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Licenciado em Economia em 1987 e Pós-Graduado em “Gestão Estratégica” pela 

Universidade Católica Portuguesa em 2000.  

Revisor Oficial de Contas, inscrito na OROC em 1997. 

Ingressou na Baker Tilly Portugal no primeiro semestre de 2009, exercendo 

actualmente as funções de Managing Partner e Partner responsável pela linha de 

serviços de Assurance (Auditoria, Risk Management e Corporate Finance). Como 

Partner da Baker Tilly Portugal e responsável pela área de Corporate Finance, liderou 

inúmeros projectos de avaliação de empresas nacionais e estrangeiras, com um grande 

volume de negócios. 

Em 1987 ingressou na Arthur Andersen (Deloitte após a fusão ocorrida em 2002), 

tendo sido promovido a Manager em 1992 e a Sócio em 2002. 

A sua experiência profissional tem-se desenvolvido essencialmente na prestação de 

serviços de auditoria e consultoria financeira a clientes nos mais variados sectores de 

actividade, nomeadamente associações desportivas, ONG’S/entidades sem fins 

lucrativos, Fundações, seguros, imobiliário, saúde, media/publicidade, construção civil, 

hotelaria, sociedades de capital de risco, automóvel, telecomunicações, tecnologias de 

informação, transportes, metalurgia, energia, entre outros. Estes clientes incluem 

empresas nacionais de média e grande dimensão subsidiárias de grupos 

multinacionais, bem como empresas com títulos cotados. 

Participou também na auditoria de vários fundos de investimento (mobiliários e 

imobiliários) de várias instituições financeiras. 

É Fiscal Único e membro do Conselho Fiscal de várias empresas (nomeadamente, 

empresas do Grupo Valentim de Carvalho, Grupo Imocom, Grupo Valor / Machete, 

Atlantic Parts, Groove, Generis, AIMS, Clube do Autor, EM Trade Solutions, Grupo FICA, 

GS1, Glory Coast, Fin Sun, Grupo Strat, Impossible World, Wepteam, Ficacém, Flae, 

Franke, Imolusa e Imosilveiras). 



Professor da cadeira de “Auditoria Operacional” do Mestrado de Auditoria da 

Universidade Autónoma (1998 a 2000). 

Tem participado como instrutor em diversos cursos de auditoria e contabilidade , tanto 

em Portugal como em Espanha, USA e Holanda. 

Não é titular de acções da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD. 


