




Daniel Proença de Carvalho 
 
Data de nacimento - 15 de setembro de 1941 
 
Nacionalidade – Portuguesa 
 
Formação académica: 
1965 - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
 
Funções que exerce em entidades do Grupo Orey: 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde 
29 de Maio de 2014). 
 
Funções que exerce em entidades fora do Grupo Orey: 
 
Presidente do Conselho de Administração da Global Notícias – Media Group, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

• Galp Energia, SGPS, S.A.; 

• Portugália – Administração de Patrimónios, S.A.; 

• Almonda – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.; 

• Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A.; 

• Sogesfin – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.; 

• INTEROCEÂNICO – Capital, SGPS, S.A.. 

• Cabo Raso – Empreendimentos Turísticos, S.A.; 

• SOGEB – Sociedade de Gestão de Bens, S.A.; 

• Sociedade Agrícola Belo de Mértola, S.A.; 

• Sociedade Agrícola dos Namorados, S.A.; 

• Coaltejo – Criador de Ovinos Algarve e Alentejo, S.A.; 

• 3 Z – Administração de Imóveis, S.A.; 

• Sétimos - Participações, SGPS, S.A.; 

• Confiança Participações, SGPS, S.A.; 

• Calhau Participações, S.A.; 

• Fonte dos Canais, Imobiliária, S.A. 

• Sociedade Agrícola da Serra Branca, S.A.; 

• Gotan, SGPS, S.A.; 

• Companhia Agrícola da Apariça, S.A.; 

• Companhia Agrícola das Polvorosas, S.A.; 

• Companhia Agrícola de Corona, S.A.; 

• Herdade do Monte da Pedra, S.A.; 

• TRABELIBEX - Investimentos Imobiliários, S.A.; 

• FREIXAGRO - Empresa Agrícola do Freixo, S.A.; 

• Mares Lusos, S.A. 

Presidente da Assembleia Geral do Instituto Português de Corporate Governance. 



CURRICULUM 

 

 

Nome: Ana Maria do Nascimento de Sá Couto Júdice Pargana 

Data de Nascimento: 4 de outubro de 1974 

Nacionalidade: Portuguesa 

Naturalidade: Lisboa (São Sebastião da Pedreira) 

Morada: Rua Duque de Palmela, 23, 1250 – 097 Lisboa 

 

Dados curriculares: Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa, em 1997. Pós Graduações: 1998 - II Curso de Pós Graduação em 

Valores Mobiliários, pela Faculdade de Direito de Lisboa; 2000/2001 - II Curso de Pós 

Graduação em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros, pela Faculdade de Direito de 

Coimbra. Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses. 

 

Atividade Profissional: Advogada na sociedade Uría Menéndez – Proença de Carvalho. 

Integrou a Uría Menéndez em Julho de 2002. Entre 1997 e 2002 exerceu a sua atividade numa 

sociedade de advogados portuguesa. Foi ainda secretária suplente da MTS Portugal - 

Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A. no âmbito da 

consultoria jurídica prestada a esta sociedade gestora do mercado de dívida pública 

portuguesa. 

Centra a sua prática nas áreas de mercado de capitais, direito financeiro, direito bancário, 

fusões e aquisições, direito societário e corporate governance. Participa regularmente em 

seminários e conferências na sua área de prática profissional, em Portugal e no Estrangeiro. 

Colabora regularmente em publicações, nacionais e estrangeiras, na sua área de prática 

profissional. 

* * * 
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Dados 
Pessoais 

Estado Civil:  Casado 
Nacionalidade: dupla nacionalidade, Portuguesa e Angolana 
Idade: 46 Anos 

Habilitações 
Literarias 

1988/1994: Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 
Curso de Administração e Gestão de Empresas, 60 Cadeiras, Média 13 valores 
 
 

Experiência 
Profissional 

2003/Presente 
 Sociedade Comercial Orey Antunes,S.A., Presidente do Conselho de Administração 
Fundada em 1886, a Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. é hoje um importante grupo empresarial que 
actua em duas áreas de negócio distintas: 

1. Área Financeira,  com serviços de Gestão de Activos, em Portugal e no Brasil e Corretagem Online em 
Portugal e Espanha; 

2. Área Não Financeira, gerida por um fundo de Private Equity que engloba as actividades tradicionais 
do Grupo - Navegação, Transportes e Logística (em Portugal, Angola e Espanha) e Representações 
Técnicas nos sectores Petroquímico, Naval e Segurança e Ambiente. 

No âmbito de estas funções, está presente nos seguintes conselhos de administração: 

Entidade NIF Ramo de Atividade Cargo
Tempo 

despendido

Funções 
Exetutivas 
(Sim/ Não)

HORIZON VIEW - NAVEGAÇÃO E 
TRÂNSITOS, S.A.

509077706
Actividade nacional e internacional de 

agente de transportes marítimos
Administrador 1 Não

OREY - APRESTO E GESTÃO DE 
NAVIOS LDA (ZONA FRANCA DA 

501594876 Armamento e gestão de navios. Gerente 0,45 N/A

OREY - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 501296182

Administração de imóveis, compra e venda 
de imóveis e revenda dos imóveis 

adquiridos para o efeito, consultadoria, 
assistência técnica e económica

Administrador 1 Não

OREY - SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO, 
S.A.

501190600

Prestação de serviços e realização de 
estudos de gestão empresarial, 

nomeadamente matérias administrativas, 
financeiras, contabilisticas, informática e 

coordenação de empresas ou de seus 
sectores e , bem assim, auditoria .

Administrador 2 Não

Orey (Cayman) Ltd. Serviços de Navegação Administrador 0,3 Não

Lynx Angola - Transporte e Logistica, 5417243310 Transportes Gerente 0,4 NA
Parcel Express - Expedições 
Internacionais, Lda

5417164500 Serviços de Expedições Gerente 0,4 N/A

Orey (Angola) Comércio e Serviços, 
Lda

5401127073 Serviços de Navegação Gerente 0,4 N/A

Orey Super Transportes e 5401139055 Transportes e distribuição Gerente 0,4 N/A
Safocean - Comércio e Serviços, Lda 5417221546 Serviços de Navegação de linhas regulares Gerente 0,4 N/A

Orey Capital Partners GP S.A.R.L LU24148629
Identificação de oportunidades de 

investimento
Administrador 1 Não

Orey Industrial Representations 509479812
Comércio por grosso de outras máquinas e 

equipamentos
Administrador 0,5 Não

Orey Safety And Naval 
Representations - Soluções de 
Segurança e Representações Navais, 

509455409
Comércio por grosso de outras máquinas e 

equipamentos
Administrador 0,5 Não

 
 
2016: Inversis, Administrador 
2002/2003: Sociedade Comercial Orey Antunes,S.A., Administrador 
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1999/Presente: Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Administrador delegado e Accionista fundador 
A Orey Financial (Ex First Portuguese Group) começou em 1999 com uma empresa de Gestão de Activos, 
regulada pelo Banco de Portugal e pela CMVM, dedicando-se à gestão de fundos de investimento mobiliário e 
gestão descricionária de carteiras de investimento. Ao longo dos anos foi evoluindo para o negócio de 
corretagem, fundos imobiliários e crédito, tendo hoje a figura jurídica de IFIC (Instituição Financeira de 
Crédito). 
 
