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Curriculum Vitae 

 

 

 

Ana Cristina Doutor Simões, com formação académica em Organização e Gestão de Empresas, 

desenvolve a sua actividade profissional desde 1987, na área de auditoria financeira. 

 

Da sua experiência profissional podem destacar-se duas grandes áreas de actuação: 

 

Auditoria financeira externa:  desenvolvida como colaboradora da Ernst & Young Limitada até 1997, 

no exercício da Revisão de Contas em nome individual até 2004 e actualmente como sócia 

fundadora da Ana Gomes & Cristina Doutor, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

 

Formação:  tem leccionado a matéria de auditoria financeira e outras matérias relacionadas, em 

diferentes cursos superiores (incluindo a colaboração com o Instituto Militar dos Pupilos do Exército 

e a colaboração com a Universidade Católica Portuguesa) e em diversas acções de formação 

profissionais, onde se destaca a sua colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

 

As páginas seguintes apresentam em detalhe o seu curriculum vitae. 
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Experiência profissional 

 

Inscrita na Lista dos Revisores Oficiais de Contas desde 1996 

 

Desde 2004 Desenvolve a actividade de Revisor Oficial de Contas na Sociedade Ana Gomes & 

Cristina Doutor, SROC, Lda. de que é sócia fundadora, podendo enumerar-se as 

seguintes áreas de trabalho: 

 

 Revisão Legal de Contas de diversas empresas,  Auditoria às Contas das Campanhas 

Presidenciais, Auditoria às Contas dos Partidos Políticos,  Revisão de Declarações de 

despesas de projectos de investimento (POE), Avaliação de entradas em espécie para 

realização de capital (art.º 28º do CSC), Formação profissional, Controlo interno, 

Peritagens contabilísticas, Auditoria de procedimentos de contratação pública, 

Preparação de documentos contabilísticos (reporte internacional, consolidação), 

Inventariação e controlo de imobilizado, etc. 

 

De 1997 

a 2004 Desenvolveu a actividade de Revisor Oficial de Contas, a título individual, abrangendo 

a revisão e outras actividades relacionadas (formação, consultoria), nas áreas de 

trabalho referidas acima. 

 

No exercício de outras funções atribuídas aos Revisores Oficiais de Contas podem 

enumerar-se trabalhos desenvolvidos nas áreas seguintes: 

 

Transformação de Sociedades, Verificação de projectos de fusão, Verificação de 

entradas em espécie para realização de capital (art.º 28º do CSC), Avaliação de 

participações (art.º490.º do CSC – domínio total) 

 

 Na área de consultoria podem destacar-se os seguintes trabalhos: 

 

De Outubro de 1997 a Maio 1999  Parque Expo, S.A. 

 

Colaborou com a Ernst & Young Consultores na prestação de serviços de assessoria 

financeira à Empresa Parque Expo, S.A..  No âmbito dessa assessoria financeira 

efectuou entre outros os seguintes trabalhos: 

 

Concepção e avaliação de sistemas contabilísticos e de controlo interno, Revisão de 

minutas de contratos, Revisão de informação financeira relatada por concessionários, 

Apoio ao fecho das contas de 1998. 
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de 1987 - 97: ERNST & YOUNG Limitada 

 

Desenvolveu a actividade de Auditoria Financeira, integrando os quadros da Ernst & Young 

Limitada, onde atingiu a categoria de Assistant Manager. 

 
No âmbito da auditoria financeira, teve a seu cargo a coordenação de trabalhos em 

empresas de diversos sectores de actividade, das quais se podem destacar as 

seguintes: 

- Banco Nacional Ultramarino (incluindo Macau) 

- CPR Marconi 

- R.N.I.P. 

- Grupo A.C.P. 

 
Teve, também, a seu cargo diversos trabalhos em Angola e Moçambique, podendo 

destacar-se as seguintes empresas: 

 
- Transportes Aéreos Angolanos 

- Banco Comercial de Moçambique 

- Banco Popular de Desenvolvimento (Moçambique) 

- Pescamar (Moçambique) 

 
Integrada nos quadros da Empresa desempenhou, também, as funções de Monitora 

em acções de formação desenvolvidas internamente, Planeamento global dos 

trabalhos de auditoria, Avaliação e aconselhamento de alguns profissionais em início 

de carreira. 

 

Experiência em formação 

 

Tem acumulado experiência em formação académica e profissional, podendo destacar-se a 

seguinte: 

 

de 1997 Instituto Militar dos Pupilos do Exército 

a 2008 

Lecciona a disciplina de Auditoria Financeira integrada no 3º ano do Curso Superior 

de Contabilidade e Administração.  Leccionou temporariamente a disciplina de 

Contabilidade Financeira II. 

 

desde 1996 Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

 

Tem organizado e sido monitora, em colaboração com outros Revisores, do módulo 

de auditoria financeira inserido no curso dirigido aos candidatos a Revisores Oficiais 

de Contas. 
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de 92 a 97: Ernst & Young 

 

Foi monitora em diversas acções de formação destinadas aos colaboradores da 

empresa e foi monitora em seminários de auditoria dirigidos a quadros das empresas 

clientes. 

 

Possui Certificado de aptidão profissional de Formador emitido pelo Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 
 

Cargos que assumiu 

 

  Ordem dos Revisores Oficiais de Contas  

Membro da Comissão Técnica de Formação desde 2006. 

Membro do Júri de exame para Revisores Oficiais de Contas – módulo de 

Auditoria, de 2003 a 2006 

  Membro da Comissão de Controlo de Qualidade de 2000 a 2008. 

Membro suplente da Comissão de Normalização Contabilística de 2001 a 

2008. 

 

Formação 

 

--- No âmbito da actividade de Revisão de Contas tem participado em diversas sessões 

de actualização profissional propostas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 

nas áreas de fiscalidade, avaliação de empresas, auditoria, contabilidade e outras. 

 

1994/1995 Participação em alguns módulos do Programa de Gestão Avançada para 

Executivos da Universidade Católica Portuguesa 

 

--- No âmbito da actividade de auditoria exercida na Ernst & Young Limitada participou 

ainda em diversas acções de formação ou actualização a nível nacional e a nível 

internacional.  Essas acções abrangeram assuntos relacionados quer com áreas 

técnicas (contabilidade, fiscalidade, auditoria, informática, etc.), quer com áreas 

complementares (comunicação, motivação e liderança, etc.). 

 

1987 a 1992 Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas 

  - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

 

1984 a 1987 Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas 

  - Instituto Militar dos Pupilos do Exército 


