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Co-fundador de diversas empresas nas áreas de retalho e tecnologia, tendo sido consultor para 

as áreas de tecnologia em empresas nacionais e internacionais. Foi executivo da Microsoft 

Corporation, onde ao longo de 15 anos desempenhou várias funções: fundador e diretor-geral 

da Microsoft Portugal 1990-2000, diretor-geral da Microsoft Brasil, em 2000, e, de 2001 a 2005, 

corporate vice-president da Microsoft Corporation em Redmond, Washington, EUA. Foi 

igualmente administrador e vice-presidente executivo do grupo PT e presidente da comissão 

executiva da PTC entre dezembro de 2005 e setembro de 2007. Foi presidente da comissão 

executiva da ZON Multimédia (grupo de telecomunicações e média) entre 2007 e 2013. Exerceu 

igualmente as funções de presidente do conselho de administração e da comissão executiva da 

Unicre (pagamentos eletrónicos e cartões e crédito). Exerceu ainda o cargo de administrador não 

executivo da NOS SGPS (empresa resultante da fusão entre a ZON Multimédia e a Optimus), de 

2013 a 2015. 

Foi nomeado administrador não executivo da REN em dezembro de 2014 e indigitado para o 

lugar de Presidente da Comissão Executiva com efeitos a fevereiro de 2015 e eleito para o 

cargo de Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva na Assembleia 

Geral de 17 de abril de 2015. 

Ao longo dos anos deu o seu contributo em várias organizações, tendo sido no passado: 

membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra e do Conselho Geral da Porto 

Business School; Vice-Presidente da Câmara de Comércio Luso-Americana; membro do 

Conselho Português para o Investimento Estrangeiro; membro do conselho consultivo do 

Plano Nacional Tecnológico. Foi condecorado pelo Presidente da República português com a 

Comenda de Grande Oficial da Ordem do Infante D.Henrique pelos serviços prestados a 

Portugal; é frequentemente convidado como orador/moderador para fóruns nacionais e 

internacionais (conferências da indústria, do Governo, das universidades e de investidores). É 

titular de um certificado de corporate governance pelo Insead e frequentou o curso de 

Corporate Governance na Harvard Business School. 

 