1997/1998: Banco Mello de Investimentos 
Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados 
Responsável das Tesourarias Integradas do Grupo José de Mello (Banco Mello de Investimentos, Banco Mello 
Lisboa, Paris, SFEM e Banco Mello Luxemburgo). 
 
1996: Banco Mello/União de Bancos Portugueses 
Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados 
Responsável de tesouraria do Banco Mello/União de Bancos Portugueses 
Responsável pelo projecto de implementação e integração das tesourarias internacionais do Grupo. 
 
1995: União de Bancos Portugueses 
Co-responsável pela Mesa de Derivativos 
Desenvolvimento da Mesa Internacional de Derivativos de taxa de juro. 

1992/1994: Citibank Portugal SA, Lisboa 
Dealer. 
Experiência em FX, Mercados Financeiros, Mercados de Capitais, Derivativos 
 

Outras 
Actividades 

Orador em conferências sobre mercados e produtos financeiros 
Formação diversa em mercados financeiros  

Idiomas Português: Nativo 

Inglês: Fluente Oral e escrito (nível c2) 

Francês: Fluente Oral (nível b2) 

Espanhol: Fluente Oral e escrito (nível c2) 

Hobbies Praticante ocasional de desportos diversos. 

 



Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes (Vogal) 

Experiência Profissional 

2010 – Actual.  Sociedade Comercial Orey Antunes, SA. 

 Administrador não Executivo 

2004 – Actual.   Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 

 Administrador 

 2010 – 2015. Membro da Comissão Executiva  

 2004 – 2010: Presidente da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, 
S.A. 

1999 – 2004 First Portuguese Group 

 Presidente 

1995 – 1997 Banco Mello de Investimentos (Grupo José de Mello) 

 Presidente da Comissão Executiva 

 Administrador da holding financeira do Grupo Mello e de Banco Mello 

1987 – 1994 Banco Essi 

 Presidente e Administrador Delegado (CEO) 

 SAPEC 

 Administrador não Executivo 

1979 – 1986 Saudi International Bank 

 Director da área de Banca 

Anteriormente, manteve posições no London Continental Bankers (1978 – 1979), London 

Multinational Bank (1975 – 1978) e Banco Totta e Açores (1967 – 1975) 

Formação 

Licenciado em Direito pela Universidade de Direito de Lisboa, Portugal 

 

 



 
 

 

Nome: Francisco Xavier Belo van Zeller 

Data e local nascimento: 12/10/1938 - Santa Engrácia, Lisboa 

Morada: Campo Grande 398, 1700-098 Lisboa 

Nacionalidade: Portuguesa 

Contacto: 968815425 

E-mail: fxvanzeller@gmail.com 

 

 

Curriculum Vitae 

 

 

 

Formação Académica: Curso de Engenharia Quimica do Instituto Superior Técnico entre 

Outubro de1955 e Julho de 1961 

 

Experiência profissional: 

 

1961 a 1964 Fábrica Nacional de Braço de Prata 

- Director de secção de tratamento químico de superfícies de 

munições 

- Director do laboratório de análises não destrutivas 

- Concepção de projecto de novo laboratório de controlo de 

qualidade 
  

1964 a 1970 Metal Portuguesa, S.A. 

- Director de Laboratório 

- Director de Produção 
  

1970 a 2002 Ferro Industrias Químicas, S.A. 

- Administrador, pelouro da produção e ID&D 

- Vice-Presidente 

- Presidente 
  

2002 Reformado 
  

2010 ---- 

 

 

Hovione Holdings Ltd 

- Administrador não executivo 

2010 ---- Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. 

- Administrador não executivo 

 



 

Entidades sem fins 

lucrativos: 

 

1995 a 2002 APEQ, Associação Portuguesa das Empresas Químicas 

- Vice-Presidente 

- Presidente 

1998 a 2002 CIP, Confederação da Indústria Portuguesa 

- Vice-presidente 

2002 a 2010 CIP, Confederação da Indústria Portuguesa 

- Presidente 

2010 a 2012 CPI, Conselho para a Promoção da Internacionalização: 

reportando a Ministro da Economia 

2013 ---- ACP, Automóvel Club de Portugal 

- Vice-presidente 

  

 

Línguas estrangeiras 

 

Inglês: corrente falado e escrito, língua de trabalho há 52 anos 

Francês: Falado e escrito, segunda língua materna 

Espanhol: falado, língua de trabalho durante 35 anos, leitura 

frequente. 

 



Alexander Somerville Gibson (Vogal) 

Experiência Profissional 

2003 – Atual. 

 

 

1999 – 2003  

 

1987 – 1999 

 

1977 – 1987 

 

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. 

 2010 – Atual.: Administrador não Executivo 

 2003 – Atual.: Representante do Grupo no Reino Unido 

Whitney Group  

Administrador 

Tyzack & Partners 

Sócio e Administrador 

Chemical Bank  

1984 – 1987: Director Geral, encarregado do negócio de banca de investimentos fora 

dos Estados Unidos  

1977 – 1984: Director Executivo de Chemical Bank International em Londres, 

encarregado das operações sindicadas internacionais 

1970 – 1977 London Multinational Bank 

Administrador 

1968 – 1970  

 

1966 – 1968  

Hill Samuel  

Assistant Director 

First National City Bank (agora CitiBank) – em Londres e Nova Iorqque 

 

Formação 

Master em Classics and Philosophy pela Universidade de Oxford, Reino Unido 

 



CURRICULUM VITAE 

Nome: 

Miguel Beltrão Ribeiro Ferreira 

Data de Nascimento: 

18 de Fevereiro de 1971 

Morada e Contactos: 

Rua de Santa Mónica, 51 
2750-115 Cascais 
Telm.: 96 682 1430 
E-mail: mrf@invespri.com 
 

 

Atividade Académica: 

 

 1991 – 1994: Curso de Gestão de Marketing no Instituto Português de 

Administração de Marketing.  

 
 

 
Atividade Profissional 
 

 De 2016 a ….: entrou na Sociedade Magikbeauty, Lda, como gerente, cuja 

actividade é a prestação de serviços de consultadoria e de assessoria estratégica, 

técnica, administrativa, económica, financeira e fiscal, de gestão, de marketing, 

de recursos humanos e de fiscalização de todo o tipo de entidades e no âmbito 

de todas as áreas de actuação empresarial, com excepção da consultadoria 

jurídica, podendo para o efeito estabelecer quaisquer formas de cooperação, 

incluindo com entidades, públicas ou privadas, designadamente no domínio da 

investigação e inovação e, em geral, do desenvolvimento do conhecimento. 

