
   
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome  ANDRÉ HUET DE BACELAR GONÇALVES 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 

• Datas   Desde Junho de 2008 
• Nome da entidade empregadora  D. Franco, G. Martins, J. Jácome, V.P. Neves e Associados, RL 

• Função ou cargo ocupado   Advogado Principal – Responsável pela Área Fiscal 
• Principais actividades e 

responsabilidades 
 Prestação de serviços na área fiscal. 

Principais áreas de trabalho:  
• Operações de Planeamento fiscal;  
• Contencioso fiscal; 
• Tributação do Património 
• Acessória fiscal/legal no que concerne à actividade desenvolvida por empresas 

ligadas às mais diversas áreas de actividade: banca, imobiliário, trading,seguros. 
 
 

 
• Datas  

  
 
 
Desde Setembro de 2005 a Maio de 2008 

• Nome da entidade empregadora  Viera de Almeida e Associados, RL 
• Função ou cargo ocupado   Advogado na Área Fiscal /Bancário e Financeiro 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Prestação de serviços na área fiscal e bancária e financeira. 
Principais áreas de trabalho:  

• Planeamento fiscal;  
• Acessória diversa na área fiscal, concretamente no que concerne à área financeira 

(operações de financiamento e produtos financeiros); 
• Contencioso fiscal; 
• Tributação do Património 
• Emissão e colocação de instrumentos de dívida e capital 
• Fundos de Investimento 
• Acessória fiscal/legal no que concerne à actividade desenvolvida pela banca de 

retalho e operações de financiamento 
 
 
 

• Datas   De Outubro de 2004 a Abril de 2005 
• Nome da entidade empregadora  Ministério da Defesa Nacional 

• Função ou cargo ocupado   Adjunto Jurídico do Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar 
• Principais actividades e 

responsabilidades 
 Exercício das funções inerentes ao cargo de um membro de um gabinete ministerial. 

Em concreto:  
• análise, estudo e discussão de projectos de diplomas legislativos;  
• acompanhamento, negociação e elaboração de contratos de aquisição de bens e 

serviços; 
• preparação de protocolos; 
• análise jurídica de pareceres e informações provenientes dos Ramos das Forças 

Armadas e de Institutos tutelados pelo Ministério da Defesa Nacional. 
 
 
 



   
  

 

• Datas  De Setembro de 2002 a Outubro de 2004 
• Nome da entidade empregadora  KPMG & Associados – SROC, SA 

• Função ou cargo ocupado  Sénior - Consultoria 
• Principais actividades e 

responsabilidades 
 Prestação de serviços na área da consultoria fiscal. 

Principais áreas de trabalho:  
• planeamento fiscal;  
• contencioso fiscal;  
• elaboração/revisão declarações Modelo 22 de IRC; 
• revisão de procedimento fiscais. 

 
  

• Datas   De Abril de 2002 a Agosto de 2002 
• Nome da entidade empregadora  Castro Silva e Associados – Sociedade de Advogados 

• Tipo de empresa  Sociedade de advogados 
• Função ou cargo ocupado  Assessoria jurídica - Área Fiscal 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Prestação de serviços na área da consultoria fiscal.  
Principais áreas de trabalho: planeamento e aconselhamento fiscal em sede de todos os 
impostos. 

 
 

• Datas   De Janeiro de 2001 a Maio de 2002 
• Nome da entidade empregadora  Gil Moreira dos Santos, Sociedade de Advogados . 

• Tipo de empresa  Sociedade de advogados 
• Função ou cargo ocupado  Advogado Estagiário 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 1.ª Fase estágio de advocacia com incidência nas áreas fiscal, societária e comercial 
Principais áreas de trabalho: 

• Contencioso fiscal; 
• Tributação do Património 
• Acessória fiscal/legal corrente no âmbito da actividade desenvolvida por empresas 

 
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 
PROFISSIONAL 

 
 

• Datas   De Janeiro de 2009 a Dezembro de 2009 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade Católica Portuguesa – Delegação Lisboa 

Pós-Graduação em Fiscalidade 
• Principais disciplinas  IRS; IRC; IVA; Impostos sobre o Património e Contencioso Tributário 
• Classificação obtida  15 Valores 

 
 

• Datas   De Março de 2005 a Julho de 2005 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 ISCTE 

Especialização em Fiscalidade 
• Principais disciplinas  IRS; IRC; IVA; Impostos sobre o património 
• Classificação obtida  15 Valores 

 
 

• Datas   De Janeiro de 2003 a Maio de 2003 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade Católica Portuguesa – Delegação Porto 

MBA para licenciados em Direito 
• Principais disciplinas  Contabilidade; Gestão e Marketing 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 MBA 

• Classificação obtida  14 Valores 
 



   
  

 

 
• Datas   De Janeiro de 2001 a Abril de 2002 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Católica Portuguesa – Delegação Porto 
Pós-graduação em gestão para licenciados em Direito 

• Principais disciplinas  Fiscalidade; Contabilidade; Economia e Marketing 
• Designação da qualificação 

atribuída 
 Pós-graduação 

• Classificação obtida  15 Valores 
 
 

• Datas   De Setembro de 1995 a Janeiro de 2001 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade Católica Portuguesa – Delegação Porto 

• Curso  Direito 
• Designação da qualificação 

atribuída 
 Licenciatura 

• Classificação obtida  12 Valores 
 
 

• Datas   De Setembro de 1994 a Julho de 1995 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade Católica Portuguesa – Delegação Porto 

 
• Curso  Direito 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Frequência do ano propedêutico 

• Classificação obtida   12 Valores 
 
 

• Datas   De Setembro de 1992 a Julho de 1994 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Colégio Cedros 

• Principais disciplinas  Área de letras 
• Designação da qualificação 

atribuída 
 Ensino complementar 

• Classificação obtida   16 Valores 
 
 

 
 


