
Currículos dos membros do Conselho Fiscal: 

Dr. António Gonçalves Monteiro  

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e diplomado pelo Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração (ISCAL), conta ainda com a frequência de diversos cursos de 

especialização e formação profissional, no país e no estrangeiro. 

Iniciou a sua carreira profissional numa firma internacional de auditoria tendo-se qualificado em 1979 como 

Revisor Oficial de Contas. No âmbito da sua atividade profissional, exercida nos domínios da auditoria, 

revisão legal de contas, consultoria de gestão e consultoria fiscal, participou num grande número de 

intervenções profissionais tendo, enquanto sócio da Moore Stephens & Associados, SROC, S.A., 

representado a sociedade no exercício de funções de fiscal único, de membro de conselhos fiscais e de 

auditor externo, em diversas empresas comerciais e industriais, da mais variada dimensão e de diferentes 

setores de atividade. 

Exerceu diversos cargos ao longo da sua vida profissional dos quais se destacam: 

  - Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (2006-2011); 

  - Membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (1999-2005); 

 - Membro do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (2008-2011); 

 - Membro do Conselho Consultivo da CMVM (2006-2011); 

 - Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais (1998-2005); 

   - Presidente da Comissão de Controlo de Qualidade (1999-2005); 

  - Membro do Conselho Geral, da Comissão de Estágio, da Comissão de Formação Profissional 

e do júri de exames para ROC (1982-1984); 

   - Presidente do Conselho Fiscal da Teixeira Duarte, S.A. (2009-2014) 

Exerce atualmente as seguintes funções: 

- Country Managing Partner da Moore Stephens e seu representante enquanto fiscal único ou 

membro de conselhos fiscais; 

- Presidente do Conselho Fiscal da SAGESTAMO - Sociedade Gestora de Participações Sociais 

Imobiliárias, S.A; 

  - Presidente do Conselho Fiscal da ESTAMO - Participações Imobiliária., S.A. 

  - Presidente do Conselho Fiscal da AÇOREANA SEGUROS, S.A. 

 - Presidente da CNC - Comissão de Normalização Contabilística 

 - Membro do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal 

Dr. Amaro Naves Laia  

Mestre em Gestão (MBA), pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa 

(UL), e avaliador de imóvel acreditado pela Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). É avaliador 

de imóveis e negócios e perito em expropriações, desde meados da década de oitenta. É diretor-geral da 



Ecociência, empresa de formação e consultoria especializada em avaliação de imóveis, análise de 

investimentos imobiliários e expropriações.  

É professor convidado do IDEFE/ISEG/UL, onde é diretor da pós-graduação e mestrado em Gestão e 

Avaliação Imobiliária e responsável pelas cadeiras de Análise de Investimentos Imobiliários e Avaliação de 

Imóveis, desde há 15 anos.  

Tem orientado algumas teses na área do imobiliário, nomeadamente sobre avaliação de imóveis, e 

integrado diversos júris de avaliação.  

Foi responsável pelos primeiros cursos de formação em Portugal sobre análise de investimentos 

imobiliários e avaliação de imóveis, tendo lecionado na Faculdade de Arquitetura de Lisboa (FAUL/UL), no 

Instituto Superior de Gestão (ISG) e no Instituto Superior Técnico (IST/UL).  

Desde início da década de oitenta que desenvolve a sua atividade em estreita relação com os mercados 

do imobiliário e da construção, quer como consultor/avaliador, quer como formador.  

Iniciou a sua atividade profissional, enquanto trabalhador estudante, na Direção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, tendo posteriormente concorrido e sido admitido como técnico da Direção Geral 

do Saneamento Básico, donde viria a sair para diretor financeiro da empresa de construção A. Silva & Silva. 

Mais tarde transitou para a Caixa Geral de Depósitos (CGD), tendo sido analista de operações de crédito 

ao investimento imobiliário e membro do conselho fiscal e de comissões de fiscalização de empresas 

participadas pela CGD.  

É autor de diversos textos de apoio a cursos e conferências sobre análise de investimentos imobiliários e 

avaliação de imóveis e de artigos sobre investimento e finanças imobiliárias.  

É autor do livro “Recuperação de Empresas”, Vida Económica, 1999 e co-autor dos livros: “Análise de 

Investimentos Imobiliários”, Texto Editora, 2009 e “O Novo Paradigma do Investimento Imobiliário”, 

Sabedoria Alternativa e Winworld, 2010. 

 

Dr. Rui Miguel Nunes Antunes é Licenciado em: (i) Direito, pela Universidade Internacional de Lisboa; (ii) 

Economia, pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Pós Graduação em Gestão Fiscal pelo 

OVERGEST – ISCTE. Inscrito na Ordem dos Advogados, Conselho distrital de Lisboa desde 17 de 

Setembro de 1997. Exerce atualmente e, desde 1997, a função de Advogado na Comarca de Lisboa. 

Exerce atualmente a função de Vogal do Conselho Fiscal da Sagestamo,SGPS,SA e da Estamo - 

Participações Imobiliária., S.A. Entre 2004 a 2008 foi Vogal do Conselho Fiscal da empresa ARABIAN 

(Exportação), S.A. 

 


