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PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA
A Comissão de Remunerações da Sociedade Comercial Orey Antunes S.A., submete à
apreciação e sufrágio da respetiva Assembleia Geral, reunida em 11 de julho de 2017 e com
referência à matéria do PONTO QUATRO da respetiva Ordem do Dia, o seguinte anexo
relativo à declaração sobre a política de remunerações dos membros dos respetivos órgãos
de administração e fiscalização.
Lisboa, 16 de junho de 2017

A Comissão de Remunerações

POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES DA SCOA
1.

Contexto
A Comissão de Remunerações (adiante designada Comissão) tem o entendimento de que uma
declaração sobre política de remunerações, pela natureza do conjunto de princípios, deveria ser
estável durante todo o período do mandato (2013 – 2016) se não surgissem circunstâncias
excecionais ou imprevisíveis que justificassem modificações.
Assim, opta-se por propor a aprovação de uma declaração a vigorar para 2015 e 2016, sem prejuízo
de, face à mudança do contexto remuneratório vigente com a publicação do Código do Governo
Societário de 2013 pela CMVM, o qual foi adotado, quase totalmente, pela Sociedade, a Comissão de
Remunerações ter adaptado esta declaração às novas recomendações.
As duas possibilidades de definição de renumerações dos Órgãos Sociais mais comuns têm entre si
um significativo afastamento. Temos por um lado a definição direta das remunerações pela
Assembleia e, por outro, a definição das renumerações por uma Comissão que decida segundo
critérios em relação aos quais os acionistas não tiveram oportunidade de se pronunciar.
Temos perante nós a solução intermédia de submeter à apreciação dos acionistas uma declaração
sobre Política de Remunerações a executar pela Comissão.
Há que tentar retirar o melhor de ambas as soluções, como nos propomos fazer neste documento,
recorrendo e reproduzindo as normas que, nesta matéria, têm vindo a ser praticadas, mas tentando
trazer o contributo de maior experiência e conhecimento da Sociedade e o respeito pelas mais
recentes disposições legais que neste âmbito estão em vigor.
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2.

Regime legal e recomendatório
A presente declaração tem hoje como enquadramento a Lei 28/2009, de 19 de Junho, e as
recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários inscritas no Código do Governo das
Sociedades da CMVM.
Quanto àquele diploma legal, para além do que determina quanto à periodicidade da declaração, sua
aprovação a submeter anualmente à Assembleia Geral e quanto à divulgação do seu teor dispõe,
relativamente ao conteúdo, que a declaração contenha informação relativa:
a)

Aos mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses dos membros do Órgão de
Administração com os interesses da Sociedade;

b)

Aos critérios de definição da componente variável da remuneração;

c)

A existência de planos de atribuição de ações ou de opções de aquisição de ações por parte de
membros dos Órgãos de administração e de fiscalização;

d)

À possibilidade de o pagamento da componente variável da remuneração, se existir, ter lugar,
no todo ou em parte, após o apuramento das contas do exercício correspondentes a todo o
mandato;

e)

Aos mecanismos da limitação da remuneração variável, no caso, de os resultados evidenciarem
uma deterioração relevante do desempenho da empresa no último exercício apurado ou
quando esta seja expectável no exercício em causa.

Já no que respeita ao enquadramento remuneratório, propõe a Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, o seguinte:
A Declaração sobre a política de remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização a que se
refere o artigo 2º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá manter adicionalmente:
a)

Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos
membros dos Órgãos Sociais;
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3.

b)

Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante
máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos Membros dos Órgãos Sociais e
identificação das circunstâncias em que esses montantes máximos podem ser devidos;

c)

Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à retribuição ou
cessação das funções de administrador.

Regime legal e estatutário aplicável à Sociedade
Qualquer definição de remuneração não pode deixar de ter em conta, quer o regime legal geral, quer o
regime particular acolhido pelos Estatutos da Sociedade, quando for caso disso.
O regime legal para o Conselho de Administração vem essencialmente estabelecido no artigo 399º do
Código das Sociedades Comerciais, e do mesmo resulta essencialmente o seguinte:
•

A fixação das remunerações compete à Assembleia Geral de acionistas ou a uma Comissão,
por aquela nomeada;

•

Aquela fixação de remunerações deve ter em conta as funções desempenhadas e a situação
económica da Sociedade;

•

A remuneração pode ser certa ou consistir parcialmente numa percentagem dos lucros do
exercício, mas a percentagem máxima destinada aos administradores deve ser autorizada por
cláusula do contrato da Sociedade e não incide sobre qualquer parte do lucro do exercício que
não pudesse, por lei, ser distribuído aos acionistas.

Para o Conselho Fiscal e para os membros da mesa da Assembleia Geral determina a lei que a
remuneração deve consistir numa quantia fixa, e que é determinada nos mesmos moldes pela
Assembleia Geral de acionistas ou por uma Comissão por aquela nomeada, devendo ter em conta as
funções desempenhadas e a situação económica da Sociedade.
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Já que no que respeita aos Estatutos, no caso da SCOA, existe uma cláusula específica apenas para
o Conselho de Administração, n.º 3 do Artigo 21º, que estabelece que a Assembleia Geral pode
deliberar a instituição de um regime de reforma ou de complemento de reforma em benefício dos
Administradores cujos anos de mandato, seguidos ou interpolados, sejam superiores a seis anos.
Igualmente estipula o mesmo artigo 21º no seu n.º 1 que a remuneração da Administração, pode
consistir em participação nos lucros da Sociedade que, em percentagem e no global, não deverá
exceder 15% do lucro do exercício distribuível, ainda que tenha sido aprovado desde 2011 e ainda
vigora que esta participação seja composta por um montante equivalente a 10% dos resultados
líquidos consolidados.
4.

Princípios Gerais
Os princípios gerais a observar na fixação das remunerações dos órgãos sociais são essencialmente
aqueles que de forma muito genérica resultam da lei: por um lado as funções desempenhadas e por
outro da situação económica da Sociedade. Se a estes acrescentarmos as condições gerais de
mercado para situações equivalentes, encontramos aqueles que nos parecem ser os três grandes
princípios gerais:

4.1

Funções desempenhadas
Há que ter em conta as funções desempenhadas por cada titular de Órgãos Sociais não apenas
num sentido formal, mas num sentido mais amplo da atividade efetivamente exercida e das
responsabilidades que lhe estão associadas. Não estão na mesma posição todos os
Administradores Executivos entre si, nem muitas vezes todos os Membros do Conselho Fiscal,
por exemplo. A ponderação das funções deve ser efetuada no seu sentido mais amplo e deve
considerar critérios tão diversos como, por exemplo, a responsabilidade, o tempo de dedicação,
ou o valor acrescentado para a empresa que resulta de um determinado tipo de intervenção ou
de uma representação institucional.
Também a existência de funções desempenhadas noutras Sociedades dominadas não pode
ser alheia a esta ponderação, pelo que significa por um lado em termos de aumento de
responsabilidade e por outro em termos de fonte cumulativa de rendimento. O princípio
segundo o qual a remuneração deve ser acrescida nos casos em que o Administrador exerça
funções noutras sociedades dominadas deve, contudo, ser mitigado. Com efeito, regra geral o
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centro de decisão e, por conseguinte, a responsabilidade pela gestão de todo o Grupo
encontra-se ao nível da holding. Haverá ainda que ponderar se o administrador em causa é, ou
não, também remunerados pelas sociedades dominadas.

4.2

A situação económica da Sociedade
Também este critério tem que ser compreendido e interpretado com cuidado. A dimensão da
Sociedade e inevitável complexidade da gestão associada, é claramente um dos aspetos
relevantes da situação económica entendida na sua forma mais lata. As implicações existem
quer na necessidade de remunerar uma responsabilidade que é maior em Sociedades maiores
e com modelos de negócios complexos quer na capacidade de remunerar adequadamente a
gestão.

