OREY Inversiones Financieras, SL

ITEM ONE OF THE AGENDA
Election of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of the
General Shareholders’ Meeting and Remuneration Committee for the mandate 2021 2024.
Considering that the mandate of the members of Sociedade Comercial Orey Antunes,
S.A.’s (listed entity) corporate bodies (four-year period of 2017-2020) has elapsed, the
shareholder Orey Inversiones Financeira, S.L. proposes to the General Meeting the
appointment of the following persons as members of the corporate bodies for the fouryear period 2021-2024:
BOARD OF THE GENERAL MEETING
André Luiz Gomes - Chairman
Maria Mateus Pinto - Secretary

BOARD OF DIRECTORS
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey - Chairman
Miguel Beltrão Ribeiro Ferreira - Member
Martim Bianchi de Freitas Simões - Member

SUPERVISORY BOARD
Gonçalo Raposo Cruz - Chairman
Joaquim Correia Botelho - Effective Member
Tiago Dias Carlos - Effective Member
Rui Manuel Vicente Fernandes - Alternate

OREY Inversiones Financieras, SL
REMUNERATIONS COMMITTEE
Luis Filipe Alves Monteiro – Chairman
Estevão da Cunha - Member
Tiago Barciela de Bianchi - Member

Lisbon, 31 Mach 2021

Orey Inversiones Financieras, S.L.

ANDRÉ LUIZ GOMES

EXPERIÊNCIA
Sócio fundador e managing partner, LUIZ GOMES & ASSOCIADOS, 2017
Administrador não executivo de diversas sociedades dos setores financeiro e de capital de risco
Advogado, prática individual, 2016
Sócio, CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA (março 2005 a dezembro 2015),
Sócio, LUIZ GOMES & ASSOCIADOS, 1994 a março 2005
Membro do Conselho Consultivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 1995 a 2000
Assistente, Finanças Públicas, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1989, 1990

FORMAÇÃO
Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito de Lisboa, 1989)

ÓRGÃOS SOCIAIS ACTUAIS
Director Discovery Portugal Real Estate Fund
Administrador da Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A. (Grupo Bacalhôa)
Administrador da Aliança Vinhos de Portugal, S.A. (Grupo Bacalhôa)
Administrador da Fundação Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. (sociedade aberta)
Presidente da Mesa da Assembleia Geral FGA Capital – Instituição financeira de Crédito S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral FGA Distribuidora Portugal, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Quinta do Carmo – Soc. Agrícola, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Explorer Investments, Soc. Capital de risco, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Explorer Investments, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Atena Equity Partners – Soc. Capital de Risco S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Ferrado Nacomporta, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Rentiglobo, SGPS, S.A.
Presidente Conselho de Administração Habiprede, S.A.
Administrador único da Genius Consultoria e Investimento S.A. em representação da MS Mundi
Administrador da MOP – Multimédia Outdoors Portugal Publicidade, S.A.
Administrador único IEI – Investimentos Estratégicos Ibéricos, S.A.
Administrador Associação de Colecções
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Active Cap – SCR, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Entrega Imediata, SGPS, S.A.
Gerente da Argumento Matinal, LDA.

CARGOS DESEMPENHADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
Até Março de 2021 – Presidente da Mesa da Assembleia Geral Optime Investments, Soc. Capital de Risco,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da ATRAM - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A.
Vogal do Conselho de Administração BCP
Vogal da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos
Até 5 de Janeiro de 2015 – Gerente na Brightmelody Unipessoal, Lda
Até 5 de Janeiro de 2015 – Gerente na New Property – Sociedade Imobiliária, Lda
Até 5 de Janeiro de 2015 – Vogal do Conselho de Administração da Matiz Sociedade Imobiliária, S.A.
Até 5 de Janeiro de 2015 – Administrador da Gauluna, S.A.
Até 5 de Janeiro de 2015 – Administrador da Dichiarato, S.A.
Até 5 de Janeiro de 2015 – Administrador da Digiátomo – Sociedade Imobiliária, S.A.

ASSOCIAÇÕES
Ordem dos Advogados Portugueses, 1989

Não possui qualquer valor mobiliário emitido pela Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Lisboa, 31 de Março de 2021

MARIA MATEUS PINTO
EXPERIÊNCIA
Advogada na Luiz Gomes & Associados, Sociedade de Advogados, S.P., R.L. (desde Junho de 2017)
Advogada na J. A. Pinto Ribeiro & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. (Março de 2000 a Junho de
2017)
Estágio integrado em LL.M em Transnational Business Practice na Schreeder, Wheeler & Flint, LLP, Atlanta,
E.U.A (Outubro de 1999 a Dezembro de 1999)
Advogada Interna no Finibanco, S.A. (Setembro de 1998 a Janeiro de 1999)
Advogada Estagiária no escritório do Sr. Dr. Santos Almeida, Advogado em prática individual (1996 a 1998)

FORMAÇÃO
Pós-Graduação em Direito Bancário (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2002/2003)
Curso de Especialização em Fiscalidade (ISCTE-IUL Business School – Overgest (Março 200o a Julho
2000)
LL.M. em Transnational Business Practice (Mc George School of Law, University of the Pacific, Janeiro 1999
a Dezembro de 1999)
Pós-graduação em Estudos Europeus (ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, Janeiro de 1996 a
Julho 1996)
Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1985)

