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– Sociedade de Avaliação Estratégica e Risco, Lda Sócio-Gerente e Presidente da SaeR 
Presidente da Companhia Portuguesa de Rating, SA. 

em diversos cursos de pós-graduação, coordenando disciplinas nas áreas Docente Universitário 
de Estratégia e Competitividade. 
 

Percurso Académico 

 Licenciado em Finanças, Instituto Superior de Economia, Univ. Técnica de Lisboa (actual ISEG)  
 Master Class em Strategic Change, Universidade de Oxford – Templeton College. 
 Master Class em E-Business Strategy, London Business School. 
 Revisor Oficial de Contas. 

 

Experiência Profissional 

 Membro da organização internacional PricewaterhouseCoopers, durante 24 anos, tendo sido 
partner de Auditoria e Managing Partner responsável pelos Serviços de Consultoria Estratégica 
e de Gestão, em Portugal. Foi membro do Management Board Internacional da 
PricewaterhouseCoopers Consulting para o EMEA – Europa, Médio Oriente e África - Cluster 
Mediterrânico. 
 

 Presidente Executivo da Companhia Portuguesa de Rating, desde 2004, tem estado envolvido na 
avaliação e notação de rating de algumas das maiores empresas de referência nacionais. 
 

 Responsável da SaeR, desde 2002, e Presidente, desde 2010, tem responsabilidades técnicas 
directas nas área de Geopolítica e Prospectiva,  de Estratégia e Competitividade e  de Finanças e 
Risco. Desenvolveu, entre outros, vários estudos de estratégia e prospectiva para sectores 
estrurantes da economia portuguesa, para algumas cidades e regiões, bem como para empresas 
e grupos nacionais, tendo sido o principal responsável por avaliações estratégicas e planos de 
negócio de vários projectos de investimento, nacionais e internacionais, considerados 
estruturantes para o país.   
 

Entre outros, foi co-responsável, com o sócio fundador da SaeR, Prof. Ernâni Lopes, por alguns 

projectos considerados estruturantes para a Economia Portuguesa, nomeadamente: 

- o estudo “Reinventando o Turismo em Portugal-Estratégia de Desenvolvimento no I 
Quartel do Séc. XXI”,  

- um conjunto de estudos, sobre domínios estratégicos da Economia Portuguesa, 
elaborados em parceria com o Semanário Sol sob o lema “Portugal: Desafios nos Alvores 
do Sec.XXI”; 

- o estudo “O Hypercluster da Economia do Mar-Um Domínio de Potencial Estratégico 
para a Economia Portuguesa”. 

 


