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M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome  RODRIGUES, CLÁUDIA ALEXANDRA MORAIS 

 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

• Datas   De Maio de 2005 até ao presente 

• Nome e endereço do empregador  FSO – F.S.Oliveira Consultores, Lda. (FSO Consultores) 

 

• Tipo de empresa ou sector  Prestação de serviços de consultoria fiscal 

• Função ou cargo ocupado  Sócia 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pelos projectos de consultoria fiscal na área dos Impostos Indirectos, 
designadamente, IVA, incluindo: 

 Assessoria prestada a diversas instituições financeiras, entre as quais se destacam alguns 
dos principais grupos financeiros nacionais, incluindo o apoio na determinação e 
implementação de metodologias de dedução do IVA eficientes; 

 Apoio no planeamento e concepção de modelos organizacionais fiscalmente optimizados, 
a adoptar por ACE’s cujos membros são instituições financeiras; 

 Assessoria em matéria de IVA quanto às operações típicas no sector financeiro e 
segurador, igualmente as diversas instituições financeiras e companhias de seguros; 

 Apoio na área imobiliária, designadamente no adequado enquadramento das operações 
para efeitos de IVA, tendo em vista atingir níveis significativos de poupança, quer de cash 
flow, quer deste imposto; 

 Assessoria a empresas nos sectores industriais, comerciais, serviços, retalho, aviação, 
entre outros, na resposta a questões fiscais correntes sobre diversas situações 
particulares; 

 Vasta experiência de consultoria a grandes empresas multinacionais, bem como a grupos 
privados nacionais, onde desenvolveu diversos trabalhos na área da tributação indirecta 

Responsável pelos projectos referentes a política de preços de transferência, para efeitos de 
IRC 

Acompanhamento de questões fiscais, em matéria de IRS, relativas a expatriados 

 

• Datas   Julho de 1996 a Abril de 2005 

• Nome e endereço do empregador  Ernst & Young, Lda. 

 

• Tipo de empresa ou sector  Auditoria e Consultoria 

• Função ou cargo ocupado  Tax Senior Manager (progressão profissional desde Assistant Consultant) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Consultoria fiscal, em matéria de IVA, a grupos financeiros, multinacionais e outros grupos 
empresariais portugueses, sendo responsável pelo grupo especializado de Impostos Indirectos 
e pelas Coordenação e supervisão da equipa de trabalho da divisão de Impostos Indirectos e 
pelas questões relacionadas com a tributação em Angola. Enquanto Tax Senior Manager 
coube-lhe a coordenação e supervisão da equipa de trabalho da divisão de Impostos Indirectos 
a representação da empresa em reuniões da divisão a nível internacional, supervisão e revisão 
dos trabalhos efectuados pela equipa de trabalho que liderava e acompanhamento de todas as 
questões relativas a IVA. 
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FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 
 

• Datas   Maio de 1999 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Católica Portuguesa 

 

• Principais disciplinas ou 
competências 

 Curso de Derivados Financeiros e Inovação Financeira 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Não aplicável 

 

• Datas   De Outubro 1991 a Junho de 1996 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) 

 

• Principais disciplinas ou 
competências 

 Gestão de empresas 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura (“pré-Bolonha”) 

• Classificação obtida (se aplicável)  14 valores 

   

 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

. 
 

PRIMEIRA LÍNGUA  PORTUGUÊS 

 

OUTRAS LÍNGUAS 
 

  INGLÊS 

• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Excelente 

• Expressão oral  Excelente 

 

  FRANCÊS 

• Compreensão escrita  Bom 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Bom 

 

  ESPANHOL 

• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Bom 

   

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

 Frequência de diversos seminários e conferências subordinados a temas fiscais e 
contabilísticos, ministrados por diversas entidades, designadamente, Universidade Católica 
Portuguesa; Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas; 
Associação Fiscal Portuguesa; Instituto Direito Económico Financeiro e Fiscal 

   

Frequência de diversos cursos de soft skills, designadamente, ‘Consulting Skills I’, em 
Dezembro de 1999 e ‘Planning & Problem Solving Skills’, em Dezembro de 2000, ambos da 
PMGI Portugal; ‘Imagem, Comunicação e Protocolo’, em Outubro de 2001, ministrado pela Dra. 
Isabel Amaral; e ‘Coaching Skills’, em Novembro de 2003, da Get. 

   

Participação, como oradora, em seminários e conferências organizados pelas empresas em que 
colaborou, no âmbito das temáticas fiscais ligadas à sua área de especialização 

 


