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M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
Nome  Durão

Morada  Rua do Sol, n 89 1.Dto

Telefone  +351 92 7421701 (PT)

Móvel (mCel)  +258 

Correio electrónico  antonio@come4business.com

Nacionalidade  Portuguesa
Data de nascimento  09.07.1969

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL + 

RELEVANTE 
  

• Datas (de – até)     Janeiro de 2010 até HOJE
• Nome e endereço do empregador  Come4Business, Lda

• Tipo de empresa ou sector  ITech, Web Based & Tecnologia
• Função ou cargo ocupado  Administrador Executivo

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 

 Gestão de processos estratégicos, parcerias, formação para 
especiais

• Datas (de – até)  Abril de 2010
• Nome e endereço do empregador  Reprotec 

• Tipo de empresa ou sector  Informática e Tecnologia
• Função ou cargo ocupado  Responsável pela Formação para 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 

 
 

Coordenador de Palestras para membros de cargos públicos da cidade de Mindelo, 
nomeadamente da ADEI (Drª Carina)

• Datas (de – até)  Janeiro de 2010 
• Nome e endereço do empregador  Ministério da Indústria e Comércio / Ar Broadcasting

• Tipo de empresa ou sector  Público/Privado
• Função ou cargo ocupado  Director de Comunicação e Estratégia do projeto MADEINMOZAMBIQUE

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pela criação da VISÂO estratégica do projecto de longo
durante a EXPO
Triana e FARMAC.

   
   

• Datas (de – até)  Janeiro de 2009 
• Nome e endereço do empregador  2mil 

• Tipo de empresa ou sector  Papelaria e Livraria Escolar | Import/Export Material de Artes 
• Função ou cargo ocupado  Director de Marketing | Gerente

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 

 Responsável pela criação do conceito e expansão em rede. Já com 2 lojas em 2 anos. 
Negócio com 30% de crescimento ao ano

• Datas (de – até)  Desde Junho de 2001 até Dezembro de 2008
• Nome e endereço do empregador  Fiducial (Rede Internacional)

• Tipo de empresa ou sector  Contabilidade, Fiscalidade e Apoio aos Negócios
• Função ou cargo ocupado  Administrador 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pela gestão comercial e de 
formação das empresas nossas clientes 

Durão, António Manuel Ponte 

Rua do Sol, n 89 1.Dto – MAPUTO – MOZAMBIQUE 

351 92 7421701 (PT) 

+258 823 542 787 (MZ) 

antonio@come4business.com 

Portuguesa 
09.07.1969 

Janeiro de 2010 até HOJE 
Come4Business, Lda 
ITech, Web Based & Tecnologia 
Administrador Executivo 
Gestão de processos estratégicos, parcerias, formação para 
especiais. 

Abril de 2010 
Reprotec – Mindelo – Cabo Verde 
Informática e Tecnologia 
Responsável pela Formação para Executivos 
Coordenador de Palestras para membros de cargos públicos da cidade de Mindelo, 
nomeadamente da ADEI (Drª Carina). Palestrante! 

Janeiro de 2010 – Maio de 2010 
Ministério da Indústria e Comércio / Ar Broadcasting 
Público/Privado 
Director de Comunicação e Estratégia do projeto MADEINMOZAMBIQUE
Responsável pela criação da VISÂO estratégica do projecto de longo
durante a EXPO-MIM em Maio. Formador para TODOS os lojistas do Maputo Shopping, 
Triana e FARMAC. 

Janeiro de 2009 – HOJE em dia 
2mil – Livrarias | Papelarias | Artes 
Papelaria e Livraria Escolar | Import/Export Material de Artes  
Director de Marketing | Gerente 
Responsável pela criação do conceito e expansão em rede. Já com 2 lojas em 2 anos. 
Negócio com 30% de crescimento ao ano. 

