CUURICULUM VITAE
• IDENTIFICAÇÃO

NOME

Nelson da Costa Verde

DATA DE NASCIMENTO

22 /12 / 1943

LOCAL DO NASCIMENTO

Aveiro (Vera-Cruz)

ESTADO CIVIL

Casado

RESIDÊNCIA

Rua do Emigrante, 17 * Veiros
3860 - 652 Estarreja

CONTACTOS

Tel. 234 842 067 * Tlm. 914 955 258
E-mail: nc.verde@netvisão.pt

• HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

1954 – 1961

Liceu de José Estêvão (7º Ano, área de Economia)

1961 – 1966

Faculdade de Economia da Universidade do Porto

• OUTRAS HABILITAÇÕES

- TOC (Técnico Oficial de Contas)
- Gestor e Liquidatário Judicial 1
- Formador CAP (certificado nº EDF 19512 /2003 válido até 10-03-08), inscrito na Bolsa
Nacional2
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (prático domínio do Word e do
Excel, familiaridade com E- mail e na utilização da Internet)
- Bons conhecimentos de inglês, francês e espanhol e certa facilidade em redigir em
qualquer destas línguas.

1

Funções nunca exercidas.

2

Como formador, colaborei com a empresa Mundiserviços no programa InPME , módulo de Gestão Financeira, patrocinado pela

AIDA (Associação Ind. do Distriro de Aveiro).

1

• SERVIÇO MILITAR

- Cumprido entre 1966 e 1969 como Alferes Miliciano do SAM, com estadia na Guiné, em
Bissau, nos Serviços de Contabilidade e Administração do Q.G.

• CARREIRA PROFISSIONAL

1970 - 1993

Trabalhador por conta de outrém, iniciada como Director Administrativo e Financeiro e
Gerente em A. Laranjo, SARL, empresa têxtil do ramo da estamparia de tecidos, com sede
no Porto e cerca de 250 trabalhadores (5 anos) e finalizada como Director Administrativo e
Financeiro (e TOC) do Grupo Seporgal3, especialmente responsável pelo acompanhamento
da evolução económico-financeira do Grupo e de cada uma das empresas de per si (4 de
confecção para o estrangeiro e 1 de fabricação de mobiliário rústico para exportação), com
a principal (sede) em Gemunde – Maia (8 anos de permanência)4.
De permeio, estadias de mais de 3 anos como Subdirector Administrativo e Financeiro na
SEPSA (Leça do Balio), empresa de metalurgia pesada então com cerca de 1.500
trabalhadores e no Grupo Kispo (Lousada), para salientar apenas as mais importantes.

1993 – 1995

Profissional liberal com escritório no centro de Estarreja especialmente virado para a
elaboração de estudos, sobretudo ao abrigo dos vários programas de incentivos
proporcionados pela entrada de Portugal na CEE.

1995 – Ag. 2001

Sócio fundador – com outro economista e 2 engenheiros de gestão industrial – da VLM
Consultores – Serviços de Gestão e Engenharia, Lda com sede em Aveiro, da qual me
desvinculei em Agosto.

> Ag. 2001

Retorno esporádico à actividade de Profissional liberal , intensificação do apoio a um
pequeno negócio que mantenho há mais de 20 anos com minha mulher e explicações de
contabilidade, fiscalidade, etc. a alunos do ensino superior, actividades que venho
exercendo mesmo após a minha reforma, em Abril de 2002.

3

De que foi um dos principais fundadores o Dr. João Veiga Anjos, meu colega de Faculdade, infelizmente falecido ainda durante

a minha permanência no Grupo e que tinha sido (ou era ainda) o Presidente das Bolsas de Lisboa e Porto.

4

O ingresso na Seporgal iniciou-se com uma estadia de cerca de 2 anos como Director-Geral da Lousatex (Lousada), uma

associada que recentemente tinha sido adquirida pelo Grupo e bastante desorganizada, onde foi levada a cabo uma verdadeira
limpesa a nível de contabilidade, tesouraria, serviço de pessoal, etc..
Só a partir de aí passei a colaborar, progressivamente, com as restantes empresas do Grupo.
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