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0. Sinopse
Álvaro Nascimento é professor auxiliar de Economia e Finanças na Católica Porto Business School, da
Universidade Católica Portuguesa – onde foi director, entre 2008 e 2013 – e membro da direcção da
Católica Luanda Business School. Em paralelo, desempenha cargos não executivos, como presidente do
Conselho Fiscal do Banco Carregosa, vogal do Conselho Fiscal da Unicer, administrador independente
da Euronext e director do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG). Entre 2008 e 2013, foi
presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e, antes disso, assessor do
Ministro da Educação do XIV Governo Constitucional, para assuntos económicos relacionados com a
reorganização da rede de escolas do ensino básico e secundário.
Doutorado em Finanças pela Cass Business School (Londres) e mestre em International Trade and
Finance pela Universidade de Lancaster (UK). Foi investigador na London Business School em assuntos
de regulação e concorrência e, tem interesses de investigação e publicações relacionadas com os
sectores financeiro e de telecomunicações. Enquanto consultor, foi economista líder em algumas das
maiores operações de M&A em Portugal, em assuntos relacionados com regulação e concorrência, e
esteve envolvido em múltiplos projectos para a Autoridade da Concorrência, a Entidade Reguladora da
Saúde e a ANACOM, entre outros. É regularmente convidado para proferir comunicações em seminários
e conferências para audiências profissionais em assuntos relacionados com avaliação de activos e gestão
de riscos, governança corporativa, e regulação dos sectores financeiros e de telecomunicações.
Como director da Faculdade de Economia e Gestão, assumiu a seu cargo a direcção da Católica Porto
Business School, tendo iniciado o processo de acreditação pelas agências AMBA e EQUIS e lançado as
bases para a internacionalização. Mobilizou escolas de negócios da rede de universidades Católicas no
mundo da lusofonia em torno do MBA Atlântico, um projecto de MBA destinado a formar e preparar
quadros empresariais vocacionados para o mundo global dos negócios. Em 2012, o movimento daria
origem à criação formal da Católica Business Schools Alliance entre as Universidades Católicas no Porto
e em Luanda, a que se encontram também associados o Rio de Janeiro (Brasil), Beira (Moçambique) e
Macau (China).
Mais recentemente, tem vindo a dinamizar um projecto “universidade-empresa” que pretende avaliar o
impacto dos modelos de organização e das práticas de gestão no desempenho empresarial, com um
interesse específico nas implicações que daí decorrem para a inovação e para o acesso ao financiamento.
Contando com o envolvimento de uma equipa multidisciplinar e em estreita articulação com a formação
executiva da Católica Porto Business School, o projecto pretende inovar nos métodos de ensino da
gestão, envolvendo as empresas na discussão de experiências e na aprendizagem mútua, numa
plataforma universidade–empresa pioneira.
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1. Formação Académica
2003/2005 PhD in Banking and Finance
Cass Business School, City University | Londres, Reino Unido

1991/ 1992 Master of Science in International Trade and Finance
The Management School, Lancaster University | Lancaster, Reino Unido

1984/ 1989 Licenciatura em ECONOMIA
Faculdade de Economia do Porto | Porto, Portugal

2. Formação Executiva
2015

The Corporate Entrepreneur
Stanford Graduate School of Business, Palo Alto, US.

2013

Making Corporate Boards More Effective
Harvard Business School, Boston, US

2013

International Deans Programme
EFMD and ABS, Istanbul, Turkey; Frankfurt, Germany; and Singapore

2010

Stanford Executive Program
Stanford Graduate School of Business, US.

3. Experiência Profissional
Na vida profissional acumula a experiência na vertente académica e no mundo empresarial. Foi director
da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, onde também dirigiu o programa de
mestrado em Finanças e vários programas de formação de executivos. Actualmente, está empenhado
no desenvolvimento do MBA Executivo e da Católica Business Schools Alliance. No sector financeiro,
iniciou a carreira como analista de mercados e investimentos financeiros, no BPI, e foi chairman da Caixa
Geral de Depósitos. Ultimamente, ocupa cargos de administração e direcção não executivos em algumas
empresas.

Actividade Docente
Tem a seu cargo e lecciona disciplinas nas áreas de economia e finanças, com um enfoque nas matérias
de concorrência, regulação e mercados financeiros, nos primeiro e segundo ciclo de estudos
universitários – i.e., licenciaturas e mestrados – e na formação avançada de executivos.

2016/...

Professor Convidado
Faculdade de Economia e Gestão (FEG), Universidade Católica de Angola (UCAN), Luanda,
Angola

2006/...

Professor Auxiliar
Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Gestão/ Católica Porto Business
School, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal

1992/2006 Assistente
Grupo de Economia da Faculdade de Economia e Gestão (FEG)/ Católica Porto Business
School (CPBS), Universidade Católica Portuguesa (UCP), Porto, Portugal

1989/1991 Assistente-Estagiário
Faculdade de Economia do Porto (FEP), Universidade do Porto (UP), Porto, Portugal

1988/1989 Monitor
Faculdade de Economia do Porto (FEP), Universidade do Porto (UP), Porto, Portugal
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