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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desde o ano de 2004, até ao presente

«Tax Manager» na Moore Stephens & Associados, SROC, SA, sendo responsável pelas seguintes áreas:

- Consultoria  contabilística  e  fiscal  a  clientes,  no  sistema  de  assistência  regular,  no  âmbito  do  Sistema  de
Normalização contabilística (SNC) e dos Impostos sobre o Rendimento, do Imposto sobre o Valor Acrescentado
e dos Impostos sobre o Património. 

- Auditorias fiscais para efeitos de aquisições de Empresas

- Revisão fiscal no âmbito dos trabalhos de Auditoria  

- Apoio aos escritórios da rede internacional nas questões da fiscalidade nacional e internacional

- Publicação de informação de natureza fiscal e contabilística junto dos clientes e no Site da Empresa

- Participação em publicações de fiscalidade, da edição da rede internacional a que a Empresa pertence

De 1991 a 2004 

«Tax Manager», na Ernst & Young, na qual desempenhei funções desde  «Senior, Tax» e «Supervisor, Tax», na
área da tributação direta e indireta,  no âmbito do acompanhamento regular  a empresas de vários setores de
atividade, incluindo o setor financeiro e segurador.

Participação em diversos projetos de auditoria fiscal, bem como em projetos de «Due diligence» no âmbito de
reestruturações empresariais.   

De 1990 a 1991

Ingresso no Departamento fiscal na Arthur Young &Cº, com funções de «Tax Assistant» na área da tributação
direta.

1990

Admissão na Direção Geral das Contribuições e Impostos, com funções de «perita de fiscalização tributária».

De 1986 - 1989  

Ingresso no Departamento de Auditoria  da Arthur  Young & Cº,  tendo sido integrada em diversas equipas de
Auditoria a empresas nacionais e a projetos do Banco Mundial na Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, tendo obtido
a qualificação de «Auditora - Senior».

De 1977 a 1986

Colaboração no Departamento de contabilidade analítica em duas empresas do setor industrial de fabricação de 
peças de borracha.



FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL

Habilitações académicas:

- Licenciatura em «Economia», no Instituto Superior de Matemática e Gestão (ISMAG) – 1993/1994 (média final
-13 valores) 

- Licenciatura em «Auditoria contabilística», no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
(ISCAL) – 1987/1990 (média final -13 valores)

- Bacharelato, em «Contabilidade e Administração», no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa (ISCAL) – 1982/1986 (média final -13 valores)

Formação Profissional:

- Presença nas sessões sobre temas fiscais promovidas pela Associação Fiscal Portuguesa 

- Presença nos seminários ou ações de formação promovidos pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
(OTOC) ou pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) 

- Presença no ciclo de Formação - Arbitragem Tributária, no CAAD - 22 e 23 de maio de 2014

- Participação em ações externas de esclarecimentos sobre temas fiscais,  junto  de Câmaras de Comércio
organizadas pela Moore Stephens, bem como em ações de formação interna no âmbito do apoio às equipas
de Auditoria.

- Participação  em  ações  de  formação  interna  e  externa,  bem  como  na  preparação  e  apresentação  de
seminários organizados pela Ernst & Young

Organizações a que pertenço:

- Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas – TOC nº 19935
- Associação Fiscal Portuguesa

Lisboa, 5 de janeiro de 2015