4.3

Critérios de mercado
O encontro entre a oferta e a procura é incontornável na definição de qualquer remuneração, e
os titulares dos órgãos sociais não são exceção. Só o respeito pelas práticas do mercado
permite manter profissionais de um nível ajustado à complexidade das funções a desempenhar
e responsabilidades a assumir, e assim assegurar não só os interesses do próprio mas
essencialmente os da Sociedade e a criação de valor para todos os acionistas.

5.

Enquadramento dos princípios no regime legal e recomendatório
Expostos os princípios gerais adotados importa agora fazer o enquadramento dos princípios nos
regimes normativos aplicáveis.
5.1

Alínea a) do artigo 2º da Lei 28/2009. Alinhamento de interesses.
O primeiro aspeto que a Lei 28/2009 considera essencial em termos de informação nesta
declaração é o da explicitação dos mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses
dos membros do órgão de administração com os interesses da sociedade, que abarcam os
interesses dos acionistas e demais investidores, dos colaboradores, fornecedores e clientes.

Assim sendo, o sistema remuneratório em vigor na SCOA deverá cumprir esse alinhamento.
Em primeiro lugar, assegurando que a remuneração seja justa e equitativa no âmbito dos
princípios enunciados e, em segundo lugar, associar os membros do órgão de administração
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aos resultados, através de uma componente variável da remuneração que tem nos resultados o
fator preponderante.
5.2

Alínea b) do artigo 2º da Lei 28/2009. Critérios para a componente variável.
A informação sobre os critérios para a definição da componente variável da remuneração é o
segundo dos aspetos exigidos pelo diploma legal referido.
Os resultados são o fator mais relevante na ponderação da remuneração variável. Não os
resultados vistos como um valor absoluto e independente, mas os resultados vistos de forma
crítica em função do que seria expectável numa Sociedade com estas dimensões e
características e em função das próprias condições de mercado.
Na fixação da componente variável são igualmente efetuadas outras ponderações que resultam
no essencial dos princípios gerais – mercado, funções concretas, situação da Sociedade – e,
que em muitos casos, têm uma componente mais individual, associada à posição específica e
desempenho de cada Administrador.

5.3

Alínea c) do artigo 2º da Lei 28/2009. Planos de ações ou opções.
A opção pela existência ou não de planos de atribuição de ações ou opções é de natureza
estrutural. A existência de um plano desta natureza não é um simples acréscimo ao sistema
remuneratório existente, sendo antes uma modificação profunda do que existe já, pelo menos
em termos de remuneração variável.
Muito embora um regime remuneratório estruturado desta forma não seja incompatível com os
Estatutos da Sociedade, entendemos que a redação da respetiva cláusula estatutária e o
histórico existente aponta no sentido da manutenção de um sistema remuneratório global, sem
uma componente de ações ou opções.
Não significa isto que não reconheçamos os méritos de uma componente de ações ou opções
na remuneração da administração, nem tão pouco que não

estejamos recetivos a encontrar uma nova forma de estruturação de remuneração da
administração com esta componente, mas o recurso a planos de ações e opções não é
essencial para assegurar os princípios que defendemos.
5.4

Alínea d) do artigo 2º da Lei 28/2009. Momento do pagamento da remuneração variável.
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Tem vindo a ser defendido pelos especialistas nesta área a existência de vantagens relevantes
no diferimento parcial do pagamento da parte variável da remuneração para um momento
posterior, que permitisse de alguma forma a ponderação de todo o mandato.
Aceitamos o princípio em abstrato como bom, mas que deverá ser ponderada a sua aplicação
no caso concreto da SCOA e de outras Sociedades de natureza similar.
A opção proposta tem como um dos principais suportes o compromisso da administração e da
sua remuneração com um resultado de médio prazo, sustentável, evitando assim a associação
a um simples exercício que pode não ser representativa e cujos resultados podem mesmo ser
superiores em prejuízo de exercícios seguintes.
Ora, se este potencial desequilíbrio é real e se justifica que seja acautelado através de sistemas
como este em Sociedades de capital totalmente disperso, em que a administração pode ser
tentada a ter uma visão imediatista de rápida realização de potenciais vantagens em sacrífico
do futuro, o mesmo não se passa neste momento com uma Sociedade como a SCOA, de
controlo e administração estável, em que essas preocupações estão por natureza asseguradas.
Não obstante, o deferimento de parte da remuneração variável não deixará de se justificar, na
medida em que haverá sempre que ponderar os outros interesses ligados à sociedade, que
sempre cumprirá proteger, a saber, o dos investidores, colaboradores, fornecedores, clientes,
entre outros.
5.5

Alínea e) do artigo 2º da Lei 28/2009. Mecanismos de limitação da remuneração variável.
Defende-se com este mecanismo a limitação da remuneração variável no caso de os resultados
evidenciarem uma deterioração relevante do desempenho da
empresa no último exercício apurado ou quando esta seja expectável no exercício em curso.
Também neste mecanismo transparece uma preocupação que o bom desempenho num
momento, com vantagens remuneratórias para a administração, seja feito em sacrifício de um
bom desempenho futuro.

5.6

Recomendação II.3.3. alínea a) Critérios para a determinação da remuneração.
Os critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos membros dos órgãos sociais
são os que se extraem dos princípios enunciados neste capítulo 5 e, concretamente no que
respeita à componente variável da remuneração dos administradores, os referidos no seu ponto
2.

7

Para além destes não existem na SCOA outros critérios obrigatórios pré-determinados para a
fixação da remuneração, devendo ser no entanto os Administradores Executivos objeto de uma
avaliação de desempenho, baseada num sistema de KPI’s, para efeitos de atribuição de uma
remuneração variável.
5.7

Recomendação II.3.3. alínea b) Montante máximo potencial, individual e agregado da
remuneração.
A Comissão fixou os limites referidos no ponto 6.1 infra bastantes para garantir a sua
razoabilidade e adequação.

5.8

Recomendação II.3.3. alínea c) Pagamentos relativos à destituição ou cessação de
funções.
Não existem nem nunca foram fixados por esta Comissão quaisquer acordos quanto a
pagamento pela SCOA relativos à destituição ou cessação por acordo de funções de
Administradores.

Remuneração dos administradores executivos
5.9

Princípios orientadores
A política de remuneração dos administradores executivos segue assim os seguintes princípios
orientadores:
• Ser simples, clara e transparente;
• Ser adequada e ajustada à dimensão, natureza, âmbito e especificidade da atividade da
SCOA;
• Assegurar uma remuneração total competitiva e equitativa que esteja alinhada com as
melhores práticas e últimas tendências verificadas a nível nacional e europeu, em particular
com os pares da SCOA;
• Incorporar uma componente fixa ajustada às funções e responsabilidade dos
administradores;
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• Incorporar uma componente variável globalmente razoável indexada à avaliação de
desempenho individual e organizacional, de acordo com a realização de objetivos
concretos, quantificáveis e alinhados com os interesses da Sociedade e dos acionistas; e
• Estabelecer uma componente de remuneração variável de médio prazo indexada à
evolução da valorização da SCOA assegurando a vinculação da remuneração dos
administradores executivos à sustentabilidade dos resultados e à criação de valor para os
acionistas.
Tendo em conta estes princípios, a remuneração de administrador executivo é determinada,
essencialmente, com base em quatro critérios gerais: (i) competitividade, tendo em
consideração as práticas do mercado português; (ii) equidade, sendo que a prática
remuneratória deve assentar em critérios uniformes, consistentes, justos e equilibrados; (iii)
avaliação de desempenho, de acordo com as funções e com o nível de responsabilidade da
pessoa em causa, assim como com assunção de níveis adequados de risco e cumprimento das
regras aplicáveis à atividade da SCOA e (iv) o alinhamento dos interesses dos administradores
com o interesse da Sociedade e com a sua sustentabilidade e criação de riqueza a longo prazo.
A remuneração dos administradores executivos integra uma componente fixa e uma
componente variável, sendo esta constituída por uma parcela que visa remunerar a
performance no curto prazo e por outra com a mesma finalidade aplicada à performance de
médio prazo.

