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CURRICULUM  VITAE 
 
 

Dados Pessoais 
MANUEL CARVALHO GOMES 
Data de Nascimento - 23.06.1950 
Morada 1: Rua Eng.º Armindo de Andrade, N.º 191, Luanda - Angola 
Morada 2: Estrada Nacional 8 – N.º 129 Cruz da Légua / 2480-100 Pedreiras - Portugal 
Telefones: +244927269320; +351964056248 
E-mail: mcgomes.cautio@gmail.com 
Skype: mcarvalhogomes 
Casado  
2 Filhos 
Línguas estrangeiras: Inglês falado e escrito e Francês razoável 

 
 
Habilitações Académicas 

 
Licenciatura em Finanças - Instituto Superior de Economia (1974 – 15 VALORES) 
 
Curso de Pós-Graduação em Direcção Económico-Financeira - Instituto Superior de Gestão (ex-

ISDRH) 
 

Síntese da Experiência Profissional 
 

Desde 2002: Sócio-gerente da CAUTIO – Serviços de Gestão e administrador de empresas 
Desde 2007: Sócio-gerente da CONSENSO – Valorização do Capital Humano 
Desde 2004: Administrador do Grupo Almedina (editores e livreiros) (Portugal / Brasil) 
Desde 2007: Presidente do Conselho de Administração da Constrangola – Sociedade Angolana 

de Construções, S.A. (Benguela) 
Desde 2008: Partner da GTL – Consultoria e Serviços Técnicos, S.A. - Luanda 
Desde 2009: Assessor do Ministro dos Transportes de Angola 
Desde 2012: Assessor da Ministra da Indústria de Angola 
Desde 2011: Membro do Grupo de Acompanhamento e Gestão o Novo Aeroporto Internacional 

de Luanda 
Desde 2012: Membro do Grupo de Trabalho para a Deslocalização dde Empresas da Europa 

para Angola – Ministério da Economia (em represenrtação do Ministério da 
Indústria) 

2010-2012: Assessor da Ministra da Comunicação Social de Angola 
 
2008 – 2010: ACCENSUS, Gestão e Tecnologia, S.A. (Angola) 
Funções: Administrador 
 
1997 – 2006: IBERSCAL Consultores, Lda 
Funções: Gerente 
 
1989-2001: IBERCONSULT, Formação e Consultadoria SA. 
Funções: Presidente do Conselho de Administração e Responsável pela Unidade de Negócios 

Advisory Business Services 
 
1999-2001: ACTO – Desenvolvimento Regional e Local, Lda 
Funções: Gerente 
 
1998-2001: IBERPROMO – Promoção de Negócios, Lda 
Funções: Gerente 
 
1986-89: Fábrica de Confecções Capercamis 



 

Pág.2 /5 

Funções: Sócio-Gerente 
 
1982-83: GOING - Grupo de Organização, Informática e Gestão 
Funções: Sócio-Gerente 
 
1981-86: Ministério da Indústria de Angola 
Funções: Consultor 
 
1974 – Adjunto do Secretário de Estado do Abastecimento e Preços – Ministério da Economia, 

Portugal 
 
1974-82: AGA - Administração Geral do Açúcar e do Álcool, EP 
Funções: Director Administrativo e Financeiro 
 
1973-74: - Ministério do Comércio – Portugal 
Funções: Técnico de Exportação do Fundo de Fomento de Exportação (actual AICEP) 
 
1971-73: Serviço de Estatísticas do Ministério do Trabalho 
Funções: Técnico de Estatística 
1970-71: Tempos e Métodos nos Têxteis – Fábricas Barros 
Funções: Técnico de Produtividade 

 
Experiência Relevante 
 
Desde 1986 
Gestor e Administrador de empresas nos sectores da consultoria, indústria têxtil, trading internacional, 
edições e livrarias e construção civil. 
1974-1986 
Experiência como técnico e consultor em Governos e Comissões Governamentais, com destaque para 
adjunto do Secretário de Estado de Abastecimento e Preços, em Portugal, e consultor do Ministério da 
Indústria de Angola para investimento estrangeiro, transferência de tecnologia, avaliação de projectos 
de investimento e de assistência técnica e desenvolvimento industrial. 
Desde 1989 
Consultor especializado em Estratégia e Desenvolvimento Organizacional de empresas, grandes e 
médias, com particular destaque para os sectores de: 
 

� Aviação civil (desenho da macro – estrutura da companhia aérea nacional, reestruturação 
das suas áreas comercial, financeira e operações de voo e turnaround da manutenção de 
aviões);  

