About Deloitte
Quem somos
A Deloitte conta com aproximadamente 286.000 profissionais em firmas membro que prestam
serviços nas áreas de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços
relacionados, em mais de 150 países e territórios. Para mais informações, consulte o 2018 Deloitte
Global Report.
Os nossos valores
Somos o somatório dos valores, das competências e da ambição do nosso ativo mais importante e
valioso: as nossas pessoas. A reputação e o padrão de excelência que conquistámos resultam da
nossa busca incessante de talento.
Somos uma marca global com uma visão partilhada em todo o mundo: ser um referencial de
excelência.
É a partilha de valores e convicções que nos define e assegura o alinhamento internacional da
Deloitte. Estas são as chaves do nosso mapa genético:
 Integridade
 Compromisso mútuo
 Excelência no valor para os mercados e clientes
 Força da diversidade cultural
São estes os valores comuns que nos definem, inspiram os nossos profissionais e os mantêm
focados no que realmente importa no seu plano pessoal e na sua carreira.
Números globais
Na Deloitte criamos equipas multidisciplinares capazes de implementar soluções, à medida das
necessidades dos clientes, que acrescentam valor às organizações.
A nossa capacidade de análise, de reflexão estratégica e de implementação é um ativo ao serviço
do cliente e o testemunho de um padrão de excelência que a Deloitte constantemente alcança.
Cerca de 88% das empresas que constam do ranking de 2018 da Fortune Global 500 ® contratam
os nossos serviços.
Números locais
Em Portugal, somos líderes em volume de negócios entre as Big Four e detemos a maior quota de
mercado na prestação de serviços de tax às 250 maiores empresas.
Contamos com mais de 2.500 profissionais que partilham os valores e a motivação de todo o
universo Deloitte: ser o padrão de excelência para os nossos clientes.
Iniciativas
Acreditamos nas melhores práticas e promovemo-las junto do mercado e da sociedade.
Organizamos diversas iniciativas que procuram mitigar a complexidade dos temas do mundo
empresarial e refletir sobre o seu impacto no contexto social, contribuindo para a sua divulgação
junto da opinião pública e criando valor nas organizações.
Impacto na sociedade
A Deloitte definiu uma estratégia global de impacto que é adaptada ao contexto de cada firma
membro. Através da área de Corporate Social Responsability, procuramos alcançar o nosso
propósito, de concretizar um impacto relevante nos nossos clientes, nas nossas pessoas e na
sociedade.
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CURRICULUM VITAE

I

-

Elementos de identificação
Nome Paulo Alexandre de Sá Fernandes
Data de Nascimento 30 de novembro de 1974
Local de Nascimento
Nacionalidade

II -

Lisboa, Portugal

Portuguesa

Habilitações literárias


Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa em 1997.



Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2010, tendo-lhe sido atríbuido o número
1.456.

III -

Actividade e experiência profissional


Iniciou a sua atividade em auditoria em agosto de 1997.



É Partner da Deloitte em Portugal no Grupo de FS – Financial Services & Real Estate.



Trabalha exclusivamente no setor financeiro. A sua principal atividade tem consistido na
supervisão dos serviços de auditoria a clientes da Deloitte nas diversas áreas 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 larga experiência em auditoria a contas consolidadas de
instituições financeiras portuguesas com subsidiárias locais e estrangeiras.



Ao longo da sua carreira tem igualmente prestado a generalidade dos serviços relacionados
com auditoria, como sejam emissão de pareceres para o Banco de Portugal sobre o processo de
quantificação da imparidade para a carteira de crédito, emissão de pareceres sobre o sistema
de controlo interno, emissão de Comfort letters e emissão de pareceres no âmbito de
programas de Covered bonds.



É membro do Grupo de “IFRS Specialists” da Deloitte.



Participa regularmente como formador em ações realizadas pela Deloitte, quer para fins
internos quer no âmbito da colaboração com clientes.

CURRICULUM VITAE

I

-

Elementos de identificação
Nome Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo
Data de Nascimento 20 de janeiro de 1964
Local de Nascimento
Nacionalidade

II -

III -

Lubango, Angola

Portuguesa

Habilitações literárias


Licenciou-se em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em 1989.



Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 1997, tendo-lhe sido atríbuido o número 992.

Actividade e experiência profissional


Iniciou a sua atividade em auditoria em agosto de 1989.



É o Partner da Deloitte responsável pelos serviços de auditoria ao Grupo de PSUR – Products,
Services, Uilities & Resources.



A sua principal atividade tem consistido na supervisão dos serviços de auditoria a clientes da
Deloitte nas diversas áreas dos setores de Energia, Industria, Transportes e Serviços.



Ao longo da sua carreira participou em diversos projetos de IPO.



Participa regularmente como formador em ações realizadas pela Deloitte, quer para fins
internos quer no âmbito da colaboração com clientes.

