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Experiência profissional
Desde 2013

Celfocus CEO. Em meados de 2013, assumiu a liderança da Celfocus em exclusivo, expandindo
desde então a atividade da empresa para os mercados Europeus e ME, onde hoje exerce ~80% da
sua atividade, com revenues anuais de ~55Me. Nos últimos 3 anos tem desenvolvido e focado a
empresa em ofertas emergentes de Digital Transformation, Cognitive/AI, Intelligent Operations, Agile
Delivery and Continuous Integration.

Desde 2011

Administrador Novabase Business Solutions. Em 2012 assumiu a responsabilidade global da
Novabase Business Solutions, depois de ter sido responsável desde o quarto trimestre de 2010 por
conceber e coordenar um programa de reorganização desta área da Novabase. Esta reorganização
teve como objectivo focar a empresa nas suas principais ofertas de IT Consulting, orientadas a cada
um dos sectores de actividade onde a Novabase actua.

Desde 2000

Administrador Celfocus (joint-venture Novabase-Vodafone). Desde 2000 que integrou a
Celfocus, uma empresa do Grupo Novabase focada no desenvolvimento de soluções para o sector
de telecomunicações a nível nacional e internacional. Iniciou a sua actividade na empresa assumindo
primeiro a sua gestão operacional e mais tarde a administração da empresa. Atualmente a Celfocus
realiza 50% do seu volume de negócios fora de Portugal, em diversos países e geografias. Para além
de mercados emergentes (África e Médio-Oriente), onde começou a sua internacionalização, a
Celfocus tem vindo a consolidar a sua posição em mercados de Telecomunicações maduros
(Europa) e também mantido uma operação saudável em território Nacional, mesmo com o recente
contexto económico.

De 1999 a 2000

Dir área de Telecomunicações, Novabase Sistemas de Informação, SA. Iniciou a actividade na
Novabase com responsabilidades de desenvolvimento e coordenação de toda a actividade de IT
Consulting em clientes de Telecomunicações.

De 1996 a 1999

Dir Sistemas de Informação na Maxitel, Serviços e Gestão de Telecomunicações, SA. Desempenhou
diversas funções num ambiente de start-up de um operador de Telecomunicações quando da
liberalização do sector (rede fixa), tendo sido responsável pelo setup e operação de sistemas de
billing, customer service, ativação/instalação equipamento terminal em clientes.

Em 1993
De 1993 a 1996

Eng. Desenvolvimento (convidado), Siemens (Munique). Projeto redes computadores com
arquiteturas paralelas.
Dir Produção na Tecmic, Tecnologias de Microelectrónica, SA, onde coordenou a atividade de
desenvolvimento e produção de produtos e soluções dedicadas, sistemas de controlo industrial e
logística, software aplicacional para soluções verticais.

Formação Académica
De 1984 a 1989
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e Computadores
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa

