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Advogada Fiscalista

DADOS PESSOAIS

EXPERIÊNCIA
Lisboa, Portugal
Outubro 2019 - Atualmente

Advogada Responsável pelo Departamento de Direito Fiscal
PLEN - Sociedade de Advogados, SP, RL
Assessoria no âmbito do direito tributário a pessoas coletivas e singulares, com especial enfoque nos
seguintes impostos: IRC, IRS, Imposto do Selo, IMT, IMI, IVA, Benefícios Fiscais.
Principais assuntos acompanhados:
- Operações de reorganização societária (na vertente fiscal);
- Investimento interno e internacional;
- Inspeções tributárias;
- Emissão de pareceres no âmbito dos impostos supramencionados;
- Procedimento e Processo tributário;
- Due dilligence;
- Apoio ao investimento imobiliário e em processos de fixação de residência fiscal em Portugal e
no estrangeiro;
- Formação e assessoria a autarquias locais no âmbito da liquidação e cobrança coerciva de taxas e
outas receitas;
- Liquidação de impostos sujeitos ao regime da auto-liquidação.
Perfil dos clientes assessorados:
- Sociedades Comerciais nacionais e estrangeiras (PME's);
- Grupos multinacionais;
- Fundos de Capital de Risco;
- Instituições Financeiras;
- Autarquias locais;
- Pessoas singulares.
Principais setores de atividade:
- Alimentar;
- Tecnologias de informação;
- Financeiro;
- Imobiliário;
- Energias renováveis;
- Serviços;
- Aeronáutico;
- Portuário;
- Têxtil;
- Capital de Risco;
- Vinícola;
- Hoteleiro.

Lisboa, Portugal
Março 2019 - Setembro 2019

Advogada Associada Sénior
RFF & Associados - Sociedade de Advogados, RL
Assessoria no âmbito do direito tributário a pessoas coletivas e singulares, com especial enfoque nos
seguintes impostos: IRC, IRS, IVA e Benefícios Fiscais.
Principais assuntos acompanhados:
- Operações de reorganização societária (na vertente fiscal);
- Investimento interno e internacional;
- Inspeções tributárias;
- Emissão de pareceres no âmbito dos impostos supramencionados.

Lisboa, Portugal
Maio 2017 - Fevereiro 2019

Advogada Associada
Luiz Gomes & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL
Assessoria no âmbito do direito tributário a pessoas coletivas e singulares, com especial enfoque nos
seguintes impostos: IRC, IRS, Imposto do Selo, IMT, IMI, IVA, Benefícios Fiscais.
Principais assuntos acompanhados:
- Operações de reorganização societária (na vertente fiscal);
- Investimento interno e internacional;
- Inspeções tributárias;
- Emissão de pareceres no âmbito dos impostos supramencionados;
- Procedimento e Processo tributário;
- Due dilligence;
- Apoio ao investimento imobiliário e em processos de fixação de residência fiscal em Portugal e
no estrangeiro.
- Processos contenciosos incidentes sobre liquidações de imposto especial de jogo e imposto
especial de jogo online.
Perfil dos clientes assessorados:
- Sociedades Comerciais nacionais e estrangeiras (PME's);
- Grupos multinacionais;
- Fundos de Capital de Risco;
- Instituições Financeiras;
- Entidades públicas;
- Pessoas singulares.

Lisboa, Portugal
Outubro 2012 - Maio 2017

Advogada Associada Responsável pelo Departamento de Direito Fiscal
J.A. Pinto Ribeiro & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.
Assessoria no âmbito do direito tributário a pessoas coletivas e singulares, com especial enfoque nos
seguintes impostos: IRC, IRS, Imposto do Selo, IMT, IMI, IVA, Benefícios Fiscais.
Principais assuntos acompanhados:
- Procedimento e Processo tributário;
- Operações de reorganização societária (na vertente fiscal);
- Investimento interno e internacional;
- Inspeções tributárias;
- Emissão de pareceres no âmbito dos impostos supramencionados;
- Due dilligence;
- Apoio ao investimento imobiliário e em processos de fixação de residência fiscal em Portugal e
no estrangeiro.
Perfil dos clientes assessorados:
- Sociedades Comerciais nacionais e estrangeiras (PME's);
- Grupos multinacionais;
- Fundos de Capital de Risco;
- Instituições Financeiras;
- Entidades públicas;
- Pessoas singulares.

