
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome: Anabela Catarino Caetano 
 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Data de nascimento: 9 de abril de 1971  
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Desde 2018 até à presente data 

Entidade: GPA – Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L 
Cargo: Advogada Sénior 
Experiência:  
 

Coordena a área de direito fiscal da sociedade de advogados GPA. 
 
Os trabalhos desenvolvidos nesta área centram-se sobretudo na tributação de pessoas coletivas, do património e 
contencioso tributário.  

Desde 2001 até 2017 

Entidade: PricewaterhouseCoopers (PwC)  
Cargo: Tax Manager 
Experiência:  
 

Desde a sua entrada na PwC presta serviços de assessoria fiscal nas áreas de financial services (imobiliário), de 
corporate & international tax structuring e tax dispute support services, usando o nome profissional de Anabela Mendes. 
 
Consultora fiscal de clientes nacionais e internacionais relativamente a projetos de investimento, reorganização, 
refinanciamento em Portugal, abrangendo uma grande variedade de temas e impostos. 
  
Assistência fiscal em transações imobiliárias, envolvendo investidores e assessores de diversas áreas e jurisdições, 
nomeadamente na estruturação do investimento imobiliário, realização de due diligence fiscal, apoio fiscal na 
elaboração dos contratos de compra e venda e nas reuniões de negociação, cobrindo os vários impostos (IRC, IMT, 
IMI, IS, IVA).  
 
Assistência fiscal a clientes no decurso de inspeções tributárias. Preparação de inúmeras reclamações graciosas, 
recursos hierárquicos, pedidos de revisão oficiosa e pedidos de reembolso de retenção na fonte a submeter junto da 
AT. Apoio em impugnações judiciais, ações administrativas, pedidos de pronúncia para o Tribunal Arbitral Tributário, 
recursos para o Supremo Tribunal Administrativo e para o Tribunal Constitucional. 
 
Formadora em diversos cursos ministrados pela PwC Academy (entidade reconhecida pela DGERT como formadora 
acreditada) sobre justiça tributária e contencioso tributário. 
 
Participação em conferências, como oradora, relacionadas com a justiça tributária e alterações fiscais introduzidas 
pelos Orçamentos do Estado. 
 

 



Desde 1994 até 2001 
 
Cargo: Advogada 
Experiência:  
 

Prática da advocacia em diversas áreas, em particular na área do Direito Comercial. 
 
Estágio no ICEP (atualmente AICEP) no departamento de informação a investidores.  
 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS 

Pós-Graduação em Fiscalidade – ISG (2000/2001) 
 
Pós-Graduação em Direito da União Europeia – UCP Lisboa (1995/1996) 
 
Licenciatura em Direito – UCP Lisboa (1988/1994, incluindo “ano zero”) 
 

QUALIFICAÇÕES ADICIONAIS 

Banking and Capital Markets Leaders – Madrid – 2015 
 
Curso “O Regime da Arbitragem Tributária” – UCP Lisboa – 2010/2011 
 
Detentora do CAP (“Certidão da Aptidão Pedagógica de Formador”) – 2009 
 
Curso “International Corporate Tax Planning” da PwC, em Nice – 2009 
 
Curso “Leading Teams” por Manuel Firmino Torres – 2008 
 
Curso de Formação Profissional “Coaching” – 2007 
 
Curso de Soft Skills pela Motivator – 2003 
 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

Línguas: Português como língua materna, fluente em Inglês e conhecimentos razoáveis de Francês e Castelhano. 
 
Tecnologia: Conhecimentos avançados de informática na ótica do utilizador de aplicações do Windows como Word, Excel 
e PowerPoint. 
 
Associações: Membro da Associação Fiscal Portuguesa, desde 2010 
 
Artigos publicados (entre outros): 

 
Arbitragem tributária – Uma realidade em Portugal, Jornal de Negócios, em colaboração com Jaime Esteves 

Novas regras de cálculo do valor dos prédios, Jornal de Negócios 

Prescrição no processo de contraordenação, Jornal de Negócios 

Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium Size Enterprises, World Bank (contributo na 

seção Portugal) 

 


