euros 3.000, acrescido de uma viagem à Holanda
onde irá decorrer a ﬁnal internacional da competição.
Prémios Internacionais
Aos três ﬁnalistas da ﬁnal internacional serão atribuídos
os seguintes prémios:
1.º Prémio
Viagem de Negócios à volta do Mundo, durante 30 dias,
dos quais 10 dias serão dedicados a visitas de trabalho
aos escritórios da EY de Londres, Nova Iorque e Hong Kong.
Terás a excelente oportunidade de construir a tua rede
de contatos com os melhores proﬁssionais da Fiscalidade.
2.º Prémio
Visita organizada, por um período de 10 dias, a um dos centros
de Fiscalidade da EY em Londres.
3.º Prémio
Convite para participar numa conferência internacional para
clientes organizada pela EY, onde terás oportunidade de reunir
com alguns dos nossos mais reputados Partners e Clientes.

Antecipa já a tua participação
O “Young Tax Professional of the Year 2018” é uma
competição aberta a todos os estudantes que estejam
a frequentar o seu último ano de licenciatura ou o Mestrado,
com menos de 28 anos e que sejam ﬂuentes na língua inglesa.
Os candidatos não deverão ter mais do que 18 meses
de experiência no mundo do trabalho.
O prazo para efectuares a tua inscrição na competição
nacional e enviares o teu trabalho escrito tem início no dia
1 de maio de 2018 e termina no dia 15 de julho de 2018.
As candidaturas deverão ser enviadas para:
ytpy@pt.ey.com
Para mais informações e outros detalhes para inscrições,
visita-nos em
www.ey.com/gl/en/services/tax/young-tax-professional
-of-the-year---ytpy
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Empenhada em celebrar a excelência, a EY
emprega mais de 38.000 ﬁscalistas em mais
de 145 países, aconselhando clientes sobre
os meios adequados para reduzir ineﬁciências,
mitigar o risco e incrementar oportunidades
de negócio – independentemente do local
do Mundo onde operem.
Como líder mundial em serviços de Fiscalidade,
estamos empenhados em ajudar a comunidade
ﬁscal a descobrir novos talentos. Por essa razão
estamos a realizar o “Young Tax Professional
of the Year 2018” em 30 países de todo o mundo.
Para mais informações visita-nos em
www.ey.com/gl/en/services/tax/young-taxprofessional-of-the-year---ytpy
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Quem vai ser o Young Tax Professional em 2018?
Descobrir e incentivar
os proﬁssionais de amanhã!

Uma oportunidade de ir
mais além e mais rápido

Esta não é uma competição vulgar!

No mundo actual, o desenvolvimento dos negócios não
pode ser efectuado sem que se tome em consideração
a envolvente ﬁscal. O sucesso de um investimento
encontra-se intrinsecamente dependente do ambiente
ﬁscal, sendo este, muitas vezes, a chave do seu sucesso
ou insucesso. É por essa razão que os jovens mais
perspicazes e audazes querem ser Fiscalistas. Querem ser
intelectualmente desaﬁados por constantes inovações
legislativas e motivados pela certeza de que a sua opinião
é reconhecida e que se reveste de grande relevância.

No atual quadro económico, esta competição
é uma oportunidade para deﬁnires a tua posição.
Participar nesta competição é uma oportunidade única
para quem ambiciona uma reconhecida carreira
na área da Fiscalidade.

O programa é composto por duas fases ao longo das quais
iremos analisar a tua capacidade criativa e analítica,
bem como outras características que te demarquem
dos restantes participantes e te deﬁnam pela excelência.

Independentemente do rumo que a tua vida proﬁssional
possa seguir, uma experiência no mundo da Fiscalidade
será, sem dúvida, um excelente ponto de partida.
Mais do que uma competição, esta é uma oportunidade para:
Descobrires como a EY presta assessoria ﬁscal
de topo aos seus clientes globais;
Conheceres as oportunidades de carreira que,
a nível mundial, a Fiscalidade te poderá pode oferecer;
Estabeleceres os contatos para iniciares a tua carreira
em Fiscalidade.

Terás uma visão global sobre do mundo dos negócios,
trabalhando com pessoas de todas as jurisdições
e aprendendo como os negócios são desenvolvidos
em diferentes culturas. Será certamente uma experiência
fascinante, uma vez que serás desaﬁado a alcançar
e exteriorizar as capacidades que esperamos ver reveladas
nos nossos líderes de amanhã.
Conhecerás os actuais líderes no mundo dos negócios,
através do contacto directo com os nossos especialistas
em Fiscalidade e os nossos principais clientes. Terás
a oportunidade para criar redes de contactos que
constituirão uma base sólida de conhecimentos que serão
imprescindíveis para desenvolveres a tua carreira.
Para tal, seremos o teu interlocutor, o teu ponto de
contacto, proporcionando-te uma formação em liderança
global administrada por líderes globais.
“Não há palavras para descrever o que foi participar (e
vencer) o EY YTPY 2017. Foi de facto uma experiência
única, que me ajudou a desenvolver não só os meus
conhecimentos na área da Fiscalidade como também a
compreender e observar de perto o funcionamento de
uma das melhores consultoras a nível mundial. Ficarão
para sempre todas as extraordinárias pessoas que esta
competição me permitiu conhecer e todas as valências
pessoais que a competição me permitiu desenvolver. Uma
experiência que só posso aconselhar e que tudo faria para
repetir."

Fase 1 – Competição no país de origem
Na primeira fase iremos desaﬁar as tuas capacidades
técnicas e valências comerciais.
Nesta fase deverás apresentar um trabalho escrito
(em português ou inglês, com um máximo de 30 páginas)
sobre um tema relevante da área da ﬁscalidade e serás
avaliado por um reputado júri nacional.
O mérito da tua prestação irá distinguir-te de entre
os melhores candidatos nacionais e fará de ti um Finalista
com lugar garantido na fase internacional da competição.
Fase 2 – Competição Internacional
Terá lugar em Amesterdão, na Holanda. Os ﬁnalistas
de cada país irão trabalhar com pessoas de todo o mundo,
com diferentes culturas e experiências. Serás desaﬁado
com a resolução de “case studies”, em língua inglesa,
e serás avaliado por um júri internacional. Este painel irá
seleccionar os três ﬁnalistas que irão disputar o título
de “Young Tax Professional of the Year 2018”.
Cerimónia de Entrega de Prémios Nacionais
Os Finalistas nacionais serão convidados para uma
cerimónia a ter lugar em Portugal onde será anunciado o
vencedor nacional e atribuídos os respectivos prémios aos
cinco primeiros ﬁnalistas.
Cerimónia de Entrega de Prémios Internacionais
Os ﬁnalistas serão convidados para uma cerimónia onde
será anunciado o vencedor.

Matilde Barroso foi a vencedora da competição
nacional em 2017.

Os 6 ﬁnalistas do YTPY 2017, Amesterdão

Natalia Averina (Russia) foi a vencedora da competição
internacional em 2017.
Lê a sua história em
www.ey.com/gl/en/services/tax/young-tax-professional
-of-the-year---ytpy

Susan Pitter com o 1º, 2º e 3º classiﬁcado do YTPY2017-Amesterdão

