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Mensagem do Presidente

“Orgulhamo-nos de um percurso em Portugal de mais de duas décadas e de uma equipa coesa e 
competente e de uma base sólida de clientes. Os nossos profissionais conhecem
bem os seus clientes, o mercado, acompanham as exigências da profissão que exercem, ampliando o 
conhecimento acumulado que temos como um todo, permitindo uma continuidade e solidez da base de 
clientes e da equipa. 

Somos e continuaremos a ser reconhecidos pelos nossos clientes e pelos nossos pares pela experiência e 
competências das nossas pessoas. Temos uma equipa sénior, capaz de desenvolver reflexões de elevado 
valor acrescentado para os nossos clientes. Das nossas equipas fazem parte profissionais que são 
disponíveis e proativos, capazes de resolver problemas complexos, e que se motivam ao desenvolver 
relações de proximidade e sem surpresas com os nossos clientes. 

Do nosso crescimento fizeram parte diferentes fases da organização. Hoje, além das características 
ímpares que temos desde a nossa génese, reconhecemo-nos como sendo
mais ágeis, dinâmicos, e com mais ambição. Com o crescimento, alargámos a abrangência
dos serviços que prestamos, a profundidade do conhecimento que temos em diversos setores, 
alimentando as aspirações dos nossos clientes e das nossas pessoas.”
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1. Introdução

Nos termos e para o efeito do disposto no artigo 62.º da Lei nº 140/2015 
(EOROC), de 7 de setembro, e do artigo 13.º do Regulamento (EU)
n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos requisitos 
específicos para a revisão legal de contas das entidades
de interesse público (Regulamento Europeu de Auditoria em EIP), apresentamos 
em seguida o Relatório Anual de Transparência, referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021.



2. A nossa estrutura e Governance

O ano de 2021 foi um ano marcado pela mudança.

A DFK & Associados integrou a (agora extinta) Salgueiro & Associados, 
acolhendo a sua estrutura de pessoal e carteira de clientes.

A DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., foi 
constituída em novembro de 1997 e está matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º único de matrícula e pessoa coletiva 
504012681 e para efeitos profissionais está registada na OROC sob o n.º 149 e 
na CMVM sob o nº 20161460.

Após o registo  da fusão e com referência a 31 de dezembro de 2021, o capital 
social da Sociedade é de 482.700 euros, distribuído pelos seguintes sócios:
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Sócios ROC nº CMVM nº Valor (em EUR) % Capital

Manuel Lázaro Oliveira Brito 850 20160474 269.900 56%

Hugo Alexandre Mateus 
Salgueiro

1499 20161109 79.700 17%

Your Audit, Lda. - - 53.100 11%

Vitor Manuel Mendes Santos 939 20160556 40.000 8%

Filipe Jorge Martins Piçarra Fialho 
Pombeiro

1776 20161919 20.000 4%

Jorge Filipe Demétrio Ricardo 1703 20161619 10.000 2%

Miguel Nolasco Palma 1798 20161639 10.000 2%

482.700 100%



Durante o ano de 2021, a gerência da Sociedade foi feita pelos seus sócios ROC, 
e a gestão corrente das operações levada a cabo pelos seus Business Leaders.

Em termos de órgãos sociais e governance, a DFK SROC conta com uma 
Comissão Executiva composta pelos seus 3 senior partners:

2. A nossa estrutura e Governance (cont.)
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Manuel Lázaro Brito

Senior Partner
Audit | Head of Audit & Assurance

Vitor Santos

Senior Partner
Audit | Advisory

Hugo Salgueiro

Senior Partner
Audit | Advisory



A estrutura organizativa da sociedade é ainda marcada pela existência de 
comités que funcionam como estruturas de apoio, nomeadamente:

– Planeamento

– Formação

– Técnico

– Recrutamento e Seleção

– Controlo de Qualidade

2. A nossa estrutura e Governance (cont.)
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Para além da DFK SROC, a rede DFK em Portugal é ainda constituída por:

As sociedades que pertencem à rede DFK são entidades jurídicas autónomas, 

ainda que partilhem infraestruturas, regras e procedimentos ao nível do controlo 
de qualidade e de deveres de independência.

De forma agregada, a DFK conta com mais de 40 profissionais, incluindo 7 
partners. 