� Energia e petróleos (plano estratégico e de desenvolvimento organizacional para a 
introdução e implantação do gás natural em Portugal; plano de investimentos a médio 
prazo, para o desenvolvimento industrial da empresa nacional de petróleos e plano de 
garantia da qualidade do gasóleo; apoio regular a workshops de reflexão estratégica com 
os Quadros Superiores de uma grande multinacional de energia, instalada em Portugal); 

� Serviços financeiros (diversos projectos de fusão e desenvolvimento organizacional de 
entidades financeiras, integradas no sistema de crédito agrícola português; estratégia e 
reorganização de corretoras de seguros; criação de uma empresa de renting de veículos 
pesados); 

� Vinhos e bebidas, distribuição alimentar (desenvolvimento estratégico e organizacional de 
uma empresa de vinhos portuguesa, seguido de mandato para coordenar a sua política de 
fusões e aquisições; desenvolvimento estratégico de distribuidoras de peixe e mariscos; 
reestruturação societária de um grupo empresarial de distribuição, nos Açores, com 
distribuição alimentar – hiper e supermercados – e não alimentar – electrodomésticos, 
móveis, bazar, etc.) 

� Telecomunicações (vários projectos de apoio à mudança no maior operador nacional de 
telecomunicações e desenho organizacional inicial de um novo operador; apoio à gestão 
num instalador de telecomunicações); 

� Construção civil (vários projectos de estratégia, de reestruturação e organização de 
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empresas de construção civil, betão e inertes, materiais de construção e máquinas para 
construção, bem como, da maior empresa concessionária de auto – estradas, em 
Portugal); 

� Transportes (plano estratégico e reestruturação organizacional do importador e 
concessionário “Volvo”, desenvolvimento estratégico e consolidação financeira de 
concessionários “Renault”, apoio estartégico e à gestão de concessionário MAN, estratégia, 
organização e estudo de viabilidade técnica, económica e financeira do sistema de 
transportes marítimos por cabotagem e fluviais - Angola); 

� Indústrias (têxteis, químicas, de madeira, mobiliário e floresta, mobiliário de escritório, 
sucatas, metalomecânica e fundição, curtumes, frio e ar condicionado, vidro e iluminação, 
plásticos, alimentares, extracção e serração de pedra e outras (vários projectos de 
reestruturação organizacional, de recuperação e modernização e de turnaround); 

� Serviços às Empresas (diversos projectos de certificação da qualidade, pelas normas ISO 
9000; desenvolvimento estratégico e organizacional de empresas de Trabalho Temporário 
e Call-Centers, empresas de animação e lazer, empresas de segurança e equipamentos 
contra incêndios); 

� Resíduos sólidos (projectos de implementação de sistemas e tecnologias de informação, 
controlo de gestão e aconselhamento de gestão) 

� Ensino (projecto e plano de negócios para a criação de um Colégio privado de alta 
qualidade – ensino pré-primário, básico e secundário; reestruturação de serviços 
administrativos e financeiros de Escolas Profissionais, apoio à gestão de um Grupo de 
Ensino Superior privado); 

� Comércio (gestão e consultadoria estratégica e organizacional em áreas diversas como 
distribuição retalhista e grossista livreiros, bens alimentares, materiais de construção e 
comércio internacional de bens industriais, venda e montagem de material de 
climatização, rede retalhista e importadora de calçado, idem de artigos para o lar); 

� Comunicação Social (reestruturação da agência de notícias em Portugal; estratégia e 
controlo de gestão nas empresas públicas de comunicação social em Angola)  

� Corporate Finance (vários projectos de fusões & aquisições de empresas, introdução de 
capital de risco e restruturação societária de grupos empresariais, nomeadamente, nos 
sectores do retalho automóvel, distribuição alimentar, indústria transformadora, logística e 
transportes, edição e retalho livreiro, call centers; negociação de contratos de concessão 
no ramo ferroviário); 

� Hotelaria e Turismo (planos estratégicos para diversos hotéis, turismo de habitação e 
instalações para eventos); 

� Empresas Familiares (elaboração de vários Protocolos Familiares visando a Sucessão nas 
respectivas empresas e regulação das relações Família / Empresa Familiar; papel de 
Mentor de jovens Sucessores integrados nos Conselhos de Administração); 

� Simultaneamente, formador para a Alta Direcção, em temas de estratégia, organização, 
corporate governance e qualidade, para grandes empresas. 

