
CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS

Nome Catarina Vila Real Gonçalves

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

De Junho 2014 até à data

Empresa PwC Portugal – Departamento Fiscal
Cargo Director

Experiência Co-lidera o grupo de Corporate & International Tax Structuring, sendo consultora de clientes 
nacionais e internacionais relativamente a projectos de investimento, reorganização, 
refinanciamento, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Presta apoio fiscal regular a clientes 
nacionais e multinacionais com actividade em Portugal e em Angola.
Coordena a Inforfisco, que agrega uma base de dados de acesso pago do normativo fiscal 
indexado a jurisprudência e doutrina relevante e um website de acesso livre de novidades 
fiscais. É responsável pela equipa da PwC de divulgação de novidades fiscais, incluindo por 
meios multimedia.
É responsável pela gestão da Portuguese Desk no escritório da PwC em Nova Iorque.
É oradora frequente em conferências e colabora com os media na análise de assuntos da 
atualidade fiscal.

De Junho 2012 até à data

Empresa PwC Portugal – Departamento Fiscal
Cargo Senior Manager

Experiência Faz parte do grupo de Corporate & International Tax Structuring, sendo consultora de clientes 
nacionais e internacionais relativamente a projectos de investimento, reorganização, 
refinanciamento, quer em Portugal, quer no estrangeiro.
Coordena a Inforfisco, que agrega uma base de dados de acesso pago do normativo fiscal 
indexado a jurisprudência e doutrina relevante e um website de acesso livre de novidades 
fiscais.
É responsável pela gestão da Portuguese Desk no escritório da PwC em Nova Iorque.
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De Agosto de 2008 até Junho 2012
 

Empresa PwC Portugal – Departamento Fiscal
Cargo Manager

Experiência Enquanto membro do grupo de tributação internacional da PwC, trabalhou em projectos 
multinacionais relacionados com a definição, reorganização e implementação de estruturas 
internacionais, tendo angariado conhecimentos relativos a vários sistemas fiscais na Europa, 
Brasil, Índia e Angola.

Até Junho de 2011, enquanto membro da equipa de Mergers & Acquisitions, geriu a 
componente fiscal de transacções buy side e sell side, tendo assessorado quer corporate 
buyers, quer private equities, nas várias vertentes da transacção, desde a due diligence à 
integração, passando pela negociação.
Foi responsável pela gestão da Portuguese Desk no escritório da PwC em Nova Iorque, 
assistindo clientes norte-americanos no que respeita aos seus investimentos em Portugal, 
nomeadamente no que concerne à tributação de instrumentos financeiros.

De Julho de 2007 a Agosto de 2008  
Empresa PwC US – International Tax Services

Cargo Assistant Manager
Experiência Esteve a cumprir um período de destacamento no escritório da PwC em Nova Iorque, onde 

esteve integrada no departamento de International Tax Services.
Foi responsável pela criação e implementação da Portuguese Desk no âmbito do programa do 
European Tax Group e pela gestão de projectos de reorganização de multinacionais 
norte-americanas. Deu apoio ao grupo de Alternative Investments, tendo analisado as 
implificações fiscais decorrentes de investimentos em diversos instrumentos financeiros.

De Outubro 2003 a Julho de 2007  
Empresa PwC Portugal – Departamento Fiscal

Cargo Senior Consultant / Assistant Manager (desde Janeiro de 2006)
Experiência Adquiriu experiência significativa na assessoria fiscal a grupos nacionais e multinacionais, na 

definição e reestruturação de estruturas societárias nacionais e internacionais e na estruturação
de investimento estrangeiro em Portugal.
Foi membro fundador da equipa de Mergers & Acquisitions, tendo colaborado na definição da 
sua estratégia e desenvolvimento dos produtos oferecidos. Enquanto técnica da equipa 
assessorou quer corporate buyers, quer private equities, nas várias vertentes da transacção, 
desde a due diligence à integração, passando pela negociação.

De Setembro de 2001 a Outubro de
2003 

Empresa Oliveira Martins, Moura, Esteves e Associados
Cargo Advogada

Experiência Adquiriu experiência em diversos campos do Direito, em especial fiscal, societário e laboral.

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS

2015 (ESPERADO) LL.M. International Business Law  - Universidade Católica Portuguesa
2012 Programa de Direcção de Empresas (PDE) – AESE/IESE
2006 Obtenção de Certificado de Aptidão Pedagógica de Formador (CAP)
2004 Inscrição na Ordem dos Advogados
2002 Pós-graduação em Auditoria pelo Instituto Superior de Administração e Gestão
2001 Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa
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QUALIFICAÇÕES ADICIONAIS

2004 Seminário de Tributação Internacional, Universidade Católica Portuguesa
2003 Formação avançada em Tributação Empresarial, Universidade Católica Portuguesa
2001 Goethe Institut – Porto – Conclusão do Mittelstufe – Alemão Intermédio.
2000 British Council – Porto – Certificate of Proficiency in English pela Cambridge University.

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Línguas Fluente em Inglês, conhecimentos razoáveis de Espanhol e Francês e conhecimentos 
básicos de Alemão.

Tecnologia Conhecimentos avançados de informática na óptica do utilizador de aplicações do 
Windows como Word, Excel e PowerPoint.

Colaborações Colaborou com alguns institutos portugueses, tendo leccionado em Cursos de 
Pós-graduação. É oradora em seminários/conferências. 
Colabora com alguns media, incluindo televisões, jornais económicos e publicações 
internacionais na área da fiscalidade.

PUBLICAÇÕES

2014 “IRC – Notas Práticas”, Porto Editora, Jaime Esteves e Rosa Areias
Membro da equipa contribuidora

2013-2014 Coletâneas de Legislação Fiscal Africana
Projecto African Tax, organização conjunta entre a PwC e a Católica Tax 
(http://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/AfricanTax/index.jhtml)

2012 Portugal Section in the World Tax Guide, International Tax Review
Em colaboração com Jaime Esteves

2011 “Portugal - Investment hub for emerging economies”, Expert Tax Guide
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