ASSEMBLEIA GERAL
PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO
Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta)
Sede: Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20,
Freguesia de Alcântara, Concelho de Lisboa
Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único
de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA
Eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o quadriénio 2021-2024.

“Considerando que:
a) Nos termos dos artigos 278.º, n.º 1, alínea a) e 413.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, todos do
Código das Sociedades Comerciais, a fiscalização da Sociedade Comercial Orey Antunes,
S.A., compete a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas que não seja membro daquele órgão;
b) Compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 420.º, n.º 2, b) do mesmo Código,
propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas, devendo para esse
efeito selecionar o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas a propor, nos termos do artigo 446.º, n.º 1 do referido Código, à Assembleia Geral
para eleição e recomendar justificadamente a sua preferência, nos termos do artigo 16.º
do Regulamento (EU) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Abril 2014;
c) Em observância dos requisitos antes referidos, será proposto á Assembleia Geral,
sujeito a ratificação pelo Conselho Fiscal eleito nesta assembleia, eleger para o cargo de
ROC para o quadriénio 2021-2024 as seguintes entidades:

ROC efetivo: Diz & Associados - SROC, LDA., nº 118 da lista das SROC na
OROC e nº 20161437 na lista da CMVM contribuinte nº 503103012, representada por
Rui Manuel Tavares Leitão, ROC nº 1519 na OROC e nº 20160706 na CMVM.
ROC Suplente: Doutor José Joaquim Afonso Diz, casado, Revisor Oficial de
Contas nº 372 na OROC e nº 20160100 na CMVM, contribuinte nº 128876646.

Lisboa, 31 de Março de 2021

O Conselho de Administração

CURRICULUM VITAE

Nome:

José Joaquim Afonso Diz

Estado Civil:

Casado

B. Identidade:

2440793 de Lisboa (07/04/98)

N Contribuinte:

128876646

Data de nascimento:

2 de Fevereiro de 1947

Residência:

Calçada do Rei, 10 – Alto de Linda-a-Pastora
2790 - 429 QUEIJAS

Línguas estrangeiras:

Francês e Inglês

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS


Doutorado em Economia da Empresa.



Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e
Financeiras (ISCEF), em 1971.



Revisor oficial de contas desde 1979.



Professor de Fiscalidade da Empresa na Universidade Autónoma de Lisboa desde
1986.



Foi professor de Fiscalidade no MBA da AESE.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1.

Na Direcção Geral das Contribuições e Impostos (1975-1978)
•

Como técnico economista do Serviço de Prevenção e Fiscalização Tributária teve
a seu cargo a fiscalização dos impostos em geral e da Contribuição Industrial em
especial.

•

Ministrou cursos internos de Contabilidade a técnicos verificadores.

•

Divulgou a então nova declaração mod.2 da Contribuição Industrial no Norte, e
esteve destacado no Serviço de Informações Fiscais.

•

Participou em júris de exame de aptidão para técnicos de contas e de admissão
para candidatos a técnicos economistas.

2. EXPERIÊNCIA NO SECTOR BANCÁRIO
Quando esteve em Angola (1973 e 1974) foi membro externo do Gabinete dos
Estudos do BCCI onde desenvolveu vários estudos económicos sobre os sectores de
produção agrícola.
Em 1976 e seguintes foi técnico economista externo da Caixa Geral de Depósitos
(Edifício do Calhariz) onde apreciou muitos estudos com vista a obtenção de
financiamento bancário, sobretudo em áreas da indústria e do turismo.
De 1993

a 2018, primeiro individualmente e depois em nome da Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas Diz & Associados – SROC, Lda, foi o ROC responsável
pela auditoria da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores.
Desde 2009 é ou foi o ROC, em nome da SROC, de mais de vinte e cinco Caixas de
Crédito Agrícola Mútuo espalhadas pelo País. Por imperativo legal, decorridos 7
anos, esse número desceu sendo atualmente de seis caixas.
A tese de doutoramento defendida no final de 2015 teve o Crédito Agrícola por tema.