5.10 Componente fixa
A componente fixa da remuneração é composta exclusivamente pela remuneração base, não
havendo lugar a qualquer outra remuneração.
Esta componente é paga em numerário, 14 vezes ao ano.
A remuneração fixa do conjunto dos administradores executivos da Sociedade não poderá ser
superior a um montante bruto anual de €2.000.000,00 (dois milhões de euros), paga direta ou
indiretamente pela SCOA, competindo à Comissão definir o valor máximo a atribuir
individualmente.
A este montante base não acresce qualquer outra remuneração fixa, sem prejuízo dos
benefícios complementares respeitantes à utilização de viatura, custos associados e seguros.
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Ainda que o administrador com funções executivas aufira remuneração pelo desempenho de
funções em sociedades participadas, a remuneração fixa global não poderá ultrapassar os
montantes máximos acima estabelecidos.
5.11 Componente variável
A componente variável da remuneração, que durante 2015 e 2016 não deverá exceder o
montante equivalente a 10% do lucro do exercício consolidado distribuível, nem o montante
correspondente a 100% da remuneração máxima anual fixa, integra uma parcela de curto prazo
e uma parcela de médio prazo.
Requisitos de aplicação geral a ambas as parcelas:
a) A atribuição da componente variável da remuneração só ocorre posteriormente à aprovação
das contas de cada exercício, após a avaliação de desempenho relativa ao ano a que se
refere o pagamento e apenas no caso de se verificar o cumprimento de objetivos
predefinidos, medidos com recurso a indicadores de desempenho individuais e da empresa
indexados a métricas do plano estratégico da SCOA.
b) O grau de consecução dos objetivos definidos afere-se através da avaliação anual de
desempenho, a qual assenta numa matriz predefinida. Assim, se o cumprimento dos
objetivos se situar abaixo de 80% (nível mínimo de desempenho), não ocorre o pagamento
de remuneração variável, mas, se o cumprimento dos objetivos se situar entre 80% e 120%
ou superior, a remuneração variável total atribuída correspondente situar-se-á, de forma
gradativa, entre 50% e 100% da remuneração máxima anual fixa.
c) A avaliação anual de desempenho tem por base os Key Performance Indicators (KPI) da
SCOA numa base consolidada (peso de 60%) e a avaliação individual de desempenho
(peso de 40%), a qual, sendo negativa, resulta na não retribuição da Remuneração Variável.

d) Para o efeito serão considerados os seguintes Key Performance Indicators ao longo do
mandato: Net Income growth, net income versus budget, return on equity.
e) Tendo em conta os objetivos prosseguidos pelo modelo de remuneração aqui previsto, os
administradores executivos da Sociedade não deverão celebrar contratos destinados a
mitigar o risco inerente à variabilidade da sua remuneração.
f) Considerando os limites, requisitos e critérios aplicáveis à componente variável da
remuneração e o valor de remuneração fixa referida em 6.2., o montante máximo potencial
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(valor bruto anual) da remuneração variável, corresponde a um valor máximo potencial
fixado em função dos objetivos máximos de desempenho destinados essencialmente a
motivar a equipa de gestão, os quais estão dependentes do grau de consecução de tais
objetivos para um mandato de quatro anos e da avaliação de desempenho a efetuar
anualmente, assim como sujeitos a aspetos imponderáveis atinentes à conjuntura do sector
e do País, assim como, às especificidades de negócio e da empresa.
g) É da responsabilidade da área de Recursos Humanos a preparação dos cálculos, competindo ao
Conselho de Administração elaborar uma proposta de remuneração variável, com abstenção dos
administradores executivos e, no caso da remuneração do Presidente (Executivo), com a abstenção
do próprio Presidente. Uma vez aprovada pelo Conselho de Administração, a proposta é submetida
à apreciação do Conselho Fiscal que, nesse contexto, valida os cálculos apresentados. Uma vez
emitido o parecer do Conselho Fiscal, os membros não executivos do Conselho de Administração
encaminham a proposta para a Comissão de Remunerações e esta por sua vez delibera sobre a
proposta apresentada pelo Conselho de Administração.
Remuneração Variável de Curto Prazo
a) A Remuneração Variável de Curto Prazo (RVCP) é paga em numerário, em função da avaliação
anual de desempenho, variando o seu montante de acordo com o grau de consecução dos objetivos
relativos aos referidos Key Performance Indicators.
b) O pagamento de metade da RVCP é diferido pelo período de três anos, contados da respetiva
atribuição, de acordo com o seguinte escalonamento: (1) 50% pago após aprovação das contas do
1º ano; (2) os restantes 50% pagos após aprovação das contas do 3º ano.
c) O pagamento da quantia diferida deve ficar condicionado ao desempenho positivo da SCOA durante
o período de três anos do diferimento.
Remuneração Variável de Médio Prazo
a) A Remuneração Variável de Médio Prazo (RVMP) serve o propósito de reforçar o
alinhamento dos interesses dos administradores executivos da SCOA com os da Sociedade
e dos acionistas, variando em função da avaliação anual de desempenho (isto é, dos
requisitos já especificados no ponto 6.2.) e segundo a mesma matriz da RVCP. Em
acréscimo, a RVMP atribuível para o período de um mandato de 4 anos situar-se-á até aos
100% da remuneração anual fixa, conforme o grau de concretização dos objetivos definidos.
b) A atribuição da RVMP tem por base o Total Shareholder Return anual composto de cada
ação da SCOA medido no período do mandato do Conselho de Administração (TSR) (peso
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de 60%) e a avaliação individual de desempenho do último ano de mandato (peso de 40%),
a qual, sendo negativa, resulta na não retribuição da RVMP.
c) Se a TSR calculada atingir os 15% a RVMP será igual a 50% da remuneração anual fixa de
cada administrador executivo no último ano do mandato. Se a TSR alcançar ou for superior
a 30%, a RVMP será igual a 100% da remuneração anual fixa de cada administrador
executivo no último ano do mandato. O cálculo da RVMP será ajustado pro-rata (de modo
gradativo) para valores de TSR verificados entre os 15% e os 30%: Se a TSR calculada se
situar abaixo dos 15% não haverá lugar ao pagamento de qualquer RVMP.
d) O pagamento da RVMP será efetuado nas condições previstas acima para a RVCP, de
acordo com o seguinte escalonamento: (1) 50% pago após a Assembleia Geral de
Acionistas que aprovar as contas do último ano de mandato; e (2) os restantes 50% pagos
após aprovação das contas do 3º ano subsequente ao ano de atribuição da RVMP referido
em (1).
e) O pagamento da quantia diferida deve ficar condicionado ao desempenho positivo da SCOA
durante o período de três anos do diferimento.
Cessação de funções
Em caso de destituição sem justa causa ou renúncia por acordo de membro executivo do
conselho de administração, não será devida compensação, incluindo a RVCP e a RVMP, salvo
se legalmente devida.

6.

Remuneração dos administradores não executivos
A componente fixa da remuneração é composta exclusivamente por senhas de presença, não havendo
lugar a qualquer outra remuneração.
Esta componente é paga anualmente em numerário.
A remuneração do conjunto dos administradores não executivos da Sociedade não poderá ser superior
a um montante bruto anual de € 240.000,00 (duzentos e quarenta mil euros), competindo à Comissão
a definição do correspondente montante a atribuir individualmente.

7.

Remuneração do Conselho de Administração destinada a promover o alinhamento de
interesses com a Sociedade, sustentabilidade e criação de riqueza a longo prazo
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Tal como acima detalhado, a política de remunerações dos Membros do Conselho de Administração
permite assim assegurar a prossecução dos seguintes objetivos:
•

Uma remuneração total competitiva e equitativa que esteja alinhada com as melhores práticas e
últimas tendências verificadas a nível nacional e europeus;

•

A motivação da equipa de gestão para a prossecução dos objetivos estabelecidos e a atracão e
retenção de quadros qualificados;
O equilíbrio entre uma componente fixa ajustada às funções e responsabilidade dos
administradores e uma componente variável, globalmente razoável em relação à remuneração
fixa;

•

•

8.