 
  De 2016 a …: em conjunto com outros sócios, constituiu a empresa 

Vertentidêntica, Lda., em que é gerente, cuja atividade centra-se na Prestação 

de serviços de consultoria económica e financeira; assessoria a órgãos de gestão, 

de governance e a conselhos de administração; consultoria estratégica; 

mailto:mrf@invespri.com


consultoria de gestão em diversas áreas, nomeadamente nas áreas financeira, 

comercial e de recursos humanos; consultoria e assessoria na análise de projetos 

de investimento e apoio à tomada de decisão; assessoria em processos de 

investimento, desinvestimento, aquisições, alienações, financiamento, 

aumentos de capital, em sociedades que operem nas mais diversas atividades 

económicas; elaboração de projetos, a promoção, desenvolvimento, 

implementação e exploração comercial de urbanizações, loteamentos e 

empreendimentos imobiliários, turísticos e de qualquer outra natureza, a 

administração, arrendamento, exploração e a compra e venda de imóveis, em 

Portugal ou no estrangeiro, e a revenda dos adquiridos para esse fim; e a 

realização de quaisquer atividades com estas conexas, acessórias ou 

relacionadas. 

 
 De 2016 a ….: em conjunto com outros sócios, constituiu a empresa TPP – The 

Portuguese People, Lda., esta empresa tem como atividade a promoção, 

produção e agenciamento de espetáculos e artistas, marketing e publicidade, 

edição e cd´s, dvd´s, livros e formação profissional; e promoção, produção e 

agenciamento de espetáculos de teatro; design e produção gráfica. 

 
 De 2015 a ….: em conjunto com os irmãos, constituiu a empresa Curiouspyramid, 

Lda., como gerente, que tem como atividade Compra e venda de imóveis e 

revenda dos adquiridos para o mesmo fim, promoção imobiliária, consultadoria, 

gestão e apoio a projetos imobiliários e reabilitação urbana, comercialização de 

produtos do ramo imobiliário, projetos e montagem de investimentos 

imobiliários, arrendamento e gestão imobiliária, gestão de condomínios, gestão 

e administração de imóveis próprios e alheios. 

 

 De 2015 a … - através da sua participação no programa da SIC “Shark Tank” e em 

conjunto com outros sócios, constituiu a empresa Rush Drift Trike, Lda., como 

gerente, que tem como atividade Construir, fabricar, montar, promover, vender, 

importar, exportar e em geral, comercializar velocípedes, ciclomotores, 



motorizadas e veículos similares de tração humana, com ou sem motor, 

compostos por uma ou mais rodas, incluindo bicicletas e triciclos. 

 

 De 2015 a ….: Constituiu a sociedade Purplemixed – Unipessoal, Lda., como 

gerente, que tem como atividade Promoção imobiliária, compra e venda de 

prédios rústicos e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, construção 

e reconstrução de imóveis, adjudicação e execução de empreitadas de obras 

públicas e particulares, arrendamento e gestão imobiliária de imóveis próprios e 

alheios, gestão de condomínios, exploração de empreendimentos imobiliários e 

turísticos, planeamento de obras e elaboração de projetos para a construção 

civil, e atividades de restauração e bebidas. Consultoria e assessoria na análise 

de projetos de investimento e apoio à tomada de decisão; assessoria em 

processos de investimento, aquisições, alienações, financiamento, em 

sociedades que operem nas mais diversas atividades económicas; elaboração, 

promoção e desenvolvimento de projetos e a realização de quaisquer atividades 

com estas conexas, acessórias ou relacionadas; descasque e transformação de 

pinhas e comercialização de pinhão branco. 

 

 De 2015 a ….: Constituiu a empresa Capital Disperso, Lda, como gerente. Esta 

empresa tem como atividade consultoria, orientação e assistência operacional 

em matérias de planeamento, organização, controlo, informação e gestão; 

elaboração de estudos e projetos financeiros; reorganização de empresas; 

gestão financeira; estratégias de compensação pela cessação de vínculos 

laborais; gestão de investimentos financeiros; processo de controlo orçamental; 

objetivos e políticas de marketing; gestão de recursos humanos, bem como 

gestão de participações sociais, a supervisão e gestão de outras unidades 

empresariais, nomeadamente, nos domínios do planeamento estratégico e 

organizativo, bem com a tomada de decisões, incluindo a prestação de serviços 

de carácter administrativo.  

 De 2014 a ….: em conjunto com outros sócios, como gerente constituiu a 

Sociedade Ironworld Systems, Unipessoal, Lda., cuja actividade centra-se na 

Indústria metalomecânica, fabricação de produtos metálicos, designadamente 



serralharia civil, caixilharias de alumínio, tornearia e afins, fabricação de 

construções e estruturas metálicas, projeto, design e produção de soluções 

industriais de valorização de espaços e ambientes, e revestimento de edifícios, 

de mobiliário metálico, serviços de manutenção associados às suas 

especialidades, conceção, fabrico, montagem e comercialização de construções 

pré fabricadas modulares, para alojamento com diversas funcionalidades, bem 

como a engenharia, a execução, a instalação, a promoção, a coordenação e a 

gestão de quaisquer operações urbanísticas, designadamente empreendimentos 

imobiliários e a elaboração de estudos e de projetos relacionados com a 

respetiva atividade.  

 

 De 2012 a ….: em conjunto com outros sócios, constituiu a empresa 

Burgotreasure, Lda., como gerente, cuja atividade é Promoção imobiliária, 

compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos adquiridos para 

esse fim, construção e reconstrução de imóveis, adjudicação e execução de 

empreitadas de obras públicas e particulares, arrendamento e gestão imobiliária 

de imóveis próprios e alheios, gestão de condomínios, exploração de 

empreendimentos imobiliários e turísticos, planeamento de obras e elaboração 

de projetos para a construção civil. 

 
 De 2011 a ….: através da sua participação no programa da SIC “Shark Tank”, 

entrou como gerente na sociedade Blocomed, Lda., cuja atividade centra- se na 

importação, exportação, representação e comercialização de produtos e 

equipamentos médicos via Internet, em locais móveis e em estabelecimentos.  

 

 De 2010 a …..: constituiu a sociedade Trignoláxia, S. A. Pertence ao Concelho de 

administração. A Trignoláxia tem como atividade a fabricação de embalagens 

de plástico. A fabricação de artigos de plásticos não especificados. 