ÓRGÃOS SOCIAIS ACTUAIS
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. (sociedade aberta)
Secretária da Mesa da Assembleia de Participantes de vários fundos de capital de risco

CARGOS DESEMPENHADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
Até Dezembro de 2020 – Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Lisboa Colinas Desenvolvimento,
S.A.
Até Junho de 2020 – Vogal da Comissão de Auditoria que integra o Conselho de Administração da
Bankinter Gestão de Activos, S.A
Até Junho de 2018 – Secretária da Mesa da Assembleia de Participantes de vários fundos de capital de
risco geridos pela Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Até Maio de 2017 – Secretária da Mesa da Assembleia Geral da BIG Serviços Financeiros, S.A.
Até Maio de 2017 – Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Victoria Seguros S.A.
Até Maio de 2017 – Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Victoria Seguros de Vida S.A.
Até Maio de 2017 – Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Victoria Internacional de Portugal SGPS
S.A.

ASSOCIAÇÕES
Ordem dos Advogados Portugueses, Abril de 1998

Não possui qualquer valor mobiliário emitido pela Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Lisboa, 31 de Março de 2021

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
1. Dados Pessoais:
a. Nacionalidade:
b. Data de nascimento:
c. Local de nascimento:
d. Estado Civil:
e. Residência habitual:

dupla nacionalidade, Portuguesa e Angolana
19 de Março de 1971
Luanda - Angola
Casado
41, Calle Castelló Piso 2c 28001 Madrid

2. Habilitações Literárias:
a. 1988/1994: Universidade Católica Portuguesa, Lisboa:
i. Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas;
ii. 60 Cadeiras;
iii. Média 13 valores.
3. Experiência Profissional:
a. Sociedade Comercial Orey Antunes:
i. 2003-Presente: Presidente do Conselho de Administração com os
seguintes pelouros:
1. Estratégia e Desenvolvimento Corporativo;
2. Oportunidades Crescimento Inorgânico;
3. Inovação e Desenvolvimento de Negócio
4. Internacionalização;
5. Acompanhamento Estratégico dos vários Segmentos de
Negócio e das Participadas;
6. Investimentos Financeiros e SPV’s;
7. Fusões e Aquisições;
8. Desenvolvimento e Estratégia de Recursos Humanos;
9. Relações Institucionais;
10. Comunicação Institucional e Corporativa;
11. Desenvolvimento da Marca Orey.
ii. 2002-2003: Administrador
b. Orey Financial IFIC (sociedade resultante do grupo de sociedades First
Portuguese):
i. 2000-2008: Presidente Executivo do Conselho de Administração
ii. 2008-2016: Presidente não Executivo do Conselho de
Administração;
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Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
iii. 2016-2019: Presidente Executivo do Conselho de Administração
com os seguintes pelouros:
1. Estratégia e Desenvolvimento Corporativo;
2. Oportunidades Crescimento Inorgânico;
3. Inovação e Desenvolvimento de Negócio
4. Internacionalização;
5. Acompanhamento Estratégico dos vários Segmentos de
Negócio e das Participadas;
6. Investimentos Financeiros e SPV’s;
7. Fusões e Aquisições;
8. Desenvolvimento e Estratégia de Recursos Humanos;
9. Relações Institucionais;
10. Comunicação Institucional e Corporativa;
11. Desenvolvimento da Marca Orey Financial
c. Banco Inversis:
i. 2016 Administrador. Exerci as funções de administrador do Banco
Inversis, S.A. no âmbito da transação que levou à detenção pelo
Grupo Orey de uma participação qualificada no capital do Inversis,
posição entretanto vendida.
d. Banco Mello de Investimentos
i. 1997-1998: Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados
e. União de Bancos Portugueses (Banco Mello):
i. 1996-1997 Responsável das Tesourarias Integradas dos Bancos do
grupo Mello (Banco Mello de Investimentos, Banco Mello Lisboa,
Paris, SFEM e Banco Mello Luxemburgo)
ii. 1995-1996 Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados.
Responsável de tesouraria do Banco Mello/União de Bancos
Portugueses.
iii. 1994-1995 Co-responsável pela Mesa de Derivativos.
f. Citibank Portugal SA, Lisboa:
i. 1992-1994 – Dealer.
4. Funções atuais:
a. Presidente Executivo do Conselho de Administração da:
i. Sociedade Comercial Orey Antunes;
b. Administrador não executivo de outras sociedades do grupo decorrente das
funções anteriores.
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Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
5. Resumo do percurso profissional
Comecei a minha carreira na banca no Citibank em Portugal em 1992 enquanto terminava
a minha licenciatura em Gestão de empresas. Comecei como estagiário em part time
fazendo trabalhos para todas as mesas das salas de mercado. Ao fim de um ano fazia o back
up de todos sempre que necessário. Nesses dois anos ganhei experiência em FX, Mercados
Financeiros, Mercados de Capitais e derivativos.
Uma vez terminado a minha licenciatura, fui trabalhar para a mesa de derivados de taxa de
juro da União de Bancos Portugueses. Nessa mesa geríamos um dos poucos – senão o único
– livro de arbitragem de taxa de juro em Portugal. Quando o Banco Mello comprou a UBP
convidaram-me para ficar responsável da tesouraria. Convidaram-me também para fazer
um projeto de integração de todas as tesourarias do grupo. Após este projeto fiquei
responsável de todas as tesourarias do grupo.
Em 1999 fundei a Orey Financial (Ex First Portuguese Group). Começou em 1999 com uma
empresa de Gestão de Ativos, regulada pelo Banco de Portugal e pela CMVM, dedicandose à gestão de fundos de investimento mobiliário e gestão discricionária 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).
Em 2003, em conjunto com outros membros da família, lançou-se uma OPA sobre a
Sociedade Comercial Orey Antunes. S.A. integrando posteriormente a hoje Orey Financial
neste grupo.
Desde essa data até hoje o meu trabalho tem sido desenvolver o grupo Orey. Em 2008
deixei de ser executivo na Orey Financial, voltando de novo a esta função em meados de
2016.
Em 2013 liderei a operação de compra do Banco Inversis em conjunto com a Banca March,
tendo o Grupo Orey ficado com 49,99% do Banco. Esta operação foi muito importante para
o reconhecimento do grupo e da marca Orey em Espanha. Também através dela conheci os
principais intervenientes no mercado espanhol bem como os reguladores.

