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Função Diretor Industrial Fábricas Porcelana Vista Alegre e 
Cristal 

 

Sumário Diretor Industrial da Fábrica de Porcelana Vista Alegre desde Junho 
2014. Acumula desde Agosto 2018, com a direcção Industrial do 
Cristal (1050 trabalhadores, facturação cerca de 50M€). 

Gestor da sucursal da Vista Alegre Espanha, com responsabilidade 
ao nível da implementação da estratégia comercial, gestão de 
recursos humanos, património e comunicação. Volume de negócios 
de 7M€ e 50 colaboradores. 

Gestor da Marca “Vista Alegre Hotelware” e gestor de vendas 
internacionais, para o canal Horeca, com responsabilidade pelo 
desenvolvimento e implementação do plano de marketing para os 
diferentes mercados e gestão do orçamento de vendas 
internacionais (2 M€). 

Responsável Técnico e de Produção, com responsabilidade pela 
especificação técnica de produtos e processo, gestão de equipas e 
equipamentos, desenvolvimento de novos produtos, eficiência 
operacional e produtividade, melhoria contínua e gestão Lean na 
unidade de Porcelana do Grupo Vista Alegre Atlantis.  

 

Data 
Nascimento 

11-03-1968 

 

Experiência 
Profissional 

Desde Janeiro de 1995 é Engenheiro na Fábrica de Porcelanas da 
Vista Alegre. Principais responsabilidades atribuídas às funções 
exercidas: 

• Desde 2014 é Director Industrial da unidade de Porcelana e 
desde Agosto de 2018 acumula com a Direcção Industrial do 
Cristal.  

• Desde fim de 2005 desempenha a função de Brand Manager 
para o canal Horeca, para os mercados Nacional e Internacional. 

• Entre 2010 e Junho de 2014 foi Country Manager da sucursal da 
Vista Alegre Espanha, um dos mercados exportadores mais 
importantes do grupo. 

• Entre Junho de 2008 e Outubro de 2010 acumulou o lugar de 
Brand Manager da marca Vista Alegre Hotelware com a gestão e 
implementação das vendas internacionais para o canal Horeca. 

• Entre Março e Novembro de 2005, foi responsável técnico e de 
produção do produto em branco, com a coordenação da 
manutenção, laboratório e inovação. Forte relevância no 
planeamento de produção e Lean Manufacturing. 

• Entre 2003 e 2004, desempenho da função de responsável do 
departamento de produção da unidade automática de pratos e 
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pires; 

o Coordenação de uma equipa de 60 colaboradores em 
regime de laboração contínua.  

• Entre 2001 e 2003, desempenho da função de responsável de 
produção de branco da unidade de olaria - peças ocas; 

o Coordenação de uma equipa de 300 colaboradores. 

• Entre 1995 e 1997, desempenho da função de responsável 
técnico da Fábrica de Porcelana da Vista Alegre (anterior à 
fusão). 

• Entre 1995 e 1997, responsabilidade sobre o laboratório. 

Estágio remunerado durante 2 meses na empresa Arte e Vidro - 
Leiria (Verão de 1989). 

Estágio durante 1 mês na empresa Irmãos Stephens - Marinha 
Grande, (Verão de 1988). 

 

Áreas de 
Competência 

Competências de Negócio:  

 

• Gestão da produção; 

• Gestão de Equipas; 

• Gestão de Projecto; 

• Gestão Lean; 

• Tecnologia Cerâmica 

• Gestão de Marca, Comunicação e Vendas 

• Inovação 

 

Conhecimentos de informática na óptica do utilizador em:  

• Windows 2010; 

• Microsoft Office;  

• Microsoft Outlook; 

• SAP. 

 

Habilitações 
Académicas 

1986-1991- Licenciatura em Engenharia Cerâmica e do Vidro, 
Universidade de Aveiro, com média de 14.4 valores (melhor aluno 
do ano). 

  

Formação 
Profissional e 
académica mais 
relevante 

• Semana Internacional de Gestão – Instituto de Empresa 
(Business School), Madrid (2005) 

• MBA Executivo em Gestão na EGP – Escola de Gestão do 
Porto (2004/2005). 
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• Curso “Desenvolver competências para dirigir equipas – obter 
resultados” (36h), Giagi – Aveiro (2004). 

• Curso durante 4 dias “Introduction to the product range of the 
Business Unit Decoration”, Cerdec AG, Frankfurt (2000). 

• PAGE - Programa Avançado de Gestão para Executivos (179 
horas), Universidade Católica Portuguesa (1999-2000). 

• Curso “Finanças para não financeiros” (32h), Efacec (1997). 

• Curso “Novas Técnicas de Gestão de Produção” (35h), SGIE 
(1996). 

• Curso de Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM), 
Universidade de Aveiro (1993). 

• Estágio durante 2 meses na Divisão de Cerâmica do 
Departamento de Ciência de Materiais na Universidade de 
Illinois, Champagne-Urbana - U.S.A. (1992). 

• Curso “Desenho Assistido por Computador” (225 horas), 
Universidade de Aveiro (1988). 

• Entre Outubro de 1991 a Dezembro de 1994 realizou trabalho 
conducente ao grau de Doutoramento, integrado na área da 
Ciência dos Materiais (programa JNICT), sob o título - 
"Processamento de Filmes Finos de Zircónia Estabilizada, por 
Deposição Electroquímica em Fase Vapor" -, para aplicação 
em pilhas de combustível - Universidade de Aveiro.  

• Estágio remunerado durante 2 meses no instituto TNO, Zeist 
- Holanda, integrado no grupo de investigação sobre 
deposição de ânodos cerâmicos por CVD, (1991). 

• Colaboração, com bolsa de iniciação à investigação, no 
projecto “Processamento e Caracterização Eléctrica de 
Cátodos Cerâmicos”, Universidadde de Aveiro (Verão de 
1990). 

 

Ações detidas 
na VAA 

Não detém quaisquer ações representativas do capital social da 
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 

 