 

 De 2009 a ….: entrou na sociedade Eres Relocations Portugal, Lda., como 

gerente. A Eres tem como atividade a gestão de soluções de deslocalização e 

expatriação, consultoria de negócios e gestão a pessoas singulares e coletivas, 



prestação de serviços administrativos, traduções, importação e exportação e 

serviços de relações públicas. 

 

 De 2004 a ….: Entrou na sociedade Orey Financial, como Administrador 

Executivo. A Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. é uma 

sociedade financeira que está presente no mercado desde 2004 e, ao longo da 

sua história, tem-se distinguido pelo lançamento de produtos e soluções 

financeiras inovadoras no mercado nacional e, nalguns casos. 

Atualmente centra a sua atividade na área de estratégias de investimento, com 

foco na corretagem online e na gestão de ativos.  

Na área de corretagem online está presente em Portugal, onde ocupa uma 

posição de liderança nalgumas áreas de negócio e, desde final de 2008, expandiu 

a sua atividade para Espanha onde tem vindo a registar um crescimento 

sustentado.  

Na gestão de ativos oferece ao mercado serviços de gestão de portfolios, com 

destaque para soluções de Advisory e na conceção de fundos mobiliários 

inovadores.  

Já em 2007 iniciou atividades na área da reabilitação urbana como uma das 

primeiras instituições a constituir um fundo de reabilitação urbana.  

Em 2009, fruto do reposicionamento do Grupo Orey, expandiu as suas atividades 

também para a Área do Private Equity, com o lançamento do Orey Capital 

Partners, um fundo especializado na gestão de negócios no sector de Transportes 

& Logística.  

 

 De 2003 a …..: Entrou na sociedade Central das Massas Restauração, Lda., como 

gerente. Esta empresa tem como atividade a restauração. Possui 1 restaurante 

denominado “Pasta House”, no Centro Comercial das Amoreiras e outro no 

mercado de Cascais, “Marisco na Praça”. 

 

  De 2003 a ….: entrou na sociedade 2005 – Investimentos Imobiliários e 

Turísticos, Lda., como gerente. Esta empresa tem como atividade a prestação de 

serviços de consultoria e de investimento imobiliário e turístico e elaboração de 



projetos de investimento; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos 

para esse fim e administração e gestão de imóveis próprios e alheios.  

 

  De 2003 a ……: constituiu a Sociedade Invespri SA, pertencendo ao Conselho de 

Administração. A atividade da Invespri centra-se na prestação de serviços de 

consultoria económica e financeira; assessoria a órgãos de gestão, de 

governance e a conselhos de administração; consultoria estratégica; consultoria 

de gestão em diversas áreas, nomeadamente nas áreas financeira, comercial e 

de recursos humanos; consultoria e assessoria na análise de projetos de 

investimento e apoio à tomada de decisão; assessoria em processos de 

investimento, desinvestimento, aquisições, alienações, financiamento, 

aumentos de capital, em sociedades que operem nas mais diversas atividades 

económicas; elaboração de projetos, a promoção, desenvolvimento, 

implementação e exploração comercial de urbanizações, loteamentos e 

empreendimentos imobiliários, turísticos e de qualquer outra natureza, a 

administração, arrendamento, exploração e a compra e venda de imóveis, em 

Portugal ou no estrangeiro, e a revenda dos adquiridos para esse fim; e a 

realização de quaisquer atividades com estas conexas, acessórias ou 

relacionadas. 

 

  De 2000 a ……: Adquiriu uma pequena empresa em Espanha, com a mesma 

atividade da Bébagua, mas com o nome de Acqua Jet, que deu origem á empresa 

SEMAE. Em 2005, adquiriu a empresa Portuguesa Jet Cooler – Águas e Cafés, S. 

A., cuja marca é a Fonte Viva. 

 

 De 1996 a 2000: constituiu a Sociedade Bébagua – Importação e Exportação, Lda. 

A atividade desta empresa baseava-se na comercialização de máquinas de água 

(compra e aluguer) e respetivos garrafões de água. 

 
Outros 
 



 A título individual, participou como júri no programa da SIC, Shark Tank, que 

possibilitou conhecer novos negócios onde veio a investir. 

 É sócio fundador de várias IPSS, onde contribui como voluntário, nomeadamente, a 

Entre-Ajuda, o Banco Alimentar Contra a Fome, BUS e a Quinta Essência – Projectos de 

Reabilitação para Pessoa com Deficiência 

 Também a título individual, deu várias palestras, em várias Universidades, sobre a 

experiência de vida profissional e de empreendedorismo. 

 A nível pessoal, gosta de passar o seu tempo livre com a família, a praticar desporto e 

a frequentar eventos e exposições culturais 
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CURRICULUM VITAE 
 
Nuno Manuel Teiga Luís Vieira 
Data de nascimento: 10 de março de 1972 
Nacionalidade: Portuguesa 
Morada: Av. Poeta Mistral, 2 – 8º. 1050-182 Lisboa. Portugal. 
 
Percurso Académico 
 
• Licenciatura em Engenharia das Telecomunicações atribuída pelo Instituto Superior 
Técnico, Universidade Técnica de Lisboa. 
• MBA com especialização em Finanças atribuído pela Faculdade de Ciências 
Económicas e Empresariais, Universidade Católica Portuguesa. 
• Chartered Financial Analyst® (CFA). O programa CFA atribui credenciais globalmente 
reconhecidas, relativamente a análise de investimento e gestão. O programa CFA, 
administrado exclusivamente em inglês, a língua internacional no que diz respeito a 
negócios, estabelece um padrão globalmente reconhecido de expressão da competência e 
da integridade dos analistas financeiros, gestores de carteiras e consultores para 
investimento. 
 
