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A PKF Madconta é uma organização pertencente 

ao perímetro empresarial da PKF Portugal, com 

capacidade para prestar serviços profissionais 

adequados às suas necessidades, estabelecendo 

uma relação de confiança, de forma profissional, 

íntegra e transparente.

Somos uma organização suficientemente grande 

para prestar serviços diversificados e complexos 

mas, suficientemente pequena para os fornecer 

de forma personalizada e ajustada à realidade dos 

nossos clientes.

Os nossos colaboradores são selecionados e 

continuamente treinados, tendo em conta não 

apenas a sua competência técnica nas suas áreas 

de especialidade, mas também as suas 

competências relacionais.

Os nossos clientes sabem que para ter as 

respostas certas não basta ter competência 

técnica. Analisamos os assuntos na perspetiva do 

negócio dos nossos clientes, fornecendo 

aconselhamento relevante e equilibrado, 

alertando para os riscos e vantagens de 

determinada estratégia, abordagem ou 

procedimento, consoante aplicável.

Somos uma rede internacional que combina a 

experiência global com o conhecimento local.

Temos uma abordagem flexível para dar resposta 

aos problemas específicos dos nossos Clientes.

Utilizamos equipas multidisciplinares que 

trabalham em conjunto com os elementos do 

Cliente.

O Roberto tem mais de 20 anos de experiência Auditoria e Contabilidade.  

Desenvolveu a sua carreira em diferentes áreas estratégicas, nomeadamente 

auditoria financeiras às contas, auditor e consultor de projetos co-financiados, 

contabilista certificado de várias empresas de diversos setores de atividade, 

formador e orador em várias conferências e webinars de especialidade. Conta 

ainda com experiência como comentador televisivo de vários temas 

empresariais, e com artigos regulares para a imprensa escrita.

Antes de ingressar na PKF, integrou a área de Auditoria e Contabilidade da BDO & 

Associados SROC no Funchal, foi Controller de Gestão da Arneg Portuguesa, 

Bancário no Banco Comercial Português, Comercial na ex-Telecel, técnico de 

dados estatísticos no Ministério do Trabalho. 

Licenciado em Organização e Gestão – Universidade Moderna de Lisboa; Cátedra 

Jean Monet em Gestão, por Jorge Vasconcellos e Sá e entre outras formações 

técnicas da Ordem Profissional e Associações Profissionais. 
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