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Elementos de identificação
Nome

João Carlos Henriques Gomes Ferreira

Data de nascimento

2 de maio de 1973

Local de nascimento Nazaré, Portugal
Nacionalidade Portuguesa

II -

III -

Habilitações literárias
•

Licenciou-se em Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão em 1994.

•

Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2002, tendo-lhe sido atribuído o número 1.129.

Actividade profissional
•

Iniciou a sua atividade em auditoria em 1994.

•

É Partner na área de Audit & Assurance do Grupo de Financial Services & Real Estate em Portugal.

•

É o líder da prática de Audit & Assurance da Deloitte em Portugal desde junho de 2018, e presidente
do Conselho de Administração da Deloitte & Associados, SROC S.A. Adicionalmente, é membro do
Audit Quality Board da Firma Portuguesa.

•

Trabalha exclusivamente no setor financeiro e a sua principal atividade tem consistido na supervisão
dos serviços de auditoria a clientes da Deloitte em todas as vertentes do sistema financeiro, incluindo
banca comercial, banca de investimento, companhias de seguros e gestão de ativos (fundos de
investimento mobiliário, imobiliário, de capital de risco, de titularização e de pensões).

•

Neste âmbito tem uma experiência alargada em auditoria e em todos os serviços relacionados, como a
análise do risco de carteiras de crédito com vista à emissão de pareceres para o Banco de Portugal
sobre o processo de quantificação da imparidade, emissão de pareceres sobre o sistema de controlo
interno, incluindo sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, emissão de
Comfort letters e emissão de pareceres do auditor externo no âmbito de emissões de Covered bonds.
Tem experiência alargada na consolidação de contas de instituições financeiras portuguesas com
participadas nacionais e estrangeiras.

•

É presidente da Comissão Técnica das Entidades Financeiras da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas desde março de 2021, tendo sido até essa data membro da referida Comissão.