Os nossos serviços profissionais de auditoria em Portugal são prestados pela 
DFK SROC, cujo detalhe se encontra no nosso website: www.dfk.pt

3. A DFK em Portugal e a nossa rede internacional
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Sociedade Atividade

DFK Consulting, 
Unipessoal, Lda.

Prestação de serviços profissionais de consultoria 
nas áreas de gestão, finanças, economia, recursos 
humanos, formação profissional, informática e 
sistemas de informação, "outsourcing", "marketing", 
administração, organização e assessoria no 
desenvolvimento. 

DFK Tax Advisory 
Services, 
Unipessoal, Lda.

Prestação de serviços de consultoria financeira, de 
gestão, administrativa, gestão
de negócios, serviços partilhados, auditorias 
financeiras, de processos e sistemas de qualidade, 
desenvolvimento e comercialização de serviços de 
consultoria financeira às empresas, criação e 
desenvolvimento de negócios bem como a gestão 
dos mesmos.

DFK ISP, S.A. Atividades das sociedades gestoras de participações 
sociais não financeiras.



3. A DFK em Portugal e a nossa rede internacional

A DFK International é uma associação mundial de firmas independentes de auditoria e consultoria com 

mais de 400 escritórios e 13 mil profissionais em todo o mundo. 

A DFK Internacional faz parte do top 10 das associações internacionais independentes de firmas de 

contabilidade e business advisory. 

Cada firma membro da DFK International é uma entidade legal independente no seu próprio país e 

nenhuma parceria, implícita ou não, existe entre as firmas em razão da sua filiação à

DFK International. 

Da rede DFK International fazem parte member firms e correspondent members, independentes entre si, 

que se encontram agrupadas em três regiões, e nalguns casos em grupos nacionais, com o objetivo de 

promover a colaboração e desenvolver as práticas dos membros da rede através da troca de conhecimento 

em benefício da qualidade do serviço prestado aos clientes. São partilhadas práticas de gestão, 

conhecimentos técnicos, e são dinamizados grupos de trabalho com interesses específicos, seminários, 

formações e eventos para desenvolvimento de competências especializadas.
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O nosso objetivo com o Sistema de Controlo de Qualidade Interno (SCQI) 
desenhado na nossa SROC é o de estabelecer, implementar, manter e 
monitorizar um sistema de controlo de qualidade (SCQ) que proporcione 
segurança razoável de que os revisores/auditores cumpram com o estabelecido 
na Norma Internacional do Controlo de Qualidade 1 (ISQC1), no contexto da 
aplicação das Normas Internacionais de Auditoria (ISA), e demais Normas e 
Orientações Técnicas emanadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 
(OROC), e o Código e Regulamentos da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) e demais legislação aplicável, ao exercício da atividade 
profissional.

Neste pressuposto, sistema de controlo de qualidade interno adotado pela 
nossa SROC baseia-se em 7 pilares fundamentais que visam articular de forma 
clara com o nosso objetivo.

4. Sistema interno de controlo de qualidade 
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Estabelecer Implementar

um SCQI que proporcione 
segurança razoável através da 

definição de

1. Responsabilidade da 
liderança da firma pela 
qualidade; e de

2. Requisitos éticos 
relevantes;

esse SCQI garantindo que 

3. A aceitação e continuação  
do relacionamento com 
clientes é feita com base 
em procedimentos 
robustos; e

4. A composição dos RH é 
adequada à carteira de 
clientes existente;



Responsabilidade pela manutenção do Sistema de Controlo de Qualidade 
Interno

A manutenção e monitorização do Sistema de Controlo de Qualidade é 
assegurada pelo comité de Qualidade que integra pelo menos dois sócios. 
Contudo, a responsabilidade em matéria de Qualidade da Sociedade, na 
estrutura organizativa é partilhada por todos os sócios e responsáveis de 
primeira linha. Estes decidem relativamente às principais matérias respeitantes à 
Sociedade e à sua prática profissional, responsabilizando-se por conduzir e 
promover uma cultura de qualidade dentro da Sociedade e manter este guia e 
todos os outros auxiliares práticos necessários para suportar a qualidade do 
trabalho.

Sobre a responsabilidade dos sócios recai a preparação das políticas e 
procedimentos conducentes ao melhoramento do sistema de controlo de 
qualidade instituído no desenvolvimento da atividade. 