Portugal, Angola e Suíça
Novembro 2011 - Outubro
2012

Consultora Fiscal
Amicorp Switzerland AG

Portugal e Angola

Advogada Associada
Gali Macedo e Associados, Sociedade de Advogados, RL

Análise da situação patrimonial, fiscal, territorial e legal de sociedades comerciais e de pessoas
singulares tendo em vista a criação de estruturas fiscais internacionais, com objetivos de
investimento, poupança e racionalidade económica e fiscal.

No ordenamento jurídico português:
Acompanhamento de assuntos no âmbito do procedimento e o processo tributário.
No ordenamento jurídico angolano:
- Negociação e elaboração de contratos de direito privado com entidades angolanas e internacionais;
- Aconselhamento de empresas no âmbito do direito societário e fiscal;
- Acompanhamento de projetos de investimento elaborados ao abrigo da Lei do Investimento
Privado.
Vila Nova de Gaia, Portugal
Abril 2008 - Setembro 2011

Advogada
Osório de Castro, Ricardo Rodrigues Pereira e Rui Ferreira Santos, Escritório de Advogados

Prática da advocacia nas áreas do direito fiscal, societário e laboral.
Porto

Advogada Estagiária

Agosto 2006 - Abril 2018

Henrique Palma Nogueira
Principais atividades desempenhadas:
- Acompanhamento de diversos assuntos, judiciais e extrajudiciais, na área do Direito Fiscal;
- Contacto direto com assuntos judiciais e extrajudiciais, no âmbito do Direito do Trabalho,
relacionados quer com a Contratação Coletiva, quer com o contrato individual de trabalho; - Estudo e
emissão de pareceres no âmbito do Direito do Trabalho e do Direito Comercial.

2018 - Atualmente

Formadora
Vida Económica Business School
Formadora em matérias jurídicas e tributárias

EDUCAÇÃO
Valença, Portugal
Setembro 2008 - Setembro
2009

Pós-Graduação em Fiscalidade Ibérica
Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Em parceria com a Universidade Complutense de Madrid (matérias referentes à legislação espanhola
lecionadas por Professores da Faculdade de Economia da referida Universidade).
Disciplinas:
- Impostos sobre o rendimento das pessoas singulares (PT - IRS / ES - IRPF),
- Contabilidade (POC e SNC)
- Impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas (PT - IRC / ES - IS);
- Dupla Tributação Internacional
- Auditoria
- IVA
- Contencioso Fiscal,
- Incentivos Fiscais;
- Finanças vs. Fiscalidade.

Porto, Portugal
2001 - Julho 2006

Licenciatura em Direito
Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Licenciatura pré-Bolonha

IDIOMAS

IDIOMAS

Inglês

Estratégias de Negócios B2B

Avançado
Francês
Intermediário
Espanhol
Básico
Italiano
Básico

PUBLICAÇÕES

Colaboradora da Revista Fiscal do Grupo Editorial Vida Económica

CONFERÊNCIA

Intervenção, como oradora, na Conferência "Os Desafios da Economia e Fiscalidade", organizada pelo
Grupo Vida Económica, no Hotel Tiara Atlantic Park, em Lisboa, nos dias 17 e 18 de Novembro de
2008. Tema apresentado: “A responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores das pessoas
coletivas no âmbito da Lei Geral Tributária”.

CONFERÊNCIA

Oradora na Conferência subordinada ao tema "Benefícios Fiscais no Imobiliário" - Associação
Lisbonense de Proprietários, em outubro de 2019