Em nome da Diz & Associados -SROC, Lda., tem promovido o Simpósio Anual em
Lisboa para as CCAM. Responsáveis máximos do Crédito Agrícola ali têm dado o seu
brilhante contributo, fundamental para o sucesso deste evento anual.
3. EXPERIÊNCIA KPMG - PEAT McLINTOCK
Entrou para KPMG - Peat Mclintock (na altura Thomson Mclintock & Co.) em Julho de
1978, como "Assistant Manager", com a incumbência da formação do Departamento
de Assistência Fiscal.
Dois anos depois já era “tax partner”.
Prestou assistência fiscal a clientes das mais variadas dimensões e diferentes
sectores de actividade: bancário, segurador, turístico, imobiliário, industrial, químico e
farmacêutico, alimentar, electrónico, mineiro, zonas francas, etc..
Participou regularmente em cursos sobre temas de Fiscalidade Internacional (Paris,
Dublin, Madrid e Estocolmo).
4. EXPERIÊNCIA A.J. MACKINTOSH & ASSOCIADOS e ERNST & YOUNG
Em Dezembro de 1988 constituiu, com mais colegas da antiga Thomson Mclintock &
Co., a sociedade acima, passando a assumir as funções de sócio (partner).
Esta mesma sociedade passou a fazer parte da ERNST & YOUNG em 1 de Julho de
1989.
Participou regularmente nos colóquios internos (POC e consolidação de contas, entre
outros).
Tendo deixado a Ernst & Young em Março de 1993, de imediato passou a exercer a
profissão de Revisor Oficial de Contas como individual.
Em Novembro de 1993 constituiu a sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
AFONSO DIZ & SANTOS SILVA, SROC, agora

Lda, de que é administrador (Senior Partner).

DIZ & Associados – SROC,

Actualmente esta SROC tem dezasseis colaboradores e mais de duzentas
sociedades anónimas como clientes.
Esta sociedade é objeto de apresentação específica. Ver, nomeadamente, www.dizsroc.pt.

5. EXPERIÊNCIA AUDITUM, VERUM E HUMANIST
Nessa mesma ocasião constituiu a AUDITUM - Auditores e Consultores, Lda. tendo
por primeiro objeto a assistência fiscal e contabilística. Posteriormente mudou a
denominação para AUDITUM – Consultores de Gestão, Lda.
A VERUM, LDA. iniciou a actividade no começo de 1996 e processava
contabilidades, declarações fiscais (small business).
A HUMANIST, LDA. foi constituída em 2000 e tem por objecto a consultoria em
recurso humanos, incluindo formação, selecção de pessoal e processamento salarial.
Estas duas firmas foram alienadas no final de 2014.
A referida SROC e a AUDITUM são também membros em Portugal da AGN
INTERNATIONAL, uma associação de 193 firmas de contabilidade, auditoria e
consultoria separadas e independentes distribuídas por 85 países.
É da responsabilidade do signatário a edição de uma pequena publicação mensal de
actualidades fiscais, contabilísticas e outras de interesse para clientes e amigos.
Participou como orador em muitos seminários sobre temas fiscais e contabilísticos.
Foi membro do Conselho Superior e controlador - relator durante vários anos da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
É perito independente nos termos do Art. 93º da Lei Geral Tributária.

Experiência como ROC de Instituições Financeiras
Atualmente é ROC responsável das seguintes instituições:
- CCAM Loures e Sintra Litoral, CRL;
- CCAM de Terras de viriato, CRL;
- CCAM de Vale do Dão e Alto Vouga;
- CCAM de Alentejo Sul, CRL;
- CCAM de Oliveira do Bairro;
- CCAM Caldas da Rainha, Rio Maior, Óbidos e Peniche, CRL;
- CCAM Moravis, CRL;
- CCAM de Salvaterra de Magos;
- CCAM da Região Fundão e Sabugal, CRL;
- CCAM de S. Bartolomeu de Messines, CRL;
- CCAM de Baixo Mondego, CRL;
- Fundiestamo I – Fundo Imobiliário Fechado
- InvestQuest – Soc. Gestora de Património, S.A.
- NAVES – Soc. Capital de Risco, S.A.

Lisboa, dezembro de 2020
J. Afonso Diz