4. Sistema interno de controlo de qualidade (cont.) 
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Manter Monitorizar

o SCQI a todo o momento, 
através da

5. Execução do trabalho com 
base em procedimentos 
rigorosos, de 
documentação tempestiva 
e adequada, com níveis de 
planeamento, supervisão e 
revisão;

esse SCQI através de 

6. Programas cíclicos de 
procedimentos de 
inspeção, que conduza à 
harmonização dos 
procedimentos internos 
adotados pelas diversas 
equipas de trabalho; e

7. Documentação resultante 
desses programas de 
monitorização, 
amplamente divulgados 
pelos colaboradores da 
Sociedade.



4. Sistema interno de controlo de qualidade (cont.)

Contudo, para além das responsabilidades cometidas aos sócios responsáveis 
pelos trabalhos, existe um grupo de managers/supervisores que assumem a 
responsabilidade direta pela coordenação da execução dos trabalhos e sua 
supervisão bem pela coordenação das equipas afetas. 

Os principais procedimentos instituídos são:

– Uniformização dos papéis de trabalho;

– Política de recrutamento e seleção;

– Política de formação;

– Aceitação e manutenção de clientes e de trabalhos específicos;

– Avaliação do desempenho;

– Atribuição de níveis de responsabilidade por trabalhos e por cliente;

– Coordenação e revisão dos trabalhos de campo pelos sócios, 
managers/supervisores;

– Relatórios sujeitos a dupla revisão (responsável pelo trabalho/responsável 
pelo cliente);

– Revisão especial de trabalhos de auditoria, selecionados por responsável 
de trabalho, com discussão alargada a toda a equipa.

Adicionalmente ao sistema interno de controlo de qualidade, a Sociedade 
encontra-se ainda sujeita ao controlo de qualidade da DFK International, visando 
assim a uniformização de padrões internacionais de qualidade da rede. 
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5. Política de formação contínua

Os Recursos Humanos constituem o ativo mais valioso da DFK, cuja qualidade do 

serviço prestado depende essencialmente da sua valia técnica, motivação e 

eficácia de desempenho, daí a aplicação das melhores práticas de gestão neste 

domínio e respetiva valorização profissional.

A DFK desenvolve políticas e procedimentos de controlo interno que se 

materializam numa cultura de rigor e qualidade na execução dos trabalhos. O 

elevado nível de tecnicidade dos colaboradores e a sua longa experiência 

profissional na área de trabalho em que estão inseridos, permitem assegurar um 

elevado padrão de qualidade e delegar responsabilidades no âmbito do SCQI. 

A revisão de contas requer uma aprendizagem permanente e desenvolvimento 

contínuo de competências profissionais. Assim sendo, os sócios e técnicos 

cumprem os requisitos mínimos de desenvolvimento profissional continuado, 

como é requerido pelas normas específicas.

Na Sociedade consideramos a formação contínua um fator essencial e 

indispensável da qualidade do trabalho. Esta é ministrada quer através de cursos 

externos, principalmente organizados pela OROC, quer internamente através de 

ações de formações internas preparadas pelos sócios e técnicos mais 

experientes da DFK.

Todos os anos em setembro é ministrada formação aos recursos com menos 

experiência e aos novos recursos, por forma a promover uma maior 

consolidação de conhecimentos.
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5. Política de formação contínua

Assim sendo, é definido um plano anual de formação para cada um dos técnicos 

da DFK, após terem sido identificadas as necessidades de formação por parte 

dos responsáveis de cada grupo de trabalho. 

Acessoriamente, sempre que existem alterações significativas na legislação, 

nomeadamente contabilística, fiscal, segurança social ou outras, são promovidas 

ações de formação para todos os técnicos. 

No caso particular dos trabalhos de auditorias a fundos comunitários, em cada 

novo projeto são fornecidas ações de formação interna a todos os 

colaboradores.

Ainda a propósito desta matéria, todos os sócios ROC garantem o escrupuloso 

cumprimento da formação mínima obrigatória, conforme Regulamento de 

Formação da OROC e com o objetivo de reporte específico para esta entidade.

A formação do restante staff, interna e externa, é associada às necessidades de 

cada equipa de trabalho, sendo que no ano de 2021 foram ministradas as 

seguintes formações internas:

– Bases de Auditoria

– Formação New Joiners 2021 – Key Matters

– Contagens físicas – Abordagem de Auditoria

– Circularização de Saldos – Abordagem de Auditoria

– Transição para SNC-AP – Principais Aspetos

– Novo Código dos Contratos Públicos – What’s New

– CaseWare Working Papers
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6. Remuneração dos sócios

Os sócios são remunerados pelo trabalho prestado à Sociedade, tendo em conta a orientação efetiva de 

trabalhos e a contribuição para o resultado.

