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RESUMO BIOGRÁFICO O QUE SEI FAZER BEM ÁREA DE COMPETÊNCIA 

Carla Duarte nasceu a a 19 de Maio de 1980 no Marco de Canaveses. Em 2002 

licenciou-se em Relações Internacionais - Económicas e Políticas na Universidade do 

Minho. 

Estagiou na AECL - Associação das Empresas Comerciais de Lousada, onde assumiu 

o cargo de secretária geral e simultaneamente foi aluna da Licenciatura em Economia 

na Universidade do Minho até ao 4º ano da Licenciatura.  

Em 2007 foi criada a ADIEL - Associação Desenvolvimento Integrado e Económico de 

Lousada, no âmbito do Projecto UAC - unidades de acompanhamento e coordenação 

(Urbcom), onde foi convidada para Directora Executiva e permaneceu até Junho 2011.  

Para tal teve necessidade de efectuar uma Pós Graduação em Gestão de Parques 

Empresariais (Universidade do Porto) e uma especialização em Gestão de Centros 

Urbanos (CECOA e CCP).  

Dado o evoluir do mercado de trabalho em 2010 conclui um MBA Internacional da EGE 

- Atlantic Business School, da Universidade Católica Portuguesa (Porto) em parceria 

com Esade de Barcelona e Puc S.Paulo, com especialização em Finanças. 

 

Em 2013 fundou a sua empresa de consultoria Carla Duarte Consultores, Unipessoal 

Lda, onde desempenha o cargo de consultora, executando assim consultoria a 

entidades publicas e privadas na área dos projectos de investimento.  

 

Consultoria na área dos projectos de investimento, bem 

como criação e implementação de novas empresas ou 

ideias de negocio.  

Consultoria projectos de investimento. 
 

 

Empreendedorismo. 
 

COMO POSSO AJUDAR CONTACTOS 

Apoiar os empreendedores na criação/desenvolvimento dos 

seus projectos e ideias de negocio. 

O apoio pode ser efetuado aos empreendedores nas 

seguintes áreas: 

-   execução/elaboração de planos de negocio; 

- captação de incentivos financeiros; 

- apoio no recurso ao credito bancário;  

- registo da marca; 

- entre outros assuntos relacionados com o início da sua 

atividade. 

 
cd@carladuarte.pt 

 
 

  

 

https://www.facebook.com/carla.duar

te.165 

QUANTO TEMPO TENHO DISPONÍVEL 
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