
 

 

 

CV do Revisor Oficial de Contas referido na proposta apresentada pela Comissão de 
Auditoria para o Ponto Único da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de Julho de 2018 
 
Luiz Quinaz iniciou a sua atividade profissional em 1988 como auditor na Arthur Andersen. Em 
1993 foi promovido à categoria de Manager da divisão de auditoria e consultoria financeira. 
 
Actualmente desenvolve a sua actividade como Revisor Oficial de Contas, sendo responsável 
pela realização de trabalhos de auditoria e consultoria em diversos sectores.  
 
Perito Independente inscrito na Direcção Geral de Finanças. 
 
Habilitações 

 Licenciatura em Economia (Universidade Católica Portuguesa) 

 Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas (Universidade Católica 
Portuguesa) 

 Pós-Graduação em Marketing e Comunicação (Instituto de Novas Profissões) 

 MBA – Master Business Administration (Universidade Católica Portuguesa), com 
especialização em Finanças 

 Revisor Oficial de Contas desde 1996 
 
Docência \ Formador 
Foi docente convidado no IPA – Instituto Politécnico Autónomas para as disciplinas de: 

 Contabilidade e Auditoria de Obras, 

 Auditoria e Revisão de Contas. 
 
Foi docente convidado no ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas para a disciplina 
de: 

 Auditoria (Relato) 
 
Foi co-formador no ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração na docência de 
parte do módulo de Auditoria Assistida por Computador (Planeamento de Auditoria numa Base 
do Risco). 
 
Formador para Entidades do Sector Não Lucrativo. 
 
Os principais tipos de trabalhos desenvolvidos: 

 Revisão de procedimentos de controlo internos nas áreas contabilística, financeira, 
orçamental e planeamento. Desenho dos fluxos de transacções dos diversos ciclos da 
empresa. 

 Análise substantiva às demonstrações financeiras em contas de balanço e de resultados 
para efeitos de auditoria. 

 Análise de diagnóstico interno e identificação de pontos fortes e pontos fracos. 
Elaboração de recomendações de gestão e sua implementação. 

 Análise de diagnóstico externo (análise geral de risco), identificação de riscos e 
oportunidades, estudo da concorrência e dos mercados. 

 Consolidação de contas. 

 Avaliação de Empresas; Preparação de projecções financeiras. Fusão de empresas. 

 Consultoria de Gestão. Análise de desenvolvimento do plano estratégico da gestão. 

Estudo da envolvente da Empresa. Análise das oportunidades. 
 Análise da elegibilidade das despesas apresentadas em pedidos de pagamento 

(relativos a candidaturas). 

 Análise de reportings. 

 Processos de Aumentos de Capital por Entradas em Espécie. 
 
Formação: 
Participou em diversos cursos de formação profissional ministrados em diversos países da 
Europa e nos Estados Unidos da América, nomeadamente nas áreas de Auditoria e Consultoria, 



 

 

 

Contabilidade (ao nível das Normas Internacionais de Contabilidade e Sistema de Normalização 
Contabilístico), 
Fiscalidade, Informática; e Gestão. 
Especificamente na área de Auditoria são de destacar os cursos realizados ao nível de Manager 
(Chicago); FAST – Firm wide Audit Staff Training School (Espanha); Curso de BASES (Business 
Adviser School for Experient Seniors (Chicago); Curso de InCharges - Seniors (Holanda); Curso 
de Contabilidade - Universidade Nova / Arthur Andersen (Lisboa); Curso de “Contabilidade e 
fiscalidade nas IPSS, Associações, Cooperativas e outros Organismos sem fins lucrativos” – 
Lisboa; Sistema de Normalização Contabilístico promovido pela OROC. 
 
Participou em conferências de European Leaders promovido por Grupo Internacional: em Praga 
(Financial Best Pratices, Sarbanes Oxley Act; Internal Control Procedures, Accounting issues); 
em Viena de Áustria (Tax in Europe – Key Law changes and trends, Anti-Fraud Program, Etics; 
The Complete Planning Plataform); em Budapeste e Istanbul (Financial and tax maters). 
 
Frequentou o Curso de Financiamento da Inovação Tecnológico (Coprai). 
 
Frequentou a açcão de formação sobre o Regime Especial de Tributação de Grupos de 
Sociedades, promovido pela OROC. 
 
Idiomas: 
Domínio escrito e falado das línguas Inglesa, Francesa e Espanhola. 
 
 


