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Curriculum Vitae 
 
 
 
INFORMAÇÃO PESSOAL 

 

Nome  FÉLIX ANTÓNIO, TERESA 

Morada  Jardim das Laranjeiras, R. Xavier Araújo, nº 11, núcleo 7, 4ºA,  

1600-226 LISBOA 

Telefone  (00351) 961340469 

Correio electrónico  teresa.antonio@novobanco.pt 

 

Nacionalidade  Portuguesa 

 

Data de nascimento  16/02/1967 

 

Estado Civil   Casada 

 

 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
 

 Datas   A partir de Maio de 2012 

• Nome do empregador  BES – Area de Gestão Imobiliária, S.A., . 

• Sector/Departamento   Contratação 

• Função ou cargo ocupado  Directora  

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Responsável pela Área de Contratação da AGI – Área de Gestão Imobiliária do BES, S.A., 

(atualmente Novo Banco S.A.) a qual dá todo o apoio jurídico nos processos de venda e de 

arrendamento de imóveis propriedade do Banco.  

 
 

 Datas   De Fevereiro de  2011 a Maio de 2012 

• Nome do empregador  ESGEST - Espírito Santo Gestão de Instalações, Aprovisionamento e Comunicações, S.A. 

• Sector/Departamento   Assessoria à Administração 

• Função ou cargo ocupado  Directora – Adjunta.  

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Assessoria de gestão e jurídica 

 
• Datas   De Junho de 2010 a Dezembro de 2010 

• Nome do empregador  ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, S.A. 

• Sector/Departamento   FICA - Fundo de Investimento do Cinema e Audiovisual  (doravante também FICA ou Fundo)  

• Função ou cargo ocupado  Representante do FICA, gerido desde Junho de 2010 pelo BANIF - Gestão de Activos, nos 

órgãos sociais de empresas participadas pelo Fundo, na qualidade de Presidente do Conselho 

de Administração e Administrador.  

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Responsabilidades inerentes ao cargo de administrador e ao facto de as sociedades 

participadas pelo FICA se obrigarem pela assinatura dos seus representantes.   

 

 
• Datas   De Junho de 2007 a Junho de 2010 

• Nome do empregador  ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, S.A. 
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• Sector/Departamento   FICA  - Fundo de Investimento do Cinema e Audiovisual   

• Função ou cargo ocupado  Função de Direcção 

Coordenadora Geral do FICA. 

Representante do FICA nos órgãos sociais das empresas participadas pelo Fundo, na 

qualidade de Presidente do Conselho de Administração ou Administrador. 

Representante do FICA nas Assembleias Gerais das empresas participadas pelo Fundo. 

Representante institucional do FICA. 

Dependência directa da Administração. 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Montagem e arranque operacional do Fundo que envolveu nomeadamente: a contratação da 

equipa de gestores, peritos, consultores e analistas, financeiros, etc., internos e externos 

(prestação de serviços na ESAF ou por avença ou tarefa); criação das várias áreas funcionais 

do Fundo; definição/concepção do tipo de análises aos investimentos; concepção e criação dos 

contratos subjacentes aos investimentos a efectuar pelo FICA; criação do processo de 

candidatura a investimento pelo Fundo; criação do modelo de recomendação de investimento a 

ser apresentado aos participantes. 

Coordenação global de toda a actividade do Fundo e do seu funcionamento, nomeadamente: 

 da organização e planeamento da estrutura funcional do Fundo, composta por prestadores de 

serviços internos e externos; 

 discussão e analise das candidaturas de investimento com proponentes; 

 elaboração das propostas de investimento directo do Fundo em obras cinematográficas e 

audiovisuais; 

 negociação de entrada no capital de sociedades e/ou  constituição de novas sociedades; 

 elaboração das propostas de investimento de capital de risco; 

 contratualização dos investimentos de capital de risco e dos investimentos directos em obras; 

 acompanhamento dos investimentos; 

 controlo financeiro e orçamental do Fundo; 

 elaboração dos relatórios de gestão; 

 reporting de informação aos participantes; 

 organização das Assembleias de Participantes e sua convocação; 

 elaboração das actas das Assembleias de Participantes; 

 elaboração das actas dos CA das empresas participadas pelo FICA e das respectivas 

Assembleias Gerais; 

 gestão da informação do  site do Fundo. 

Administradora em representação do Fundo nas sociedades participadas pelo FICA, sendo 

necessária a assinatura do representante do Fundo para obrigar a sociedade. 

Representante do Fundo nas Assembleias Gerais das sociedades participadas pelo mesmo.     

Representante do Fundo nas acções de divulgação e/ou sua participação em eventos: 

mercados, Workshops, seminários, festivais, etc. 

 
• Datas   De 2006 a Outubro de 2008 

• Nome do empregador  ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, S.A 

• Sector/Departamento   Departamento Comercial 

• Função ou cargo ocupado  Cargo - Sub - Director 

Responsável pela constituição e montagem de Fundos de Investimento Imobiliários Fechados 

(FII fechados).  

Responsável pelo apoio às redes do GBES na comercialização e constituição de Fundos de 

Investimento Imobiliários Fechados. 

Envolvimento em projectos novos ou de constituição de Fundos não tradicionais.  

Dependência directa da Administração. 
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• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Processo de negociação comercial e apresentação da montagem técnica, financeira e fiscal dos 

FII fechados para cada situação concreta.  

Elaboração das propostas comerciais para constituição e gestão dos FII fechados.  

Preparação do processo de registo do Fundos junto da CMVM.  