6. Idiomas:
a. Português: Nativo
b. Inglês: Fluente Oral e escrito (nível c2)
c. Francês: Fluente Oral (nível b2)
d. Espanhol: Fluente Oral e escrito (nível c2)
e.
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Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
7. Presença nos órgãos de administração de sociedades no exercício atual de
funções:

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

1

Não

Administrador

2

Não

Entidade

OREY - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

OREY - SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO,
S.A.

501296182

501190600

Orey (Cayman) Ltd.
Lynx Angola - Transporte e Logistica,
Parcel Express - Expedições
Internacionais, Lda
Orey (Angola) Comércio e Serviços,
Lda
Orey Super Transportes e
Safocean - Comércio e Serviços, Lda
Orey Capital Partners GP S.A.R.L
Orey Industrial Representations

Administração de imóveis, compra e venda
de imóveis e revenda dos imóveis
adquiridos para o efeito, consultadoria,
Administrador
assistência técnica e económica
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 .
Serviços de Navegação

Administrador

0,3

Não

5417243310

Transportes

Gerente

0,4

NA

5417164500

Serviços de Expedições

Gerente

0,4

N/A

5401127073

Serviços de Navegação

Gerente

0,4

N/A

0,4
0,4

N/A
N/A

1

Não

0,5

Não

0,5

Não

5401139055
5417221546

Transportes e distribuição
Gerente
Serviços de Navegação de linhas regulares
Gerente
Identificação de oportunidades de
LU24148629
Administrador
investimento
Comércio por grosso de outras máquinas e
509479812
Administrador
equipamentos

Orey Safety And Naval
Representations - Soluções de
509455409
Segurança e Representações Navais,

Comércio por grosso de outras máquinas e
Administrador
equipamentos
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CURRICULUM VITAE
Nome:
Miguel Beltrão Ribeiro Ferreira
Data de Nascimento:
18 de Fevereiro de 1971
Morada e Contactos:
Centro Empresarial Sintra Estoril I
Av. Pedro Alvares Cabral, 177
Fração J – Esc
2710-297 Linhó
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.

➢ Sócio fundador e chairman da empresa Fonte Viva;
➢ Bussiness Angel da DNA Cascais;
➢ Investidor em vários ramos de actividade, nomeadamente na área da
promoção imobiliária, Start-Ups de diversas actividades, indústria;
➢ Participa em vários projectos de responsabilidade social.

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;
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 2017 - 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 2020: 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 2018: 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 2020: 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 Comercial Orey Antunes, S. A. (SCOA), como
administrador. Esta sociedade foi fundada em 1886 e actualmente posiciona-se
como um grupo empresarial operacional centrado nos sectores de Navegação,
Transportes & Logística e Representações na área Naval e Industrial. As áreas
de negócio do Grupo são divididas em três categorias: a) Navegação e Logística
em Portugal e Espanha: Linhas regulares, Trânsitos, Agenciamento de Navios,
Logística e Aduaneira; b) Navegação e Logística em África: linhas regulares,
Trânsitos, Agenciamento de Navios, Special Project Cargo, Logística, Transporte
e Distribuição Small Pack e c) Outros- Técnicas Navais, Industriais de Imobiliário
e Holding.

➢ 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 2003 a 2017: 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

Curriculum Vitae
Martim Bianchi de Freitas Simões
Rua Menina e Moça N°2, 2705-148 Colares Sintra

'+351 919992133
folhadealface@netcabo.pt
Data de nascimento 11/01/1976 | Nacionalidade Portuguesa

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1998 até ao presente Setor de Restauração
▪ Empresário de restauração com mais de 20 anos de experiencia, tendo se mantido
sempre no ramo

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Escolaridade

12º ano de escolaridade

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna
Outras línguas
Hobbies

Português
Inglês
Desportos
Motociclismo e Caça Submarina
Navegação de Correio
Cozinha

Curriculum Vitae Martim Simões

Gonçalo Raposo da Cruz
goncalo.cruz@bdo.pt

Nascimento:
Estado Civil:
Residência:
Profissão:

29 de setembro de 1974
Casado
Cartaxo
Auditor e Revisor Oficial de Contas

PERFIL
Partner/Sócio da BDO & Associados – SROC, Lda.

