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Título 

Managing Partner 

 

… assumindo a responsabilidade pela 

Auditoria e Revisão Legal de Contas, nos 

escritórios de Lisboa e Funchal, de 

entidades públicas e privadas dos mais 

variados sectores e dimensões.  

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior 

de Economia, dispõe de larga experiência na 

Direção Administrativa e Financeira de 

importantes sociedades e, enquanto Auditor e 

ROC, tem desenvolvido a sua atividade como 

membro de grandes organizações internacionais 

de auditoria. 

No início da sua carreira de auditor, trabalhou 

durante 10 anos na Price Waterhouse, uma das 

maiores empresas internacionais de Auditoria, 

tendo atingido a categoria de Diretor. 

Como Revisor Oficial de Contas, tem executado 

trabalhos de revisão em pequenas, médias e 

grandes empresas. Para além disso, tem sido 

responsável pela execução de auditorias 

contabilísticas e financeiras e por trabalhos de 

organização administrativa em empresas de 

várias dimensões. 

Tem sido, também, responsável pela execução 

de um número apreciável de trabalhos 

relacionados com auditorias técnico-financeiras  

 

sobre a aplicação de apoios concedidos no 

âmbito do Fundo Social Europeu, 

nomeadamente: PEDIP, PRIME, Programa 

Energia, Intervenção Operacional de 

Telecomunicações, Intervenção Operacional de 

Renovação Urbana, IAPMEI (nas várias 

Direções Regionais), Direção Geral das Pescas e 

Aquicultura, Intervenção Operacional de 

Comércio e Serviços, Gabinete de Dinamização 

e Acompanhamento da Formação Profissional. 

Principal responsável pela realização de 

auditorias externas exigidas às empresas com 

ações e/ou obrigações cotadas nas Bolsas de 

Valores, como sócio da Sociedade Grant 

Thornton & Associados – SROC, Lda. (ex-

Vitor Franco e Lisboa Nunes, SROC), inscrita 

na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

com o n.º 67 e na Comissão do Mercado dos 

Valores Mobiliários com o n.º 314. 

Responsável pela realização de alguns trabalhos 

de auditoria nos PALOP’s, nomeadamente às 

contas de empresas do sector dos transportes da 

República da Guiné-Bissau em 1990 e 1993, 

projeto financiado pelo Banco Mundial e, ainda, 

às contas de empresas na República de Cabo 

Verde, onde realizou um trabalho que baseou a 

privatização da primeira empresa cabo-verdiana, 

de acordo com a legislação que na altura foi 

posta em vigor e, ainda, trabalhos na CV 

Telecom para a ANAC. Para além disso, 
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desenvolveu trabalhos em Moçambique e S. 

Tomé e Príncipe. Foi responsável pela prestação 

de serviços subsidiados pelo Banco Mundial, na 

Guiné, tendo também feito parte da equipa de 

coordenadores de um curso para peritos em 

contabilidade, também com subsídio por parte 

daquela entidade, em Moçambique. Foi, 

também, responsável pela realização de 

trabalhos em Angola, para o Ministério das 

Finanças, consistindo na elaboração de um 

diagnóstico económico e financeiro das 

empresas do sector empresarial público. 

Foi, durante 10 anos, coordenador e docente da 

disciplina de Auditoria Financeira do Curso de 

Organização e Gestão de Empresas do ISCTE 

(Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa), tendo, ainda, orientado e ministrado 

diversas ações de formação profissional na sua 

área de especialização. 

Foi membro da Comissão de Controlo de 

Qualidade da Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas, tendo efetuado controlos de qualidade 

no âmbito das funções que competem aos 

controladores/relatores. 

Foi sócio fundador do Centro 

OVERGEST/ISCTE, que desenvolveu 

programas de Pós-Graduação, cursos de 

especialização e programas para executivos, no 

âmbito da contabilidade, controlo de gestão, 

auditoria e fiscalidade, atualmente integrado no 

INDEG/ISCTE. 

Foi coordenador científico de um Pós-

Graduação em Auditoria, Fiscalidade e Controlo 

de Gestão, no ISAL (Instituto Superior Privado, 

na Madeira) 

Faz parte do Conselho Diretivo da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas. 

Revisor Oficial de Contas inscrito na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas, cédula 

profissional n.º 427 (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

 

Escritório em Lisboa 
Edifício Amadeo Souza Cardoso 
Alameda António Sérgio, n.º 22, 11.º 
Miraflores 
1495-132 Algés – Portugal 
T +351 214 123 520 
F +351 214 123 539 
 
Escritório no Funchal 
Avenida Arriaga, 30, 1.º B  
9000-064 Funchal – Portugal 
T +351 291 200 540 
F +351 291 200 549 
E gt.lisboa@pt.gt.com 
 

 
 


