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Dado s P e ss oai s  

 

Nasci a 23 de outubro de 1959, sou casado e tenho 4 filhos 

 

 
 

G est or  de  De sen vo l vimen t o e  C res cime n t o de  N egó cio s  

 

Sou um gestor experiente na área de Desenvolvimento e Crescimento de Negócios, hábil na criação de redes de 

comunicação com gestores, com apetência para a criação de planos de marketing eficientes. 

Tenho uma forte capacidade de decisão alicerçada na experiência profissional, transformando com habilidade 

potenciais clientes em consumidores. 

Possuo grande capacidade organizativa, com atenção ao detalhe, sendo capaz de criar “performances” de alta 

qualidade. Estou habituado a estabelecer prioridades e a delegar tarefas de forma eficiente. 

Considero-me um líder de equipas, motivando-as de forma entusiasta para atuar de forma prática, garantindo a 

prestação de um serviço de qualidade direcionado para a satisfação do cliente. 

Sou também um gestor criativo, adaptando as prioridades ao ambiente empresarial, mantendo uma atitude positiva 

e uma forte ética empresarial. 

 

Áreas de Excelência Profissional 
 
  
 

▪ Desenvolvimento de Negócios 

▪ Liderança e Motivação 

▪ Planeamento Estratégico 

▪ Grande Capacidade Comercial 

▪ Facilidade de Comunicação 

▪ Networking Comercial 

▪ Experiência Internacional  

 

▪ Compressão da Duração 

do Ciclo de Vendas 

▪ Capacidade de Conclusão 

do Negócio 

 
 
 

 

 
Experiência Profissional 

 
 
 
SEVEN2THREE CONSULTING, PORTO, PORTUGAL 2013 – PRESENTE 
SÓCIO, CONSULTOR E “EXPERT” EM DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 
▪ Criar e implementar estratégias de negócio que integrem estratégias comerciais e de marketing, de forma a 

atingir os objetivos empresariais.  
▪ Trabalhar coordenado com clientes com o objetivo de definir atuais e futuros modelos operacionais e a melhor 

forma de os atingir. 
▪ Gerir e sugerir alterações no foco da atividade empresarial, identificando e coordenando as necessidades dos 

clientes com os objetivos empresariais.  
▪ Apoiar a análise concorrencial, efetuando o “benchmarking” das soluções comerciais.  
▪ Apoiar a candidatura e correta execução de projetos baseados em fundos comunitários. 
▪ Apoiar a criação da PTMA – Marrocos, organização de comércio internacional. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
EURISKO – ESTUDOS PROJECTOS E CONSULTORIA SA, PORTO, PORTUGAL 2004 – 2013 
DIRETOR GERAL 
▪ Estabelecer objetivos, gerir as operações diárias, planear e coordenar a atividade dos recursos humanos 

internos (12 funcionários) e externos (variável entre 20 e 100 consultores) 
▪ Desenvolver e implementar estratégias de marketing, incluindo campanhas publicitárias 
▪ Promover o regresso a resultados líquidos positivos da empresa de consultoria, mudando o foco dos negócios 

para grandes clientes, essencialmente entidades públicas em vez de PME´s, criando um relacionamento 
duradouro com essas entidades, baseado nas normas ISSO 9001, boas práticas laborais e aproveitamento dos 
fundos comunitários disponíveis. 

▪ Implementar estratégias inovadoras, que levaram à atribuição do prémio de “Boas Práticas” do Fundo Social 
Europeu - 2009 

 

CESAE – CENTRO DE SERVICOS E APOIO AS EMPRESAS, PORTO, PORTUGAL 1995 – 2004 
DIRETOR GERAL 
▪ Planear, coordenar e gerir as operações em duas áreas de atividade diferenciadas: Formação e Prestação de 

Serviços nas Tecnologias de Informação. Dirigir, treinar e motivar uma equipa de 80 funcionários internos e 
400 consultores. 

▪ Conseguir um crescimento superior a 10 vezes na atividade extra formativa da empresa entre 1995 e 2004, 
com a atribuição do “International Vision Award” pela “Executrain International”, devido ao crescimento, 
rentabilidade e criatividade demonstrados. 

▪ Obter o prémio “Melhor Empresa Portuguesa de Formação” pela “PC Guia” 
▪ Organizar e Planear a Conferência Internacional da “Executrain International” para os países da área EMEA 

(Europe, Middle East and Africa) em Viseu em 1999 
▪ Negociar e firmar o acordo com a “ElementK”, uma das maiores companhias de formação a distância do mundo, 
▪ Gerir diversos programas de formação, incluindo a formação obrigatória para 13.000 “TOC´s” – Técnicos 

Oficiais de Contas – durante um período de 3 meses em 2002. 
 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR: DIRETOR GERAL E COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DO  CESAI – CENTRO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA (1986-1994), CONSULTOR DE PLANEAMENTO NA SONAE (1986), DIRETOR DE 

MARKETING NOS INVICTOS, SUPERMERCADOS DO NORTE (1983-1985) E  DIRETOR FINANCEIRO  NA SOCIEDADE TÉCNICA 

DE ARTES GRÁFICAS (1982). 
 

 

 
Formação & Treino 

 
 

Master of Business Administration, University of Bath, UK (1983) 
Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia, Universidade do Porto, Portugal 
General Manager Training, Executrain”, Atlanta, USA (1998) 
Curso complete do ALI – American Language Institute do Porto (1982) 
5º Ano do Institut Français de Porto 

 
 

Formação Recente - 2020 
 

Introduction to Negotiations by Coursera/ Yale University 
Foundations of the Music Business by Coursera/Berklee College of Music 
The Business of Health Care by Cousera/University of Pennsylvania 

 
 

Prémios Internacionais 
 

 
“International Vision Award” 1998 Executrain International 
Boas Práticas Fundo Social Europeu - 2009 

 

 



 
 
 

Cursos e Seminários Ministrados 
 

 
Responsável pelas cadeiras de Organização e Gestão, 3º e 5º anos, das licenciaturas em gestão da Universidade 
Portucalense (1990 – 1999) 
Formador de: Lotus 123, Symphony, Técnicas Comerciais Informatizadas 
Coordenador dos seminários: Gestão da Concorrência, Tecnologias de Informação para PME´s, Moderação de 40 
seminários no programa Prevenir – Redução dos acidentes de Trabalho 

 
Diversos 

Responsável e autor da banda desenhada “Tó e Kika”, reproduzida no jornal Público, bem como pelos jogos de 

computador com o mesmo tema, e do vídeo educacional “Tó e Kika – Não ao Acidente” a que foi atribuído o prémio 

“filme de qualidade” pelo Instituto Português de Cinema. 

Responsável pela elaboração de documentação entregue em 36 autarquias no âmbito do projeto “Certificar”, 

visando a implementação de certificação em qualidade e a implementação de programas de emergência interna. 

Responsável pela documentação elaborada para 8 setores industriais, no âmbito de saúde e segurança no trabalho 

no âmbito do projeto Prevenir. 

 

Atividades Desportivas 

 

Nadador do Clube Fluvial Portuense com diversas medalhas em estilo livre e costas. 

Campeão nacional de polo aquático pelo CDUP. 

Praticante de ténis de mesa federado pelo GDC Mabor e 4º classificado nos campeonatos nacionais universitários. 

Atleta de futsal federado, na 1ª divisão nacional pelo Cesae 

           

          Julho de 2020  


