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Carta de condução  
_______________________________ 
 
PERFIL 
 

- Capacidade de trabalhar sobre pressão 
- Espírito de equipa  e capacidade de liderança 
- Grande sentido de organização 
- Facilidade de aprendizagem 
- Ambiciosa 
- Sociável 
- Experiência a nível de direcção e gestão, comércio internacional, 

estruturas económicas e pesquisa analítica 
 
  ________________________________________ 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
2007 até hoje: Lançamento da empresa Nolive – Distribuição de Calçado, 
Lda. 
 
- Gerente da empresa desde 2007  
- Empresa detentora da Licença da marca Hush Puppies. (actualmente 5 

lojas próprias e 2 lojas em regime de franchise) 
- Preparação e implementação do plano de negócios. 
- Preparação de abertura de 2 lojas novas em 2008 (Mar Shopping (Ikea 

Matosinhos)  e Almada Fórum) 
- Preparação de abertura de 1 loja nova em 2009 (Shopping Vasco de Gama) 
 
 
 



 
2000-2006:  Area Manager - Gestora de Lojas (sector de calçado):  

Empresa: GP Distribuição de Calçado, Lda. - “Hush Puppies”  
 

- Gestora de Lojas: Responsável pela gestão geral, a nível nacional, das lojas 
Hush Puppies. 

 
Desenvolvimento das colecções e encomenda de artigos: 
- Apoio a equipa que desenvolve as colecções das marcas Hush Puppies  
- Responsabilidade face à selecção de produtos e gestão da marca. 
- Responsável pelas encomendas de artigo para as lojas e pelas 

encomendas de reposição de stocks 
- Responsável pela gestão de stocks das lojas e Hush Puppies 
- Responsável pelo orçamento e controlo das lojas 
 
Marketing: Promoção, Decoração e Merchandising: 
- Responsável pelo Departamento de Marketing 
- Responsável pelo desenvolvimento do Plano de Marketing 
- Responsável pela publicidade e campanhas promocionais da marca Hush 

Puppies no mercado nacional 
- Responsável pela criação, definição, organização e implementação da 

decoração e merchandising das lojas 
 
Vendas: 
- Elaboração do Plano Anual de previsão das vendas e Orçamento Anual das 

lojas 
- Responsável pela gestão das vendas das lojas  
- Responsável pela implementação de objectivos das vendas mensais nas 

lojas 
- Criar técnicas de motivação dirigidas às funcionárias das lojas com o 

objectivo de alcançarem as vendas estipuladas.  
- Responsável pela criação de condições necessárias por forma a atingir os 

objectivos de vendas, quer a nível de exposição de artigos, quer a nível de 
merchandising e/ou animação. 

 
Relatórios: 
- Responsável pela elaboração de estatísticas de vendas e stocks das lojas 
- Responsável pela apresentação de relatórios diários, semanais e mensais 

de estatísticas das vendas, mapas de pessoal, controlo de custos e stock 
das lojas 

 
Gestão de Pessoal: 
- Responsável pela gestão das funcionárias das lojas, ou seja: admissão, 

formação, controlo de horários, comissões, etc. 
- Responsável pelo processamento dos ordenados das funcionárias das lojas 
 
 
 
 
 



 
1999-2000 - Estágio  Profissional (remunerado), na empresa “Product  

  Masters”- Services & Trading; Grupo Silva & Sistelo 
  

- Responsável pelo desenvolvimento de um Projecto/ Estudo de Mercado 
 

 Pesquisa de mercados 
 Selecção e extracção de informação importante 
 Recolha e tratamento de dados estatísticos 
 Análise de dados 
 Elaboração da estratégia do Produto, Preço, Comunicação e 

Distribuição 
- Responsável pelo estabelecimento de contactos comerciais 
- Pesquisa sobre a indústria de vestuário e potenciais clientes no mercado 

Canadiano 
- Angariação de clientes internacionais 
- Responsável pela área administrativa e facturação 

 
1994-1997 - Gestora de uma das lojas da cadeia “Levi’s Strauss” em 

Montreal, Canadá. 
- gestão geral da loja 
- processamento de entrada e saída de mercadoria (artigos da loja) 
- contabilidade da loja 
- responsável pelos depósitos de vendas 
- formação de novos colaboradores da loja 
- responsável pela satisfação e fidelização dos clientes 
- responsável pelo merchandising da loja e promoção da marca sob 

orientação do Departamento de Marketing. 
 

_____________________________________ 
 
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 
 
1987-1992 Estudos Secundários Canadianos e Portugueses obtidos no 

Canadá. 
Thomas D’ Arcy McGee Highschool 
Escola Portuguesa Secundária Santa Cruz 

 
1992-1994 Estudos Pré- Universitários (College) :  Marianopolis College, 

Canadá. Diploma de estudos de formação pré- universitário na 
área de Economia. (Diploma DEC) 

 
1994-1997 Formada em Economia na Universidade Concordia; Montreal, 

Canadá.  (Major Economics, Minor in Business Studies) 
  Estudos Empresariais, disciplinas: Economia, Gestão, Marketing, 

Contabilidade, Finanças, e Informática. 
 
1998-2000     Mestrado em Ciências Empresariais, especialização em       
                     Marketing, na Faculdade de Economia do Porto. 



2008: Defesa de Tese 
2007: Preparação da Tese 
1998-2000: Parte curricular concluída: Grau Pós- Graduação      

obtido na área de Ciências Empresariais (admitida à 
defesa de tese). 

 
 
TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 
 
1999 Trabalho científico, “Uma Pesquisa de Mercado”, efectuado para a 
Universidade de Economia do Porto, (FEP).  
 
 
2000   Trabalho académico, “Um reposicionamento de sucesso: O caso da 
Unicer”, publicado na revista Marketing e Publicidade, n.º 33, Abril 2001. 
 
_____________________________ 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 
• Informática na óptica do utilizador:  Word, Exel, Power Point, Outlook 

Express, Internet Explorer e software específico para análise de dados 
estatísticos;  Eviews, SPSS e SPAD. 

• Excelente domínio do inglês e português.  Bons conhecimentos do francês 
e espanhol. 

 

_____________________________________________________________ 
 

 
 