PROFISSIONAL

Revisor Oficial de Contas nº 1189.
Licenciado em Organização Gestão de Empresas pelo Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE

ACADÉMICO

Colaborador da BDO, atualmente com a categoria de diretor do
departamento de auditoria, tendo participado em trabalhos de
Revisão Legal de Contas, de Auditoria, Formação Profissional e de
Consultoria, desenvolvendo atualmente e entre outras, as seguintes
tarefas:

CARREIRA

Elaboração de propostas de prestação de serviços; Planeamento,
coordenação e supervisão de equipas de trabalho; Elaboração de
drafts de Certificações Legais de Contas e de relatórios de
auditoria.
Estas tarefas foram desenvolvidas em instituições de diversa
dimensão e sectores de atividade, de entre os quais de destacam:

FUNÇÕES

CLIENTES
FUNÇÕES

IAPMEI, Sporting Clube de Portugal, Grupo SIL, Holmes Place, MG
Gestão de Ativos Financeiros – SGFIM, IMOPÓLIS SGFII, Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Alemã, Fundo de Pensões do Montepio
Geral, Grupo NUTASA, Sporting, Sociedade Desportiva de Futebol,
SAD, AEG Portuguesa, SA, Gabinete Gestor do POE/Prime, Lusoroux
Avaliadores, SA, Programa Operacional de Acessibilidades e
Transportes (POAT) entre outras.
Membro de vários grupos de trabalho com responsabilidade de
desenvolvimento de ferramentas informáticas de auditoria.

PROJETOS

Docência de matérias relacionadas com auditoria e contabilidade
em cursos de especialização e pós-graduação, nomeadamente no
Overgest/ISCTE e na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

FORMADOR

FUNÇÕES

Curriculum Vitae
Nome: Joaquim Manuel de Orey Correia Botelho
Data de Nascimento: 11 de Fevereiro de 1959
Domicílio Profissional: Rua Castilho nº 75, 6º Esqº, 1250-068 Lisboa
Advogado desde 1986.
Presta assessoria jurídica a vários Grupos na área dos transportes marítimos e prestou
em várias empresas na área financeira.
Foi Secretário Geral da Associação Portuguesa de Agentes de Navegação (APAN)
(1993-1996) e Secretário Geral da Comunidade Portuária de Lisboa (1995-2000).
Membro Fundador do Instituto de Valores Mobiliários.
Frequência dos cursos promovidos pelo Instituto de Valores Mobiliários em parceria
com a Faculdade de Direito de Lisboa.
Frequência da Pós Graduação em Gestão Fiscal de Organizações do ISEG.
Concluiu uma pós graduação em gestão para juristas no âmbito de uma parceria da
Universidade Católica, Ordem dos Advogado e EGE.
Exerceu a função de secretário em várias sociedades e é, actualmente, presidente da
Mesa da Assembleia Geral de várias sociedades.

Lisboa, 23 de Março de 2021

Curriculum vitae

INFORMAÇÃO PESSOAL

Tiago Dias Carlos
Rua das Flores, Nº 28 B - Bairro das Maroitas, 2695-950 São João da Talha, LRS (Portugal)
+351916278797
tdcarlos@cbalaw.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

2016–25/09/2017
26/09/2017–Presente

Sócio na CBST ADVOGADOS
Sócio na CBA LAW

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

Línguas estrangeiras

7/3/19

português

inglês
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Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)

Alves Monteiro, Luis Filipe

Morada(s)

Rua Carlos Oliveira, nº 8 – Apartamento 25 – Edf. Mozart
1600-029 Lisboa

Telemóvel

91.871.38.21

Correio(s) eletrónico(s)

Nacionalidade

alves.monteiro@boyden.pt

Portuguesa
+++

Sexo

Masculino

Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

2016 – Março de 2018
Presidente do Conselho Fiscal
SEDES

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

2015 – 2017
Presidente da Assembleia Geral
SPIv – Sociedade Portuguesa de Inovação Ventures

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

2015 – 2017
Presidente da Comissão de Remunerações
Sociedade Orey Financial

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

2014 - 2017
Presidente da Comissão de Remunerações
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA

Datas Dezembro 2013 – Março 2015
Função ou cargo ocupado Administrador não Executivo com responsabilidades do Comité de Nomeações e de Remunerações
Nome e morada do empregador Banco Bic Português
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
gina 1/ 7- Curriculum vitae de
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2007 - 2018
Presidente da Assembleia Geral
Compta
Maio 2006 – Presente
Partner e Senior Advisor
Fever 2021

Principais atividades e responsabilidades

Nome e morada do empregador

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado

Responsabilidade comercial e responsável pela boa execução dos Projetos.
Boyden Global Executive Search

2005
Administrador
Caixa-Banco de Investimento
2004 - 2005
Presidente do Conselho de Administração
Caixa Leasing e Factoring
2004 - 2005
Administrador Executivo

