
 
 
SUMÁRIO EXECUTIVO 
Com mais de duas décadas de experiência numa consultora Big 4, tenho liderado equipas na área 
da tributação indireta e acompanhado operadores económicos em diversos setores, tais como 
banca e seguros, imobiliário, farmacêutico, indústria, retalho, transportes, entre outros. 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

VAT Director | Ernst & Young, S.A. | www.ey.com 
Lisboa | Junho 1999 – Presente 
 
Experiência significativa em legislação nacional e comunitária, bem como em projetos de 
reestruturações, fusões e aquisições. Larga experiência em serviços de consultoria e de 
compliance, em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Responsável pelo programa de 
formação técnica do departamento fiscal em Portugal. 
 
Gestão de Projetos 

▪ Contacto preferencial de um largo portfolio de clientes estratégicos 
▪ Desenvolvimento de oportunidades de negócio, identificação das necessidades dos clientes 

 
Gestão de equipas 

▪ Coaching e desenvolvimento de competências pessoais 
▪ Envolvimento ativo e contínuo na revisão da performance das pessoas e das equipas 

Distinções 

▪ Nomeada pela International Tax Review como Women Tax Leader em 2015 e Indirect Tax 
Leader desde 2016 

 
Gestora de Empresas | Banco Santander Totta, S.A. | www.santandertotta.pt 
Lisboa | Setembro 1997 – Maio 1999 
 
Gestora comercial, responsável pelas pequenas e médias empresas nos balcões da Avenida da 
Liberdade e Praça de Londres. Apoio e aconselhamento financeiro na área do crédito e aplicações 
financeiras. Avaliação de risco. 
 
Principais responsabilidades: 

▪ Visitas a clientes empresas com o objetivo de promover os produtos do Banco 
▪ Recolha e tratamento de informação para avaliação de risco 

 

 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 
 

▪ Leadership and Management Development | Católica Executive Education, 2009 e 2010 

▪ Pós Graduação em Fiscalidade | Instituto Superior de Gestão, 2001 e 2002 

▪ Especialização em Fiscalidade | INDEG / OVERGEST, 1998 e 1999 

▪ Licenciatura em Gestão de Empresas | Instituto Superior de Gestão, 1992 a 1997 
 

 
 
FORMAÇÃO CONTÍNUA (com destaque): 
 

▪ EU VAT: Recent Developments and Outlook 2017 – Curso de Especialização em IVA | 
Erasmus University Rotterdam 

▪ EU Invoicing rules from January 2013 - Curso de Especialização em IVA sobre as novas 
regras de faturação | Viena | Ministrado pelo Professor Ben Terra 

▪ Practical Problems in International VAT – Curso de especialização em IVA | Budapeste | 
Ministrado pelo Professor Ben Terra e David Coleman 



 
▪ VAT Treatment of Insurance and Financial Services – Curso de especialização sobre o 

tratamento em sede de IVA aplicável ao sector financeiro | Annecy | Ministrado pelo 
Professor Ben Terra e David Coleman 

▪ Formação relativa às novas regras de localização das prestações de serviços cross border 
em sede de IVA. Várias sessões ministradas pelo Dr. Mário Alexandre da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT)  

 

 
PUBLICAÇÕES E CONFERÊNCIAS 
 
Diário Económico  

▪ Atenção à reabilitação urbana | Edição 25 Novembro 2014 

▪ IVA 2015 – curto ou médio prazo? | Edição de 29 Novembro 2013 

▪ Reforma da Administração Local - sujeita a IVA? | Edição 14 Setembro 2012 

Cadernos de IVA 2015 - Da conveniente alteração estrutural da Tributação do Consumo em Angola 
transição para o IVA - Obstáculos e oportunidade | Almedina 

Participação, como oradora, na Conferência Faturação Eletrónica – “o novo modelo relacional – 
desmaterialização nas transações de dados - uma visão prática” | 31 de Janeiro de 2013 no Hotel 
Pestana Palace 
 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 

▪ Fluente em Inglês (First Certificate)  

▪ Conhecimentos de Francês e principiante em Castelhano 

▪ Domínio do MS Office como utilizadora 

 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS 

 
▪ Participação no projeto de voluntariado do Agrupamento de Escuteiros (75 Estoril) – Sopa 

das Massas | 2004 e 2005 

▪ Participação, como voluntária, na feira de Solidariedade Novo Futuro - 2004 


