
 

1. 

M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome  SILVA, ÀLVARO JOSÉ 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

• Datas (de – até)   Dezembro de 2011 à data  
• Nome e endereço do 

empregador 
 A.S.Consultores – Serviços de Gestão e Apoio Fiscal às Empresas, Lda, Praça do 

Comércio, 4720-337 Ferreiros – AMR - Braga 
 

• Tipo de empresa ou sector  Consultoria de Gestão e Consultoria Fiscal 
• Função ou cargo ocupado  Sócio (Partner) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Apoio na gestão e assessoria financeira, incluíndo desempenho estratégico, 
controlo de gestão, sistema contabilístico e de controlo interno e de operações. 
Assessoria fiscal corrente e assessoria no âmbito de processos de contencioso 
tributário 

 
• Datas (de – até)   Julho de 1996 a Dezembro de 2011] 

• Nome e endereço do 
empregador 

 Alvaro Coelho & Irmãos, SA., Zona Industrial de Prime – Apartado 56, 4536-902 
Mozelos, Vila da Feira 

• Tipo de empresa ou sector  Empresa Industrial do setor Corticeiro  
• Função ou cargo ocupado  Administrador com o pelouro da organização administrativa e financeira do conjunto 

das empresas (empresa mãe e filiais internas e externas) 
• Principais actividades e 

responsabilidades 
 Assumir a responsabilidade pela regularidade técnica, nas áreas contabilística e 

fiscal das empresas; no âmbito desta responsabilidade, são atribuídas em exclusivo 
as funções de planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade das 
diversas empresas, dirigir o encerramento das contas individuais e consolidadas, 
desenvolver e implementar sistemas de controlo interno da organização, elaborar o 
plano de investimentos, definindo os meios de financiamento necessários, controlar 
a atividade financeira das empresas internacionais, através do acompanhamento 
dos indicadores de atividade e assumir a responsabilidade pela gestão cambial da 
empresa mãe e de todas as filiais externas  

 
 
 

• Datas (de – até)  Novembro de 1983 a Julho de 1996 
• Nome e endereço do 

empregador 
 Amorim & Irmãos, SA 4536-904 Santa Maria de Lamas, Vila da Feira. 

• Tipo de empresa ou sector  Empresa do setor Corticeiro(Grupo Amorim), líder mundial do seu setor de atividade 
• Função ou cargo ocupado  Diretor Financeiro 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pela função financeira da empresa, com posição estratégica ao nível 
da direção geral, tendo como principais atribuições a gestão e controlo de crédito, 
negociação com instituições bancárias, gestão de tesouraria, gestão orçamental e 
gestão cambial 

 
 

• Datas (de – até)  Junho de 1981 a Novembro de 1983 
• Nome e endereço do 

empregador 
 Sociedade Industrial do Vouga,SA. Rua da Restauração 4050-499 Porto. 

• Tipo de empresa ou sector  Empresa do setor alimentar 
• Função ou cargo ocupado  Chefe de departamento 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Desenvolvimento e implementação de um sistema de controlo de custos industriais 



 

2. 

 
 
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 
PROFISSIONAL 

 
• Datas (de – até)  Dezembro de 2011 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Colégio de Especialidade de Contabilidade Financeira da Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas (OTOC) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 A estrutura concetual e os interesses sociais sobre a informação, constituição e 
alterações de sociedades, dissolução e liquidação de sociedades, o capital e as 
suas variações, acontecimentos após a data de balanço, subsídios do governo, 
medida dos investimentos financeiros nas contas individuais das empresas, 
registo e relato de matérias ambientais, agricultura e recursos minerais, imposto 
do exercício e deferidos, reorganização de negócios, envolvendo fusões, cisões, 
compra de empresas ou partes, ou reestruturação de empresas, consolidação de 
contas, relato financeiro interino e por segmentos instrumentos financeiros, 
incluindo derivados e benefícios dos empregados 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Especialista em Contabilidade Financeira 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Aprovado por unanimidade 

 
• Datas (de – até)  Setembro de 2009 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Escola de Direito da Universidade do Minho (UM) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Relação jurídica tributária, Direito tributário penal, Direito tributário internacional, 
Contencioso tributário, Planeamento fiscal, Impostos sobre o consumo, Impostos 
sobre o rendimento, Direito societário 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Mestrando em Direito Tributário e Fiscal 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Parte curricular concluída com 15 valores 

 
• Datas (de – até)  Setembro de 2009 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho (UM) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Auditoria financeira, Complementos de contabilidade de gestão I, Complementos 
de contabilidade de gestão II, Complementos de contabilidade financeira I, 
Complementos de contabilidade financeira II, Fiscalidade I, Fiscalidade II, História 
da contabilidade, Tendências atuais da contabilidade pública, Ética e deontologia 
em contabilidade, Fiscalidade e auditoria fiscal.  

