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Contactos

Edifício FPM41
Av. Fontes Pereira de Melo, 
n.º 41 – 15.º
1069-006 Lisboa
Portugal

Tel.:+351 210 110 000 

LOCALIZAÇÃO
Portugal

QUALIFICAÇÕES

 Head of Audit & Assurance da KPMG Portugal

 Curso de formação para Executivos da Universidade Nova de Lisboa
cobrindo aspectos como Liderança, Negociação, Gestão de projectos, entre
outros

 Licenciatura em Auditoria pelo lnstituto de Contabilidade e Administração de
Lisboa

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

 Revisor Oficial de Contas N.º 1427

 Registo na CMVM  N.º 20161037

EXPERIÊNCIA

 O Paulo é atualmente o Partner responsável pela Função de Auditoria e
membro da comissão executiva da KPMG Portugal;

 A sua actividade profissional tem incidido particularmente na área de
indústria 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
rédito, 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
lntemo sobre o Relato Financelro e práticas de Governance.

Nº de ações da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 
S.A., detidas

Não detém quaisquer acções da Semapa - Sociedade de Investimento e 
Gestão, SGPS, S.A.

Paulo Paixão



Contactos

Edifício FPM41
Av. Fontes Pereira de Melo, 
n.º 41 – 15.º
1069-006 Lisboa
Portugal

Tel:+351 210 110 116 

LOCALIZAÇÃO
Portugal

QUALIFICAÇÕES 
 Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de

Contabilidade e Administração de Lisboa;
 Revisor Oficial de Contas N.º1081;

 Registo na CMVM N.º 20160693;

 Perito Contabilista (Angola) N.º  20120089

EXPERIÊNCIA
 O Vítor é actualmente o Presidente da KPMG Portugal;
 Tem sob a sua responsabilidade a relação com os reguladores

nomeadamente no que respeita aos temas de supervisão e de controlo de
qualidade, bem como do pelouro de People & Culture;

 Conta com mais de 30 anos de experiência em auditorias financeiras, em
Portugal e Angola;

 Na KPMG, tem adquirido considerável experiência em trabalhos de auditoria
e outros de âmbito especial tais como levantamento e avaliação de sistemas
de controlo interno, fusões e aquisições, investigações e reestruturações
organizacionais de várias direcções integradas em empresas financeiras;

 Responsável por vários projectos de conversão das demonstrações
financeiras para IAS/IFRS, em alguns dos importantes Grupos em Portugal;

 Responsável também pela revisão dos relatórios preparados para efeitos da
Securities Exchange Commission (SEC), nomeadamente ao nível da
conversão de contas para US GAAP, bem como por vários trabalhos de
revisão de offering-circular no âmbito de emissões de dívida subordinada e
aumento de capital;

 Experiência em due diligences a bancos comerciais no estrangeiro e
empresas não financeiras;

 Nas suas funções de Revisor Oficial de Contas é membro do órgão de
Fiscalização de diversas empresas nacionais e internacionais.

Nº de ações da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 
detidas

Não detém quaisquer acções da Semapa - Sociedade de Investimento e 
Gestão, SGPS, S.A.

Vítor Ribeirinho