Percurso Profissional  
 
• Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. – Desde dezembro de 2016: 
membro da comissão executiva; de agosto de 2016 a dezembro de 2016: 
administrador não-executivo; 
• Horizon View, S.A. (HVIEW, Grupo Orey) – Desde abril de 2016: administrador não-
executivo. 
• Orey Serviços e Organização, S.A. (OSO; Grupo Orey) – Desde maio de 2015: 
administrador. A OSO é a plataforma de serviços partilhados do Grupo Orey, tendo em 
vista a reunião das funções das várias sociedades do grupo em Portugal, Espanha, Angola, 
Moçambique e Brasil a seguir indicadas: Contabilidade e Finanças; Planeamento e Controlo; 
IT; Gestão de RH e Gestão Contratual. 
• Orey Gestão Imobiliária, S.A. (OGI; Orey group) – Desde maio de 2015: 
administrador. A OGI é a sociedade que gere a carteira de ativos imobiliários do Grupo 
com a finalidade de melhorar os ativos pertencentes ao Grupo, tanto através de um uso 
mais eficiente, como também através da maximização da geração de rendimentos, sob a 
forma de rendas cobradas a sociedades externas ao Grupo. 
• Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (SCOA; Grupo Orey) – Desde abril de 2016: 
membro da comissão executiva e Diretor Financeiro (CFO); de janeiro de 2015 a 
março de 2016: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Grupo. A SCOA 
é uma hoding operacional do grupo que investe, em participações minoritárias, maioritárias, 
ou em sociedades sob domínio total, como ativos de investimento a longo prazo, tendo em 
vista a maximização do retorno para o acionista através de um processo de alocação de 
ativos dinâmico, proporcionando uma carteira diversificada e, simultaneamente, conferindo 
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acesso aos seus clientes à sua própria carteira. O Grupo Orey centra-se no setor financeiro 
e gere as suas áreas de negócio tradicionais (shipping, transporte e logística, e 
representações técnicas) através de um fundo de capital de risco. 
• Portugal Telecom S.G.P.S., S.A. – De janeiro de 2008 a janeiro de 2015: Diretor de 
Relações com Investidores. 
• Millennium investment banking (Grupo Millennium bcp) – De janeiro de 2000 a 
dezembro de 2007: Analista de ações. Analista do mercado de equity no departamento de 
research do Millennium bcp, especializado nos setores de Telecomunicações, Media e 
Tecnologia. 
• Ericsson Telecomunicações, Lda. - De setembro de 1997 a dezembro de 1999: Gestor 
de projetos e marketing. Responsável pela gestão de projetos para carreiras alternativas 
emergentes, incluindo a coordenação de projetos com clientes existentes, planeamento e 
preparação de orçamentos, propostas e contratos. 
• Comnexo - Redes de Comunicação, S.A. – De novembro de 1995 a agosto de 1997: 
Engenheiro de telecomunicações. Desempenhou várias posições incluindo: suporte a 
clientes internacionais de serviços de telecomunicação, prestados em parceria com a British 
Telecom; pre-marketing, sendo responsável pela preparação de avaliações técnicas e 
análises de custos das propostas comerciais apresentadas aos clientes, e previsões. 

Principais reconhecimentos profissionais / Menções e prémios 

• Segundo lugar no ranking de estimativas de ganhos de 2005, elaborado pela Thomson 
Extel e pela StarMine, parceiro estratégico da Thomson Financial que fornece avaliações 
objetivas de analistas do mercado bolsista, através da base de dados I/B/E/S. Esta lista 
mede o desempenho dos analistas com base no retorno das suas recomendações 
bolsistas, e na precisão das suas estimativas de ganhos. Como parte integrante desta lista, 
a StarMine também nomeou o melhor analista do mercado bolsita europeu, entre os mais 
de 2,700 analistas que atuaram no mercado bolsista europeu no ano passado. Melhores 
estimativas de ganhos relativamente à televisão por cabo e satélite, fornecida pela PT 
Multimedia, integrante da Sonae e fornecedora de serviços IT Novabase. Segundo lugar 
nas estimativas de ganhos mais precisas relativamente a serviços de telecomunicação, 
fornecidas pela Portugal Telecom e Sonaecom. 

• Analista mais preciso nas estimativas de ganhos, ranking 2005/06 em Portugal. Esse 
ranking foi realizado pela AQ Research, líder mundial na prestação de serviços de análise 
de independente e quantitativa da precisão da pesquisa de corretores. 

• Classificado nos inquéritos Institutional Investor European Equities Investor Relations 
Perception: 2013: #1 pelo lado vendedor e #5 pelo lado comprador de serviços de 
telecomunicações, bem como #1 pelo lado vendedor e #2 pelo lado comprador em 
Portugal; 2012: #1 pelo lado vendedor e #3 pelo lado comprador de serviços de 
telecomunicações, bem como #1 pelo lado vendedor e comprador em Portugal; 2011: #1 
pelo lado vendedor e #3 pelo lado comprador de serviços de telecomunicações; 2010: #1 
pelo lado vendedor e #2 pelo lado comprador de serviços de telecomunicações, e 2009: #3 
pelo lado vendedor de serviços de telecomunicações. 
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• Classificado no inquérito Thomson Reuters Extel: Melhor IRO em Portugal em 2013, 
melhor IRO em Portugal em 2012, melhor IRO em Portugal e #2 IRO em serviços de 
telecomunicações na Europa em 2011, #1 Individual - Relações com Investidores em 
Portugal e #2 IRO em serviços de telecomunicações na Europa em 2010. 

Proficiência em idiomas 

• Português: Nativo 

• Inglês: Utilizador avançado 

• Espanhol: Utilizador independente 
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Emanuel Mota Gonçalves Pereira
emanuel.pereira@bdo.pt

Nascimento: 2 de setembro de 1969
Estado Civil: Casado
Residência: Lisboa
Profissão: Auditor e Revisor Oficial de Contas
Telemóvel: 93 799 70 04

Experiência Profissional

BDO & Associados – SROC, Lda. 1992 a 2017

Desde junho de 2016: Partner - Divisão de auditoria

· Responsável pelo planeamento, coordenação e supervisão global dos trabalhos de
auditoria/revisão legal das contas de um largo número de empresas, associações
sem fins lucrativos e fundos de investimento mobiliário e imobiliário

· Responsável pela gestão de uma equipa de cerca de 10 colaboradores
· Responsável pela faturação, cobranças e apresentação de contas de um grupo de

auditoria autónomo.

2005 a 2016: Senior Manager / Diretor – Divisão de auditoria

1999 a 2005: Assistant Manager (1999 a 2001) e Manager (2001 a 2005) - Divisão de
auditoria

1996 a 1999: Senior e Supervisor - Divisão de assessoria fiscal

1992 a 1996: Auditor - Divisão de auditoria

Formação e Habilitações Profissionais

· Revisor Oficial de Contas, inscrito na lista nacional de Revisores Oficiais de Contas
desde 1998;

· Frequência de cursos e conferências sobre contabilidade, auditoria, fiscalidade e
liderança, ministrados pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e pela BDO,
sendo de destacar cursos em Bruxelas, Amsterdão e Scharbeutz e a participação na
Young Partners Conference da BDO Internacional;

· Formador em diversos cursos sobre contabilidade, auditoria e fiscalidade, quer
internos da BDO, quer destinados a clientes e outras entidades externas;

· Publicação de artigos, sobre temas contabilísticos e fiscais, em jornais
especializados em assuntos económicos (1997 a 2004).
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Habilitações Académicas

· Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Católica
Portuguesa, com média de 14 valores (1992).

· Certificate of Proficiency in English, da Universidade de Cambridge (1992).