Desde Junho de 2001 até Dezembro de 2008 

Fiducial (Rede Internacional) 
Contabilidade, Fiscalidade e Apoio aos Negócios 
Administrador – Consultor 
Responsável pela gestão comercial e de marketing da empresa. Coordenador de 
formação das empresas nossas clientes – mais de 150. Consultor em Estratégia 

Gestão de processos estratégicos, parcerias, formação para executivos e projectos 

Coordenador de Palestras para membros de cargos públicos da cidade de Mindelo, 

Director de Comunicação e Estratégia do projeto MADEINMOZAMBIQUE 
Responsável pela criação da VISÂO estratégica do projecto de longo-prazo e palestrante 

MIM em Maio. Formador para TODOS os lojistas do Maputo Shopping, 

 

Responsável pela criação do conceito e expansão em rede. Já com 2 lojas em 2 anos. 

marketing da empresa. Coordenador de 
mais de 150. Consultor em Estratégia 
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Empresarial, Balanced Scorecard e Gestão de Projectos. 5 Prémios ganhos. 
 
 

• Datas (de – até)  Novembro de 1999 a Junho 2001 
• Nome e endereço do empregador  Grupo Fernando de Almeida SGPS [Empresas Wnet, Lda e Suprides – PN-CMI, Lda] 

• Tipo de empresa ou sector  Novas Tecnologias e Internet  
• Função ou cargo ocupado  Gerente e Director de Marketing 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsabilidade no Conselho de Gerência das empresas do Grupo que reportava à 
administração. Director de Marketing das supra citadas empresas onde definia todas as 
estratégias de marketing operacional para as diversas marcas que representávamos. 

 
• Datas (de – até)  Janeiro de 1992 a Outubro de 1999 

• Nome e endereço do empregador  Go-Informática e Grupo ENS – INFOS 
• Tipo de empresa ou sector  Novas Tecnologias 
• Função ou cargo ocupado  Director Unidade de Negócios Internet 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsabilidade a nível conceptual e estratégico  de projectos E-comerce.. Criador e fundador 
do portal IUPI. Na altura referenciado na comunicação social especializada. 
 

 
FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 
 
2008-  MBA em Gestão Estratégia – Universidade Aberta – Média 16 valores 
2009 - Tese de Mestrado – Balanced Scorecard  nas PME’s 

• Datas   De Outubro de 1993 a Setembro de 1998 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Licenciatura em Gestão, pela Universidade Lusíada Porto 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Recursos Humanos, Gestão Comercial, Marketing, Planeamento, Gestão de Projectos, 
Estratégia. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura. 

• Classificação obtida   Média de 13,8 valores 
 
 

     FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
• Data  Dezembro de 1990 

• Nome    Curso de Formação de Monitores Informática – 802 horas 

• Local 
 

 Ministério da Juventude/Presidências do Conselho de Ministros – Lisboa – 6 meses. Média de 
16,08 Vls 

 
• Data  De 2001 até 2008 

• Nome    Todas as acções de formação em Contabilidade/Fiscalidade promovidas pela APECA durante 
este período. São IMENSAS pelo que apenas refiro as datas. Mais de 30. 

• Local 
 

 Auditório Cãmara Municipal da Maia 

 
• Data  Fevereiro de 2005 a Maio de 2005 

• Nome    Formação Pedagógica Inicial de formadores – Acção Nº 383/01-DL11 

• Local 
 

 Cenforcal  - Caldas da Raínha 

 
• Data  Junho e Julho de 2005 

• Datas  
  • Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
• Principais disciplinas/competências 

profissionais 
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• Nome    Gestão de Sistemas de Qualidade – TUV – Certificado de Formação Nº. 2660/06 

• Local  Figueira da Foz pela Tuv Akademie 
 
 

• Data  Julho de 2005 a Outubro de 2005 

• Nome    Auditorias a Sistemas de Qualidade – TUV – Certificado de Formação Nº. 2786/06 

• Local  Figueira da Foz pela Tuv Akademie 
 
 

• Data  Dezembro de 2005 a Maio de 2006 

• Nome    Introdução à propriedade Intelectual – Certificado de Formação 1570 230. 

• Local  Associação dos Jovens Advogados do Centro 
 
 

 

 
PRIMEIRA LÍNGUA   PORTUGUÊS 

 
OUTRAS LÍNGUAS 

 

  Inglês 
• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Excelente 
• Expressão oral  Excelente – Quase fluente 

 
  Espanhol 

• Compreensão escrita  Bom 
• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Elementar 
 

  Francês 
• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Elementar 
• Expressão oral  Boa 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

 • Formador APTE [ISCAC] nas áreas de Marketing Estratégico e Logística 

• Organizador de diversos cursos de formação sobre Balanced Scorecard e Gestão 

Estratégica, nomeadamente no Grupo Somitel [de 2003-2007], Grandupla e 

Aquaplásticos [Marinha Grande], Grupo Merkante [Águeda] e muitas PME’s. 