Coordenação e acompanhamento da constituição de cada novo Fundo, em interligação com as 

instituições financeiras e áreas  do Departamento Imobiliário da ESAF. 

Apoio às redes comerciais BES (nomeadamente Private, Centros de Empresas, Departamento 

de Grandes Empresas) e BESI, nas apresentações e negociações com clientes para 

constituição de FII fechados para empresas, particulares e institucionais. 

Apresentação dos Fundos Imobiliários Fechados e acções de formação às redes do BES - sua 

explicação técnica e comercial.   

Estudo e analise da criação de novos projectos (criação de sociedades gestoras de FII noutro 

locais, esquemas alternativos de intermediação financeira, etc)  e de constituição de Fundos de 

Investimento não tradicionais (ex: Fundos do Carbono, Fundos de Energias Renováveis, 

Fundos Florestais, Fundos para Lares de Terceira Idade, etc).  

Apresentação de propostas de constituição e gestão de Fundos de Investimento não 

tradicionais . 

 

 • Datas   De 2004 a 2006 

• Nome do empregador  ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, S.A. 

• Sector/Departamento   Departamento Comercial 

• Função ou cargo ocupado  Cargo - Assistente de Direcção. 

Assessoria Jurídica e fiscal ao Departamento Comercial e ao Administrador do Pelouro.  

Dependência directa ao Administrador do Pelouro. 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Estudo e análise da criação de novos projectos ou de novos Fundos. 

Estudo e análise de novas oportunidades de negócios e de novos meios comercialização e 

respectivos enquadramentos legais.  

Analise da legislação com relevo nas áreas de negocio da ESAF e apresentação dos seus 

impactos. 

Analise e apresentação comparativa de diferentes produtos comercializados pela ESAF, do 

ponto de vista jurídico, financeiro e fiscal   

Assessoria jurídica e fiscal a situações especificas da área comercial.  

 

 

• Datas   De 2000 a 2004  

• Nome do empregador  ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, S.A 

• Sector/Departamento   Departamento de Compliance e Departamento Comercial e Institucionais 

• Função ou cargo ocupado  Técnica. Funções jurídicas. 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Funções jurídicas de apoio na contratualização da comercialização de Fundos de Investimento 

Mobiliários. 

 

 

• Datas   De Junho de 1998 a 2004  

• Nome do empregador  ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, S.A 

• Sector/Departamento   Departamento Comercial - área dos Fundos de Pensões. 

• Função ou cargo ocupado  Técnica: Funções jurídicas e comerciais  

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Apoio jurídico e fiscal na constituição de Fundos de Pensões. 

Apoio às redes do GBES para comercialização e constituição de Fundos de Pensões com 

empresas e institucionais.  

Processo de negociação comercial e apresentação da montagem técnica, financeira e fiscal de 

Fundos de Pensões. 

Criação de Protocolos com Institucionais e Empresas para adesão e/ou constituição de Fundos 

de Pensões.  

Acções de formação às redes do GBES sobre Fundos de Pensões. 

 

 

• Datas   De Abril de 1997 Junho de 1998  

• Tipo de empresa ou sector  Sociedade de Advogados “Interjur”  
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• Função ou cargo ocupado  Jurista”- colaboradora da sócia Dra. Maria Celeste Cardona, na área do Direito Fiscal. 
 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Colaboração na elaboração de pareceres sobre diversas matérias de direito fiscal, 

nomeadamente sobre impostos. Análise  e estudo da regulamentação fiscal e emissão de 

pareceres. Colaboração na elaboração de reclamações à Administração Fiscal.  

 

 

• Datas   De Setembro de 1996 a Março de 1997  

• Sector/Departamento   Comité Económico e Social da União Europeia - Bruxelas 

• Tipo de empresa ou sector  Secção da “Energia, Assuntos Nucleares e Investigação” 

• Função ou cargo ocupado  Estagiária  

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Elaboração de relatórios e resumos de documentação das áreas da respectiva Secção. 

Secretariar reuniões, preparando a respectiva convocação, funcionamento e documentação 

distribuída e elaboração das respectivas actas. 

 

 

 

• Datas   De Outubro de 1993 a Março de 1995  

• Nome do empregador  Dr. Manuel Pereira Coutinho e Instituto Politécnico e Universitário de Lisboa - IPUL 

• Função ou cargo ocupado  Advogada e docente 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Colaboradora no escritório do Dr. Manuel Pereira Coutinho.  

Docente das disciplinas de Teoria Geral do Direito, Direito Económico, Fiscalidade e Auditoria 

no IPUL 

Consultora de Direito na Manutenção Militar. 

 
• Datas   De Outubro de 1991 a 1993 

• Nome do empregador  Dr. Manuel Pereira Coutinho - Advogado 

• Função ou cargo ocupado  Estágio de Advocacia 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Acompanhamento de processos em tribunal.  

Elaboração de acções executivas e providências cautelares. Elaboração de processos de direito 

da família e seu acompanhamento. 

Alguns processos oficiosos.   

 
 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA  
E PROFISSIONAL 
 

• Datas   Setembro de 1986 a Outubro de 1991  

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Universidade Lusíada 

• Designação da qualificação 

atribuída 

 Licenciatura em Direito no ramo de Ciências Jurídicas 

• Classificação obtida   Média final de 13 valores; 

 
 

• Datas   De Setembro de 1992 a Julho de 1993 

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais - IESFF 

• Designação da qualificação 

atribuída 

 Pós - Graduação em Gestão e Fiscalidade   

• Classificação obtida   Média final de 14 valores; 

 