Principais atividades e Responsável diretamente pelas seguintes áreas:
responsabilidades - Banca de retalho (Centro, Sul e Regiões Autónomas);
- Banca de empresas (Norte, Centro, Sul e Regiões Autónomas);
- Banca Institucional que incluía Crédito a Autarquias e Institucionais;
- Crédito Especializado (Leasing mobiliário, imobiliário, Factoring, Renting e Crédito ao Consumo -Sfac)
Nome e morada do empregador Caixa Geral de Depósitos

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

Datas
Função ou cargo ocupado

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades

2003 - 2004
Presidente Executivo do Conselho de Administração
Hospital de Sta. Maria

2002 – 2003
Presidente da Comissão de Gestão do Programa de Incentivos à Modernização da Economia
(PRIME);
Presidente da Comissão de Gestão do Programa Operacional da Economia (POE);
Presidente da Comissão de Gestão do PEDIP
2000 – Jun.2002
Administrador
Sociedade F. Turismo-Capital de Risco, SA, em representação do Grupo BPI
2000 – Jun.2002
Administrador
PME Investimentos – Sociedade de Investimentos, SA, em representação do Grupo BPI
1997 – Jun.2002
Diretor Central de Empresas
Banco Fonsecas & Burnay, Borges & Irmão, Fomento Nacional e Exterior e BPI
1996 - 1997
Administrador
Responsável pelo lançamento do projeto “Banca Municipal” no Grupo BFE experiência inovadora no
sistema bancário, excecionando a CGD, que até então atuava sem concorrência no mercado. Esta
iniciativa revelou-se muito bem sucedida face aos reduzidos riscos de crédito e baixos níveis de
consumo de capital pelo que foi depois replicada por quase todos os outros bancos nacionais de
grande e média dimensão.
Posteriormente após a privatização do Grupo BFE assumiu como Diretor Central, a responsabilidade
operacional da Banca Municipal e depois da Banca Institucional do Grupo BPI.
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Nome e morada do empregador

Grupo BFE

Datas

1996 - 1997

Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Datas
Função ou cargo ocupado
Datas
Função ou cargo ocupado
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades

Administrador
BFE Investimentos, SA

1996
Administrador
BFE – Mercado de Capitais e Serviços SGPS, SA.
1991 - 1995
Secretário de Estado da Indústria do XII Governo Constitucional
1989 - 1991
Secretário de Estado da Indústria do XI Governo Constitucional
1988 - 1989
Diretor Geral da Indústria (Ministério da Indústria e Energia)
1984 - 1988
Diretor de Crédito
Responsabilidades sobre a análise de empresas e conceção de soluções financeiras apropriadas à
satisfação dessas necessidades e sobre a concessão de empréstimos
Em 1987 foi responsável como Chefe de Projeto, pela instalação da Estrutura do Banco em Espanha.
Em 1988 foi responsável pelo lançamento de uma sociedade de “Leasing” imobiliário.

Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

Banco de Fomento Nacional
1983
Representante do Banco na Venezuela tendo sido anteriormente responsável pela instalação dessa
estrutura em Caracas.
Banco de Fomento Nacional
1976 - 1983
Técnico
Exerceu funções de analista de crédito e de coordenador nos Serviços de Fomento que se ocupava
da análise de projetos empresariais e concessão de crédito
Banco de Fomento Nacional
1973 - 1976
Diretor de Estudos e Manutenção na Área de Estudos e Conservação, Controlo Orçamental e na
Direcção Técnica
Covina
1970 - 1973
Diretor Geral
Fábrica Evinel (Grupo Covina)

Educação e formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
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2001
Strategic Management in Banking
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Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Datas
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída

INSEAD, Fontainebleau
1988
Advanced Topics on Bank Management

Departamento de Gestão da Faculdade de Economia da UNL

1983
Análise Projetos de Investimento e de Empresas
Instituto de Desenvolvimento Económico

1980
Project Finance, Sindicação de Empréstimos e Emissão de Obrigações
American Express International Banking Corporation e Amex Bank, Londres

1979
Análise Financeira e Económica de Projetos de Investimento
Banco Mundial

1973
Direcção Financeira
INII

1972
Informática de Gestão
CEGOC

1970
Licenciatura em Engenharia Mecânica

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Instituto Superior Técnico

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

Média final de 14 valores

Outras Atividades
Profissionais
Datas
Designação da qualificação
atribuída
Nome e tipo da organização
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2018-2020
Presidente do Conselho de Administração
Instituto Francisco Sá Carneiro
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Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

2015 - 2018
Presidente do Conselho Geral
Casa de Santa Maria

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador

2014 - Presente
Membro do Conselho da Indústria Portuguesa da CIP
CIP – Confederação Empresarial de Portugal

Datas 2014 - Presente
Função ou cargo ocupado Presidente da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Acidentes de Trabalho, da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, nomeado por portaria da Ministra de Estado e das
Finanças
Nome e morada do empregador Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Datas