• Formador na “Associação Figueira Viva” de cursos de Qualidade, onde leccionei os 

módulos de Auditoria de Qualidade 

• Formador do IIR na área da Estratégia Empresarial, com enfoque para o curso 

“Master Course em Gestão 2003” onde fui apresentar o caso de sucesso da minha 

empresa, Fiducial Figueira da Foz. 

• Formador para diversas empresas do Concelho da Figueira da Foz em Gestão de 

Vendas, Técnicas de Negociação, Planeamento Estratégico, Balanced Scorecard e 

outros cursos sobre empreendedorismo 

• Escolhido pelo Grupo OneBiz SGPS SA, em 2006 para ir representar o mesmo, no 

Casino de Lisboa, aquando da estadia do Prof. Carlos Alberto Júlio, e onde apresentei 

a “Estratégia para o sucesso, nos serviços” 

• Como empresário do ano, fui escolhido, juntamente com a minha esposa, para a 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 
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Capa da revista “Negócios e Franchising” de Abril/Maio de 2006. 

• Organizador dos seminários “Parcerias de Sucesso”, organizadas em Março e 

Outubro de 2006, na Figueira da Foz. 

• Responsável pela gestão de inúmeros projectos ILE apresentados no IEFP, assim 

como SIPIE, SIME, SIME Inovação e MODCOM, desde 2006 a esta parte. 

 
 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 
 

 Interacção com os outros em contextos formais ou informais, com capacidade de diálogo e 
discussão de ideias. Habitualmente interesso-me por debates e por defender os meus pontos 
de vista de forma saudável. Competências verbais adequadas a diferentes situações sociais. 
Facilmente consigo transformar uma ideia num projecto, tendo inatas qualidades de liderança, 
sendo reconhecido no seio da sociedade empresarial da Figueira da Foz como um potencial 
líder. Faço parte dos orgãos sociais e directivos da Associação Comercial da Figueira da Foz, 
sendo um dos mais novos. 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

 

 Revelo excelentes capacidades de coordenação de projectos, a nível profissional. Apresento 
bons resultados na gestão de recursos humanos de expectativas. Boa relação com a equipa de 
trabalho, procurando solucionar problemas através do dialogo. Participação activa na 
planificação e organização de actividades. Defendo as parcerias e o estabelecimento de 
contactos entre as pessoas, algo que tem promovido sempre que possível, em nome do 
sucesso do projecto e do bem – estar dos destinatários. Procuro incentivar o diálogo entre os 
intervenientes e a discussão regular de casos, em reuniões ou em contexto informal, como a 
melhor forma de implementação de estratégias e protocolos de intervenção no projecto. 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 
. 

 Desde sempre que lidei com a área da gestão e do empreendedorismo. Sempre revelei grandes 
capacidades de liderança, tanto no serviço militar como na vida desportiva, onde pratiquei, 
durante mais de 10 anos Kick-Boxing, desporto com uma auto-disciplina muito grande. Sou 
metódico, responsável e muito pragmático nas acções. Ponderado acima de tudo. Sinto-me 
talhado para funções de lider. Actualmente pratico KARATÈ Gujo-Ryu. 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

ARTÍSTICAS 
 

 Possuo uma enorme capacidade de produção criativa, sobretudo ao nível da escrita. Sou editor 
actual do Blog “Gestão em Movimento”, fui editor durante 7 meses do portal “Empresas e 
Negócios”, em 2001 e escrevo muito regularmente textos sobre “management” para a 
comunicação social do Distrito de Coimbra. Já tive referências nos principais orgãos de 
comunicação social escrita nacional. 

 

   

 
CARTA(S) DE CONDUÇÃO  C-  408231 0 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL  Pode ser contactado por telefone, E-mail ou correio. 

 
 

   
 
 
 
Figueira da Foz, 15  de Fevereiro de 2011 
 
 
 
 
 
 
    António Manuel Ponte Durão 
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