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INFORMAÇÃO PESSOAL LOPES, Cristina 
 

 

 Rua Camilo Castelo Branco, Lt. 14, Viso-Sul, 3500-353 Viseu  

    96 450 22 17        

 cristinalopes86@gmail.com 

 

 

Sexo Feminino | Data de nascimento 18 / 04 / 1986 | Nacionalidade Portuguesa  

 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

09/2007 – 03/2009 Administrativa Financeira  
 

Análise e controlo de custos em obras em Consórcio; Atendimento de subempreiteiros e controlo 

da informação necessária para a obra; Conferência e recepção de Faturas; Reconciliações bancárias; 

Faturação. 
 

Empresa Várias empresa do Grupo Visabeira 

 

03/2009 – 11/2010 Gestora Financeira   
 

Controlo/gestão de tesouraria; Controlo expedição de cheques; Validação de documentos; Análise 
de stocks; Elaboração de Relatórios Financeiros Mensais; Elaboração de Orçamentos. 

 

Empresa Várias empresas do Grupo Visabeira 
  

11/2010 -12/2013 Directora Financeira (local de trabalho: Maputo, Moçambique) 

 

 

 

▪ Negociação e contratação de financiamentos; Gestão corrente de todas as contas bancárias das 
empresas do mesmo Grupo em Moçambique (cerca de 25 empresas);   

▪ Direcção e Coordenação das Direcções Financeiras/Administrativas de todas as empresas do 
Grupo em Moçambique; 

▪ Direcção e Coordenação do Departamento de Contabilidade, incluindo interacção directa com as 
Finanças; 

▪ Direcção e Coordenação do Departamento de Recursos Humanos; 

▪ Análise e acompanhamento da performance mensal das empresas com vista à melhoria de 
desempenho; 

▪ Acompanhamento dos novos negócios/empresas do Grupo em Moçambique. 
 

 Empresa Várias empresas do Grupo Visabeira em Moçambique 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Responsável pelo Departamento de Processos e Acompanhamento de Projectos 
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03/2016 até à data Diretora do Palácio do Gelo Shopping 

  

 ▪ Negociação de contratos com lojistas; Acompanhamento de processos de ampliação e de alteração 
de lojas; Renegociação de dívidas; Outros assuntos relacionados com o dia-a-dia de um Centro 

Comercial ao nível do relacionamento com lojistas e potenciais lojistas. 

 
Empresa Movida / Grupo Visabeira 

 

 

03/2016 até à data Responsável do Departamento de Cobranças e Contencioso  

  

 ▪ Análise dos valores a receber das diversas empresas do Grupo; 

▪ Coordenação do trabalho da equipa de cobranças; 

▪ Interação com responsáveis dos diversos negócios com vista à cobrança das dívidas;  

▪ Coordenação de todos os processos em contencioso com clientes do Grupo; 
  

Empresa Várias empresas do Grupo Visabeira 

 

 
  

 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

01/2014 até 12/2014  

▪ Acompanhamento de novos projectos em diversas áreas, nomeadamente: acompanhamento da 

implementação de SAP em empresa sediada no Brasil; acompanhamento e monitorização do 
processo de Revenue Assurance em empresas sediadas em Angola e Moçambique no sector das 

telecomunicações; melhoria e automatização dos relatórios mensais de Análise de Negócio e 

Controlo de Gestão de várias empresas em vários sectores de actividade (Turismo, Comércio e 
Serviços, Telecomunicações e Industria); acompanhamento de novas empresas e/ou novos 

negócios em Moçambique. 

 

Empresa Várias empresas do Grupo Visabeira 
 

 

12/2014 até 03/2016 Directora-adjunta do Departamento de Planeamento Financeiro, Funding e Risco 

  

 ▪ Planeamento e otimização da estrutura de financiamento e de capitais de um grupo multinacional 

com mais de 100 empresas, garantindo a gestão integrada de riscos e o relacionamento com o 
mercado financeiro;  

▪ Garantir o esclarecimento dos acionistas e stakeholder’s relativamente a toda a atividade financeira;

▪ Planeamento e gestão financeira integrada das várias empresas de um grupo multinacional; 

planeamento da alocação dos recursos financeiros e alocação dos mesmos em função das 
necessidades de aplicação; gestão e alocação de financiamentos aos investimentos a nível global e 

das linhas de crédito disponíveis; 

▪ Elaboração de propostas e negociação de linhas financiamentos, instrumentos derivados e análise 
e aprovação de contratos em geral relacionados com dos diferentes produtos bancários; 

▪ Análise e aprovação de crédito concedido, com cobertura externa ou interna. Negociação e 
acompanhamento de contratos de serviços prestados por entidades externas correlacionados; 

▪ Supervisão dos empréstimos internos, instrumentos derivados entre outros; 
 

Empresa Várias empresas do Grupo Visabeira 
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
 

 

ANEXOS 
 

 

09/2004 – 07/2007 Licenciatura em Gestão de Empresas 

Escola Superior de Tecnologia de Viseu – Instituto Politécnico de Viseu  

Língua materna Língua Portuguesa 
  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interacção oral  Produção oral   

Inglês 
C1 – Utilizador 

Experiente 
C1 – Utilizador 

Experiente 
B2 – Utilizador 
Independente 

B2 – Utilizador 
Independente 

B2 – Utilizador 
Independente 

  

 Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  
 

Competências sociais ▪ Boa capacidade de comunicação; 

▪ Dinamismo e pro-actividade; 

▪ Boa capacidade de trabalho em equipa; 

▪ Forte capacidade de adaptação; 

▪ Forte sentido de responsabilidade. 
 

Competências de organização ▪ Capacidade de liderança; 

▪ Forte capacidade de organização e planeamento; 

▪ Capacidade de gestão de projectos e de equipas. 
 

Competências informáticas ▪ Domínio do Software Microsoft Office (Microsoft Excel numa vertente mais técnica – macros, 
fórmulas); 

▪ SAP; 

▪ XRT; 

▪ Primavera Software; 

▪ Visual Basic; 

▪ SPSS. 
 

Carta de Condução Carta de Condução da Categoria B 

 ▪ Certificado de Habilitações 