Lisboa, 11 de julho de 2017



                 Acácio Pita Negrão

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS

§ Sócio Fundador da PLEN – Sociedade de Advogados (constituída em
março de 2007);

§ Advogado desde outubro de 2000;
§ Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa;
§ Pós-graduação em Mercados, Instituições e Instrumentos Financeiros,

promovida pela Bolsa de Derivados do Porto, a NovaForum e a Faculdade
de Direito de Lisboa - Classificação final 15

§ Pós-graduação em Gestão Fiscal das Organizações, promovida pelo ISEG
(IDEFE)

§ Mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade Católica Prtuguesa
(outubro de 2012).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

§ Sócio-fundador da PLEN – Sociedade de Advogados, RL, onde exerce
advocacia em regime exclusivo

§ Exercício da advocacia em regime exclusivo na sociedade “Abreu &
Marques, Vinhas e Associados”. Entrada com a categoria de “Associado
Júnior” e saída com a categoria de “Associado Sénior”

§ Estágio de advocacia na sociedade “Pena, Machete & Associados”, mais
tarde denominada “PMBGR”, entre 1998 e 2000;

§ Exercício de funções na Sala de Mercados (Departamento Financeiro) do
Banco Mello, com responsabilidades na gestão da Tesouraria dos
“Foreign Branches” daquela instituição, entre março e setembro de
1998;

§ Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
(desde 2007).

AÇÕES DA SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.

§ Não detém ações da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

acacio.negrao@plen.pt

Direto: +351 213 513 580

Telemóvel: +351 916 184 218

Rua Castilho n.º 59, 4º Dt.º

1250-068 Lisboa



 
Data de Nascimento: 10 de Julho de 1974 

 
Residência: Rua Borges Carneiro, nº 18, 
4º Dto., 1600-619 Lisboa 

Estado Civil: Casado 

 
Telemóvel: +351919090503 E-mail: tiago.lemos@plen.pt 

 
Nacionalidade: Portuguesa Cartão do Cidadão nº 10332333  

 
 
Ano de 2006 – Programa Avançado em Parcerias Público-Privadas (3ª Edição) na 
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica 
Portuguesa. 
Ano de 2001 – Pós Graduação em Direito dos Valores Mobiliários na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. 
Outubro de 1992 – Junho de 1997 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de  
Direito da Universidade de Lisboa. 
 

 
 
Desde Junho de 2016 – Membro da direção da Câmara de Comércio Luso-Britânica. 
Desde Setembro de 2015 –Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Oceanário de 
Lisboa, S.A. 
Desde Fevereiro de 2013 – Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Estoril-
Sol - SGPS, S.A. 
Desde Março de 2012 –Secretário da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo 
ASK Capital – Fundo de Capital de Risco. 
Desde Março de 2012 –Secretário da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo 
ASK Celta – Fundo de Capital de Risco 
Desde Março de 2009 até Dezembro de 2012 – Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral das sociedades Alfasom – Sonorização e Audiovisuais, Tecniaudio – 
Audiovisuais, S.A. e Tecnilaser – Equipamento e Tecnologia Laser, S.A. (Grupo 
Alfasom/Alfanext). 
Desde Maio de 2007 – Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Grupo 
Média Capital, SGPS, SA. e da T.V.I. - Televisão Independente, S.A. 
Desde Março de 2007 – Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Jerónimo 
Martins, SGPS, SA. 
Desde Março de 2007 - Co-fundador da Plen – Sociedade de Advogados, RL, da 
qual é actualmente sócio e administrador, onde exerce advocacia em regime 
exclusivo. 
De Agosto de 2005 a Março de 2007 – Carmo, SGPS, SA, membro da Comissão de 
Vencimentos e Secretário das Mesa da Assembleia Geral. 
De Janeiro de 2003 a Dezembro de 2009 – Finupe, SGPS, SA, (anteriormente 
designada Finupe – Consultores de Gestão, SA) membro do Conselho de 
Administração. 

CURRICULUM VITAE  
TIAGO ANTUNES DA CUNHA FERREIRA DE LEMOS 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

mailto:tiago.lemos@plen.pt


De Setembro de 2002 até Março de 2007 – Abreu & Marques, Vinhas e Associados, 
Lisboa,  exercício da advocacia em regime exclusivo com a categoria de “Advogado 
Associado Sénior”. 
Março a Setembro de 2002 - Slaughter and May, Londres (“Foreign Lawyers 
Secondment Programme”). 
De Janeiro de 2000 a Março de 2004 – Tintas Robbialac, SA, Secretário da Sociedade. 
Dezembro de 1999 a Fevereiro de 2002 – Abreu & Marques e Associados, Lisboa 
com a denominação de, Abreu & Marques, Vinhas e Associados, a partir de 
Setembro de 2001, com a categoria de “Associado” e “Associado Júnior”. 
Novembro de 1999 – Inscrição na Ordem dos Advogados. 
Setembro de 1997 a Junho de 1999 – Abreu & Marques e Associados, Lisboa, Estágio 
para admissão na Ordem dos Advogados, sob a orientação do Sr. Dr Jorge de Abreu, 
sócio fundador da sociedade. 
 
Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo. 
 
 
Lisboa, 30 de Junho de 2017 



MARTA HORTA E COSTA LEITÃO PINTO BARBOSA 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 
Desde Fevereiro de 2013 
 
Desde Junho de 2012 
 
Sócia 
 
 
Outubro 2007 - Maio 2012 

 
Secretária da Mesa da Assmbleia Geral da Estoril Sol – SGPS S.A. 
 
PLEN – Sociedade de Advogados, R.L. 
 
Direito comercial (societário, contratos, M&A). Direito Laboral.  
 
 
Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L. 
 

 
 
 
Lisboa, Portugal 
 
 
 
 
Lisboa, Portugal 

Advogada Associada Direito comercial (societário, contratos, M&A), participação em 
transacções do tipo IPO, privatização, aquisições e fusões. Direito 
Financeiro, acessoria a Bancos e a Fundos (private equity), 
participação em transacções de reestruturação financeira. 
 

 
Março 2005 – Outubro 2007 

 
Abreu, & Marques, Vinhas e Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L. 
 

 
Lisboa, Portugal 

Advogada Associada Direito comercial (societário, contratos, M&A), participação em 
diversas transacções na área de M&A. Direito Laboral: acessoria a 
clientes. Direito substantivo e processual (processos disciplinares), co- 
publicação de artigo sobre o Novo Código do Trabalho. 
 

 
Setembro 2002–Março 2005 

 
Abreu, & Marques, Vinhas e Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L. 
 

 
Lisboa, Portugal 

Advogada Estagiária Direito comercial (societário). Direito Laboral.  

 
Julho/Agosto 2001 
 

 
A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & 
Associados, Sociedade de Advogados 
 

 
Lisboa, Portugal 

Estágio de Verão Departamento Societário/Financeiro. Direito dos contratos.  
   
