
Nasceu em Setembro de 1978.  Casado,  dois 
filhos. Bacharel (pré-Bolonha) em Contabilidade e 
Administração de Empresas, Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL). 
Fluente em inglês. Completou o MBA em “International 
Business Administration” no ISEG. Experiência em  
planeamento e controlo orçamental, investimentos e 
gestão de auditorias . Tem competências em Finanças, 
Contabilidade, Economia, Internacionalização de 
Negócios e Empreendedorismo.

Desde Maio de 2022, Vogal do Conselho de 
Administração na TRATOLIXO E.I.M., S.A.

Experiência profissional 

- Desde Janeiro 2018 a Abril 2022 - SPORTSANTHO, 
S.A., Lisboa Director Financeiro 
Gestão administrativa e financeira da empresa (grupo);  
Elaboração de relatórios das atividades de controlo 
interno financeiro do grupo; Definição das políticas e 
práticas de gestão de tesouraria do grupo;  
Supervisão das actividades de planeamento e controlo 
orçamental;  
Elaboração e report das contas anuais em conformidade 
com as IFRS e IAS; Avaliação e gestão do portfolio dos 
investimentos das empresas do grupo - Sustainable 
Finance; Relação com instituições bancárias nacionais e 
estrangeiras;  
Gestão das atividades de auditoria interna e relação 
com os auditores externos; 

- 2002 – 2017 GECONTE, LDA. , Oeiras 
Director Financeiro
Gestão administrativa e financeira da empresa;  
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Supervisão das actividades de planeamento e controlo 
orçamental;  
Elaboração e report das contas anuais em 
conformidade com as IFRS e IAS; Coordenação dos 
report’s de análise de risco, performance financeira 
e fluxos de caixa; Gestão das atividades de auditoria 
interna e relação com os auditores externos; Gestão de 
Recursos Humanos;  
Elaboração e gestão de candidaturas a fundos 
estruturais de investimento – IAPMEI;
 
2013 – 2015 - CONCEITO 02, Luanda, Angola
Formador Técnico Freelancer
Formador técnico nas áreas de Contabilidade, Gestão 
Orçamental e de Património;

2000 – 2002 - CGI LOGICA [ CASE (ACE Holding, S.A. 
EDP Group], Lisboa
Controller financeiro
Responsável da equipa financeira.  Actividades 
de análise de performance financeira da empresa 
e apresentação de resultados  no conselho de 
administração; Planeamento estratégico de 
investimentos a realizar, consoante rácios de retorno 
do investimento; Actividades de auditor interno, 
responsável por acompanhar a auditoria externa 
assegurada pelos auditores externos;

1998 – 2000- GECONTE, LDA. , Oeiras
Contabilista Júnior
Elaboração de demonstrações financeiras;  
Realização de contabilidade financeira e de custos 
– sector lucrative e não lucrativo; Processamento de 
salários, conforme legislação laboral vigente.
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Formação e Qualificações
2021- Formação executiva ISEG (Lisbon School of 
Economics & Management, Universidade de Lisboa
Sustainable Finance: Green and Climate Finance

2018-2021 - ISEG (Lisbon School of Economics & 
Management), Universidade de Lisboa
MBA ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, 
Lisboa. 

1998-2004 - Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa (ISCAL) 
Bacharel (pré-Bolonha) em Contabilidade e 
Administração de Empresas, Tese final  
Análise comparativa do reconhecimento de receitas 
entre o IASB (Europa) e FASB (EUA). 

Outras Certificações
Ordem dos Contabilistas Certificados, emitido em Out. 
de 2004.

AACSB-Business Education. Connected, Associação 
global sem fins lucrativos, que conecta educadores, 
estudantes e empresas para alcançar um objetivo 
comum: criar a próxima geração de grandes líderes.

AMBA-Autoridade imparcial de certificação em 
educação de gestão de pós-graduação definida com 
padrões internacionais.

Competências Informáticas
SENDYS Software, Primavera Software and PHC 
Software, Nível "Expert".
Microsoft Office Suite, Nível  Avançado.

Competências Linguisticas* 

 

Compreensão Leitura Exp. Oral Prod. Oral Escrita

Inglês

Chinês

Espanhol

Francês

(*) Enquadramento referencial Europeu para as competências  Linguísticas 
NÍVEL A1 / A2 Básico; NÍVEL | B1 / B2 Intermédio; NÍVEL | C1 / C2 Proficiente