2010 – Junho 2016
Coordenador durante 2 mandatos, até meados de 2016, da Comissão Executiva de Especialização
em Engenharia e Gestão Industrial.
Ordem dos Engenheiros
2010 - Presente
Membro do Conselho Consultivo de Engenharia e Gestão Industrial
Instituto Superior Técnico
2005 - 2006
Consultor de Empresas
2004 - 2006

Função ou cargo ocupado

Presidente do Conselho Fiscal

Nome e morada do empregador

Instituto de Medicina Molecular

Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
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2004 - 2005
Membro da Direcção
Associação Portuguesa de Bancos
2001 – Jun.2002
Membro do Conselho Consultivo
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social
2001 – Jun.2002
Membro do Conselho Superior
Rinave
1998 – Abr.2002
Membro de 3 Direções presididas pelos Dr. Ferraz da Costa e Engº Nogueira Simões
CIP – Confederação da Indústria Portuguesa
1997 - 1999
Administrador
Luságua
198s8 -1989
Presidente do Conselho Fiscal
Quimigal
Fever 2021

Datas
Função ou cargo ocupado
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Nome e morada do empregador
Datas
Publicações

Aptidões e Competências
Pessoais
Língua(s) materna(s)
Outra(s) língua(s)

1988 -1989
Presidente da Comissão Sectorial de Produtos Industriais
1988 -1989
Vogal do Conselho Geral
IAPMEI
1986
Consultor tendo desenvolvido o estudo e avaliação do Sistema Bancário em Moçambique
ONUDI – Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
1976
Membro da Comissão Cientifica e Pedagógica e posteriormente Comissão Directiva
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
1970 - 1975
Funções de Docente
Instituto Superior de Engenharia
1974
Membro da Comissão
CAIPA – Associação Industrial Portuguesa para o Ambiente
1970 - 1974
Consultor
Ministério das Obras Públicas
1995
Livro “Os Instrumentos Financeiros de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial”, em co-autoria com o
Engº Luís Mira Amaral

Português
Compreensão

Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Compreensão oral

Conversação
Leitura

Interacção oral

Escrita

Produção oral

Língua

Inglês

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Língua

Francês

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Espanhol

Boa

Boa

Boa

Boa

Fraca

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais

O exercício de funções públicas quer no Governo quer no Estado corporizam essa preocupação de
privilegiar a orientação para o cidadão, designadamente as exercidas como Presidente do Conselho
de Administração do maior Hospital do País (Hospital de Sta. Maria).

Aptidões e competências de
organização

Nunca fui Gestor de assuntos correntes. Nas funções exercidas tive sempre a preocupação da mudar
reforçando a eficácia das organizações com bom senso, equilíbrio e em conjugação com as pessoas
que integravam as equipas que liderava.
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Aptidões e competências
informáticas
Carta de condução
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Neste âmbito as competências que adquiri são as que são usuais de se dispor na óptica do utilizador
(word, excel, internet)
Carta de condução de veículos ligeiros
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CURRICULUM VITAE
Estêvão Nascimento da Cunha
Março de 2021

1. DADOS PESSOAIS

Nome: Estêvão Nascimento da Cunha
Data de Nascimento: 3 de Junho de 1979
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: S. Domingos de Benfica, Lisboa
Filiação: António José d’Orey da Cunha e Maria Teresa Inglês Baião do Nascimento da
Cunha
Estado Civil: Casado
Cartão do Cidadão nº 11551582
Contribuinte Fiscal nº 226023672
Carta de Condução: L – 1653393 0
Morada / Escritório: Rua Tomás Ribeiro nº 111, em Lisboa
Telemóvel: 919142027
Advogado Portador da Cédula Profissional nº 20443 Lisboa
Línguas: Português, Inglês, Espanhol

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

a) Ensino Superior

Licenciatura em Direito, na vertente de Ciências Jurídico-Políticas, pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa.
1997 - 2002
Média Final de Curso: 14 Valores

1

b) Estágio

Frequentou o 2º Curso de Estágio de 2003 do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem
dos Advogados. Concluiu o estágio com a informação final de Apto com Distinção,
tendo obtido no exame escrito nacional, realizado a 25 de Setembro de 2004, a
classificação de 14 valores.

c) Formação Complementar Intermédia

- Curso de Processo Administrativo (Reforma do Contencioso Administrativo),
promovido pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados em parceria
com a Lex, em Maio de 2003. Duração de 10 Horas.
- Seminário sobre o novo Código do Trabalho, promovido pela MRI Worldwide, no dia
10 de Julho de 2003. Duração 3,5 Horas.
- Curso de Expropriações por Utilidade Pública, promovido pelo Conselho Distrital de
Lisboa da Ordem dos Advogados, em Setembro de 2003. Duração de 10 Horas.
- Curso de direito do Ambiente, promovido pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem
dos Advogados, em Novembro de 2003. Duração de 10 Horas.
- Conferência sobre o novo Código do Trabalho, promovido pelo Conselho Distrital de
Lisboa da Ordem dos Advogados em Dezembro de 2003. Duração de 4 Horas.
- Curso de Formação “on line” sobre a Reforma da Acção Executiva, promovido pelo
Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, com início em 13 de Janeiro de
2004 e conclusão em 3 de Março de 2004.

