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O Pedro é sócio fundador da Kepler Forensic Partners. Tem mais de 23 anos de experiência 
passada entre três empresas das Big4 nas áreas de auditoria, due diligence financeira, 
investigações de fraude, além de atuar como financial expert em diversos casos de 
litigância e arbitragem, assim como em temas de enforcement regulatório.  

Nos últimos 13 anos, o Pedro atuou como perito económico-financeiro em matérias de 
quantum e em diversos tipos de disputas comerciais, incluindo a interpretação e aplicação 
de normas internacionais de contabilidade em contratos e quebras de garantia, assim 
como em casos de determination disputes. Ao longo destes anos, O Pedro tem colaborado 
regularmente com escritórios de advocacia globais e locais, prestando serviços forenses, 
os quais foram sempre posteriormente sustentados e defendidos em Tribunais cíveis e 
Arbitrais. 

A experiência do Pedro também consiste na condução de investigações forenses 
contabilísticas cross-border com foco em questões envolvendo fraudes complexas, 
esquemas de suborno, reconhecimento de receita, falsificação de registos, bem como 
alegações de violações de normativo internacional anticorrupção. O Pedro também 
conduziu projetos de avaliação e melhoria de sistemas de prevenção, deteção e resposta a 
situações de Fraude, bem como de avaliação, desenvolvimento e implementação de 
Frameworks de Corporate & Regulatory Compliance. 

Os projetos desenvolvidos pelo Pedro têm-se focado em setores tais como Aviação, 
Automóvel, Energia, Farmacêutico, IT & Software, Oil & Gas, Retalho, Saúde, Sector Público, 
Telecomunicações e Turismo e Lazer. Os projetos em que o Pedro participou situam-se em 
Portugal, França, Reino Unido, Suíça, Espanha, Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, 
São Tomé e Líbia. 

Antes de fundar a Kepler Forensic Partners, de junho de 2013 a dezembro de 2017, o 
Pedro foi o sócio responsável pelo departamento de Forensic & Integrity Services da EY 
em Portugal e Angola. Antes da EY, o Pedro criou e desenvolveu a prática forense da 
KPMG em Portugal e Angola durante 7 anos. Antes da KPMG, o Pedro esteve na PwC 
durante 10 anos, 4 dos quais em projetos de Auditoria em Lisboa e Luanda, e 6 em 
Transaction Services em Paris e Lisboa. 

Pedro é formado em administração e gestão de empresas, além de especializações em 
Serviços de Avaliação e Melhoria Antifraude, Avaliação de Conformidade Regulatória e 
Corporativa, Serviços de Melhoria e Remediação, Investigações de Fraude Baseadas em 
Fatos, Análise Forense de Dados de TI Forenses e Serviços de Risco de Contrato Forense. 

O Pedro tem 48 anos e 2 filhos. É bilingue em Português/ Francês e fluente em Inglês e 
Espanhol.  


