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RESUMO BIOGRÁFICO O QUE SEI FAZER BEM ÁREA DE COMPETÊNCIA 

Cláudio Ferreira, 41 anos de idade, possui Mestrado 

em Gestão e Negócios, Pós-Graduação em 

Recuperação de Empresas e Gestão Empresarial, e 

especialização em Promotores de Inovação 

Comercial, nas áreas Comercial, Análise Financeira e 

Projetos de Investimento. 
 

Trabalha com empresas de pequena, média e grande 

dimensão, de vários setores de atividade, desde a 

indústria dos granitos, calçado, mobiliário, têxtil, 

hotelaria, ao comércio e serviços, e ainda agrícola. 
 

Na área internacional, articula contactos com o 

IPEME – Instituto para as pequenas e médias 

empresas de Moçambique, Angola, Polónia, e é 

cofundador da plataforma de comércio 

internacional com a Liga dos Chineses em Portugal 

(www.myportugalup.com).  
 

Acumula ainda funções de consultor-formador para 

as áreas de Gestão e Estratégia Empresarial e de 

5 áreas de atuação: 

1. Consultoria especializada nos 

enquadramentos aos 
programas de apoio: Portugal 

2020 e PDR 2020; 

2. Formação Profissional e 

Comportamental; 

3. Consultoria de gestão 

(Contabilista Certificado) - a 

contabilidade só cria valor se for 

usada como uma ferramenta no 

apoio à gestão do negócio, de 

forma a que o empresário tome 

as decisões, dispondo de toda a 

informação em tempo útil; 

4. Otimização e Redução de 

 

Incentivos Comunitários 

 

 

Gestão Empresarial 
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Contabilista Certificado (nº 53450), em várias 

empresas e outras Instituições. 
 

É fundador e diretor executivo da empresa agrícola 

Quinta do Urtigal – Produção e Comercialização de 

Produtos Agrícolas. 
 

Tem uma parceria com o Banco Santander na 

prestação de serviços de consultoria e realização de 

candidaturas ao Portugal 2020. 
 

Foi até ao ano de 2014, e durante 13 anos, Secretário-

Geral da AEMarco - Associação Empresarial do Marco de 

Canaveses; durante 2 anos, Vice-Presidente da Direção 

Executiva do Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa 

(CETS), e durante 5 anos, Gerente e responsável 

técnico da AEMarcoConta - Contabilidade, Unipessoal, 

Lda., empresa de contabilidade do grupo AEMarco. 

Foi igualmente Coordenador Pedagógico de 

Formação Profissional, nos programas “Academia 

PME” do IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas 

e Médias Empresas, e da CCP – Confederação do 

Comércio e Serviços de Portugal, bem como, 

formador-consultor do referido programa para as áreas 

de Gestão e Estratégia Empresarial. 

Custos nas Empresas, de modo 

a esta ser mais eficiente e mais 

competitiva; 

5. Apoio à Internacionalização 

(mercados: Moçambique, Angola 

Polónia e China – outros em 

desenvolvimento… . 
 

COMO POSSO AJUDAR CONTACTOS 

Partilhar a minha vasta experiência 

profissional, acumulada ao longo de 

já 17 anos de contactos com 

Empresas e Instituições, em 

especial da região do Tâmega e 

Sousa. 

 
claudioferreira@toolbox.com.pt 

 
claudioferreira2013 

 
- 

 
facebook.com/claudioferreira2015 

QUANTO TEMPO TENHO DISPONÍVEL 

Depende sempre do que o projeto 

pretende. Embora com pouco tempo 

disponível, consigo adaptar a minha agenda 

para situações analisadas caso-a-caso. 
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