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FORMAÇÃO ACADÉMICA  
 

 

10/2016 
 
 
09/2013 
 

 
04/2012 
 
 

01/2010 a 
07/2010 
 
01/2005 a 
06/2005 

 
 
09/2003 a  
07/2004 

 

Intermediate in International VAT (Berlim), Oskar Henkow 
/ Walter de Wit, organizado pela Ernst & Young (EY) 
 
Practical Problems in International VAT (Barcelona), Profs. 

Ben Terra / Julie Kajus, organizado EY 
 
Post-Academic Course in EU VAT II (Budapeste), Profs. Ben 
Terra / Julie Kajus, organizado pela EY 
 

Pós-Graduação em Direito Fiscal, pela Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa 
 
Curso de Especialização em Fiscalidade, pe la Overgest / 
ISCTE Business School, concluído com média final de  15 

valores 
 
Pós-graduação avançada em Direito Fiscal, pelo Instituto 
de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de 

Direito de Lisboa, com classificação final de 16 valores 
sobre o trabalho final – Possibilidade de harmonização 
entre o contencioso tributário e o novo contencioso 
administrativo: intimação para um comportamento vs ação 
de condenação à prática do ato legalmente devido 
 

1998-2003 Licenciatura em Direito (menção jurídico-económicas), 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
concluída com uma média final de 13 valores 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

07/2013 Manager de Impostos Indiretos na EY 

• Assessoria fiscal em matéria de IVA, num 

contexto diversificado de setores de atividade, 
(Consumer Products & Retail, Real Estate 
Hospitality & Construction, Government & Public 
Sector, Media & Entertainment e Government & 
Public Sector), destacando-se: 

- Análise e implementação de estruturas 
eficientes de dedução do IVA 



- Apoio na preparação e acompanhamento de 

pedidos de reembolsos de IVA (para 
sociedades residentes e não residentes em 
Portugal) 

- Revisão e implementação de procedimentos 

para a recuperação do IVA de créditos 
incobráveis e de cobrança duvidosa 

- Realização de diagnósticos fiscais, em sede de 
IVA, com especial enfoque sobre sociedades 
do sector de Real Estate Hospitality & 

Construction 

• Assessoria em matéria de Impostos Especiais de 
Consumo, com particular incidência no IABA 

• Assessoria em matéria de Direitos Aduaneiros 

• Coordenação sobre o VAT compliance de 
sociedades não residentes em Portugal 
 

10/2010 a 

07/2013 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
05/2008 a 
08/2010  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
09/2005 a 
04/2008 

Senior de Impostos Indiretos na EY 

• VAT compliance (no âmbito de representações 
fiscais, em sede de IVA) 

• Consultoria fiscal regular, designadamente a 
empresas do setor de Consumer Products & Retail 
e Real Estate Hospitality & Construction 

• Realização de due diligences e diagnósticos fiscais 

• Apoio em inspeções fiscais em sede de IVA 

• Preparação de pedidos de informação vinculativa 
 
Consultora fiscal na PriceWaterhouseCoopers, com 
funções na área de Advisory Tax Services: 

• No âmbito da tributação de pessoas coletivas – 
compliance e consultoria fiscal geral e, em 
particular, sobre operações de reestruturação de  
empresas, incluindo apoio fiscal em transfer 
pricing 

• No sector de Real Estate – apoio fiscal sobre 
operações imobiliárias e implementação de 
estruturas de investimento, bem como 
acompanhamento regular de clientes deste sector 

 

Consultora fiscal na EY, com funções nas áreas de: 
– International Tax Services, designadamente: 

• No âmbito da tributação individual – compliance e  
consultoria fiscal no acompanhamento de 
processos de destacamento 

• No âmbito da tributação de pessoas coletivas – 
compliance e consultoria fiscal respeitante às 
operações de reestruturação de empresas 
(liquidações, cisões e fusões) 

• Zona Franca da Madeira – apoio na área do 

shipping 
– Impostos Indiretos: 

• VAT compliance (no âmbito de representações 
fiscais, em sede de IVA), apoio na preparação de  



reembolsos de IVA e consultoria fiscal regular 

– Transaction Advisory Services – apoio na realização de 
due diligences – análise financeira, jurídica e imobiliária 
de portfolio de Non Performing Loans 
 

10/2005 Inscrição definitiva na Ordem dos Advogados – Conselho 
Distrital de Lisboa, atualmente suspensa por motivos 
profissionais 

 
09/2003 e 
8/2005 

Advogada estagiária na sociedade de advogados Sérvulo 
Correia & Associados, com experiência nas áreas de 
contencioso tributário e administrativo 

 
 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 

• Coordenação da equipa para a implementação de ações estratégicas de  
Go-to-Market na área de impostos indiretos 

• Coordenação de módulos de formação sobre Impostos Indiretos e 
apresentação interna, aos colaboradores da EY, e externa, a clientes. 

• Cooperação com a EY na preparação de artigos técnicos publicados pe lo 

Diário Económico 
 
 
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
 

Inglês 
 

Domínio completo da língua falada e escrita (First 
Certificate in English), atribuído pela escola de línguas 
Cambridge School), com avaliação nível B 

Espanhol 
 

Nível avançado da língua falada e escrita, pe lo Instituto 
Espanhol de Línguas, com avaliação nível muito bom 

 

 

 


