
 

Octávio Manuel de Castro Castelo Paulo 

Dados Pessoais  

• Data de Nascimento: 25 de março de 1964  

• Nacionalidade: Portuguesa e Angolana 

• Cargo: Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

• Data da 1ª designação: 10 de maio de 2017 

• Mandato em curso: 2017/2019 

 

Cargo que Desempenha no Banco 

•  Vice- Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Formação Académica e Especializada  

• Licenciado em Direito – Universidade Lusíada de Lisboa 

Cargos de Administração e de Fiscalização desempenhados em outras sociedades 

• Sócio da SRS Advogados responsável pelo Departamento de Corporate & Finance (M&A, Societário, 

Comercial e Financeiro), departamento que inclui ainda as áreas de prática de TMT (Telecomunicações, 

Media e Tecnologia) e Imigração. 

• Presidente do Conselho de Administração não executivo do Standard Bank de Angola, sendo Presidente 

das Comissões de Auditoria e de Risco 

Outros Cargos Relevantes  

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral de sociedades de direito português e de sociedade de direito 

angolano, tendo igualmente integrado o Conselho Fiscal de várias sociedades 

• Assessora regularmente sociedades em operações de mercado de capitais e de fusões e aquisições 

Ações detidas no capital social do Banco Comercial Português, S.A. a 31 de dezembro de 2019: 

• 8.127 

Experiência Profissional nos Últimos Dez Anos Relevante Para a Função 

• Desde 1993, exerce advocacia, estando também registado na Law Society de Inglaterra como advogado 

habilitado a exercer advocacia e desde 2010, está inscrito na Ordem dos Advogados de Angola  

• De 2003 a 2009 – sócio da sociedade internacional de Advogados Simmons & Simmons, com sede em 

Londres 

• De 2009 a 2011 - Diretor do Instituto Português de Corporate Governance  

• É Membro da ICC – International Chamber of Commerce 

• Coordenou operações de privatização de empresas públicas com admissão à cotação em bolsa, em 

Lisboa, Londres e Nova Iorque 

• Assessora diversas sociedades, abertas ou não, em matérias de Corporate Governance, área na qual é 

especialista 

• Colabora com Instituições em Angola, em particular em temas regulatórios, nomeadamente os relativos 

a compliance e risco 

• Foi Presidente do Conselho Fiscal de várias sociedades de direito português e de direito angolano 



• É autor e coautor de vários trabalhos nas áreas do Direito Comercial e do Direito de Empresa e de vários 

trabalhos no âmbito do Direito das Telecomunicações 


