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FORMACIÓN
Mestre em Administração de Empresas (MBA) 
pela Universidade de Strathclyde.

Curso de Economia - Universidade Eduardo 
Mondlane.

Cursos específicos de problemáticas de 
empresas familiares; Certificação em SAP/HR; 
Modelização de Processos; Desenvolvimento 
de Planos de Melhoria; Competências de 
Consultoria, Liderança; Gestão de Projectos; 
Planeamento do Desenvolvimento de 
Empresas de Pequena Escala.

Antes de ingressar na UNILCO trabalhou em 
empresas multinacionais -. Capgemini, Ernst & 
Young, T&B Consult, desenvolvendo projectos 
nacionais e internacionais, para empresas 
familiares e outras não familiares, em diferentes 
sectores de actividade – indústria: têxtil, 
telecomunicações, petróleos, seguros, química, 
entre outras e para o Sector Público. Destacam-se 
algumas das actividades desenvolvidas:

Gestão de projectos de alinhamento da 
organização, revisão de processos 
administrativos e financeiros, recursos 
humanos e de logística.

Implementação de soluções de sistemas de 
informação de gestão de recursos humanos.

Definição e implementação de modelos de 
estrutura, com definição de funções, processos 
e respectivos manuais de suporte ao 
funcionamento da organização.

Definição de planos estratégicos e respectivos 
mecanismos de acompanhamento suportados 
por indicadores de gestão.

Avaliação e monitorização de projectos sócio 
económicos em vários domínios de actividade.
Possui experiência empresarial, tendo sido 
directora de empresas têxtil e de confecção de 
vestuário.

SITUACIÓN ACTUAL

Consultora Sénior da UNILCO Consultores de 
Empresas Familiares, onde entre outros, tem 
vindo a desemvolver projectos com Famílias 
Empresárias nomeadamente:

Protocolos Familiares em famílias numerosas, 
detidas por fundadores ou gerações seguintes,
para estabelecer as regras de trabalho, de 
comportamentos, de propriedade, entre outras, 
de acordo com as necessidades específicas da 
Família Empresária.

Elaboração de Planos de Sucessão da 
Liderança, envolvendo o sucedido e o sucessor 
para definir, face à visão que a Família tem 
para o seu património empresarial, o perfil do 
sucessor, as acções a desenvolver para 
assegurar a transição geracional mais 
adequada, as principais responsabilidades dos 
intervenientes e a respectiva calendarização.

Desenho de modelo empresarial futuro, 
definindo as funções, a responsabilidade dos 
vários órgãos de governo.

Desenho e implementação de sistemas de 
avaliação do desempenho para Empresas 
Familiares, tendo e atenção os princípios e 
valores da Família Empresária.

Realização de seminários sobre as várias 
temáticas específicas das Empresas Familiares.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
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