
 
Europass-Curriculum

Vitae

Informação pessoal

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) de Melo, Miguel Luis Cortês Pinto 

Experiência profissional

Datas desde Junho de 1988 …. 

Função ou cargo ocupado Sócio (desde 2014) / Auditor (até ao ano de 2000)  / Revisor Oficial de Contas (desde o ano de 2000) 

Principais actividades e
responsabilidades

25 anos de actividade profissional abarcando todas as questões de natureza administrativa, financeira,
contabilística, jurídica e comercial das empresas.

 Como executante nos primeiros anos;
 Com responsabilidade de supervisão nos seguintes. 

 Os trabalhos desenvolvidos no âmbito de Auditor/ Revisor Oficial de Contas incluem, entre outros:

• Trabalho de campo nas diversas áreas das empresas com o objecto de revisão e elaboração dos
respectivos dossiers correntes e permanentes, com vista à emissão da Certificação Legal das
Contas;

• Análise à razoabilidade das demonstrações financeiras (individuais e consolidadas) e modelos
fiscais apresentadas pelas empresas, bem como a apreciação da adequação e consistência
das  políticas  contabilísticas  adoptadas,  análise  e  teste  dos  vários  elementos  de  gastos,
rendimentos,  perdas  e  ganhos  registados  no exercício,  atendendo  ao seu  balanceamento,
diferimento e acréscimo;

• Análise do sistema de controlo interno, com vista ao planeamento do âmbito e extensão dos
procedimentos de revisão/auditoria, efectuando para tal os testes de controlo apropriados;

• Análise  de projectos e  realização de auditorias  a  beneficiários dos  Fundos  Estruturais,  no
âmbito de variados Programas Comunitários e Iniciativas Comunitárias;

• Análise e avaliação de processos de constituições, fusões, cisões e liquidações de sociedades;

• Processos de due diligence de variadas sociedades;

• Elaboração de pareceres contabilísticos e fiscais.
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Nome e morada do empregador

 Para além das tarefas mencionadas destacam-se as seguintes funções desenvolvidas em paralelo:

• Participação activa em diversas acções de consultadoria, formação e fiscalidade em Sociedades;

• Perito nomeado pelos Tribunais em diversos litígios;

• Tecnico Oficial de Contas;

• Colunista em artigos em colaboração com a OTOC;

• Ex-Liquidatário Judicial e Gestor Judicial e administrador de Insolvência em diversos processos
de falência / insolvência.

Tipo de empresa ou sector Sociedade de Revisores Oficiais de Contas integrada em rede de firmas de auditoria, fiscalidade e 
consultoria a nível mundial.

Formação académica e
profissional

Datas/

Designação da qualificação atribuída  Curso em “Innovation and Commercialization” – Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2014

 Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal – Faculdade de Direito de Lisboa (FDL) (2007)

 Curso Normas Internacionais de Contabilidade – IEA, (2003)

 Inscrição na Associação Portuguesa dos Analistas Financeiros (2001)

 Inscrição na Ordem dos Economistas como membro efectivo sob o n.º 4430 (2000) 

 Aprovação  no  exame  para  inscrição  na  Lista  dos  Revisores  Oficiais  de  Contas,  na
correspondente Ordem Profissional com o n.º 1070 (2000)

 Inscrição na Lista dos Peritos Independentes – Direcção Geral do Tesouro (2000)

 Frequência  do  Curso  de  Estudos  Especializados  em  Auditoria  –  Instituto  Superior  de
Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) (1999)

 Curso de Preparação para o exame de Revisor Oficial de Contas  – Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas (1996)

 Cursos de Tecnico Auxiliar de Revisão de Contas – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

 Inscrição na Listas dos Liquidatários e Gestores Judiciais (1996)

 Inscrição na Direcção Geral de Impostos como Tecnico Oficial de Contas (1994)

 Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas – INP (1994)

 Curso de Técnico auxiliar em Revisão de Contas (12 meses) – Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas (1989)

Principais disciplinas/competências
profissionais

Obtenção de conhecimentos académicos e profissionais na área da Gestão de Empresas, Auditoria e 
Fiscalidade
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Nome e tipo da organização de
ensino ou formação

Massachusetts  Institute  of  Technology (MIT);  Faculdade de Direito  de Lisboa,  Instituto  Superior  de
Contabilidade e Administração de Lisboa, Instituto Superior de Novas Profissões, Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas. 

Aptidões e competências
pessoais

Aptidões e competências sociais

Aptidões e competências de organização

Aptidões e competências técnicas Experiência profissional de 25 anos nas áreas de auditoria e fiscalidade. 

Aptidões e competências informáticas

Obras publicadas Autor do livro “A tributação das mais-valias na transmissão onerosa de partes de capital pelas SGPS” 
Edições Almedina – Maio de 2007

Informação adicional Frequência  de  variadas  acções  de  formação  profissional  nas  áreas  de  contabilidade,  fiscalidade,
auditoria  e  direito  das sociedades  organizadas  pela  Patrício,  Moreira,  Valente  &  Associados,  RSM
Internacional, OROC, CTOC, APOTEC, APECA, entre outras.

Inscrito em diversas Ordens Profissionais e outras Associações, designadamente:

 Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
 Ordem dos Economistas
 Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
 Associação Portuguesa dos Analistas Financeiros
 Perito Independente na Direcção Geral do Tesouro

Lisboa, Janeiro de 2015

Página 3 / 3 - Curriculum vitae de
 Apelido(s) Nome(s) 

Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.eu.int
© Comunidades Europeias, 2003    20051110


