Proposta referente ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral
Extraordinária da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA, de 01 de Julho de 2020

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se a
nomeação de João Carlos Henriques Gomes Ferreira, NIF 200 212 460, inscrito na
Câmara de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1129, para exercer a função de Revisor
Oficial de Contas Suplente na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso, em virtude
da renúncia apresentada por Joaquim Miguel de Azevedo Barroso.

Vila Nova de Gaia, 09 de Junho de 2020

Pela Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A.:

Curricula Vitae
Portugal
Experiência relevante

fotografia

•

É Partner do Grupo de FS – Financial Services & Real Estate em Portugal e Angola, sendo desde junho de 2018 o líder da prática de auditoria
da Deloitte em Portugal. É administrador e membro do Conselho Executivo 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 acompanhado diversos outros projetos, podendo salientar-se
nos últimos anos os seguintes:

João Ferreira

o

Audit Partner do Grupo
de FS & Real Estate
Audit & Assurance Leader
Engagement Quality Control
Reviewer

Realização da estimativa do nível de recuperação dos créditos de cada classe de credores, de acordo com a ordem de prioridade
estabelecida na lei, num cenário de liquidação do BES em momento imediatamente anterior ao da aplicação da Medida de Resolução, nos
termos do nº 4 do Artigo 145º-H do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras;

o

Exercícios de revisão da qualidade de ativos promovidos pelo Banco de Portugal;

o

Auditoria especial ao modelo de imparidade em instituição de crédito em Portugal. O trabalho foi realizado em conjunto com a equipa do
Departamento de Supervisão do Banco de Portugal;

Anos de experiência: 24

o

Auditorias de âmbito forense a pedido dos reguladores;

o

Participação em projetos de revisão de cálculo de necessidades de capital e de fundos próprios;

o

Revisão de procedimentos e controlos em várias áreas operacionais e de negócio em bancos comerciais;

o

Projeto de análise do modelo de governação de uma instituição financeira em Portugal; e

o

Projetos de apoio na implementação de Normas Internacionais de Relato Financeiro, em diversas instituições financeiras.

Portugal – Lisboa
joaoferreira@deloitte.pt
T: + 351 210 427 504
M: + 351 962 103 937

Habilitações académicas
Licenciado em Gestão de Empresas
pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão.
Membro da Comissão Técnica das
Entidades Financeiras da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas e
do Grupo de “IFRS Specialists” da
Deloitte a nível mundial e em
Portugal.

Principais clientes
•

Banco de Portugal

•

Banco de Investimento Imobiliário

•

Haitong Bank

•

Banco Invest

•

Parvalorem

•

BBVA

•

Caixa Geral de Depósitos

•

Caixa Leasing e Factoring

•

Caixa – Banco de Investimento

•

BBVA Instituição Financeira de Crédito

•

BCP Capital

•

Área de Capital de Risco do Grupo CGD

Revisor Oficial de Contas desde
2002.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

•

Atividade de gestão de ativos do Grupo
CGD, incluindo fundos imobiliários e de
pensões

•

Atividade de gestão de ativos do Grupo
BBVA, incluindo fundos mobiliários e de
pensões

•

Banco Caixa Geral Totta de Angola

Grupo Millennium bcp – Olhos nos olhos com o futuro
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