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Habilitações Académicas e Formação Complementar 

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão – 
ISEG/ULisboa (1983); teve várias formações complementares no país e no estrangeiro, nomeadamente, 
no INSEAD em Fontainebleau - EDP Inter - Alpha Programme (1999), na Universidade de WHARTON em 
Filadélfia, EUA (2004) - Graduate em Advanced Management Program, na Universidade Católica 
Portuguesa – UCP (2007) - Program Leaders Challenge,  na Universidade Nova (2017) - Advanced 
Executive Program. Mais recentemente, em 2020,  no ISEG - Executive Education - Programa de Finanças, 
Controlo de Gestão e Sustentabilidade. 

Percurso Profissional 

Tem 40 anos de experiência profissional, atualmente faz parte do Conselho Fiscal de duas entidades 
públicas, a AICEP- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE e a NAV Portugal 
EPE, tendo pertencido anteriormente ao Conselho de Administração da Florestgal – Empresa de Gestão 
e Desenvolvimento Florestal, SA e da Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua, SA.  

Iniciou a sua atividade e fez grande parte do seu percurso profissional no sector financeiro, em bancos 
nacionais e internacionais, tendo passado pela Banca de Investimento e mais tarde pela Banca Comercial 
como Diretora Coordenadora do Departamento Corporate  Banking e do Departamento de Marketing 
de Empresas. 

Nos últimos 20 anos os desafios foram essencialmente ao nível da liderança , gestão e motivação de 
equipas, desenvolvimento de projectos de integração e reorganização de várias áreas, nomeadamente  
as afectas ao negócio, em simultâneo com a implementação e acompanhamento de estratégias para o 
crescimento de um portfolio de clientes. 

Percorreu grande parte da sua atividade profissional na área financeira no acompanhamento da relação 
do banco com empresas nacionais e multinacionais instaladas em Portugal, na procura das melhores 
soluções financeiras e gerindo equipas comerciais no desenvolvimento do negócio e na relação comercial 
com essas empresas, para implementar as melhores soluções para o financiamento dos seus projetos de 
investimento e internacionalização, assim como, no apoio à sua atividade em geral. 
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Participou em conferências, tendo sido a mais recente, em novembro de 2018, o Fórum Internacional 
sobre Estratégias de Internacionalização e Sustentabilidade de Empresas Ibéricas e Latino-Americanas, 
promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa. 

Indice Cronológico  

2021 até à data - Vogal do Conselho Fiscal da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal, E.P.E. 

2021 até à data - Vogal do Conselho Fiscal da NAV Portugal, E.P.E. 

2019-2020 - Vogal do Conselho de Administração da Florestgal - Empresa de Gestão e Desenvolvimento 
Florestal, S.A., com os pelouros Financeiro e Administrativo e de RH’s. 

2016-2019 - Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Lisgarante – Sociedade de 
Garantia Mútua, S.A.  

1995-2017 – Banco Espirito Santo  (depois de 2014 Novo Banco) - Diretora e posteriormente Diretora 
Coordenadora, do Departamento de Corporate Banking, responsável pelo negócio com as grandes 
empresas e multinacionais. Posteriormente Diretora Coordenadora do Departamento de Marketing de 
empresas. 

1993-1995 – Espirito Santo Sociedade de Investimentos (ESSI e posteriormente Espirito Santo Banco de 
Investimento, SA) – Participou como Diretora no arranque da área de Clientes do Banco de Investimento, 
para o desenvolvimento das operações de consultoria em projetos, Project Finance, operações de 
mercado de Dívida e Equity. 

1987-1993 – Barclays Bank – Account Manager(1987), Assistant Manager(1989) e Vice-President (1990), 
no Departamento de Corporate Banking. 

1980- 1987 – Banco Fonsecas & Burnay (adquirido posteriormente pelo BPI), desenvolveu diferentes 
atividades no front-office, em Auditoria, no Departamento de Análise e Avaliação de Empresas e no 
Departamento Financeiro como analista financeira. 

 

 

Contactos: 

Tm: 96 464 3948 

e-mail: nazare.vilar24@gmail.com 

               conselho.fiscal@portugalglobal.pt 

 

 janeiro 2022 


