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CARLOS CARVALHO 

 

O Carlos é Managing Partner na Fingeste e Partner na M&A Worldwide. Tem mais de 

20 anos de experiência em Gestão, Corporate Finance, Business Development, 

Mercados Internacionais, Estratégia, Retalho, e Serviços Financeiros. Coordenou 

vários projetos de Corporate Finance em Portugal, Espanha, Angola, França, 

Inglaterra, Polónia e EUA. 

Possui uma sólida experiência executiva, tendo sido assessor, consultor e consultor 

associado de várias empresas em vários setores de atividade. Foi CFO na Precision 

Iberia, exerceu ainda cargos de direção nas áreas Financeira, Expansão, 

Desenvolvimento, Supply Chain e controlo de gestão em várias empresas. 

Tem formação no INSEAD em M&A e Corporate Strategy, formação em Risk 

Management and Valuation pela Universidade da Colômbia, MBA em Finanças pela 

Universidade de Católica, é licenciado em gestão pela Universidade Lusíadae 

membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. 

 

 

 

 



EUNICE MARQUES 

 

A Eunice é Consultant Analyst e Marketing Officer na Fingeste. Tem formação e 

experiência na área e uma constante attitude de problem solving. Tem experiência 

em business planing, análise financeira, controlo de gestão, gestão de clientes e 

assessoria em recursos humanos. 

Esteve ligada a projectos de restruturação de empresas e assessoria em processos 

de tomada de decisão. A Eunice tem uma atitude empreendedora e 

relevante competência em marketing e marketing digital. Passou por organizações 

como a Leroy Merlin e a Revitalizar. 

Possui Licenciatura em Gestão e um Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

pelo ISEG. 

 

LUIS ALMEIDA 

 

O Luis é Manager na Fingeste e responsável por projetos de elevada complexidade 

do ponto de financeiro, com mais de 25 anos de experiencia nas areas financeira, 

banca, fundos investimento e farmacêutica e tem ainda experiência em 

multinacionais.  

Possui uma sólida experiência em funções executivas na área financeira, tendo sido 

diretor financeiro na GERMED Farmacêutica, Controller-Financeiro e Comercial no 

Grupo ANTRAL-CIPAN, SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, sub-inspetor de 



Auditoria Interna na Caixa Geral de Depósitos e Controller na Caixa Imobiliário - 

SGII.  

O Luis tem uma MBA em Gestão de Empresas, tem Licenciatura em Gestão pelo 

ISCTE várias formações em fiscalidade empresarial e é membro da Ordem dos 

Contabilistas Certificados. 

 

 

NUNO MADEIRA 

 

O Nuno é Manager na Fingeste. Tem mais de 20 anos de experiência executiva em 

multinacionais nos setores da IT, Telecomunicações, Construção e 

Engenharia tendo estado envolvido e coordenado várias negociações de M&A, 

vários projetos de Tecnologias de Informação e vários projetos debusiness 

development de Operadores de Telecomunicações.  

Possui uma sólida experiencia em cargos executivos, comerciais, project 

management e gestão de equipas em ambiente multinacional.  

Tem um MBA no ISCTE, Curso Geral de Gestão na U. Nova. Licenciado em 

Engenharia. 

 

 

 



 

JOÃO SAMPAIO 

 

O João é Associate Partner na Fingeste, com mais de 20 anos de experiência em 

mercados internacionais, multinacionais de Tecnologias de Informação, 

Telecomunicações e Ciber Segurança. Coordenou vários projetos de M&A em 

Portugal, México, Dinamarca, Itália e China.  

Possui uma vasta experiência em cargos executivos, tendo sido Director da Vodafone 

Portugal, Administrador da Jazztel Portugal e Espanha, Director Geral da Partblack e 

Reditus Business Services e Vice Presidente de Vendas Internacionais da Panda 

Security, função na qual geriu e desenvolveu mais de 45 mercados.  

Tem uma Pós Graduação em "Gestão de Empresas de Telecomunicações" pelo IE, 

um MBA pela Universidade de Witwatersrand. Foi professor convidado, da 

Universidade Moderna, para as cadeiras de "Modelos de Organização Comercial" e 

"Técnicas de Vendas", do 5 ano de Gestão de Empresas. 

 


