
CURRICULUM VITAE 

 

Identificação 

 

Nome  ANABELA Pinheiro REIS dos SANTOS 

Data de nascimento 9 de Junho de 1976 

Nacionalidade  Portuguesa  

 

Habilitações Académicas 

 

2007/2009 

(reingresso em Set. 

2018) 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Frequência do 3º ano da licenciatura de Direito 

(melhor nota de candidatura no concurso de acesso “Maiores de 

23”) 

2005/2006 Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/ I.D.E.F.F. 

Pós Graduação Avançada em Direito Fiscal - Estratégias de 

Planeamento Fiscal  

2004/2005  Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/ I.D.E.F.F. 

Pós Graduação Avançada em Direito Fiscal – Tributação das 

Sociedades no Plano Internacional – média final de 17 (dezassete) 

valores 

2000/2001 Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)/IDEFE 

Pós Graduação em Gestão Fiscal das Organizações 

Média de 16 valores (melhor aluna do curso) 

 

1994/1998 Universidade Técnica de Lisboa/ISEG 

Licenciatura em Economia 

Média final de 14 valores 

 

Línguas 

 

 Falado Escrito 

Português  Língua materna 

Inglês  Muito bom (frequência do Certificate of Advanced English) 

Francês  Regular  Regular 

Castelhano  Muito bom  Muito bom  

 



Experiência profissional  

 

1998-2018 Consultora fiscal na EY, com a categoria de Executive Director / 

Associate Partner 

 

Actividades desenvolvidas no âmbito da experiência profissional 

 

• Setembro 2018 – Consultora na sociedade de advogados CMS Rui Pena & Arnaut  

 

• De 2014 a 2018, integrou o departamento de Global Compliance & Reporting da EY, como 

Executive Director / Associate Partner, tendo colaborado no seu lançamento em Portugal. 

 

Competências técnicas   

 

o Principais impostos onde adquiriu e desenvolveu experiência técnica: 

▪ IRC: 

▪ IVA 

▪ IRS e segurança social 

▪ Tributação do património  

▪ Fiscalidade internacional 

▪ Contabilidade geral e financeira  

▪ Contencioso tributário administrativo  

 

 

o Sólida experiência no acompanhamento de processos de certificação de softwares 

de faturação e documentos de transporte 

o Vasta experiência em due diligences, revisões de procedimentos fiscais, suporte a 

auditoria na componente fiscal, acompanhamento de reestruturações e inspeções  

Competências comerciais  

 

o Forte atividade comercial ao nível da angariação de clientes e aumento do âmbito 

de serviços contratados, com enfoque em clientes com serviços plurilocalizados 

(sede e serviços partilhados), procurando estabelecer parcerias para cumprimento 

local de obrigações em regime de outsourcing ou co-sourcing 

o Realização de workshops para apresentação de serviços a clientes no estrangeiro, 

com deslocação às suas instalações para a realização dos mesmos, sobretudo para 



clientes com os quais existia apenas uma fraca ligação comercial ou a mesma era 

inexistente  

o Forte componente comercial de cross selling na angariação de serviços para outras 

linhas de serviço 

o Tem liderado a coordenação e gestão de projetos de âmbito multinacional na área 

de impostos, envolvendo múltiplas jurisdições 

o Desenvolvimento de metodologias de trabalho e serviços inovadores, com destaque 

para: 

▪ Matrizes de identificação de oportunidades fiscais em todos os impostos 

com base no conhecimento do setor de atividade e na análise jurisprudência 

nacional e comunitária 

▪ Aplicação de ferramentas de data load e sua utilização em dados fiscais 

para cumprimento de diversas obrigações fiscais 

▪ Desenvolvimento de metodologias alternativas para geração de ficheiros 

SAFT de contabilidade 

▪ Desenvolvimento de ferramentas de controle e monitorização de dados 

fiscais (controlo de prazos e coimas) 

o Elevado foco na gestão económica de projetos (rentabilidade, margem, faturação e 

cobranças)  

 

 

Competências organizativas e de formação  

 

o Constituição e formação de uma equipa de 12 pessoas, dedicada à área da 

fiscalidade corporativa ao nível dos vários impostos para servir uma carteira de 

clientes com uma base contratual de serviços de compliance fiscal; 

o Acompanhamento da evolução da carreira dos elementos da equipa, com foco na 

motivação e superação pessoal dos mesmos; 

o Desenvolvimento de um plano interno de formação da equipa, focado no treino 

intenso e dirigido a cada necessidade de desenvolvimento  

o Ao nível do trabalho com clientes, as competências organizativas têm foco no 

cumprimento rigoroso e/ou antecipação de prazos e gestão das expetativas do 

cliente quanto aos resultados do trabalho 

o No que respeita ao exercício de funções como Contabilista Certificada, geriu 

internamente os principais aspetos de Quality & Risk Management decorrentes do 

exercício desta função, assegurando internamente a formação nesta área e a revisão 



interna de documentos e propostas para garantir o cumprimento das normas 

regulatórias legais e internas atinentes a esta função.  

 

 

Competências interpessoais   

 

o Em tudo, coloco muita energia, entusiasmo e criatividade, procurando superar-me 

elevar os outros a fazer o mesmo.  

o Estabeleço o padrão de “first in class” e sou um exemplo a seguir, reconhecida por 

muitos 

o Atitude positiva do tipo “yes, we can” 

o Capacidade e ousadia para tomar decisões  

o Sem medo de fazer coisas novas 

o Elevadas competências ao nível do relacionamento interpessoal com clientes, em 

especial com os decisores das organizações  

o Elevadas competências ao nível do relacionamento interpessoal com as autoridades 

fiscais 

o Forte capacidade analítica, que permite identifica e resolver problemas 

o Preferência pelo trabalho em equipa e numa abordagem multidisciplinar 

o Foco na procura de soluções e não nos problemas 

 

• Integrou até 2014 a equipa de Business Tax Services do departamento fiscal da EY, com as 

seguintes funções: 

 

o Consultoria geral em matéria de IRC e aspectos contabilísticos com impacto na 

determinação da matéria colectável 

o Vasta experiência na área de Compliance fiscal 

o Preparação e acompanhamento de candidaturas a regimes de incentivos financeiros, 

contratuais e fiscais (SIFIDE)  

o Dinamizou o lançamento de oferta comercial no âmbito do SAFT e da certificação 

de software  

o Suporte às actividades de auditoria fiscal 

o Experiência em consultoria em matéria de IVA, imposto do selo, IMI e IMT; 

o Acompanhamento de certificações de créditos incobráveis para efeitos de IVA; 

o Acompanhamento de processos de contencioso tributário; 



o Experiência ampla em trabalhos de auditoria fiscal e due diligence (share deal e 

asset deal), abrangendo a revisão fiscal dos impostos aplicáveis às respectivas 

empresas, 

o Consultoria geral em matéria tributação de expatriados, em sede de IRS e 

Segurança Social; 

o Consultoria em matéria de tributação internacional e experiência nos procedimentos 

atinentes à aplicação das Convenções para evitar a dupla tributação (pedidos de 

reembolso e limitação de imposto, certificados de residência fiscal, entre outros); 

o Preparação e apresentação de sessões de formação internas e externas (clientes) 

sobre matérias fiscais e contabilísticas 

• Responsabilidades ao nível do planeamento da formação técnica interna 

• Responsabilidades na gestão fiscal da EY. 

 

Outras qualificações 

 

• Frequência de múltiplas acções de formação sobre temáticas de fiscalidade e contabilidade 

financeira 

• Inscrição como Contabilista Certificada (com exercício de funções), nº 50152. 


