CURRICULUM VITAE
Dados Pessoais:
Nome: Márcio José Duarte Viegas
Data de Nascimento: 30/12/1978
Nacionalidade: Portuguesa
Residência: Rua Gil Eanes n.º23, 2ºB
2860-080 Alhos Vedros - Portugal
Telemóvel: (+351) 926798953
E-mail: marcio.viegas@gmail.com
Skype ID: marcioviegasmobile

Habilitações Escolares:


Mestrado em Ciências da Comunicação – área de especialização em
Comunicação Estratégica pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, com média de 15 valores, concluída no ano
lectivo 2008/2009



Licenciatura em Gestão pela Faculdade de Economia, Universidade Nova de
Lisboa, com média de 13 valores, concluída no ano lectivo 2000/2001

Competências Pessoais e Formação Profissional:




Fluente em Inglês.
Conhecimentos de contabilidade, contas correntes, registo de dados,
classificação de documentos e facturação.
Experiência em:
- Especializações, compensações e previsões em PIC, POC e SNC.
- Recuperação de crédito (Cobranças) e reconciliações bancárias.
- Acompanhamento e coordenação de processos de facturação e
consequente controlo de crédito.
- Auditoria interna e consultoria.
- Gestão de tesouraria; acompanhamento, apoio e supervisão das
actividades administrativo-Financeiras das várias frentes de projecto a
nível nacional e internacional.
- Avaliações da envolvente externa dos mercados internacionais e análise
dos riscos cambiais e especulação financeira.
- Consolidação e crescimento da posição da empresa em todos os
mercados em que está representada.






- Análise dos principais indicadores de performance da empresa,
realizando as análises adequadas e definindo os respectivos planos de
acção.
- Elaboração e controlo de dudget´s e análises de Kpi´s (Key
Performance Indicators).
- Elaboração de análises de cash-flow, por forma a prever as
necessidades financeiras e de liquidez da empresa.
- Realização dos respectivos forecasts, de forma a estabelecer projecções
financeiras.
- Realização de pareceres financeiros referentes a concursos, estatísticas,
acções em bolsa, aplicações financeiras e estudos de viabilidade
económica.
- Acompanhamento e análise dos principais desvios relativos ao budget
definido para cada um dos projectos e assegurar medidas correctivas.
- Gestão de risco, fundos, activos; gestão da informação do reporting
mensal dos respectivos indicadores.
- Controlo de fluxo de equipamentos e materiais.
- Processamento de vencimentos e gestão dos mesmos.
- Marketing (gestão de imagem da empresa e produtos).
- Prospecção e angariação de clientes no mercado Português e
Moçambicano.
- Business development; PPP´s; estudos de impactos de investimentos;
project management;
- Visão estratégica nos mercados de UK, Portugal, Brasil, Angola e
Moçambique.
Conhecimentos de Informática;
-- Office 2003/2007/2010/2013
-- SAP R/3 – Mod. FI/CO/AR - BO
-- AS/400
-- OGI, GFW
-- Tagus
-- Primavera Software
Carta de Condução.
Cédula Profissional nº 13181 da Ordem dos Economistas.

Experiência Profissional:


Analista Financeiro na “UNDP - United Nations Development Programme”
em Luanda, Angola – São Paulo, Brasil
Janeiro de 2012 a Setembro de 2013
Funções: Integrado no Projecto “Consolidação das contas Lad1 e Lad2”,
Auditoria das contas das NGO´s da UN Angola e UN Brasil.
Avaliação e melhoria dos procedimentos contabilísticos, Elaboração e
gestão dos KPI´s.



Director Comercial & CFO na empresa “River Plantmoz, Ltd” em Maputo,
Moçambique

Setembro de 2008 a Janeiro de 2012
Funções: Director de negócio em Moçambique; Captação de novos
clientes e fidelização dos mesmos, Análise do budget e cash-flow,
Negociação e captação dos recursos financeiros necessários, bem como a
aplicação dos recursos financeiros disponíveis.
Supervisão dos recebimentos dos créditos concedidos, controlo das
contas a receber e a pagar. Gestão da tesouraria.


Financial Analyst na empresa “BP Portugal, S.A” em Lisboa, Portugal
Agosto de 2007 a Setembro de 2008
Funções: Integrado no departamento Pricing & Supply, as funções
englobavam na gestão de preços e tarifas, Introdução das mesmas no
sistema Tagus; Supervisão das provisões nas petrolíferas e postos de
combustíveis; Análise de todas as contas correntes dos clientes.
Gestão dos KPI´s das respectivas lojas.



Credit Controller na empresa “HSBC Bank” em Londres, Inglaterra
Janeiro de 2006 a Janeiro de 2007
Funções: Responsável pela avaliação dos processos de concessão de
crédito a particulares/empresas e pela manutenção dos mesmos nos
mercados LATAM e UK.
Elaboração das margens de risco de cada cliente e gerir os respectivos
indicadores de gestão. Expediente geral do departamento.



Gestor de Crédito na empresa “CS-acessórios, Lda.” em Lisboa, Portugal
Abril de 2001 a Junho de 2005
Funções: Responsável pela Tesouraria e pelo crédito mal parado da
empresa; Análise de processos em dívida; Negociação com clientes em
situação de incumprimento; Gestão e acompanhamento de acordos de
pagamento; Apresentação de soluções de financiamento e contencioso;
Interlocutor com os bancos para assuntos correntes, Gestão do
imobilizado e elaboração de todos os reports de gestão relativo ao crédito
recuperado e fluxos de tesouraria.



Assistente de Marketing na empresa “Gecits, S.A” em Lisboa, Portugal
Outubro de 1996 a Abril de 2001
Funções: Integrado no Dep. de marketing desempenhava funções
inerentes à publicidade e comunicação da empresa e na elaboração de
projectos. Gestão da imagem dos produtos e apoio na contabilidade na
respectiva facturação.