Uma remuneração variável indexada à avaliação de desempenho individual e organizacional de
acordo com os objetivos concretos, quantificáveis e alinhados com os interesses da Sociedade
e dos acionistas.

Remuneração do Conselho Fiscal e dos membros da Mesa da Assembleia Geral
Os membros do Conselho Fiscal auferirão uma retribuição fixa anual paga uma ou mais vezes ao ano.
A remuneração do conjunto dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade não poderá ser superior
ao montante bruto anual de € 240.000,00€ (Duzentos e quarenta mil euros).
Os membros da Mesa da Assembleia Geral receberão um valor fixo, pela sua participação em cada
reunião, sendo que esse montante, por reunião, para o conjunto dos membros da Mesa da Assembleia
Geral não poderá ser superior a € 5.000,00 (Cinco mil euros).
A fixação dos correspondentes montantes a atribuir individualmente, quer aos Membros da Assembleia
Geral, quer aos membros do Conselho Fiscal, caberá à Comissão.

9.

Órgãos competentes para as propostas de alteração ao presente documento que a Lei e a
prática venham a suscitar
A preparação e os ajustamentos a introduzir na definição da Política de Remunerações caberá à
Direção de Recursos Humanos que adotará as disposições legais e as recomendações que os Órgãos
de Controlo Interno (Gestão de Risco, Auditoria e Compliance) prepararão até dia 15 de Dezembro de
cada ano, Órgãos estes a quem competirá a verificação da conformidade com a lei aplicável e a sua
13

correta aplicação na SCOA, devendo anualmente a Assembleia Geral de Acionistas deliberar sobre a
Política de Remunerações proposta pela Comissão de Remunerações.

14

Daniel Proença de Carvalho
Data de nacimento - 15 de setembro de 1941
Nacionalidade – Portuguesa
Formação académica:
1965 - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Funções que exerce em entidades do Grupo Orey:
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde
29 de Maio de 2014).
Funções que exerce em entidades fora do Grupo Orey:
Presidente do Conselho de Administração da Global Notícias – Media Group, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
•

Galp Energia, SGPS, S.A.;

•

Portugália – Administração de Patrimónios, S.A.;

•

Almonda – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

•

Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A.;

•

Sogesfin – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;

•

INTEROCEÂNICO – Capital, SGPS, S.A..

•

Cabo Raso – Empreendimentos Turísticos, S.A.;

•

SOGEB – Sociedade de Gestão de Bens, S.A.;

•

Sociedade Agrícola Belo de Mértola, S.A.;

•

Sociedade Agrícola dos Namorados, S.A.;

•

Coaltejo – Criador de Ovinos Algarve e Alentejo, S.A.;

•

3 Z – Administração de Imóveis, S.A.;

•

Sétimos - Participações, SGPS, S.A.;

•

Confiança Participações, SGPS, S.A.;

•

Calhau Participações, S.A.;

•

Fonte dos Canais, Imobiliária, S.A.

•

Sociedade Agrícola da Serra Branca, S.A.;

•

Gotan, SGPS, S.A.;

•

Companhia Agrícola da Apariça, S.A.;

•

Companhia Agrícola das Polvorosas, S.A.;

•

Companhia Agrícola de Corona, S.A.;

•

Herdade do Monte da Pedra, S.A.;

•

TRABELIBEX - Investimentos Imobiliários, S.A.;

•

FREIXAGRO - Empresa Agrícola do Freixo, S.A.;

•

Mares Lusos, S.A.

Presidente da Assembleia Geral do Instituto Português de Corporate Governance.

CURRICULUM

Nome: Ana Maria do Nascimento de Sá Couto Júdice Pargana
Data de Nascimento: 4 de outubro de 1974
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Lisboa (São Sebastião da Pedreira)
Morada: Rua Duque de Palmela, 23, 1250 – 097 Lisboa

Dados curriculares: Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, em 1997. Pós Graduações: 1998 - II Curso de Pós Graduação em
Valores Mobiliários, pela Faculdade de Direito de Lisboa; 2000/2001 - II Curso de Pós
Graduação em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros, pela Faculdade de Direito de
Coimbra. Inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses.

Atividade Profissional: Advogada na sociedade Uría Menéndez – Proença de Carvalho.
Integrou a Uría Menéndez em Julho de 2002. Entre 1997 e 2002 exerceu a sua atividade numa
sociedade de advogados portuguesa. Foi ainda secretária suplente da MTS Portugal Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A. no âmbito da
consultoria jurídica prestada a esta sociedade gestora do mercado de dívida pública
portuguesa.
Centra a sua prática nas áreas de mercado de capitais, direito financeiro, direito bancário,
fusões e aquisições, direito societário e corporate governance. Participa regularmente em
seminários e conferências na sua área de prática profissional, em Portugal e no Estrangeiro.
Colabora regularmente em publicações, nacionais e estrangeiras, na sua área de prática
profissional.
***

D’OREY, DUARTE MAIA DE ALBUQUERQUE
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: dupla nacionalidade, Portuguesa e Angolana
Idade: 46 Anos

Dados
Pessoais

Habilitações
Literarias

1988/1994: Universidade Católica Portuguesa, Lisboa
Curso de Administração e Gestão de Empresas, 60 Cadeiras, Média 13 valores

2003/Presente
Experiência
Profissional

Sociedade Comercial Orey Antunes,S.A., Presidente do Conselho de Administração
Fundada em 1886, a Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. é hoje um importante grupo empresarial que
actua em duas áreas de negócio distintas:
1. Área Financeira, com serviços de Gestão de Activos, em Portugal e no Brasil e Corretagem Online em
Portugal e Espanha;
2. Área Não Financeira, gerida por um fundo de Private Equity que engloba as actividades tradicionais
do Grupo - Navegação, Transportes e Logística (em Portugal, Angola e Espanha) e Representações
Técnicas nos sectores Petroquímico, Naval e Segurança e Ambiente.
No âmbito de estas funções, está presente nos seguintes conselhos de administração:
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

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
Administrador
adquiridos para o efeito, consultadoria,
assistência técnica e económica
Prestação de serviços e realização de
estudos de gestão empresarial,
nomeadamente matérias administrativas,
financeiras, contabilisticas, informática e Administrador
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
Administrador
509479812
equipamentos

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

Comércio por grosso de outras máquinas e
Administrador
equipamentos

2016: Inversis, Administrador
2002/2003: Sociedade Comercial Orey Antunes,S.A., Administrador
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D’OREY, DUARTE MAIA DE ALBUQUERQUE
1999/Presente: Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Administrador delegado e Accionista fundador
A Orey Financial (Ex First Portuguese Group) começou em 1999 com uma empresa de Gestão de Activos,
regulada pelo Banco de Portugal e pela CMVM, dedicando-se à gestão de fundos de investimento mobiliário e
gestão descricionária 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).
1997/1998: Banco Mello de Investimentos
Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados
Responsável das Tesourarias Integradas do Grupo José de Mello (Banco Mello de Investimentos, Banco Mello
Lisboa, Paris, SFEM e Banco Mello Luxemburgo).
1996: Banco Mello/União de Bancos Portugueses
Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados
Responsável de tesouraria do Banco Mello/União de Bancos Portugueses
Responsável pelo projecto de implementação e integração das tesourarias internacionais do Grupo.
1995: União de Bancos Portugueses
Co-responsável pela Mesa de Derivativos
Desenvolvimento da Mesa Internacional de Derivativos de taxa de juro.
1992/1994: Citibank Portugal SA, Lisboa
Dealer.
Experiência em FX, Mercados Financeiros, Mercados de Capitais, Derivativos

Actividades

Orador em conferências sobre mercados e produtos financeiros
Formação diversa em mercados financeiros

Idiomas

Português: Nativo

Outras

Inglês: Fluente Oral e escrito (nível c2)
Francês: Fluente Oral (nível b2)
Espanhol: Fluente Oral e escrito (nível c2)
Hobbies

Praticante ocasional de desportos diversos.
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Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes (Vogal)
Experiência Profissional
2010 – Actual.

Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.
Administrador não Executivo

2004 – Actual.

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Administrador
2010 – 2015. Membro da Comissão Executiva
2004 – 2010: Presidente da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito,
S.A.

1999 – 2004

First Portuguese Group
Presidente

1995 – 1997

Banco Mello de Investimentos (Grupo José de Mello)
Presidente da Comissão Executiva
Administrador da holding financeira do Grupo Mello e de Banco Mello

1987 – 1994

Banco Essi
Presidente e Administrador Delegado (CEO)
SAPEC
Administrador não Executivo

1979 – 1986

Saudi International Bank
Director da área de Banca

Anteriormente, manteve posições no London Continental Bankers (1978 – 1979), London
Multinational Bank (1975 – 1978) e Banco Totta e Açores (1967 – 1975)
Formação
Licenciado em Direito pela Universidade de Direito de Lisboa, Portugal

Alexander Somerville Gibson (Vogal)
Experiência Profissional
2003 – Atual.

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
 2010 – Atual.: Administrador não Executivo
 2003 – Atual.: Representante do Grupo no Reino Unido

1999 – 2003

Whitney Group
Administrador

1987 – 1999

Tyzack & Partners
Sócio e Administrador

1977 – 1987

Chemical Bank
1984 – 1987: Director Geral, encarregado do negócio de banca de investimentos fora
dos Estados Unidos
1977 – 1984: Director Executivo de Chemical Bank International em Londres,
encarregado das operações sindicadas internacionais

1970 – 1977

London Multinational Bank
Administrador

1968 – 1970

Hill Samuel
Assistant Director

1966 – 1968

First National City Bank (agora CitiBank) – em Londres e Nova Iorqque

Formação
Master em Classics and Philosophy pela Universidade de Oxford, Reino Unido

Nome: Francisco Xavier Belo van Zeller
Data e local nascimento: 12/10/1938 - Santa Engrácia, Lisboa
Morada: Campo Grande 398, 1700-098 Lisboa
Nacionalidade: Portuguesa
Contacto: 968815425
E-mail: fxvanzeller@gmail.com

Curriculum Vitae

Formação Académica:

Curso de Engenharia Quimica do Instituto Superior Técnico entre
Outubro de1955 e Julho de 1961

Experiência profissional:
1961 a 1964

Fábrica Nacional de Braço de Prata
- Director de secção de tratamento químico de superfícies de
munições
- Director do laboratório de análises não destrutivas
- Concepção de projecto de novo laboratório de controlo de
qualidade

1964 a 1970

Metal Portuguesa, S.A.
- Director de Laboratório
- Director de Produção

1970 a 2002

Ferro Industrias Químicas, S.A.
- Administrador, pelouro da produção e ID&D
- Vice-Presidente
- Presidente

2002

Reformado

2010 ----

Hovione Holdings Ltd
- Administrador não executivo

2010 ----

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
- Administrador não executivo

Entidades sem fins
lucrativos:
1995 a 2002

APEQ, Associação Portuguesa das Empresas Químicas
- Vice-Presidente
- Presidente

1998 a 2002

CIP, Confederação da Indústria Portuguesa
- Vice-presidente

2002 a 2010

CIP, Confederação da Indústria Portuguesa
- Presidente

2010 a 2012

CPI, Conselho para a Promoção da Internacionalização:
reportando a Ministro da Economia

2013 ----

ACP, Automóvel Club de Portugal
- Vice-presidente

Línguas estrangeiras

Inglês: corrente falado e escrito, língua de trabalho há 52 anos
Francês: Falado e escrito, segunda língua materna
Espanhol: falado, língua de trabalho durante 35 anos, leitura
frequente.

CURRICULUM VITAE
Nome:
Miguel Beltrão Ribeiro Ferreira
Data de Nascimento:
18 de Fevereiro de 1971
Morada e Contactos:
Rua de Santa Mónica, 51
2750-115 Cascais
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.

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 … - 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 ….: 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 ….: 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 …..: 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 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 2004 a ….: Entrou na sociedade Orey Financial, como Administrador
Executivo. A Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. é uma
sociedade financeira que está presente no mercado desde 2004 e, ao longo da
sua história, tem-se distinguido pelo lançamento de produtos e soluções
financeiras inovadoras no mercado nacional e, nalguns casos.
Atualmente centra a sua atividade na área de estratégias de investimento, com
foco na corretagem online e na gestão de ativos.
Na área de corretagem online está presente em Portugal, onde ocupa uma
posição de liderança nalgumas áreas de negócio e, desde final de 2008, expandiu
a sua atividade para Espanha onde tem vindo a registar um crescimento
sustentado.
Na gestão de ativos oferece ao mercado serviços de gestão de portfolios, com
destaque para soluções de Advisory e na conceção de fundos mobiliários
inovadores.
Já em 2007 iniciou atividades na área da reabilitação urbana como uma das
primeiras instituições a constituir um fundo de reabilitação urbana.
Em 2009, fruto do reposicionamento do Grupo Orey, expandiu as suas atividades
também para a Área do Private Equity, com o lançamento do Orey Capital
Partners, um fundo especializado na gestão de negócios no sector de Transportes
& Logística.

