
João Luís Almeida Mendes de Araújo
Revisor Oficial de Contas

Data de Nascimento 

10 de junho de 1968

Habilitações Académicas

Licenciatura em Economia - Faculdade de Economia da Universidade do Porto, nos anos de 1987 a 1992.

Curso de Técnicos de Informática, lecionado na Universidade Católica (E.S.B.);.

Atividade Profissional

Em 1990/91 e 1991/92 exerceu as funções de professor de Economia numa Escola Profissional;

Exerceu atividades em regime livre, a partir de 1992, realizando estudos de viabilidade económica;

De 1993 a 1996, integrou os quadros técnicos de uma sociedade de revisores oficiais de contas, assumindo trabalhos 
de revisão de contas em algumas empresas suas clientes;

De 1993 a 1997, exerceu, em regime pós-laboral, as funções de professor de Economia Política e de Economia da Empresa num 
Instituto Superior;

A partir de 1994 tem sido nomeado perito em vários Tribunais, para se pronunciar sobre matérias contabilísticas e financeiras;

Em 1995, foi admitido como revisor oficial de contas com a cédula profissional n.º 933. Está inscrito na CMVM como revisor oficial 
de contas sob o n.º 20160550;

A partir de 1996, entrou para sócio gerente da sociedade de revisores oficiais de contas João Araújo & António Oliveira - SROC, Lda.;

De 1996 a 2010 foi o responsável pelo departamento de auditoria e fiscal da sociedade de revisores oficiais de contas João Araújo & 
António Oliveira - SROC, Lda;

De 1996 a 2009, trabalhou para uma outra sociedade de revisores oficiais de contas nas áreas de auditoria, consultoria fiscal e 
informática;

De 2003 a 2009 foi o representante de uma sociedade de revisores na SCI International e após a fusão da mesma o seu representante 
na Nexia International (a Nexia International é uma rede global de firmas independentes de auditoria, contabilidade e de consultoria);

A partir de 2004 foi admitido como controlador relator pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, funções que ainda hoje mantém;

Está também inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados sob o n.º 36396;

Paralelamente, lecionou cursos sobre matérias contabilísticas, nomeadamente, consolidação de contas, contabilidade financeira  
e analítica. Participante em várias conferências e seminários em Portugal e no estrangeiro;

Desde 2018 que integra os quadros da RSM & Associados, SROC, Lda., como sócio gerente, na sequência de um processo de fusão, 
onde exerce em regime de exclusividade, as funções de Revisor Oficial de Contas. Esta entidade integra a rede multinacional  
de firmas de auditoria e contabilidade denominada, RSM Internacional, com a marca RSM, 6.ª no ranking mundial de empresas  
de auditoria e contabilidade, contando com uma rede espalhada por 123 países, mais de 860 escritórios e 51.000 profissionais.  
A rede RSM integra, também, em Portugal, a RSM Audiconsulte – Consultoria, Lda.;

Representante da sociedade de revisores RSM & Associados, SROC, Lda. integrando Conselhos Fiscais e Fiscal Único de 
sociedades anónimas, bem como no exercício de funções de revisor oficial de contas em entidades de interesse público;

É responsável pelas áreas de tecnologia e inovação, consultoria informática, startups e digitalização no escritório do Porto.
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