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Junho de 2014 à atualidade

Gestor
Inforauto – Gestão Automóvel, Unipessoal Lda., Lisboa (Portugal)
▪ Responsável pela gestão global da empresa, tendo como funções operacionais (B2B e B2C) a
gestão, consultoria e mediação na área automóvel, nomeadamente de compras e vendas de
veículos automóveis, financiamentos, seguros, serviços de pós-venda, peças, acessórios e
alugueres.
Distribuição Automóvel (consultoria)

Diretor Geral / Vogal Conselho de Administração
Dezembro de 2006 a Junho de 2013

Grupo Sorel – Stand Moderno, S.A., Lisboa (Portugal)
▪ Responsável pela gestão operacional da empresa.
Distribuição Automóvel

Janeiro de 2011 a Junho de 2013

Assessor da Administração para a área do Pós-Venda
Grupo Sorel, Lisboa (Portugal)
▪ Negociação e interlocução com os grandes players privados e públicos a operar na indústria
automóvel, nomeadamente companhias de seguros, gestoras de frota, entidades públicas e suas
similares.
Distribuição Automóvel

Coordenador Área de Financiamentos e Seguros
Março de 2001 a Novembro de 2006

Grupo Sorel, Lisboa (Portugal)
▪ Gestão de equipa de 9 (nove) Gestores de Negócios, especialistas na venda de produtos e serviços
na área dos financiamentos e seguros;
▪ Negociação e interlocução com as empresas financeiras e companhias de seguro.
Distribuição Automóvel

Junho de 1998 a Fevereiro de 2001

Gestor de Negócios
Grupo Sorel – Sorel Comercial, S.A./Garagem Auto Riviera II, S.A., Lisboa (Portugal)
▪ Gestão e responsabilidade da área de financiamentos e seguros nas concessões Opel e Hyundai
do Grupo Sorel.
Distribuição Automóvel

Curriculum Vitae

Dezembro de 1997 a Maio de 1998

Vendedor
Grupo Sorel – Licar/Sorel Comercial, S.A., Lisboa (Portugal)
▪ Vendedor de automóveis da marca Opel, efetuando trabalho de prospeção no exterior e
atendimento no salão de vendas.
Distribuição Automóvel

Novembro de 1996 a Abril de 1997

Técnico Estagiário de Recursos Humanos
Hoechst, S.A., Sintra (Portugal)
▪ Estágio efetuado nas áreas do recrutamento, seleção, descrição e avaliação de funções.
Indústria Farmacêutica

1993 a 1996

Vendedor
Mendal, S.A., Lisboa (Portugal)
▪ 3 (três) anos como vendedor especializado em motociclos e veículos comerciais.
Distribuição Automóvel e Náutica de Recreio

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Setembro de 2005 a Outubro de
2006

MBA - Master em Gestão de Empresas
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
▪ Classificação final de 16 (dezasseis) valores;
▪ Aquisição de competências para o exercício de funções de gestão de elevada responsabilidade nas
organizações. Formação atualizada num conjunto diversificado de matérias relevantes para uma
moderna gestão de empresas privadas ou públicas.

1994 a 1998

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
▪ Aquisição de competências para o exercício de quaisquer funções de gestão de recursos humanos,
incluindo funções de direção e de projetos globais na área dos recursos humanos.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Conferências
Seminários
Distinções e Prémios

▪ Participação em diversos seminários, fóruns, conferências, apresentações e ações de formação.
▪ Galardoado com o prémio de melhor Gestor de Negócios em Portugal no ano 2000 (prémio
atribuído por Sofinloc – Banco Finantia).
▪ Durante o período de gestão da Stand Moderno, S.A. foi também diversas vezes conquistado o 1º
lugar no índice de satisfação dos clientes na região de Lisboa bem como, por diversas vezes, foi
obtida a melhor performance de vendas na região de Lisboa.
▪ Participação como membro da direção da ACOFOR – Associação dos Concessionários Ford em
Portugal, no ano de 2010;
▪ Assessement para Diretores Operacionais de concessionários do grupo PSA (Peugeot e Citroën)
tendo obtido o resultado de recomendação para o desempenho da função.