  

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
 
2010 – 2010 

 
Universidade Católica Portuguesa – Católica Global School of Law 

 
Lisboa, Portugal 

Média final 17 sobre 20 
 

Advanced LL.M – International Business Law  
 

 

2004 – 2005 Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito Lisboa, Portugal 
Média final 15 sobre 20 
 

Pós Graduação em Direito Comercial 
 

 

1998 – 2002 Universidade Nova de Lisboa  - Faculdade de Direito Lisboa, Portugal 
Média final 4,8 sobre 6 (16) Licenciatura em Direito 

 
Línguas Português: língua materna; Inglês: fluente; Espanhol, Francês: Boa compreensão oral, leitura.  
 



Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de 
política de remunerações 

Luis Filipe Alves Monteiro  

 Desempenha atualmente as funções de Presidente das Comissões de Remuneração da 

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde Maio 2014) e  da Orey Financial, S.A. e é 

Partner da Boyden Global Executive Search (desde Maio 2006). É igualmente Presidente da 

Comissão de Acompanhamento do Fundo de Acidentes de Trabalho da Autoridade de 

Supervisão dos Seguros por nomeação por Portaria da Senhora Ministra de Estado e das 

Finanças. Desempenha ainda as funções de Presidente do Conselho Geral da Casa de Santa 

Maria, IPSS, dedicada  a atividades de solidariedade em Cuidados Continuados, bem como é 

Presidente do conselho Fiscal da SEDES -Associação para o Desenvolvimento Económico e 

Social. 

 De Dezembro 2013 a Março 2015 acumulou as funções anteriores com as de Administrador 

não Executivo, com responsabilidades do Comité de Nomeações e de Remunerações, do Banco 

BIC Português; 

 Em 2005 foi Administrador do Caixa-Banco de Investimento; 

 De 2004 a 2005  foi Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos e Presidente do 

Conselho de Administração da Caixa Leasing e Factoring; 

 De 2003 a 2004 foi Presidente Executivo do Conselho de Administração do Hospital de Sta. 

Maria; 

 De 2002 a 2003 foi Gestor do Programa de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME), 

Gestor do Programa Operacional da Economia (POE) e  Gestor do PEDIP   presidindo as 

respetivas Comissões de Gestão; 

 De 2000 a Junho 2002 desempenhou em acumulação com as funções executivas no Banco BPI, 

o cargo de Administrador da PME Investimentos – Sociedade de Investimentos, S.A., em 

representação do Grupo BPI. Foi também Administrador da Sociedade F. Turismo-Capital Risco, 

S.A., em representação do Grupo BPI. Nesse período foi também Administrador da 

Lusagua  em representação do mesmo Grupo. 

 De 1997 a Junho 2002 foi Diretor Central de  Empresas dos Banco Fonsecas & Burnay, Borges & 

Irmão, Fomento e Exterior e Banco BPI. 

 Nos anos 1996 e 1997 foi Administrador do Grupo BFE na BFE Investimentos, S.A. Nesse 

período  desempenhou também as funções de Administrador da BFE – Mercado de Capitais e 

Serviços SGPS, S.A.; 

 De 1991 a 1995 foi Secretário de Estado da Indústria do XII Governo Constitucional e de Julho 

de 1989 a 1991 foi Secretário de Estado da Indústria do XI Governo Constitucional; 



 Durante os anos 1988 e até Junho de 1989 foi Diretor Geral  da Indústria no Ministério da 

Indústria e Energia 

 De 1984 a 1988 foi Diretor de Crédito no Banco de Fomento Nacional e em 1983 foi 

Representante  do mesmo Banco na Venezuela tendo exercido desde 1976 as funções 

sucessivamente de Técnico, Coordenador e Diretor-Adjunto nos Serviços de Crédito a 

Empresas desse mesmo Banco de Desenvolvimento  

 Nos anos 1973 a 1976 desempenhou o cargo de Diretor de Estudos e Manutenção na Área de 

Estudos e Conservação, Controlo Orçamental e da Direção Técnica da Covina; 

 De 1970 a 1973 foi Diretor Geral na Fábrica Evinel (Grupo Covina); 

 Formação: Licenciatura em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico em 1970. Em 

2001 concluiu o Strategic Management in Banking pelo INSEAD, em Fontainebleau; 

 Além das funções anteriormente listadas, desempenhou e desempenha na atualidade outras 

atividades profissionais, nomeadamente: 

 Membro da Direção da CIP em 3 mandatos sucessivos, eleito desde 1997;     

 Membro do Conselho da Indústria Portuguesa da CIP (Confederação Empresarial de 

Portugal), 

 Membro da Direção da Associação Portuguesa de Bancos em 2004 e 2005; 

 Coordenador da Comissão Executiva da Especialização em Engenharia e Gestão 

Industrial da Ordem dos Engenheiros e Membro do Conselho Consultivo de 

Engenharia e Gestão Industrial do Instituto Superior Técnico 

 Presidente das Assembleias Gerais da Compta e da SPI 
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 CURRICULUM VITÆ 
 

 

 

 
Dados Pessoais: 
 

 

 

 

Nome:    M. Teresa Wiborg de Sousa Botelho 

Morada:    Rua Rodrigo da Fonseca, 83 – 5º Dto. 

     1250 – 190 Lisboa 

Contactos:    91 97 221 20   

Data de nascimento:  25 de Novembro de 1959 

Estado civil:    Casada 

Nacionalidade:   Portuguesa 

Naturalidade:   Lisboa 

Bilhete de identidade:  N.º 51 91 030 – 7/10/2005 – Arquivo de Lisboa 

Carta de condução:  N.º L – 1092687 – 17/01/2000 – D.G.V. 

    

 

Habilitações Literárias: 
 

 Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa 

            Concluída em 1981. 

 “Finance for non finance” – Nivel 1 

      Dallas, Texas 1999. 

 London Business School - “Finance for non finance”. Nivel 2 

      London, 2001. 

 Business Coach Certificado pelo International Business Coach Institute, Março 

de 2007,Las Vegas, , USA 

 Executive Coach, Certificado pelo International Business Coach Institute, 

Novembro de 2008,,London,  

 Lisboa, 2008 - CAP  - Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

 

 Idiomas falados e escritos, nivel superior: 

                        Português, Inglês, Francês e Espanhol. 
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 Experiência Profissional: 

 

      

 Desde Março de 2007 até hoje 

 Business & Executive Coach acreditado pela Action Coach, com certificação do 

International Business Coach Institute, Las Vegas, USA. 

 Site: www.teresabotelho.com 

 Clube de Business Angels de Lisboa – Board Member 

 

Principais Funções: 

 

        Coaching de CEO’s e CFO’s 

 Coaching de Empresários. 

  Coaching de Equipas de Vendas. 

 Definição de Estratégias de Expansão e execução dos Planos com vista ao 

aumento das empresas e dos negócios. 

 Treino, formação e motivação de Equipas de Vendas. 

