Síntese
curricular

Sérgio Leonel Pinto da Costa Pontes

Formação
académica

Doutorado em Contabilidade (2014) pelo Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IULI. Mestre em Contabilidade e Auditoria 12003)
pela Universidade Aberta. Pós graduado em Fiscalidade 11999)
pelo Instituto Superior de Gestão IISG). Licenciado em Gestão
11998) pelo Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade
de Lisboa IISEG-UL).

Atividade
profissional

Docente do ensino superior (desde 2002). em licenciaturas e
mestrados. Tem sido responsável de unidades curriculares na sua
área de investigação e prática profissional, designadamente,
auditoria financeira, contabilidade e relato financeiro, controlo de
gestão e fiscalidade.
Professor Auxiliar sem agregação e Coordenador científico da
licenciatura em Gestão !desde 2014) da Universidade Autónoma de
Lisboa.
Exerce ainda atividade profissional na área da auditoria financeira
/ revisão legal das contas, inicialmente (desde 1998) como auditor
financeiro e, após 12004) como Revisor Oficial de Contas. É sócio
da Pontes, Baptista & Associados, SROC !desde 2006).
Consultor técnico !desde 20081 para matérias contabilístico
financeiras da Ordem dos Contabilistas Certificados, anterior
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOCI.
Orador em seminários, congressos e ações de formação
organizados por diversas entidades.

Trabalhos
científicos e
profissionais

Tem obras publicadas nas suas áreas de conhecimento, tendo sido
premiado por alguns dos trabalhos realizados em co-autoria.
Neste âmbito, foi-lhe atribuído o primeiro prémio, ex aequo, de
investigação em contabilidade · Professor Doutor Rogério
Fernandes Ferreira' (2014) e o primeiro prémio de investigação em
contabilidade· Dr. Luiz Chaves de Almeida' (20011.

Outras funções

Na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROCI exerceu as
funções de controlador relator !entre 2010 e 2016). Atualmente,
exerce as funções de membro do conselho de redação da revista
Revisores & Auditores !desde 2012) e coordenou o grupo de
trabalho das PME (entre 2012 e 2017). Em 2018 foi eleito para o
Conselho Superior desta OROC. Foi membro do conselho científico
(entre 2008 e 20101 da Associação Portuguesa de Contabilistas
IAPOTEC). É !desde 2015) árbitro do Centro de Arbitragem
Administrativa ICAADI.
É o membro ROC do Conselho Fiscal da Ordem dos Contabilistas
Certificados, eleito para o mandato de 2018 a 2021.
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