 
 
Desde 1998 
Consultor a nível de Associações Empresariais e òrgãos da Administração Local, com particular 
destaque para os seguintes tipos de intervenções: 
 

� Planos Estratégicos para Associações Empresariais; 
� Estudos de Estratégia Empresarial para Regiões; 
� Estudos Sectorias Regionais; 
� Estudos de Caracterização Empresarial Regionais; 
� Estudos de Localização de Aterros Industriais; 
� Criação e organização de Plataformas Logísticas 
� Organização de Congressos Empresariais Regionais; 
� Project Management de Programas de Investimento Regionais de grande dimensão, nas 

áreas do turismo, lazer e cultura e parques industriais; 
� Planos de Negócio para Parcerias Público – Privadas, em particular Áreas de Localização 

Empresarial; 
� Licenciamento de Áreas de Localização Empresarial 
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� Elaboração de candidaturas a Programas de Quadros Comunitários de Apoio (Programas 
Operacionais Regionais) 

� Elaboração de candidaturas a Fundos Europeus nos domínios da Economia Social, 
Emprego, Cultura, Clusters Industriais e Cooperação Inter-Regiões Europeias 

 
1974 – 1982 
Director Financeiro da AGA – Administração Geral do Açúcar e do Alcool, responsável pela negociação, 
contratação e gestão de grandes empréstimos internacionais, junto dos principais bancos dos EUA e 
Europa. 
 
1970 – 1974 
Técnico nas seguintes especialidades: (i) produtividade industrial, na indústria têxtil, (ii) estatística de 
emprego, na agência governamental portuguesa, especializada no tema e (iii) e técnico de exportação 
de vinhos e bebidas portuguesas, em especial para o Brasil e outros Países da América Latina, no 
âmbito da agência governamental responsável pelo comércio exterrno português. 

 
 

 
 

Funções Docentes 
 

1975-83: Assistente Convidado do ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa - Lisboa - Cadeiras de «Economia de Empresa» e «Análise e Gestão 
Financeira» 

 
1983-86: Professor Convidado da Faculdade de Economia de Luanda (cadeira de “Análise de 

Projectos de Investimento”), membro do Conselho Científico e do Conselho 
Pedagógico desta Universidade. 

 
1969-70:Monitor em salas de estudo da Telescola (ensino à distância) 
 
 

Formação Complementar 
 

 - Curso de Marketing - Associação Industrial Portuguesa 
 - Auditoria de Contas - TEA - CEGOC - Madrid 
 - Finantial Modelling - P.E. Consulting Group - Londres 
 - Seminário sobre Contabilização da Inflação - SEMAP 
 - Informática de Gestão - SEMAP 
 - Seminário sobre Simulação de Gestão - CIFAG 
 - Estratégia Financeira Assistida por Computador 
 - Sistemas de Informação de Gestão - APEC 
 - Internacionalização da Empresa - IESE - Barcelona 
 - Strategic Planning Course- MCE - Bruxelas 
 - Efective Presentation Skills - MCE - Portugal 
 - Total Quality Management Course- MCE - Bruxelas 
 - Organizational Renewal - MCE - Londres 
 - Logistics and Supply Chaine Management - MCE - Bruxelas 
 - Business Process Reengineering - MCE – Bruges 
     -          Formação de Formadores 
 
 
 

 
Outras Referências 

 
Desde 2013: Embaixador de Negócios da NERLEI em Luanda 
1992-2000: \Membro da FBN - Family Business Network 
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1992-1994: Membro da APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade 

 
1979-80:  Membro da Comissão de Financiamento do Sector Empresarial do Estado 

 
1975-77:  Membro da Comissão Nacional de Normalização Contabilística, que  
                     elaborou o primeiro Plano Oficial de Contabilidade em Portugal 
 
 

Honoríficos: 
(Anteriores) Membro do Conselho Empresarial Bilateral Roménia – Portugal (AIP) 

Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Setúbal 
Membro do Conselho Consultivo da Escola Superior de Gestão do IPS 
Membro da Orden Del Camino de Santiago (Galiza) 
Membro da Confraria de Vinhos da Bairrada 

 Membro da Casa do Concelho de Castanheira de Pêra (Lisboa) 
 

Comunitários: 
(Anteriores)        Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Saúde e Bem–Estar em Cruz da                  

Légua 
Presidente do Conselho Fiscal da AC Mós - Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Porto de Mós 
 
Membro da Direcção da ADLEI – Associação de Desenvolvimento de Leiria 

 
Membro da Ordem dos Economistas – Cédula nº 159 
 
Certificado de Aptidão Profissional (CAP) N.º 1255/2006 

  