 De 2003 a …..: 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
Nuno Manuel Teiga Luís Vieira
Data de nascimento: 10 de março de 1972
Nacionalidade: Portuguesa
Morada: Av. Poeta Mistral, 2 – 8º. 1050-182 Lisboa. Portugal.
Percurso Académico
• Licenciatura em Engenharia das Telecomunicações atribuída pelo Instituto Superior
Técnico, Universidade Técnica de Lisboa.
• MBA com especialização em Finanças atribuído pela Faculdade de Ciências
Económicas e Empresariais, Universidade Católica Portuguesa.
• Chartered Financial Analyst® (CFA). O programa CFA atribui credenciais globalmente
reconhecidas, relativamente a análise de investimento e gestão. O programa CFA,
administrado exclusivamente em inglês, a língua internacional no que diz respeito a
negócios, estabelece um padrão globalmente reconhecido de expressão da competência e
da integridade dos analistas financeiros, gestores de carteiras e consultores para
investimento.
Percurso Profissional
• Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. – Desde dezembro de 2016:
membro da comissão executiva; de agosto de 2016 a dezembro de 2016:
administrador não-executivo;
• Horizon View, S.A. (HVIEW, Grupo Orey) – Desde abril de 2016: administrador nãoexecutivo.
• Orey Serviços e Organização, S.A. (OSO; Grupo Orey) – Desde maio de 2015:
administrador. A OSO é a plataforma de serviços partilhados do Grupo Orey, tendo em
vista a reunião das funções das várias sociedades do grupo em Portugal, Espanha, Angola,
Moçambique e Brasil a seguir indicadas: Contabilidade e Finanças; Planeamento e Controlo;
IT; Gestão de RH e Gestão Contratual.
• Orey Gestão Imobiliária, S.A. (OGI; Orey group) – Desde maio de 2015:
administrador. A OGI é a sociedade que gere a carteira de ativos imobiliários do Grupo
com a finalidade de melhorar os ativos pertencentes ao Grupo, tanto através de um uso
mais eficiente, como também através da maximização da geração de rendimentos, sob a
forma de rendas cobradas a sociedades externas ao Grupo.
• Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (SCOA; Grupo Orey) – Desde abril de 2016:
membro da comissão executiva e Diretor Financeiro (CFO); de janeiro de 2015 a
março de 2016: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Grupo. A SCOA
é uma hoding operacional do grupo que investe, em participações minoritárias, maioritárias,
ou em sociedades sob domínio total, como ativos de investimento a longo prazo, tendo em
vista a maximização do retorno para o acionista através de um processo de alocação de
ativos dinâmico, proporcionando uma carteira diversificada e, simultaneamente, conferindo
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acesso aos seus clientes à sua própria carteira. O Grupo Orey centra-se no setor financeiro
e gere as suas áreas de negócio tradicionais (shipping, transporte e logística, e
representações técnicas) através de um fundo de capital de risco.
• Portugal Telecom S.G.P.S., S.A. – De janeiro de 2008 a janeiro de 2015: Diretor de
Relações com Investidores.
• Millennium investment banking (Grupo Millennium bcp) – De janeiro de 2000 a
dezembro de 2007: Analista de ações. Analista do mercado de equity no departamento de
research do Millennium bcp, especializado nos setores de Telecomunicações, Media e
Tecnologia.
• Ericsson Telecomunicações, Lda. - De setembro de 1997 a dezembro de 1999: Gestor
de projetos e marketing. Responsável pela gestão de projetos para carreiras alternativas
emergentes, incluindo a coordenação de projetos com clientes existentes, planeamento e
preparação de orçamentos, propostas e contratos.
• Comnexo - Redes de Comunicação, S.A. – De novembro de 1995 a agosto de 1997:
Engenheiro de telecomunicações. Desempenhou várias posições incluindo: suporte a
clientes internacionais de serviços de telecomunicação, prestados em parceria com a British
Telecom; pre-marketing, sendo responsável pela preparação de avaliações técnicas e
análises de custos das propostas comerciais apresentadas aos clientes, e previsões.
Principais reconhecimentos profissionais / Menções e prémios
• Segundo lugar no ranking de estimativas de ganhos de 2005, elaborado pela Thomson
Extel e pela StarMine, parceiro estratégico da Thomson Financial que fornece avaliações
objetivas de analistas do mercado bolsista, através da base de dados I/B/E/S. Esta lista
mede o desempenho dos analistas com base no retorno das suas recomendações
bolsistas, e na precisão das suas estimativas de ganhos. Como parte integrante desta lista,
a StarMine também nomeou o melhor analista do mercado bolsita europeu, entre os mais
de 2,700 analistas que atuaram no mercado bolsista europeu no ano passado. Melhores
estimativas de ganhos relativamente à televisão por cabo e satélite, fornecida pela PT
Multimedia, integrante da Sonae e fornecedora de serviços IT Novabase. Segundo lugar
nas estimativas de ganhos mais precisas relativamente a serviços de telecomunicação,
fornecidas pela Portugal Telecom e Sonaecom.
• Analista mais preciso nas estimativas de ganhos, ranking 2005/06 em Portugal. Esse
ranking foi realizado pela AQ Research, líder mundial na prestação de serviços de análise
de independente e quantitativa da precisão da pesquisa de corretores.
• Classificado nos inquéritos Institutional Investor European Equities Investor Relations
Perception: 2013: #1 pelo lado vendedor e #5 pelo lado comprador de serviços de
telecomunicações, bem como #1 pelo lado vendedor e #2 pelo lado comprador em
Portugal; 2012: #1 pelo lado vendedor e #3 pelo lado comprador de serviços de
telecomunicações, bem como #1 pelo lado vendedor e comprador em Portugal; 2011: #1
pelo lado vendedor e #3 pelo lado comprador de serviços de telecomunicações; 2010: #1
pelo lado vendedor e #2 pelo lado comprador de serviços de telecomunicações, e 2009: #3
pelo lado vendedor de serviços de telecomunicações.
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• Classificado no inquérito Thomson Reuters Extel: Melhor IRO em Portugal em 2013,
melhor IRO em Portugal em 2012, melhor IRO em Portugal e #2 IRO em serviços de
telecomunicações na Europa em 2011, #1 Individual - Relações com Investidores em
Portugal e #2 IRO em serviços de telecomunicações na Europa em 2010.
Proficiência em idiomas
• Português: Nativo
• Inglês: Utilizador avançado
• Espanhol: Utilizador independente
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José Soares Barroso
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS
§
§
§

Senior Partner da BDO & Associados, SROC
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE
Revisor Oficial de Contas

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
§
§
§
§
soares.barroso@bdo.pt

§

Direto: +351 217 990 423
Telemóvel: +351 937 990 423

§
Av. da República, 50 - 10º

§

1069-211 Lisboa

Anos de atividade na BDO: 35
Vasta experiência em diversos setores de atividade.
Experiência em trabalhos internacionais.
Partner responsável por trabalhos de auditoria e consultoria num vasto
conjunto de Clientes nacionais e internacionais.
Responsável, também, por trabalhos de Consultoria de Gestão,
Diagnósticos e Planos Estratégicos, Estudos de Avaliação, Estudos de
Investimento e Estudos de Reequilíbrio Económico – Financeiro, em
instituições nacionais e estrangeiras.
Em representação da BDO, Membro do Conselho fiscal ou Fiscal Único
em várias Empresas.
Membro do Conselho Fiscal de Águas do Algarve, S.A.; da Cooperativa
Agrícola do Funchal e da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
(desde 2007).

AÇÕES DA SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.
§

Não detém ações da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Acácio Pita Negrão
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS
§
§
§
§
§
§

acacio.negrao@plen.pt

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
§

Direto: +351 213 513 580
Telemóvel: +351 916 184 218

§

Rua Castilho n.º 59, 4º Dt.º
1250-068 Lisboa

Sócio Fundador da PLEN – Sociedade de Advogados (constituída em
março de 2007);
Advogado desde outubro de 2000;
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa;
Pós-graduação em Mercados, Instituições e Instrumentos Financeiros,
promovida pela Bolsa de Derivados do Porto, a NovaForum e a Faculdade
de Direito de Lisboa - Classificação final 15
Pós-graduação em Gestão Fiscal das Organizações, promovida pelo ISEG
(IDEFE)
Mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade Católica Prtuguesa
(outubro de 2012).

§
§

§

Sócio-fundador da PLEN – Sociedade de Advogados, RL, onde exerce
advocacia em regime exclusivo
Exercício da advocacia em regime exclusivo na sociedade “Abreu &
Marques, Vinhas e Associados”. Entrada com a categoria de “Associado
Júnior” e saída com a categoria de “Associado Sénior”
Estágio de advocacia na sociedade “Pena, Machete & Associados”, mais
tarde denominada “PMBGR”, entre 1998 e 2000;
Exercício de funções na Sala de Mercados (Departamento Financeiro) do
Banco Mello, com responsabilidades na gestão da Tesouraria dos
“Foreign Branches” daquela instituição, entre março e setembro de
1998;
Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
(desde 2007).

AÇÕES DA SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.
§

Não detém ações da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

CURRICULUM VITAE

Nuno de Deus Pinheiro
I – Informações pessoais
Data de Nascimento:
Residência:
Telefone:
E-mail:
Estado Civil:
BI:
Ordem dos Advogados:

26/04/1974
Rua Tomás da Anunciação, n.º 73 – 2.º Esq., 1350-324 Lisboa
+ 351 91 6632773
nuno.pinheiro@plen.pt
Casado
10330007
17169-L

II – Formação
Curso de Direito na Universidade Católica de Lisboa, 1998
Mestrado em Direito Internacional e Comparado na Universidade Livre de Bruxelas, 1999
Pós-graduação em direito dos Valores Mobiliários na Universidade de Lisboa, 2000
Pós-graduação em Contratação Pública na Faculdade de Direito de Lisboa, 2008
III – Experiência Profissional
Estagiário de advocacia na Simmons & Simmons, escritório de Bruxelas, 1998 a 1999
Advogado-Estagiário e Advogado no Grupo Legal Português em Lisboa, 1999 a 2001
Advogado na Abreu & Marques, Vinhas e Associados em Lisboa, 2001 a 2007
Sócio fundador da PLEN – Sociedade de Advogados RL, desde 2007
Professor convidado no curso de pós-graduação “Gestão e Politicas Públicas”, Instituto
Superior de Administração e Línguas – Funchal, 2009
IV – Publicações
Tese de Mestrado “State Aid to European Airlines in the Framework of European
Competition Law” – VUB, PILC publications, 1999
“Guia Prático do Código das Sociedades” - Abreu & Marques, Vinhas e Ass., 2005
“How to buy a property in Portugal” – PLEN – Sociedade de Advogados, RL, 2008
V – Línguas
Português, Inglês e Espanhol
VI – Órgãos sociais a que pertence
-

