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Data de Nascimento 

7 de fevereiro de 1966.

Habilitações Académicas

Licenciatura em Economia - Faculdade de Economia da Universidade do Porto, nos anos de 1984 a 1989.

Pós-Graduação em Fiscalidade - Instituto Superior de Gestão de Lisboa, coordenado e em parte lecionado pelo Ex.mo Sr. Prof. 
Doutor Saldanha Sanches, nos anos de 2001/2002.

Licenciatura em Direito – Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Porto, nos anos de 2014 a 2019.

Atividade Profissional

De setembro de 1989 a abril de 1994 integrou os quadros da ARTHUR ANDERSEN S.A. – Empresa multinacional de auditoria (Big 
four) de então.

Relativamente à formação profissional exigível na ARTHUR ANDERSEN, merece especial relevância a participação em diversos 
cursos nacionais e internacionais como a seguir se descreve:
• FASTS - Firmwild Audit Staff Training School, Espanha
• ESA - SKILS - Experience School Assistent, Lisboa
• SDS - Senior Development School, Holanda
• Understanding Business, Lisboa
• Environment Data Processing Risk, Lisboa
• Computer Concepts for Auditors, Lisboa
• Contabilidade geral, Lisboa
• Microcomputadores, Lisboa
• Consolidação de contas, Lisboa
• Impostos diferidos, Lisboa

Em abril de 1994 iniciou a atividade de consultor de empresas, e em dezembro de 1995 concluiu com aproveitamento os exames 
de acesso à profissão de Revisor Oficial de Contas.

Está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 945 e na CMVM sob o nº 20160562. Desde fevereiro de 1996 
exerceu em exclusividade e a título individual a atividade de Revisor Oficial de Contas até finais de 2010.

Paralelamente, lecionou cursos sobre matérias contabilísticas, nomeadamente, consolidação de contas, contabilidade financeira 
e analítica.

Está também inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados e dos Economistas.

Em fevereiro de 2011 foi confirmada a inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas da sociedade João Araújo & António 
Oliveira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com sede no Porto, para a qual entrou como sócio e exerceu, em 
regime de exclusividade, as funções de Revisor Oficial de Contas.

Desde 2018 que integra os quadros da RSM & Associados, SROC, Lda., na sequência de um processo de fusão. Esta entidade 
integra a rede multinacional de firmas de auditoria e contabilidade denominada, RSM Internacional, com a marca RSM, no ranking 
mundial o 6º agrupamento de empresas de auditoria e contabilidade, contando com uma rede espalhada por 120 países, mais de 
820 escritorios e 48.000 profissionais. A rede RSM integra, também, em Portugal, a RSM Audiconsulte – Consultoria, Lda.

É responsável pela área de auditoria no escritório do Porto e, a nível da entidade, é responsável pelo cumprimento normativo de 
prevenção ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Porto, novembro de 2021

Nota Curricular


