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Data de Nascimento: 3 de Dezembro de 1977 
 
Economia, Universidade Lusíada de Lisboa  
 
 
 

      
Carreira 

2016- à data (Grupo Sociedade Comercial Orey Antunes, Lisboa, Portugal) 
 Orey Financial Instituição Financeira de Crédito S.A  
 Orey Financial Instituição Financeira de Crédito S.A. – Sucursal em Espanha 
 Administrador e Gerente; 
 Acompanhamento e supervisão das áreas de Controlo Interno e dos processos de gestão de reclamações; 
 Responsável pela componente de Serviços ao Cliente na Sucrusal de Espanha da Orey Financial. 

        
2010- 2016 (Orey Capital Partners GP Sàrl, Portugal) 

 Director 
 Responsável da equipa de gestão com reporte ao Comité de Investimento e ao Conselho; 
 Monitorização dos investimentos e desenvolvimentos das oportunidades de investimento e desinvestimento; 
 Elaboração da avaliação dos investimentos, gestão dos processos de due dilligence e participação no processo negociaonal 

de M&A.  
 

       2006 –2010 (Orey Serviços e Organização, Lda, Portugal) 
 Director 
 Assistente do CFO e do Investor Relations acompanhando as comunicações ao mercado e elaborando os relatórios 

trimestrais e anuais de comunicação de resultados; 
 Responsável pelo Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo Orey com responsabilidade por preparação e comentário 

da informação de gestão, acompanhamento do processo orçamental e análise das iniciativas propostas. 
 

2002 – 2006 (Orey Financial SGPS, S.A, Portugal) 
 Sub-Director 
 Responsável pelo Controlo de Gestão do Grupo Orey Financial, assegurando a implementação dos sistemas de informação 

de gestão, análise dos requisitos de fundos próprios e demais indicadores regulatórios; 
 Acompanhamento do trabalho de auditoria externa nas componentes de auditoria financeira e de auditoria de controlo 

interno; 
 Responsável de Compliance, acompanhando a relação com os reguladores (Banco de Portugal e CMVM). 
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