
ORADORES



Augusto Mateus
KEY SPEAKER 

 

Economista, investigador e consultor na área da macroeconomia, 
política económica, competitividade industrial, estratégia empre-
sarial e avaliação de programas e políticas de desenvolvimento. 

É atualmente consultor estratégico da EY Portugal e de várias 
instituições e agências, nacionais e internacionais. É editor e 
membro de diversos conselhos editoriais de publicações técnicas 
especializadas, nacionais e estrangeiras.

Foi presidente e fundador da empresa de consultoria Augusto 
Mateus & Associados até à parceria estratégica com a EY. Foi 
membro fundador do CISEP e da CESO I&D, com obra relevante 
nos domínios da Política Económica, da Política Industrial e Com-
petitividade, da Análise de Conjuntura, da Economia Internacio-
nal, Europeia e Portuguesa e da Prospetiva, entre outros. Foi 
Professor Catedrático convidado do ISEG, onde lecionou entre 
1972 e 2014, com responsabilidades docentes na área da Política 
Económica e Política Industrial e Competitividade, ao nível das 
licenciaturas e dos mestrados. Exerceu os cargos de Secretário de 
Estado da Indústria e de Ministro da Economia entre 1995 e 1997.

Nuno Gonçalves
DEBATE

 

Mestre em Finanças, pelo ISCTE - Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa e licenciado em Gestão, pela Universi-
dade Autónoma de Lisboa.

É Vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, foi Adjunto do Ministro 
Adjunto e da Economia, Membro da Estrutura de Missão para a 
Capitalização de Empresas, Adjunto de gabinetes ministeriais, no 
Ministério da Economia e no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Vogal do Conselho de Administração de Sociedades 
de Garantia Mútua e de Sociedades de Capital de Risco.

Participou em várias missões empresariais a países africanos e da 
América Latina e colaborou em grupos de trabalho da Comissão 
Europeia e da OCDE.

Tem participado como orador em diversas conferências sobre as 
temáticas do financiamento empresarial e da internacionalização 
de empresas

Ana Tavares
DEBATE

Formada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia 
da UP, iniciou a sua carreira profissional como investigadora na 
Universidade de Leibniz em Hannover de onde regressou para 
integrar a equipa da TINTEX TEXTILES. Aqui especializou-se em 
sustentabilidade têxtil depois de ter liderado o Departamento de 
Sustentabilidade desta empresa de malhas especializada em 
tingimento e acabamento. O trabalho que desenvolveu foi 
focado na inovação de produtos e serviços, perseguindo a cer-
tificação e rastreabilidade dos mesmos. 

Em 2017 assumiu a coordenação do grupo de interesse especial 
Green Textiles Club do Cluster Têxtil Português até Janeiro de 
2020. Foi ainda co-fundadora da We Sustain, uma consultora 
especializada no desenvolvimento sustentável na indústria têxtil 
da qual hoje em dia é apenas parceira, abraçando assim o desa-
fio da Smartex onde é Responsável pelo Departamento de Co-
municação e Parcerias.



Patrícia Ferreira
DEBATE

 

CEO do Grupo Valérius, com uma sólida experiência na Indústria 
Têxtil, em especial na Gestão de Produção, Marketing e Sustenta-
bilidade.

Patrícia Ferreira tem uma licenciatura em Economia pela Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto e vários cursos de 
pós-graduação em áreas como Gestão de Projeto, Marketing Digi-
tal, entre outros, da Porto Business School. 

Patrícia tem várias participações como oradora convidada em 
diversas conferências e seminários relacionados com Sustentabili-
dade. 

Vitor Abreu
DEBATE

 

Nascido em 1958 em Luanda.

Formado em Engenharia Mecânica na University College London, 
com um MBA pela USIU - San Diego.

Em 1981 ingressou na ENDUTEX - Revestimentos Têxteis, passan-
do a Presidente do Grupo ENDUTEX em 1989.

É membro do Conselho Consultivo da ATP.

Ricardo Lemos Gomes
DEBATE

 

Formado em Gestão Hoteleira e com MBA Executive pela AESE, 
deu formação em áreas de gestão hoteleira. Teve diversos 
cargos de gestão em diversos hotéis de norte a sul do país. 

Em 2000 assumiu a Direção do Departamento de Alimentação e 
Bebidas do El Corte Inglés Portugal, passando a Diretor Comer-
cial e de Compras do El Corte Inglés em outubro de 2009.

É responsável pela definição da política comercial, incluindo 
preços de venda, ações promocionais e margens de retalho. É 
ainda responsável pela definição estratégica quanto à escolha e 
seleção de todas as marcas e produtos disponíveis nos grandes 
armazéns do El Corte Inglés Portugal, incluindo no segmento de 
luxo.



Jorge Fiel
MODERADOR

Jornalista, foi de 2015 a 2019 o responsável pelo projeto T Jornal. 
Teve várias funções de diretor, sub-diretor e de editor de diversos 
jornais de referência como o Jornal de Notícias/Diário de Notícias, 
Expresso, Semanário, Comércio do Porto ou Norte Desportivo – 
nestes últimos nas respetivas secções de Desporto.

Pedro Siza Vieira
DISCURSO DO MINISTRO DE ESTADO, DA ECONOMIA E DA 
TRANSIÇÃO DIGITAL

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (1987). 

Foi monitor na Faculdade de Direito de Lisboa e Assistente na 
Universidade Autónoma de Lisboa e ainda, Professor Convidado 
da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e da 
Universidade Nova de Lisboa.

Foi, ainda, formador em pós-graduações e cursos promovidos 
por diversas instituições, incluindo a Universidade Nova de 
Lisboa, a Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa, e 
a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em matérias 
como contratação pública, contencioso administrativo, arbitra-
gem, direito bancário, project finance e insolvência.

Integrou vários Grupos de Trabalho responsáveis pela elaboração 
de anteprojetos legislativos, entre os quais, os que estiveram na 
origem do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, do 
Regime da Responsabilidade Civil do Estado e demais pessoas 
coletivas públicas e da Lei de Arbitragem Voluntária.

Foi membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais e vogal da Comissão Executiva da Estrutura de Missão 
para a Capitalização de Empresas.

É Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital no XXII 
Governo Constitucional. 

Mário Jorge Machado
DISCURSO DE ESTADO DO SECTOR

 

Licenciado em Engenharia de Produção, pela Universidade do 
Minho. 

É acionista e administrador da “Estamparia Têxtil Adalberto 
Pinto da Silva, S.A.”, da “Têxtil Adalberto Pinto da Silva, S.A.”, 
“Gama Natura, S.A.” e “Torre Sénior, S.A.”. 

Toda a sua carreira e experiência profissional estão ligadas à 
área de gestão de processos industriais e implementação de 
melhoria contínua. 

De igual modo realça-se a experiência desenvolvida e em curso, 
na gestão de equipas comerciais B2B, criação e desenvolvimen-
to de marcas, com a implementação de modelos de negócio 
B2C através de diferentes canais.

Presidente da ATP desde 2019 e representante da mesma na 
Direção da EURATEX.
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