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__________________________________________________________________________ 
 
FORMAÇÃO 
 
 
1995 - Curso Médio de Contabilidade e Gestão(IMEL/Angola) 

2005 -  Licenciatura em  Contabilidade e Gestão(Universidade Lusíadas de Angola) 

2008/2009  - MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIDADE EM FINANÇAS– 
BBS (Brasilian Busness School) 

______________________________________________________________________ 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
1992 – 1994 – ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE NA POLICIA DE FISCALIZAÇÃO E  
                      FRONTEIRAS DE ANGOLA 
 
1995- 1996 – CONTABILISTA ESTAGIARIO NO PORTO COMERCIAL DE LUANDA 
 
 
 
TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 23 ANOS 
                                            8 ANOS NA FUNCAO FINANCEIRA 
                                            3 ANOS NA FUNCAO COMERCIAL 
                                            12 ANOS NA FUNCAO AUDITORIA INTERNA 
 

 Período: 1996 à 1999 - Sonangol Distribuidora 
Cargo: Assistente de Finanças ( Contencioso e Fiscalidade/ Tesouraria) 
Principais atividades: Preparar o programa de liquidação e pagamento dos Impostos; - 
Relacionar-se com a Admnistração Fiscal na resolução de contencioso fiscal e emitir 
pareceres a Administração, - Emissão de recibos a clientes. 

 Periodo: 2000 à 2002 – Sonangol Distribuidora 
Cargo: Coordenador dos serviços de Tesouraria na Direccao de Avicao(Aeroporto) 
Principais atividades: Coordenar o atendimento a clientes da aviação pelo pessoal do 
caixa, assegurando funcionamento ininterrupto dos 3 turnos; - Elaboração de relatorios de 
tesouraria diários e Mensais para reporting a Tesouraria Central,; - Elaboração das Posições 
de caixa e respectiva contabilização nos diários de caixa; - Assegurar o depósito na conta 
bancária da Empresa dos pagamentos efectuados pelos clientes, bem como a conciliação do 
caixa e os registos bancários. 

 Periodo: 2002 - 2003 – Sonangol Distribuidora 
Cargo: Chefe de Secção da Tesouraria Central 
Principais atividades: Coordenar a actividade da tesouraria das várias tesourarias em 
Luanda e Províncias; - Assegurar a conciliação dos registos contabilisticos e o caixa; 
Assegurar a elaboração dos relatórios da actividade de Tesouraria; - Assegurar a elaboração 
da posição diária das disponibilidades e reportar a Alta Administração; - Assegurar o 
pagamento das obrigações com terceiros e velar pela arrecadação das receitas para fazer 
face à essas obrigações; -Assegurar a correcta contabilização das transacções de 
tesouraria. 
 

 Periodo: 2004 à 2007– Sonangol Distribuidora 
Cargo: Coordenador dos serviços de Controlo de crédito na Direcção Territorial Norte – 
IBV1 
Principais atividades: Coordenar a actividade da tesouraria e Controlo de Crédito; - 
Assegurar o cumprimento das obrigações dos clientes analisando a situação creditícia deste 
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e recomendando acções para solução do credito; - Velar pelo cumprimento dos limites de crédito 
financeiro e de mercadoria aos clientes. 

 Período: 2007 à 2010 – Sonangol Distribuidora   

Cargo: Técnico de Auditoria (Coordenador da equipa de auditoria Financeira) do Gabinete de  

             Auditoria e Controlo Interno) 
Principais atividades: Preparação do Programa e a estratégia de Auditoria, - assegurar a 
elaboração do progama de testes, bem como a sua execução no trabalho de campo, velando pelo 
cumprimento das normas e o código de conduta do auditor interno; - Assegurar a correcta 
elaboração do Relatorio de Auditoria, bem como o controlo do histórico de excepções e a  
implementação das recomendações anteriores. 

 2010 à 2016 – Sonangol E.P. 

Cargo: Chefe do Departamento de Controlo Interno da Direcção de Auditoria e Controlo Interno 

Principais atividades: Coordenar e monitorar a implementação do sistema de controlo interno 
definido pelo Conselho de Administração da Sonango, E.P., na base dos normativos de controlo 
interno; - Avaliar e analisar o grau de fiabilidade do sistema de controlo interno contabilistico e 
Administrativo, convista a propor correcção das insuficiencias do sistema; - Assegurar, a realização 
das auditorias internas de controlo interno, na base das normas e conduta ética da profissão.  

 2016 ate ao presente 

           Cargo: Director de Auditoria e Controlo Interno da Sonangol E.P. 

 

2018 - Indicado para Presidente do Conselho Fiscal da “Joint Venture” entre a TOTAL e SONANGOL, para 
distribuição de derivados de petróleo.  

_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAÇÕES 
__________________________________________________________________________ 

 

 Perito contabilísta certificado pela Ordem dos Contabilistas e Pertos contabilistas de 
Angola(OCPCA) 

 

_________________________________________________________________________________ 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
__________________________________________________________________________ 
 

 Treinamento em Gestão de Tesouraria enfoque em análise e controlo de crédito (Brasil], conclusão 
em (2001). 

 Treinamento em Gestão Financeira (Brasil), conclusão em (2005) 

 Curso de Dinámica de Processos (Luanda), conclusão em (2005). 

 Treinamento em SAP -Módulo SD (Luanda), conclusão em (2006). 

 Treinamento  “ Lei SOX” (Brasil) , conclusão em (2007) 

 Curso  de Auditoria Interna (Luanda), conclusão em(2007). 

 Treinamento em SAP (TER-10 e FIN900) –Brasil, conclusão em (2007) 

 Certificacao como Perito Contabilista – Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de 
Angola(OCPCA) – Luanda, conclusão em (2015) 

 Coordenacao da implementacao do projecto de bancarização salarial  na Sonangol  Distribuidora, 
em (1998); 
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 Estruturação e Implementação dos servicos de Tesouraria na ex-Direcção de Aviação(Actual 
Negocio de Aviaão) da Sonangol Distribuidora em (1999); 

 Membro da equipa de coordenaçoão do projecto do “Subsidipo Controlo Interno” para o  
desenvolvimento e Implementacao do sistema de Controlo Interno na Sonangol na base da lei 
SOX em(2008) 

 Membro do Instituto de Auditoria Interna(IIA Global) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 __ 
 

 Línguas: Português fluente falado e esrcito; Inglês falado e escrito razoavelmente;  

 Desporto: Futebol; Vóleibol; Basketbol 

 Leitura: Livros Técnicos; Banda Desenhada; Investigação sobre temas da minha área de 
actividade 

 Exigente consigo e com os outros no cumprimentos dos prazos e muito comprometido com a 
qualidade em tudo que faz, não medindo esforço para atingir este desiderato.  

 Capacidade de trabalhar sobre enorme pressão e entregando os “delivery” esperados. 


