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     Curriculum Vitae 
 

Cargos desempenhados como membro de Conselho de 
Administração 
 
2013 – Essentra PLC Administradora Não Executiva e, desde 2014, Presidente da 
Comissão de Remunerações. Membro da Comissão de Auditoria e da Comissão de 
Nomeações.  
2010 – Jupiter Fund Management PLC Administradora Não Executiva e Membro da 
Comissão de Auditoria e da Comissão de Nomeações. Administradora Independente 
Sénior, Presidente da Comissão de Remunerações.  
 
2013 – 2015 Colt S.A. – Administradora Não Executiva e, desde 2014, Presidente da 
Comissão de Remunerações. Membro da Comissão de Nomeações. Após aquisição, pela 
Fidelity, de todas as participações da sociedade, todos os administradores independentes 
renunciaram aos respetivos cargos.  
 
2005 até 2013 Aegis PLC Administradora Não Executiva e Presidente da Comissão de 
Remunerações (desde 2010) 
 

Cargos de Consultoria 
 
2008-2015 SONAE SGPS - Consultora do Presidente do Conselho de Administração. 
Prestação de serviços de planeamento de sucessão ao nível do Conselho e de 
desenvolvimento dos administradores. 
 
Diversas funções de Coaching como parte do planeamento de sucessão, entre outros, para o 
Presidente de um grupo publicitário, para o Administrador de um grupo global sedeado em 
Paris e para IMD, Lausanne como parte de programas de liderança.  
 
2006 a 2008 Manchester Square Partners – apoio aos sócios fundadores, colaborando 
para o desenvolvimento de práticas internas de seleção de membros da administração.  
 
2001 a 2006 – De Beers LV Ltd – Membro da equipa inicial para o desenvolvimento da 
parceria criada em 2001 entre LVMH e De Beers, para o lançamento de um negócio global 
ao nível do retalho de diamantes, prestando consultoria na estratégia organizativa e dos 
recursos humanos. 
 
 
 
 



 
 

Tarefas de desenvolvimento organizacional incluem: 
 
 Sociedade farmacêutica cotada no mercado não regulamentado da AIM - 
consultoria ao Presidente e à Comissão de Remunerações 
 
 Grupo internacional – entrevistas a clientes de modo a emitir recomendações na 
estratégia para os produtos alvo de menor procura.  
 
LICENÇA SABÁTICA               2000 
 
Renunciou ao cargo e, durante 6 meses dedicou-se a aprender a pilotar helicópteros.  
 

Cargos Executivos 
 
COUTTS NATWEST GROUP               1994-2000 
Diretora de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional responsável por 
todas as atividades de Recursos Humanos na área de Private Banking. 
 
LONDON STOCK EXCHANGE               1990-1994 
 
Diretora de Recursos Humanos e membro da Comissão Executiva, responsável por 
determinar a estratégia e liderar a empresa na sua evolução de associação comercial para 
sociedade corporativa com observância das práticas comerciais correntes.  
 
CITIBANK NA                 1975-1990 
Diretora de Recursos Humanos para Europa, Médio Oriente e África, com sede em 
Frankfurt                  1989-1990 
 
Diretora de Recursos Humanos e N. Europe, Londres            1988-1989 
 
Chefe de Gabinete do Diretor da Tesouraria do Reino Unido                     1986-1988 
Um cargo não associado à direção de recursos humanos, que incluiu tarefas de cobertura de 
capital, avaliação do risco, redação de discursos e gestão de moeda estrangeira e limites de 
financiamento. 
Funções de Recursos Humanos de natureza especialista e generalista          1975-1986 
 
    EDUCAÇÃO 
St Andrews University M.A. (2i) Francês             1971-1975 
Sorbonne, Paris  Curso Superior              1970-1971 
 
PESSOAL – Data de Nascimento: 13/3/52 
Interesses incluem: Artes, voo, esquiar  
 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações na Sonae nem em empresas do Grupo Sonae 