- Frequentou o curso de pós-graduação semestral em Contencioso Administrativo,
ministrado na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa sob a
coordenação do Sr. Professor Vasco Pereira da Silva, no ano lectivo de 2005/2006.
Concluiu o indicado curso de pós-graduação com a classificação de 17 valores,
mediante a apresentação de um trabalho final sobre o valor da impugnação do acto
administrativo como factor interruptivo do prazo de prescrição do pedido
indemnizatório, no qual se debruça em especial sobre as relações entre a acção de
impugnação de actos administrativos e a acção de responsabilidade por danos.

2

- Ingressou automaticamente no Programa de Mestrado e Doutoramento em Ciências
Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em
cuja parte lectiva frequentou os seminários de Sistemas de Direitos Fundamentais,
ministrado pelo Sr. Professor Jorge Miranda, de Reforma da Administração Pública,
ministrado pelo Sr. Professor Luís Sousa da Fábrica e de Responsabilidade Civil dos
Poderes Públicos, ministrado pelo Sr. Professor Rui Medeiros. Concluiu a parte lectiva
com uma média de 17 valores, após apresentação de dois relatórios: Conflito e
Hierarquia de Direitos Fundamentais (a que o Professor Jorge Miranda atribuiu a
classificação de 17 valores, tendo-o enviado para publicação na Revista da Faculdade de
Direito da Universidade Católica) e Apreciação Judicial de Vícios do Acto
Administrativo (a que o Professor Luís Fábrica atribuiu a classificação de 17 valores).

- Em 2008 publicou, pela Universidade Católica Editora, o trabalho final da pósgraduação em Contencioso Administrativo bem como o relatório de mestrado
apresentado no seminário de Reforma da Administração Pública, agrupados em livro
singular intitulado “Impugnação Contenciosa de Actos Administrativos no CPTA”.
- Em 2011 foi publicada a 2ª Edição da referida obra, revista e actualizada.

d) Mestrado (pré-Bolonha)

- Apresentou e defendeu em Outubro de 2009 a sua dissertação de mestrado sobre a
responsabilidade civil da Administração Pública pela prática de actos administrativos
feridos de ilegalidades externas – procedimentais, formais e orgânicas - tendo obtido a
classificação de 18 valores.
- Publicou a tese de mestrado em 2010, sob o título “Ilegalidade Externa do Acto
Administrativo e Responsabilidade Civil da Administração” (Coimbra Editora)
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3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Trabalha como advogado num escritório de advogados em Lisboa, desde Setembro de
2003, onde estagiou, tendo tido como Patrono o Senhor Dr. António d’Orey da Cunha.
Tem obtido a prática de uma advocacia com actividade maioritária de pré-contencioso e
contencioso (processo civil - declarativo e executivo -, processo administrativo –
impugnação

de

actos

administrativos,

acções

de

responsabilidade

civil

da

Administração, contencioso pré-contratual e contratual -, processo tributário e processo
do trabalho), e de arbitragem e representação perante a Administração Pública no
âmbito de processos administrativos graciosos.

Tem tratado com especial incidência de matérias como:

Direito Administrativo:
. responsabilidade civil da Administração Pública;
. direito do urbanismo (em especial RJUE);
. concursos públicos e procedimentos pré-contratuais em geral (análise e preparação de
peças, meios de impugnação graciosos, processos judiciais, incluindo urgentes e
providências cautelares, relativos a contratos públicos);
. expropriações por utilidade pública e domínio público (caminhos públicos/privados);
- empreendimentos turísticos (contencioso Turismo de Portugal);
. contencioso sobre aplicação nacional de ajudas comunitárias (subsídios IEFP e IFAP);
. alto rendimento desportivo e ingresso no ensino superior (intimações para protecção de
direitos, liberdades e garantias);
- emprego público (contencioso p/ reconhecimento de situações de emprego público)
- segurança social / CGA (impugnação de actos administrativos de recusa de atribuição
de pensões – velhice, viuvez, invalidez -, intervenção em procedimentos
administrativos, nomeadamente relativos subsídio de desemprego);
- contra-ordenações (de trânsito, urbanísticas, ambientais, fiscais).
Direito Fiscal:
- IMI, IRS (mais-valias imobiliárias), I. Selo (verba 28 da TGIS);
- Procedimento e processo tributário; contencioso fiscal (impugnações judiciais e
AAE’s), arbitragem (CAAD).
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- Contencioso Segurança Social (nomeadamente processos para reconhecimento de
prescrições e processos de reversão de dívidas de contribuições e quotizações)
Direito Civil:
. contencioso de empreitadas de obras particulares;
. arrendamento urbano (nomeadamente elaboração e acompanhamento da execução de
contratos de arrendamento de vários tipos, incluindo com recurso a processos judiciais;
foi responsável pela condução de um processo de transição para o NRAU relativo a
dezenas de imóveis de uma empresa seguradora);
. responsabilidade civil, em particular:
- em matéria de seguros, tendo conduzido negociações extra-judiciais e
patrocinado diversas acções judiciais relativas a responsabilidade por acidentes de
viação, por danos em edifícios segurados;
- em matéria de responsabilidade médica;
- em matéria de responsabilidade contratual e extra-contratual em geral.
. teoria geral e obrigações em geral (nomeadamente declarações de nulidade de
negócios simulados, processos judiciais para declaração de usucapião, processos de
divisão de coisa comum,)
. injunções, subsequentes processos declarativos e execuções;
. imobiliário (transmissões de imóveis e questões afins)

Actividade residual em Direito Penal (quer como defensor quer como mandatário da
parte queixosa/assistente), Insolvência, Direito da Família, Direito das Sucessões,
Direito Comercial - contratos de comércio e distribuição, inquéritos sociais, constituição
e modificações diversas em sociedade comerciais, situações de crise e divergência entre
sócios em sociedades comerciais - e Direito de Marcas – marca nacional e marca
comunitária (contencioso quer no âmbito judicial nacional, quer arbitral (ARBITRARE)
quer no âmbito comunitário (OHAMI).

