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Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Manchester no Reino Unido, 

completou os seus estudos de pós-graduação e executivos no INSEAD, França, e na 

Universidade Católica em Portugal. 

Iniciou a sua carreira profissional em 1984, como Engenheiro de Sistemas na UMM-União 

Metalomecânica (fabricante de veículos 4WD). 

Em 1985, ingressou no departamento de consultoria da empresa Arthur Andersen (mais tarde 

convertida na consultora Accenture), onde adquiriu mais de 30 anos de experiência em 

consultoria de gestão e tecnologia. Apoiando os clientes nacionais e internacionais a 

desenvolver e implementar estratégias de negócio, modelos operacionais e programas de 

mudança, também conduziu importantes programas de transformação que incluem a 

implementação de designs e sistemas complexos.   

Em 2005, foi nomeado Country Managing Director da Accenture, ficando responsável por 

desenvolver e executar a estratégia de crescimento da empresa em Portugal, coordenar 

globalmente as unidades de negócio, desenvolver redes de relações com clientes, representar 

a Accenture no exterior, desenvolver o gabinete jurídico e de conformidade, e executar a 

agenda de Cidadania Empresarial. 

Na Accenture desempenhou outros cargos de direção: Change Management Service Line Lead 

(1994-1997), Strategy Service Line Lead (1995-1997), Financial Services Lead para Portugal 

(2001-2005), Financial Services Lead para Portugal, Africa e Brasil (2005-2007); Financial 

Services Lead para Portugal e Africa (2007-2008); Financial Services Risk & Client Satisfaction 

Office Lead para Espanha, Portugal, Africa e Israel (2009-2015); Angola Country Managing 

Director (2006-2010); Mozambique Country Managing Director (2012-2015). 

Em setembro de 2016, foi eleito Presidente da APS (Associação Portuguesa de Seguradores), 

ficando responsável pela coordenação global da execução da estratégia aprovada para a APS e 

da respetiva representação externa junto de todos os stakeholders institucionais e da 

indústria. 

Além das responsabilidades na APS, preside ao conselho fiscal do banco BIG -Banco de 

Investimento Global (Portugal) e é adminstrador não executivo da empresa Intersection 

Ventures Limited (Reino Unido). 

Orador principal em inúmeras palestras é convidado habitualmente para conduzir seminários. 

Escreve e publica artigos de opinião com regularidade e participa em painéis de discussão de 

conferências relevantes. Exerce as funções de docente em cursos de pós-graduação da área de 

gestão, em duas universidades de referência de Lisboa (ISEG e INDEG-ISCTE). 

 


