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A minha experiência e atividade, de mais de 40 anos no mercado de 
auditoria, sempre se pautou pelo profissionalismo e pelo cumprimento 
integral dos normativos vigentes em cada momento.

A JM Ribeiro da Cunha & Associados, SROC, Lda tem desenvolvido 
inúmeros trabalhos nas áreas de auditoria, avaliação de empresas 
e consultoria fiscal, entre outras. O nosso foco é o cliente; o nosso 
objetivo principal é compreender as suas necessidades e fornecer-lhe 
serviços que os satisfaçam, contribuindo para otimizar processos de 
tomada de decisão e acrescentar valor ao negócio.

A estrutura da JM Ribeiro da Cunha é muito flexível, o que nos confere 
agilidade e celeridade na resposta. Cada um dos nossos colaboradores 
incorpora a cultura  da empresa e representa-a em todos os contactos 
com os clientes. Em cada cliente vemos um parceiro a quem nos 
dedicamos. 

Com profissionalismo, humildade e muito trabalho, estamos certos 
que o sucesso estará sempre mais perto.

A nossa força resulta da confiança nascida da experiência, da 
responsabilidade, qualidade, proximidade, honestidade e da ética que 
colocamos em tudo o que fazemos.

É esta a nossa marca.

José Maria
Ribeiro da Cunha
Sócio-gerente

Em cada cliente vemos 
um parceiro a quem 
nos dedicamos.

UMA CULTURA DE EXIGÊNCIA
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COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Fundada por sócios com vasta experiência 
e um track record, a cultura empresarial 
da JM Ribeiro da Cunha & Associados 
assenta em 4 pilares: Responsabilidade, 
Competência, Inovação e Independência. 
Diariamente e numa base de proximidade, 
navegamos com plena segurança as áreas 

da Auditoria Financeira e Revisão Legal de 
Contas, Consultoria de Gestão e Consultoria 
Jurídica – mais de 300 clientes satisfeitos 
dos setores público e privado, muitos deles 
referências nas suas áreas de atividade, 
enchem-nos de orgulho e validam o nosso 
modelo de trabalho. 

RAZÕES PARA NOS ESCOLHER

Experiência
Mais de um século de exercício da atividade, 
considerando somente os sócios fundadores 
da sociedade.

Competência
Alicerçada numa cultura de exigência e 
valorização do mérito transversal a todas as 
nossas áreas de atuação.

Independência
Orgulhamo-nos de trabalhar em regime 
de completa independência funcional e 
hierárquica em relação a terceiros.

Abrangência
Tudo o que necessita em Auditoria 
Financeira e Revisão Legal de Contas, 
Consultoria de Gestão e Consultoria Jurídica. 



COMO TRABALHAMOS
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02 Planeamento
Identificados os pontos de melhoria, 
estruturamos uma estratégia acionável 
que potencie o desempenho dos negócios.

01 Diagnóstico
Estudamos detalhadamente os objetivos 
e contexto de cada potencial cliente numa 
perspetiva de subsequente otimização.

03 Análise
Analisamos rigorosamente os resultados 
da estratégia adotada, decidimos eventuais 
ajustamentos e quais os próximos passos.

04 Reporte
Entregamos ao cliente as nossas 
conclusões e orientamo-lo rumo a um 
futuro mais eficiente e com maior retorno.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Uma das características das sociedades 
contemporâneas é a complexidade, e o 
mundo dos negócios e da finança não 
é imune a esta realidade. Em Auditoria 
Financeira e Revisão Legal de Contas, 
Consultoria de Gestão e Consultoria 
Jurídica as nossas equipas marcam a 
diferença. Pela positiva.

Informação Financeira Transparente, 
Rigorosa e Credível. Trabalhamos de 
forma totalmente independente e sob 
um rigoroso controlo de qualidade 
interno que garante a implementação 
das melhores práticas no setor, de 
acordo com as Normas Internacionais 

de Auditoria (ISAs). 

Auditoria Financeira e 
Revisão Legal de Contas

- Auditoria e Revisão de 
Demonstrações Financeiras

- Auditoria a Programas Comunitários

- Serviços Relacionados
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- Consultoria Empresarial
- Gestão de Risco

- Avaliação de Empresas
- Fusões e Aquisições

Maximizar a criação de valor. A equipa 
JM Ribeiro da Cunha & Associados 
constitui uma mais-valia com a qual 
os nossos clientes gostam de poder 
contar para garantir a qualidade 
do processo de tomada de decisão 
e maximizar a criação de valor 
para Shareholders ou Equity Holders.