Mais recentemente tem tratado, ao nível administrativo e judicial, nomeadamente nos
Tribunais Administrativos e nos Tribunais Criminais, de questões relacionadas com a
defesa da liberdade de expressão e da liberdade religiosa contra perseguições por
motivos ideológicos.

Experiência como docente
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- Ministrou, como docente, um seminário sobre execução de actos administrativos num
curso de formação para funcionários da Segurança Social organizado pelo INA, em
Maio de 2006.
- Elaborou parecer jurídico sobre questões específicas de contratação pública, para
instrução de processo administrativo Municipal no âmbito de requerimento de alteração
de relação contratual (de concessão) de longa duração.
- Ministrou um seminário sobre responsabilidade civil da Administração Pública num
curso para funcionários do Instituto do Desporto, em Dezembro de 2010.
- Ministrou um seminário sobre responsabilidade civil da Administração Pública numa
acção de formação do INA, em Junho de 2011.
- Ministrou um módulo sobre responsabilidade civil da Administração Pública a alunos
da licenciatura e mestrado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de
Lisboa, em Março de 2018.

4. EXPERIÊNCIA EM REGIME DE VOLUNTARIADO OU EXTRAPROFISSIONAL

- Membro (vogal) da Direcção de uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) na área do ensino – creche e jardim de infância - durante 4 anos, de 2008 a
2012, com pelouro das questões jurídicas.
- Membro (secretário e depois vice-presidente) da Direcção de Estabelecimento
Particular e Cooperativo de Música e Bailado, actualmente em funções.
- Colaboração jurídica com associação para defesa da Família.
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PERFIL

Licenciado em Gestão pelo ISEG.
ACADÉMICO
Integra a divisão de auditoria da BDO desde 1999, tendo
atualmente a categoria de Supervisor e desenvolvendo, entre
outras, as seguintes tarefas:
Preparação de programas de auditoria e de revisão às contas;
Supervisão do trabalho dos Assistentes; Preparação de relatórios
sobre o controlo interno; Preparação de drafts de Certificação Legal
de Contas; Preparação de relatórios de auditoria; Realização de
Trabalho de Campo; Realização de testes de controlo interno.

CARREIRA

FUNÇÕES

Estas tarefas foram desenvolvidas em instituições de diversa
dimensão e variados sectores de atividade, de entre os quais de
destacam:
Grupo BPN; Grupo GCT; Grupo Alves Ribeiro; Grupo Auto
Industrial; Inspeção-Geral de Finanças, entre outras.

CLIENTES

Participação como instruendo e como formador, em cursos de
formação profissional ministrados em Lisboa, nos escritórios da
firma.

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Autor de diversos artigos sobre temas contabilísticos e de
auditoria, que foram publicados em jornais da especialidade
e disponibilizados na Internet.

PUBLICAÇÕES

Tiago Bianchi
Dados Pessoais
Tiago Barciela de Bianchi
Nascimento: 20 de Julho,1971
Nacionalidade: Portuguesa
Rua Dona Estefânia, 17, 1º Esq., 1150-129 Lisboa
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e-mail: bianchi.t@gmail.com
CC: 9567981
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Experiência
PROFESSOR SENIOR, COLÉGIO DE SÃO TOMÁS - DESDE 2007
DIRECTOR, COLÉGIO DE SÃO TOMÁS, 2007 - 2017
Director fundador do Liceu e responsável pela equipa de implementação do projecto educativo.
Gestão de uma equipa de 25 professores, e planificação do seu desenvolvimento, formação e avaliação
das suas qualificações. Estabelece como director pedagógico a orientação educacional de 250 alunos.

DIRECTOR, OREY ITRADE, LISBON, 2005 - 2007
Responsável pelo projecto de criação da corretora online, em parceria com o Saxo Bank.

VICE-PRESIDENT, DEUTSCHE BANK, LISBON, 1999 - 2005
Responsável pela originação de negócio de investment & corporate banking.

MANAGER, ABN AMRO BANK, LISBON, 1994 - 1999
Responsável por um portfolio de clientes de investment & corporate banking.

ASSISTANT MANAGER, CITIBANK, LISBON, 1993 - 1994
Account manager & credit risk analyst for corporate clients.

Educação
Universidade Católica Portuguesa, IEP, Pós-graduação em Ciência Política, 2019
Católica School of Business and Economics, Lisbon, Mestrado Economia, 1994

Idiomas
English: C1

Italian: B2
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