Sócio da PLEN – Sociedade de Advogados, RL;
Secretário da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:
American Appraisal, Lda.;
Jerónimo Martins SGPS, SA

1

-

Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:
Grupo Media Capital SGPS, S.A.
ISQ Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Clube do Autor, S.A.
Caleira Eterna - Fabrico e Comércio de Componentes e Máquinas para Caleiras, S.A.
Mogope, S.A.
Massivsky, S.A.
Shilling Capital Partners, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Membro do Conselho Fiscal da ACAI –
Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária;
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Participante dos seguintes Fundos de
Capital Risco:
ISQ Capital
ASK Capital
ASK Celta
ISQ Capital Brasil Sustentável
Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.
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CURRICULUM VITAE
TIAGO ANTUNES DA CUNHA FERREIRA DE LEMOS
Data de Nascimento: 10 de Julho de 1974
Residência: Rua Borges Carneiro, nº 18, Estado Civil: Casado
4º Dto., 1600-619 Lisboa
Telemóvel: +351919090503

E-mail: tiago.lemos@plen.pt

Nacionalidade: Portuguesa

Cartão do Cidadão nº 10332333

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Ano de 2006 – Programa Avançado em Parcerias Público-Privadas (3ª Edição) na
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica
Portuguesa.
Ano de 2001 – Pós Graduação em Direito dos Valores Mobiliários na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa.
Outubro de 1992 – Junho de 1997 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Desde Junho de 2016 – Membro da direção da Câmara de Comércio Luso-Britânica.
Desde Setembro de 2015 –Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Oceanário de
Lisboa, S.A.
Desde Fevereiro de 2013 – Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EstorilSol - SGPS, S.A.
Desde Março de 2012 –Secretário da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo
ASK Capital – Fundo de Capital de Risco.
Desde Março de 2012 –Secretário da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo
ASK Celta – Fundo de Capital de Risco
Desde Março de 2009 até Dezembro de 2012 – Presidente da Mesa da Assembleia
Geral das sociedades Alfasom – Sonorização e Audiovisuais, Tecniaudio –
Audiovisuais, S.A. e Tecnilaser – Equipamento e Tecnologia Laser, S.A. (Grupo
Alfasom/Alfanext).
Desde Maio de 2007 – Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Grupo
Média Capital, SGPS, SA. e da T.V.I. - Televisão Independente, S.A.
Desde Março de 2007 – Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Jerónimo
Martins, SGPS, SA.
Desde Março de 2007 - Co-fundador da Plen – Sociedade de Advogados, RL, da
qual é actualmente sócio e administrador, onde exerce advocacia em regime
exclusivo.
De Agosto de 2005 a Março de 2007 – Carmo, SGPS, SA, membro da Comissão de
Vencimentos e Secretário das Mesa da Assembleia Geral.
De Janeiro de 2003 a Dezembro de 2009 – Finupe, SGPS, SA, (anteriormente
designada Finupe – Consultores de Gestão, SA) membro do Conselho de
Administração.

De Setembro de 2002 até Março de 2007 – Abreu & Marques, Vinhas e Associados,
Lisboa, exercício da advocacia em regime exclusivo com a categoria de “Advogado
Associado Sénior”.
Março a Setembro de 2002 - Slaughter and May, Londres (“Foreign Lawyers
Secondment Programme”).
De Janeiro de 2000 a Março de 2004 – Tintas Robbialac, SA, Secretário da Sociedade.
Dezembro de 1999 a Fevereiro de 2002 – Abreu & Marques e Associados, Lisboa
com a denominação de, Abreu & Marques, Vinhas e Associados, a partir de
Setembro de 2001, com a categoria de “Associado” e “Associado Júnior”.
Novembro de 1999 – Inscrição na Ordem dos Advogados.
Setembro de 1997 a Junho de 1999 – Abreu & Marques e Associados, Lisboa, Estágio
para admissão na Ordem dos Advogados, sob a orientação do Sr. Dr Jorge de Abreu,
sócio fundador da sociedade.
Não exerce qualquer cargo social em outras sociedades do Grupo.
Lisboa, 30 de Junho de 2017

Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de
política de remunerações
Luis Filipe Alves Monteiro


Desempenha atualmente as funções de Presidente das Comissões de Remuneração da
Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (desde Maio 2014) e da Orey Financial, S.A. e é
Partner da Boyden Global Executive Search (desde Maio 2006). É igualmente Presidente da
Comissão de Acompanhamento do Fundo de Acidentes de Trabalho da Autoridade de
Supervisão dos Seguros por nomeação por Portaria da Senhora Ministra de Estado e das
Finanças. Desempenha ainda as funções de Presidente do Conselho Geral da Casa de Santa
Maria, IPSS, dedicada a atividades de solidariedade em Cuidados Continuados, bem como é
Presidente do conselho Fiscal da SEDES -Associação para o Desenvolvimento Económico e
Social.



De Dezembro 2013 a Março 2015 acumulou as funções anteriores com as de Administrador
não Executivo, com responsabilidades do Comité de Nomeações e de Remunerações, do Banco
BIC Português;



Em 2005 foi Administrador do Caixa-Banco de Investimento;



De 2004 a 2005 foi Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos e Presidente do
Conselho de Administração da Caixa Leasing e Factoring;



De 2003 a 2004 foi Presidente Executivo do Conselho de Administração do Hospital de Sta.
Maria;



De 2002 a 2003 foi Gestor do Programa de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME),
Gestor do Programa Operacional da Economia (POE) e Gestor do PEDIP

presidindo as

respetivas Comissões de Gestão;


De 2000 a Junho 2002 desempenhou em acumulação com as funções executivas no Banco BPI,
o cargo de Administrador da PME Investimentos – Sociedade de Investimentos, S.A., em
representação do Grupo BPI. Foi também Administrador da Sociedade F. Turismo-Capital Risco,
S.A., em representação do Grupo BPI. Nesse período foi também Administrador da
Lusagua em representação do mesmo Grupo.



De 1997 a Junho 2002 foi Diretor Central de Empresas dos Banco Fonsecas & Burnay, Borges &
Irmão, Fomento e Exterior e Banco BPI.



Nos anos 1996 e 1997 foi Administrador do Grupo BFE na BFE Investimentos, S.A. Nesse
período desempenhou também as funções de Administrador da BFE – Mercado de Capitais e
Serviços SGPS, S.A.;



De 1991 a 1995 foi Secretário de Estado da Indústria do XII Governo Constitucional e de Julho
de 1989 a 1991 foi Secretário de Estado da Indústria do XI Governo Constitucional;



Durante os anos 1988 e até Junho de 1989 foi Diretor Geral da Indústria no Ministério da
Indústria e Energia



De 1984 a 1988 foi Diretor de Crédito no Banco de Fomento Nacional e em 1983 foi
Representante do mesmo Banco na Venezuela tendo exercido desde 1976 as funções
sucessivamente de Técnico, Coordenador e Diretor-Adjunto nos Serviços de Crédito a
Empresas desse mesmo Banco de Desenvolvimento



Nos anos 1973 a 1976 desempenhou o cargo de Diretor de Estudos e Manutenção na Área de
Estudos e Conservação, Controlo Orçamental e da Direção Técnica da Covina;



De 1970 a 1973 foi Diretor Geral na Fábrica Evinel (Grupo Covina);



Formação: Licenciatura em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico em 1970. Em
2001 concluiu o Strategic Management in Banking pelo INSEAD, em Fontainebleau;



Além das funções anteriormente listadas, desempenhou e desempenha na atualidade outras
atividades profissionais, nomeadamente:


