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Duarte Maia de Albuquerque d’Orey 
(Presidente) 

 
Data de Nascimento: 19 de Março de 1971 
 
Administração e Gestão de Empresas, Universidade Católica de Lisboa 

 
 
 
 

 
Carreira 
      2003 – à data (Grupo Sociedade Comercial Orey Antunes, Lisboa, Portugal) 

 Presidente do Conselho de Administração e Administrador Delegado 
 Definição da estratégia do Grupo Orey; 
 Coordenação do Plano Estratégico; 
 Execução financeira da estratégia de negócio; 
 Identificação de oportunidades de crescimento orgânicon e inorgânico; 
 Definição de políticas de Recursos Humanos de longo prazo.  

 
               2005 

 Aquisição de uma sociedade de corretagem com vista ao lançamento da plantaforma online Orey iTrade (plataforma 
lançada em Espanha em 2008).  
 

              2003 – 2006  
 Reestruturação profunda de todo o Grupo Orey com introdução de medidas e procedimentos de gestão mais modernos; 
 Preparação para o crescimento através do aumento de capitala e emissão de obrigações convertíveis; 
 Crescimento orgânico através da aquisição de empresas na área de Transportes e Logística, com especial relevo para a 

Agemasa (operador portuário em Bilbao). 
 

              2007  
 Criação, em colaboração com o Governo Português, do primeiro fundo de investimento florestal. 

 
              2008 – à data 

 Enfoque nas áreas financeiras, gerindo as participações não-financeiras de um fundo de private equity e o crescimento 
internacional no Brasil e na Ibéria, orgânico e inorganicmente.  
 

      1999 – 2003 (Orey Financial SGPS, S.A, Portugal) 
 Administrador Delegado e Acionista Fundador 
 Em 1999, criou o First Portuguese Opportunity Fund, o primeiro Hedge Fund em Portugal, em parceria com GLG (atual Man 

Group), introduzingo investimentos alternativos com uma nova classe de ativos no mercado Português; 
 Introduz no mercado naional os fundos de investimento sobre direitos de jogadores de futebol, com a criação do First 

Portuguese Football Platers Fund, um conceito inovador que dava acesso aos investidores, e uma classe de ativos somento 
disponível para clubes de futebol.  

 
      1997 – 1998 (Banco Mello de Investimentos) 

 Responsável pela área de Tesouraria Integrada do Grupo José de Mello (Banco Mello de Investimentos, Banco Mello Lisboa, 
Paris, SEFM e Banco Mello Luxemburgo) 

 
      1995 – 1996 (Grupo Banco Mello/ União de Bancos Portugueses) 

 Responsável de Tesouraria e Sala de Mercados 
 Inica carreira como co-responsável da mesa de derivados de taxa de juro. 

 
      1992 – 1994 (Citybank, Portugal) 

 Dealer de mercados monetários, mercados de capitais, derivados e divisas 
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