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Nome  Susana Maria Afonso Claro 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Partner responsável pela área de Indirect Taxes (IVA, IECs e Direitos Aduaneiros) de Tax 
Advisory da PwC.

Partner responsável dos Recursos Humanos e Office do departamento de Tax Advisory da 
PwC.

Ingressou na Andersen∗ em Setembro de 1997, na Divisão de Consultoria Fiscal, tendo sido 
promovida a Manager em Setembro de 2001, Senior Manager em Setembro de 2006 e a 
Associate Partner em Setembro de 2009.

Entre Setembro de 1997 e Setembro de 1999, fez parte da linha de serviços de Corporate 
Tax, durante os quais desenvolveu trabalhos de aconselhamento fiscal, auditoria na área 
fiscal, due dilligences, revisão de procedimentos e revisão de declarações fiscais.

Em Setembro de 1999, ingressou na Divisão de IVA, tendo-se especializado nesta área.

A sua experiência profissional, na área do IVA, tem-se centrado nos seguintes trabalhos:

• Projetos de implementação de estruturas de otimização fiscal, nomeadamente na 
área nas Financial Services, Construction & Real State , Hospital & Health Care e 
Consumer Business;

• Acompanhamento das questões fiscais dos clientes, ao nível do enquadramento fiscal
das respetivas operações; e,

• Acompanhamento de auditorias, due dilligences, revisões de procedimentos e 
revisões de processos de controlo interno e revisão das declarações fiscais.

Enquanto Partner é responsável pelo controlo técnico dos projetos, bem como pela gestão 
financeira e de recursos humanos do Departamento que lidera.

É formadora certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e formadora em 
cursos de formação na área da tributação indireta organizados pelas suas entidades 
patronais, bem como em pós-graduações e Executive Masters. 

Autora de artigos na área da tributação indireta publicados em revistas e publicações da 
especialidade e jornais económicos.

 Arthur Andersen, S.A., actual Deloitte & Associados, SROC, S.A. como resultado da associação efectiva das duas firmas em 8 de Abril de 2002.
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FORMAÇÃO

Profissional

• Componente curricular da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas concluída em julho 
de 2010, após aprovação nas quatro provas escritas (em Jan-2009, Abr-2009, Jul-2009 e
Dez-2009) e prova oral (em Jul-2010), que compõem o exame de admissão à Ordem;

• Frequência do Curso de Preparação para Revisores Oficiais de Contas, cuja direcção se 
encontra a cargo do Conselho Directivo da OROC, que decorreu entre Setembro de 
2008 a Dezembro de 2009;

• Frequência regular de cursos de formação profissional organizados pela sua entidade 
patronal, em Portugal e no estrangeiro, relacionados com a tributação indirecta; e,

• Participação em diversos cursos de soft skills, tais como “Effective Business Writing in 
English”, “Time management”, “Report writing”, “Marketing and selling”, “Project 
management” e “Negotiation skills”.

Académica

• Pós-Graduação em Contabilidade Avançada e Fiscalidade, no Overgest/ISCTE - Centro 
de Especialização do ISCTE, concluída em Setembro de 2007, com a média final de 17 
valores;

• Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, no ISCTE, concluída em Junho de 
1997, com média final de 14 valores;

• Curso de Formação para Formadores, concluído em Dezembro de 2006; e,

• “First Certificate in English”, pela Universidade Cambridge.
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