Membro da Direção da CIP em 3 mandatos sucessivos, eleito desde 1997;



Membro do Conselho da Indústria Portuguesa da CIP (Confederação Empresarial de
Portugal),



Membro da Direção da Associação Portuguesa de Bancos em 2004 e 2005;



Coordenador da Comissão Executiva da Especialização em Engenharia e Gestão
Industrial da Ordem dos Engenheiros e Membro do Conselho Consultivo de
Engenharia e Gestão Industrial do Instituto Superior Técnico



Presidente das Assembleias Gerais da Compta e da SPI

CURRICULUM VITÆ

Dados Pessoais:

Nome:

M. Teresa Wiborg de Sousa Botelho

Morada:

Rua Rodrigo da Fonseca, 83 – 5º Dto.
1250 – 190 Lisboa

Contactos:

91 97 221 20

Data de nascimento:

25 de Novembro de 1959

Estado civil:

Casada

Nacionalidade:

Portuguesa

Naturalidade:

Lisboa

Bilhete de identidade:

N.º 51 91 030 – 7/10/2005 – Arquivo de Lisboa

Carta de condução:

N.º L – 1092687 – 17/01/2000 – D.G.V.

Habilitações Literárias:


Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa
Concluída em 1981.



“Finance for non finance” – Nivel 1
Dallas, Texas 1999.



London Business School - “Finance for non finance”. Nivel 2
London, 2001.



Business Coach Certificado pelo International Business Coach Institute, Março
de 2007,Las Vegas, , USA



Executive Coach, Certificado pelo International Business Coach Institute,
Novembro de 2008,,London,



Lisboa, 2008 - CAP - Formação Pedagógica Inicial de Formadores



Idiomas falados e escritos, nivel superior:
Português, Inglês, Francês e Espanhol.
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Experiência Profissional:

 Desde Março de 2007 até hoje
 Business & Executive Coach acreditado pela Action Coach, com certificação do
International Business Coach Institute, Las Vegas, USA.
 Site: www.teresabotelho.com
 Clube de Business Angels de Lisboa – Board Member
Principais Funções:
Coaching de CEO’s e CFO’s



 Coaching de Empresários.


Coaching de Equipas de Vendas.

 Definição de Estratégias de Expansão e execução dos Planos com vista ao
aumento das empresas e dos negócios.
 Treino, formação e motivação de Equipas de Vendas.


Treino, formação e motivação de Equipas de Gestão.

 Implementação de novos negócios e desenvolvimento de negócios existentes.
 De Maio de 2004 a Junho de 2006– Snucker Portugal Confecções  Administradora Delegada – Empresa de produtos Têxteis Lar com 5.000 vendedoras
em todo o País.
Principais Funções:
 Gestão e coordenação de toda a Empresa composta por 32 empregados, 24
Directoras e 5.000 vendedoras independentes.
 Definição de toda a estratégia de expansão a nível nacional.
 Definição e implementação de toda a estratégia a nível internacional
(nomeadamente Espanha).
 Coordenação e controle dos 3 principais Departamentos e seus Directores:
 Departamento Financeiro.
 Departamento Comercial.
 Departamento de Aprovisionamento e Logística.
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 De 2002 a Abril de 2004 – Mary Kay Cosmetics
 General Manager Spain & Portugal.
Mary Kay Cosmetics é a maior empresa do Mundo, de Venda Directa, a operar em
33 países e com mais de 1 milhão de Vendedoras activas em todo o Mundo.
Principais Funções:
 Gestão e coordenação Ibérica de toda a Empresa.
Composta em Espanha por:
20 Empregados, 42 Directoras e 3.000 vendedoras independentes e
Em Portugal por:
10 Empregados, 48 Directoras e 3.200 vendedoras independentes.
 Delineamento de toda a estratégia de expansão a nível ibérico:
Aumento das Vendas e do nº de vendedoras activas.
 Responsável por toda a implementação e controle das estratégias europeias
da Multinacional a todos os níveis:
Financeiro e de controlo de créditos
Comercial e da área de Formação.
Aprovisionamento e Logística.

 De 1998a 2002 – Mary Kay Cosmetics
 General Manager Portugal.
Reportando directamente à Presidente da Europa sedeada em Moscovo.
Principais Funções:
 Gestão e coordenação de toda a Empresa em Portugal composta por 10
empregados e 48 Directoras e 3.200 vendedoras independentes.
 Responsável por toda a implementação a nível nacional da estratégia
europeia da Multinacional, aos diversos níveis:
Financeiro e de controlo de créditos.
Comercial e da área de Formação.
Aprovisionamento e Logística.
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 Delineamento de toda a estratégia de expansão a nível nacional:
Quer no que diz respeito ao aumento das Vendas,
Quer no aumento do nº de vendedoras activas.
 De 1996 a 1998 – Mary Kay Cosmetics
 Director of Operations Portugal. Reportando ao Presidente da Europa sedeado em
Londres.

Principais Funções:
 Gestão e coordenação de toda a Empresa em Portugal composta por 10
empregados e 30 Directoras e 2.000 vendedoras independentes.
 Responsável por toda a implementação a nível nacional da estratégia
europeia da Multinacional, aos diversos níveis:
Financeiro e de Controlo de créditos.
Comercial e da área de Formação.
Aprovisionamento e Logística.

 De 1994 a 1996 – Mary Kay Cosmetics
 Sales Development Director Portugal.
Reportando directamente a 2 pessoas:
 Ao Director Geral da Empresa em Portugal.
 E à Formadora Mundial no que diz respeito à Área de Formação e Vendas.
Principais Funções:
 Responsável pelo “arranque” comercial da Empresa em Portugal.


Formação e Treino de toda a Força de Vendas Portuguesa.

 Responsável por todas a tradução e adaptação dos Manuais de Formação
para Português.
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 De 1992 a 1994 – Guerlain, Paris
 Directora de Vendas Portugal.
Reportando directamente à Director Geral da Empresa em Portugal.
Principais Funções:


Gestão e acompanhamento das Vendas em todo o Território Nacional



Desenvolvimento de Novos Clientes.



Aumento do volume de Vendas nos clientes já existentes.



Formação e Treino de toda a Força de Vendas Portuguesa.



Responsável por todas a tradução e adaptação dos Manuais de Formação
para Português.

 De 1990 a 1992 – Playtex España – Delegada de Vendas zona Sul.
Principais Funções:


Introdução da marca em Portugal



Abertura de 300 clientes numa 1ª fase.



Formação e Treino de todos os Postos de Vendas , na zona Sul.



Responsável por todas a tradução e adaptação dos Manuais de Formação
para Português.

 De 1980 a 1990 – Professora de Filosofia e Psicologia.
Factores Relevantes:


Ensino das disciplinas de Filosofia e Psicologia em diversas Escolas de Lisboa e
arredores.



Directora de Turma.



Delegada de Grupo – Filosofia.
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Outras Informações:

 Experiência de direcção de Equipas tanto a nível de Portugal como
Espanha.
 Grande capacidade de organização.
 Grande facilidade em encontrar e implementar soluções fáceis e rentáveis.
 Grande sentido de responsabilidade e dinamismo.
 Hábitos de Gestão por objectivos.
 Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador.
 Hábitos de delegar e gerir resultados.
 Disponibilidade total para deslocações dentro e fora do País.
 Capacidade e profundo interesse em implementar e desenvolver relações
internacionais.
 Pratica diaria de Meditação.
 Prática regular de desporto desde os 3 anos de idade até hoje, no Ginásio
Clube Português,
 Karaté ( 14 anos de pratica até chegar a cinto negro)
 Natação, Chi Kung, Ioga.

Lisboa, Abril de 2015
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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@cbst.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–Presente

Sócio na CBST ADVOGADOS

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

Outras línguas

português

COMPREENDER

Compreensão oral

FALAR

Leitura

Interação oral

ESCREVER

Produção oral

inglês
Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
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