  Treino, formação e motivação de Equipas de Gestão. 

 Implementação de novos negócios e desenvolvimento de negócios existentes. 

 

 De Maio de 2004 a Junho de 2006– Snucker Portugal Confecções -   

 

 Administradora Delegada – Empresa de produtos Têxteis Lar com 5.000 vendedoras 

em todo o País. 

 

Principais Funções: 

 

 Gestão e coordenação de toda a Empresa composta por 32 empregados, 24 

Directoras e 5.000 vendedoras independentes. 

 Definição de toda a estratégia de expansão a nível nacional. 

 Definição e implementação de toda a estratégia a nível internacional 

(nomeadamente Espanha). 

 Coordenação e controle dos 3 principais Departamentos e seus Directores: 

 Departamento Financeiro. 

 Departamento Comercial. 

 Departamento de Aprovisionamento e Logística. 

 

 

http://www.teresabotelho.com/
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 De 2002 a Abril de 2004 – Mary Kay Cosmetics  

 

 General Manager Spain & Portugal.  

Mary Kay Cosmetics é a maior empresa do Mundo, de Venda Directa, a operar em 

33 países e com mais de 1 milhão de Vendedoras activas em todo o Mundo. 

    

Principais Funções: 

 

 Gestão e coordenação Ibérica de toda a Empresa. 

Composta em Espanha por: 

 20 Empregados, 42 Directoras e 3.000 vendedoras independentes e 

 Em Portugal por: 

 10 Empregados, 48 Directoras e 3.200 vendedoras independentes.  

 

 Delineamento de toda a estratégia de expansão a nível ibérico:  

      Aumento das Vendas e do nº de vendedoras activas. 

 

 Responsável por toda a implementação e controle das estratégias europeias 

da Multinacional a todos os níveis: 

     Financeiro e de controlo de créditos 

     Comercial e da área de Formação. 

     Aprovisionamento e Logística. 

 

 

 De 1998a 2002 – Mary Kay Cosmetics  

 General Manager Portugal.  

     Reportando directamente à Presidente da Europa sedeada em Moscovo. 

 

Principais Funções: 

 

 Gestão e coordenação de toda a Empresa em Portugal composta por 10 

empregados e 48 Directoras e 3.200 vendedoras independentes. 

 

 Responsável por toda a implementação a nível nacional da estratégia 

europeia da Multinacional, aos diversos níveis: 

 

                        Financeiro e de controlo de créditos. 

     Comercial e da área de Formação. 

     Aprovisionamento e Logística. 
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 Delineamento de toda a estratégia de expansão a nível nacional:  

 Quer no que diz respeito ao aumento das Vendas,  

      Quer no aumento do nº de vendedoras activas. 

 

 De 1996 a 1998 – Mary Kay Cosmetics 

 Director of Operations Portugal. Reportando  ao Presidente da Europa sedeado em 

Londres. 

 

 

 

Principais Funções: 

 

 Gestão e coordenação de toda a Empresa em Portugal composta por 10 

empregados e 30 Directoras e 2.000 vendedoras independentes. 

 

 Responsável por toda a implementação a nível nacional da estratégia 

europeia da Multinacional, aos diversos níveis: 

 

                        Financeiro e de Controlo de créditos. 

     Comercial e da área de Formação. 

     Aprovisionamento e Logística. 

 

 

 

 De 1994 a 1996 – Mary Kay Cosmetics  

 Sales Development Director Portugal.     

 

Reportando directamente a 2 pessoas: 

   Ao Director Geral da Empresa em Portugal. 

  E à Formadora Mundial no que diz respeito à Área de Formação e Vendas. 

 

Principais Funções: 

 

 Responsável pelo “arranque” comercial da Empresa em Portugal. 

  

  Formação e Treino de toda a Força de Vendas Portuguesa. 

 

 Responsável por todas a tradução e adaptação dos Manuais de Formação 

para Português. 
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 De 1992 a 1994 – Guerlain, Paris 

 

 Directora de Vendas Portugal.                         

                Reportando directamente à Director Geral da Empresa em Portugal. 

 

Principais Funções: 

 

 Gestão e acompanhamento das Vendas em todo o Território Nacional 

 Desenvolvimento de Novos Clientes. 

 Aumento do volume de Vendas nos clientes já existentes. 

 Formação e Treino de toda a Força de Vendas Portuguesa. 

 Responsável por todas a tradução e adaptação dos Manuais de Formação 

para Português. 

 

 

 De 1990 a 1992 – Playtex España – Delegada de Vendas zona Sul.                        

 

Principais Funções: 

 

 Introdução da marca em Portugal 

 Abertura de 300 clientes numa 1ª fase. 

 Formação e Treino de todos os Postos de Vendas , na zona Sul. 

 Responsável por todas a tradução e adaptação dos Manuais de Formação 

para Português. 

 

 

 

 De 1980 a 1990 – Professora de Filosofia e Psicologia.                        

 

Factores Relevantes: 

 

 Ensino das disciplinas de Filosofia e Psicologia em diversas Escolas de Lisboa e 

arredores. 

 Directora de Turma. 

 Delegada de Grupo – Filosofia. 
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Outras Informações: 

             

 
 

 Experiência de direcção de Equipas tanto a nível de Portugal como 

Espanha. 

 

 Grande capacidade de organização. 

 

 Grande facilidade em encontrar e implementar soluções fáceis e rentáveis. 

 

 Grande sentido de responsabilidade e dinamismo. 

 

 Hábitos de Gestão por objectivos. 

 

 Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador. 

 

 Hábitos de delegar e gerir resultados. 

 

 Disponibilidade total para deslocações dentro e fora do País. 

 

 Capacidade e profundo interesse em implementar e desenvolver relações 

internacionais. 

 

 Pratica diaria de Meditação. 

 

 Prática regular de desporto desde os 3 anos de idade até hoje, no Ginásio 

Clube Português,  

 

 Karaté ( 14 anos de pratica até chegar a cinto negro)  

 

 Natação, Chi Kung, Ioga. 

 

 

 

Lisboa, Abril de 2015 
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INFORMAÇÃO PESSOAL Tiago Dias Carlos 

Rua das Flores, Nº 28 B - Bairro das Maroitas, 2695-950 São João da Talha, LRS (Portugal) 

 +351916278797    

 tdcarlos@cbst.pt 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

1999–2004 Licenciatura em Direito
Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa (Portugal) 

2005–2007 Estágio na Ordem dos Advogados

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2005–2009 Advogado em LABISA & BOTELHO

2009–2016 Associado na CRMA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

2014–2017 Vogal da Assembleia Geral da Federação Equestre Portuguesa

2016–Presente Sócio na CBST ADVOGADOS

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Língua materna português

Outras línguas COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

inglês

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas   
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