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Mestrando em Contabilidade 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Parte curricular com 15 valores 

 
• Datas (de – até)  Julho de 2010 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Universidade Portucalense (UPT) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Tramitação do processo de Insolvência, Âmbito da insolvência e classificação de 
créditos, Efeitos sobre os negócios jurídicos, Efeitos laborais, Efeitos penais, 
Responsabilidade pelas dívidas fiscais das sociedades e responsabilidade penal 
fiscal, insolvência internacional 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Especialização em Direito da Insolvência e da Recuperação de Empresas 

   
 
 
 



 

3. 

 
 
 

• Datas (de – até)  Julho de 2009] 
• Nome e tipo da organização 

de ensino ou formação 
 Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) / PriceWaterHouseCoopers 

(PWC) 
• Principais 

disciplinas/competências 
profissionais 

 Introdução ao sistema fiscal, Tributação de produtos financeiros, Impostos sobre 
o património, Benefícios fiscais, Auditoria fiscal, Processo tributário e 
harmonização fiscal Comunitária, Tributação internacional, Gestão fiscal 
internacional, Tributação de empresas familiares, Preços de transferência 
Reorganizações societárias, Normas anti-abuso, Casos práticos de fiscalidade 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Pós-graduação em Fiscalidade 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Dezasseis valores 

 
• Datas (de – até)  Setembro de 2001] 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Faculdade de Economia da Universidade do Porto / Escola de Gestão do Porto 
(FEP/EGP) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Técnicas quantitativas de gestão, Mercados e instituições financeiras, Teoria 
financeira, Contabilidade financeira, Contabilidade de gestão, Comportamento 
organizacional, Sistemas de informação para a gestão, Teoria e política 
macroeconómica, Gestão financeira, Investimentos reais e financeiros, Marketing 
Gestão de operações, Regulação financeira, Finanças internacionais, Fusões, 
aquisições e reestruturação empresas, Auditoria, Fiscalidade empresarial 
Estratégia empresarial 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Master of Business Administration (MBA) em Finanças 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Quinze valores 

 
• Datas (de – até)  Maio de 1993 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Economia e finanças públicas, Teoria financeira, Modelos estatísticos, 
Planeamento financeiro, Gestão financeira internacional, Operações financeiras, 
Sistemas financeiros, Avaliação de empresas, Direito comunitário, Fiscalidade, 
Seminários 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura em Gestão Financeira 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Treze valores 

 
• Datas (de – até)  Novembro de 1989 

• Nome e tipo da organização 
de ensino ou formação 

 Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Contabilidade Geral I, Propedêutica comercial, Análise matemática, Álgebra 
linear, Cálculo financeiro, Contabilidade geral II, Economia da empresa, 
Estatística, Contabilidade geral III, Economia portuguesa, Psicologia das 
organizações, Gestão financeira I, Contabilidade de custos I, Gestão financeira II, 
Contabilidade de custos II,    

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Bacharelato em Gestão de Empresas 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Doze valores 

 
   
   
   



 

4. 

   
 
 
 

 
 

• Curso de preparação para Revisor Oficial de Contas (ROC) 
• Aprovação de dispensa de estágio profissional para admissão a exame de ROC 
• Membro efectivo  da Ordem dos Economistas-cédula profissional nº 14639 
• Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas-cédula profissional nº 27948 
• Membro da European Accounting Association (EAA) com o nº 105921 
• Membro da Associación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
• Membro da Associação Fiscal Portuguesa 
• Membro da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC) 
• Certificado de Aptidão Pedagógica com o nº EDF 564485/2011 DN 

INFORMAÇÃO ADICIONAL   