As remunerações fixas e variáveis dos sócios têm em consideração alguns aspetos, nomeadamente:

• Competência técnica;

• Envolvimento na gestão dos recursos humanos; 

• Relação com o cliente;

• Condução apropriada dos trabalhos;

• Cumprimento de todas as normas definidas pela Sociedade e pelas demais entidades reguladoras;

• Performance financeira da Sociedade.
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7. As nossas práticas de independência

Na DFK acreditamos que a independência dos nossos clientes deve ser a nossa 

principal linha orientadora.

A Sociedade preocupa-se em dar conhecimento aos seus membros (ROC e não 

ROC) das regras previstas no código de ética da OROC, de forma a proporcionar 

uma segurança razoável de que os técnicos cumprem os requisitos éticos 

relevantes, nomeadamente nos critérios de independência, responsabilidade, 

conflito de interesses e confidencialidade.  

A cultura vigente na DFK & Associados exige aos seus membros, ROC e restantes 

colaboradores, o cumprimento dos mais elevados requisitos éticos, que são 

transmitidos, essencialmente através do comportamento dos sócios e valores 

transmitidos no desenvolvimento dos trabalhos.

É ainda disponibilizado a todos os colaboradores da DFK o código de conduta 

através da intranet.

A independência e a objetividade são pré-condições necessárias para os 

colaboradores da Sociedade (ROC e não ROC) prestarem um serviço de garantia 

de fiabilidade credível. 

A Sociedade é responsável pelo desenvolvimento, implementação, 

monitorização e imposição de políticas e procedimentos concebidos para 

auxiliar os sócios e os técnicos a compreenderem, identificarem, documentarem 

e gerirem as ameaças à independência, bem como, para resolverem as possíveis 

questões que surjam antes ou durante o trabalho.
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7. As nossas práticas de independência

Como tal, os revisores e técnicos são independentes das empresas ou clientes 

auditados, correspondendo essa independência à ausência de interesses ou 

influência que possam interferir na sua objetividade. Assim sendo, é política da 

Sociedade não aceitar trabalhos que possam limitar a imparcialidade e juízo dos 

colaboradores da DFK & Associados.

Relativamente a cada cliente e, para cada um dos sócios e técnicos que intervém 

nos trabalhos de auditoria existe uma declaração escrita da sua independência, 

subscrita anualmente por todos os elementos da DFK, onde é também assumido 

o integral cumprimento do Código de Ética e Deontologia Profissional.

Ainda assim, no início de cada aceitação é enviada uma confirmação de 

independência por email, para todos os colaboradores da DFK, incluindo 

especialistas de outras áreas que possam vir a ter intervenção no trabalho de 

auditoria. Essa confirmação de independência, juntamente com a evidência de 

resposta dos colaboradores, faz parte integrante da pasta de auditoria de cada 

ano.

Dependência de honorários

Em 2021, nenhum cliente de auditoria representou mais

de 15% dos honorários recebidos pela SROC nos últimos

dois anos.
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7. As nossas práticas de independência

Ameaças à Independência

Caso venha a ocorrer uma ameaça à independência, que não possa ser 

eliminada ou reduzida a um nível aceitável, a Sociedade defende que se elimina 

a atividade, o interesse, o relacionamento criador dessa ameaça, ou recusará 

aceitar ou manter a continuidade do trabalho.

O sócio responsável pelos requisitos éticos toma a decisão final sobre a 

resolução de qualquer ameaça à independência incluindo:

– Renunciar a um trabalho ou um relacionamento com um cliente;

– Ouvir e investigar questões não resolvidas de independência levantadas por 

outros sócios ou técnicos;

– Assegurar a documentação do processo e a resolução de cada questão 

significativa sobre independência;

– Definir sanções para o incumprimento;

– Iniciar e participar em medidas preventivas de planeamento, no sentido de 

ajudar a evitar e gerir potenciais preocupações sobre independência; e

– Instituir e manter uma política que exija a todos os sócios e pessoal técnico 

que revejam as suas circunstâncias particulares e informem a Sociedade de 

quaisquer ameaças à independência.
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8. Informação financeira

