Ana Dourado
Contactos

ENGAGEMENT PARTNER

Av. Praia da Vitória,
Nº71 A-11º
1069-006 Lisboa
Portugal



Revisor Oficial de Contas desde 1998;



Mais de 20 anos de especialização no sector financeiro;



Conhecimento profundo da organização Millennium bcp Fortis;



A Ana desempenhou vários trabalhos no sector financeiro relacionados com contabilidade, controlo
interno e regulamentação;



Envolvimento em vários projectos de conversão contabilística para IAS/IFRS e em projectos de reporte
em US GAAP;



A Ana é a responsável pelo departamento técnico segurador da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas;



Vasta experiência em liderar e supervisionar auditorias a empresas financeiras, due diligences e
conversões contabilísticas para IAS/IFRS, reportes em US GAAP, e levantamento de sistemas de
controlo;



Envolvida na formação de IFRS e outros temas relacionados com o sector financeiro.

Tel:+351 210 110 094
Telemóvel:+351916166610
adourado@kpmg.com
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João Augusto
Contactos
Av. Praia da Vitória,
Nº71 A-11º
1069-006 Lisboa
Portugal
Tel:+351 210 110 068
Telemóvel:+351917521820
jaugusto@kpmg.com

ROC
(SUPLENTE)



Revisor Oficial de Contas desde 1989;



João Augusto é Partner de Auditoria da KPMG nos nossos escritórios de Lisboa e Luanda, com vasta
experiência adquirida em diversos sectores de actividade nos principais grupo económicos em Portugal;



Partner responsável por diversos trabalhos de auditoria em Angola;



No decurso da sua actividade tem colaborado com crescente grau de responsabilidade em auditorias em
empresas nacionais e estrangeiras nos mais variados ramos de actividade. Tendo adquirido uma vasta
experiência em “Reporting Internacional”, englobando a conversão de contas para IFRS/USGAAP;



A sua experiência profissional inclui a auditoria interna, revisão legal de empresas, avaliações, bem como
trabalhos especiais diversos, com especial incidência no âmbito do controlo interno, engenharia de
processos e análise e implementação de sistemas de custeio. São exemplo desta experiência a sua
intervenção num Grupo Internacional de dimensão relevante, na implementação e definição de um
sistema de Risk Management, a liderança e supervisão da definição e conceptualização de um sistema de
Contabilidade Analítica em dois grandes grupos industriais nacionais;



É ainda o responsável pela área de auditoria e serviços relacionados no escritório do Funchal.

