




Contactos

Edifício Monumental
Av. Praia da Vitória, 71 – A, 11º
1069-006 Lisboa
Portugal

Tel:+351 210 110 073
Telemóvel: +351 916 601 520
E-mail: ppaixao@kpmg.com

LOCALIZAÇÃO
Portugal

QUALIFICAÇÕES

 Partner de auditoria da KPMG Portugal

 Licenciatura em Auditoria pelo Instituto de Contabilidade e Administração 
de Lisboa

 Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto de 
Contabilidade e Administração de Lisboa

 Revisor Oficial de Contas desde 2010

EXPERIÊNCIA

 A sua actividade profissional tem incidido particularmente na área de 
Infrastructure, Communication, Entertainment, Government and
Healthcare (ICEGH) onde tem sido responsável pelo trabalho de auditoria 
a diversos grupos nacionais e internacionais;

 Liderou diversos projectos de consultoria de mercado de capitais, 
nomeadamente processos de conversão de contas para IFRS, estudos de 
viabilidade, comfort letters e IPOs;

 Desenvolvimento de formações em IFRS nomeadamente em temas 
como Consolidação de Contas, Combinações de negócios, 
reconhecimento de proveitos, entre outros; 

 Responsável por diversos projectos de garantia de fiabilidade de 
informação não financeira, nomeadamente relatórios de sustentabilidade;

 Revisão, desenvolvimento e implementação de metodologia de 
imparidade activos não financeiros (IAS 36) em várias entidades;

 Participação em diversos projectos de avaliação de Sistemas de Controlo 
Interno sobre o Relato Financeiro e práticas de Governance.

N.º de acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. detidas

 Não detém quaisquer acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, 
S.A..

Paulo Paixão



Contactos

Edifício Monumental
Av. Praia da Vitória, 71 – A, 11º
1069-006 Lisboa
Portugal

Tel:+351 210 110 909
Telemóvel: +351 912 225 596
E-mail: fantunes@kpmg.com

LOCALIZAÇÃO
Portugal

QUALIFICAÇÕES

 Partner de auditoria da KPMG Portugal

 Licenciatura em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia 
e Gestão

 Revisor Oficial de Contas desde 2006

EXPERIÊNCIA

 Ingressou na KPMG em 1994, tendo sido promovido a Partner em 2008;

 Ao longo da sua carreira, adquiriu uma vasta experiência no sector 
financeiro, desde Bancos a outras Instituições financeiras;

 Participou em diversos trabalhos de carácter especial nomeadamente, 
assistência contabilística, reorganização contabilística, consolidação de 
contas, aquisições de empresas, fusão de empresas, projecções 
financeiras e levantamento e avaliação de sistemas de controlo interno;

 Partner responsável pela supervisão e coordenação do trabalho de campo 
de auditoria em (i) diversas empresas do sector bancário, (ii) sociedades 
gestoras de fundos de investimento e (iii) fundos de investimento 
(mobiliários e imobiliários / pensões / titularização);

 Vasta experiência em diversos trabalhos de conversão de contas IAS / 
IFRS e USGAAP.

N.º de acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. detidas

 Não detém quaisquer acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, 
S.A..

Fernando Antunes


	20170616 SCOA AG Anual 2017 - proposta CF Final (PT)
	CV Paulo Paixão_PT e ING
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	CV Fernando Antunes - proposto ROC Suplente
	Slide Number 1
	Slide Number 2