Com referência ao ano de 2021, o volume de negócios da DFK SROC e das 

restantes entidades que fazem parte da DFK em Portugal apresenta-se da 

seguinte forma:

No que se refere à SROC, o volume de negócios repartido entre EIP e Outras 

Sociedades tem o seguinte detalhe:
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DFK SROC
Outras 

Sociedades
Total

Revisão Legal de Contas e 
Outros Trabalhos de Garantia 
de Fiabilidade

1.190.403 - 1.190.403

Consultoria Fiscal 107.213 127.446 234.659

Outros Serviços não 
relacionados com revisão ou 
auditoria

18.370 230.032 248.402

Total 1.315.986 357.478 1.673.464

Euros

2021
EIP
Revisão Legal de Contas 62.050
Outros Serviços de Auditoria

62.050

Outras Entidades
Revisão Legal de Contas e Outros 
Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 1.128.353
Consultoria Fiscal 107.213
Outros Serviços não relacionados 
com revisão ou auditoria 18.370

1.253.936

Total 1.315.986

Euros



Alfragide, 19 de maio de 2022

DFK & Associados SROC Lda
Representada por:
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______________________________________ 

Hugo Alexandre Mateus Salgueiro (ROC n.1499 e CMVM n.20161109)  

 

 

________________________________________ 
Manuel Lázaro Oliveira Brito (ROC n.850 e CMVM n.20160474)  

 

 

________________________________________ 
Vitor Manuel Mendes Santos (ROC n.939 e CMVM n.20160556)  

 



Anexos
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Anexo I Declaração sobre a eficácia dos controlos de qualidade
e independência

Em conformidade com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 62.º da Lei nº 

140/2015, de 7 de setembro, declaramos a eficácia do sistema interno de 

controlo de qualidade da Sociedade.
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______________________________________ 

Hugo Alexandre Mateus Salgueiro (ROC n.1499 e CMVM n.20161109)  

 

 

________________________________________ 
Manuel Lázaro Oliveira Brito (ROC n.850 e CMVM n.20160474)  

 

 

________________________________________ 
Vitor Manuel Mendes Santos (ROC n.939 e CMVM n.20160556)  

 

Alfragide, 19 de maio de 2022

DFK & Associados SROC Lda
Representada por:



Anexo II – Lista de entidades de interesse público

– Amcorp - Fundo De Capital De Risco 

– Banif Global Private Equity Fund - Fundo de Capital De Risco

– BF Invest - Fundo Especial De Investimento Imobiliário Fechado

– CV Capital - Fundo De Capital De Risco

– Discovery Fund - Fundo De Investimento Alternativo Aberto Flexivel

– Domus Capital - Fundo Especial De Investimento Imobiliário Fechado 

– Edmont Capital - Fundo De Capital De Risco 

– Eminvest - Fundo Especial De Investimento Imobiliário Fechado

– Escocia - Fundo De Capital De Risco

– Lynx Defensivo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto 

– Lynx Prudente - Fundo De Investimento Alternativo Aberto Flexível

– Lynx Valor - Fundo De Investimento Alternativo Aberto

– Navigator II - Fundo De Capital De Risco

– Planalto Capital - Fundo De Capital De Risco 

– Roots And Cliffs - SICAFI, S.A.

– RTFQSJ - SICAFI, S.A.

– Santa Gema - Fundo De Capital De Risco

– Substância Numérica - SICAFI, S.A.

– Villanova - Fundo De Capital De Risco 

– West Side Capital - Fundo De Capital De Risco
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A DFK & Associados, SROC, Lda e a DFK – Investimentos e Serviços 
Portugal, SA são membros independentes da DFK International, uma 
associação mundial de firmas independentes de auditoria e consultoria. 
Cada firma membro da DFK International é uma entidade legal 
independentemente em seu próprio país e nenhuma parceria, implícita 
ou não, existe entre as formas em razão de sua filiação à DFK
International. 

DFK & Associados, SROC, Lda e DFK – Investimentos e Serviços Portugal, 
SA, firmas membro independentes da rede DFK International.

Sede | Lisboa 

Rua Cidade de Córdova
2ª, 2610 – 038 Alfragide

(+351) 213 243 490
geral@dfk.com.pt

www.dfk.pt

Contactos


