Sinopse curricular
JORGE MARQUES PEREIRA RIBEIRO
Revisor Oficial de Contas

(inscrito na lista da OROC sob o n.º 1009)

I - Elementos de Identificação
Nome: Jorge Marques Pereira Ribeiro.
Naturalidade: Freguesia de Ventosa, concelho de Vouzela.
Data de nascimento: 8/10/54.
Estado civil: Casado.
CC n.º 03324667 0zy1, válido até 08/07/2018
Escritório do Porto: Rua da Torrinha, 228 H - 6° - 4050-610 Porto (sede)
Escritório de Lisboa: Rua Nova dos Mercadores (Expo), LT 2.06.03B, 1190-239 Lisboa

II - Habilitações académicas
Pós Graduação em auditoria pelo ISAG / PriceWaterhouseCoopers
Licenciatura em Gestão Financeira

III - Actividade profissional
Em 2003 passou a integrar a sociedade Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC,
Lda.
Em 1997 obteve a qualificação profissional de Revisor Oficial de Contas, passando a
desenvolver a sua actividade, a partir de 1998 e sob contrato, na Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas Carlos Teixeira & Noé Gomes, SROC.
Desde 1994 até 1998 prestou colaboração independente no Departamento de Auditoria da
firma, com ligações internacionais, JPA Portugal - Auditores, tendo iniciado a sua
colaboração como auditor e evoluído progressivamente para as funções de responsável de
processos.
A sua actividade profissional de Revisão/ Auditoria de contas vem sendo desenvolvido em
empresas e entidades integrantes dos diversos sectores da economia (com excepção da
área financeira, que está a cargo de outro sócio), designadamente da indústria, do
comércio, incluindo a grande distribuição, local (E.M. e E.I.M.) e autárquico, empresarial
do estado e das entidades não lucrativas (associações, fundações, misericórdias, etc.).
Para das funções de interesse público cometidas aos ROC, referidas acima, presta também
outros serviços compreendidos nas competências destes nas vertentes de consultoria e
assistência nas diversas áreas da gestão empresarial, nomeadamente em contabilidade,
fiscalidade, planeamento e controlo, análise financeira, estudos de viabilidade económica e
financeira, projectos de investimento ou de reestruturação, fusões e aquisições e
avaliações, com observação estrita dos princípios éticos e de independência que regem a
profissão.

Possuindo formação na área técnica industrial e frequência de Engenharia, até 1994 fez
carreira na Indústria tendo desempenhado vários cargos técnicos e de Direcção,
nomeadamente de produção e fabril, em diversas empresas do sector.

IV - Outras informações relevantes
Perito Independente da lista da Comissão Nacional de Revisão do Ministério de Finanças.
Técnico Oficial de Contas, inscrito na lista da OTOC sob o nº 31032.
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