Consultoria 
de Gestão

- Preços de Transferências
- Reestruturações Empresariais

- Consultoria Fiscal

Segurança e eficiência em todas as 
suas obrigações legais. Profissionais 
experientes e reputados auxiliam as 
empresas na observância das suas 
obrigações legais e contribuem para um 
planeamento estratégico organizacional 
sustentado e otimizado, nomeadamente 

a nível fiscal. 

Consultoria
Jurídica



UMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

Em duas palavras: experiência e competência. 
Uma terceira? Multidisciplinaridade. Em 
função de cada cliente, Revisores Oficiais 
de Contas e Auditores já com décadas no 

desempenho das suas funções formam 
equipa com especialistas e jovens auditores 
criteriosamente selecionados. Da combinação 
resulta um serviço de qualidade indiscutível.
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Raúl Fernandes
Sócio-gerente

ROC nº 901, CMVM 20160520, em 
exclusividade desde 1995. Vasta experiência 
em Auditorias de Apoios Comunitários, 
Turismo e Agricultura. Controlador-relator 
OROC. Mestre em Contabilidade e Auditoria. 

Mário Bettencourt
Sócio-gerente

ROC nº 1101, CMVM 20160713. Auditor 
com 20 anos de experiência em Banca e 
Indústria e com competências específicas 
na implementação das IFRS’S. Mestre em 
Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia.

José Maria Ribeiro da Cunha
Sócio-gerente

ROC desde 1981 (nº 497), CMVM 
20160175. Possui mais de 40 anos de 
experiência em auditoria, avaliação de 
empresas e consultoria diversa. Licenciado 
em Finanças.

Paulo Silva
Sócio-gerente

ROC nº 868, CMVM 20160489, em 
exclusividade desde 1994. Trinta anos de 
experiência em auditoria, nomeadamente 
na atividade seguradora e municípios. 
Licenciado em Auditoria Financeira.

Vasco Oliveira
Sócio

Auditor com 17 anos de experiência em 
várias áreas (trading, turismo, agricultura 
e indústria). Curso de preparação para 
exames de acesso à OROC. Licenciado em 
Gestão de Empresas.  

Maria da Graça Francisco
Sócia

Experiência de 30 anos em auditoria, com 
destaque para os setores de imobiliário 
e segurança. Curso de preparação para 
exames de acesso à OROC. Licenciada em 
Organização e Gestão de Empresas.  



Cada cliente satisfeito representa um selo de 
confiança, sentido de missão cumprida. O seu 
sucesso é o nosso sucesso, a nossa missão 
é servi-los bem, reforçando a confiança que 
depositam em nós. Felizmente, o nosso 
esforço tem sido retribuído: à data contamos 
com uma carteira de clientes numerosa (mais 

de 300) e diversificada – dos setores público 
e privado, com destaque para as áreas da 
Indústria, Agricultura, Turismo, Finanças, 
Seguros, Imobiliário e Autarquias. A todos eles, 
garantimos qualidade em Auditoria Financeira 
e Revisão Legal de Contas,  Consultoria de 
Gestão e Consultoria  Jurídica.

EM CADA CLIENTE UM PARCEIRO

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES

Agência de Gestão da Tesouraria
e da Divida Pública

Carmo ®

Esporão

Quinta do Lago

Sana Hotel’s

Villas Boas

Quinta do Crasto

Grow

Municípios e Serviços Municipalizados

Patris

Naturidade

Inapal Metal



A intervenção do 
ROC é um fator de 

confiança do mercado e visa proteger 
o interesse público. O ROC avalia 
riscos, promove a legalidade e ajuda 
a encontrar soluções.

Revisores & Auditores, n.º 83
Publicação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
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JM Ribeiro da Cunha & Associados, Sroc, Lda

www.rc-sroc.com

geral@rc-sroc.com | (+351) 214 103 222

Av. José Gomes Ferreira, nº11 

5º Piso, Sala 54 

Miraflores, 1495-139 Algés


