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LIDERANÇA
Mulheres

que mandam na banca
em Portugal

Isabel Ferreira Conceição Lucas Cristina Rios Amorim ou Maria
João Carioca pertecem ao Conselho de Administração ou
Comissão Executiva dos maiores bancos Num universo

dominado por homens em cargos de chefia conheça a carreira
das mulheres que estão no topo do setor financeiro em Portugal

Aadministradora do

Novo Banco e antiga
líder do banco Best
Isabel Ferreira foi a
primeira mulher por
tuguesa a conseguir o
cinturão negro de ka

raté Tinha 16 anos e estava de partida para o
Japão Viveu quase um ano em Tóquio par
ticipou em competições e entrou no top
mundial da modalidade Chegava a treinar
cinco horas por dia e dava aulas de inglês
O rigor do karaté seguiu a ao longo de

toda a vida profissional No Best Isabel
não gostava que alguém chegasse um mi
nuto atrasado sem avisar a uma reunião
de trabalho e em busca do aperfeiçoamen
to incentivava a comunicação em inglês
Não pela administradora que também é
fluente em francês espanhol e fala um
pouco de holandês mas para que os cola
boradores com maior dificuldade pudes
sem melhorar o idioma

O código de ética a honestidade e a resis
tência à dor são características comuns en

tre o karaté e a vida empresarial Formada
em Engenharia Electrotécnica pelo Institu
to Superior Técnico com uma média de 17
valores a melhor aluna do curso foi ainda
directora de banca e telecomunicações na
IBM e directora coordenadora do Monte

pio Geral
Em abril do ano passado o Banco Central

Europeu BCE aprovou a nova adminis
tração do Novo Banco onde se incluíam os
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nomes de Isabel Ferreira e de Luísa Soares

da Silva Na mesma altura a instituição li
derada por António Ramalho lançou um
programa de igualdade do género O NB
Equal Gender que tem como objetivo ga
rantir um maior equilíbrio em linha com a
base de clientes o talento disponível e um
princípio de meritocracia
De acordo com António Ramalho cita

do pela imprensa esta desigualdade é um
sinal de dificuldades que têm de se ultra
passar e que resultam de uma cultura
empresarial que tem vindo a mudar de for
ma a tornar as empresas mais inclusivas
perante a sociedade
O NB Equal Gender cumpriu também o

compromisso de ter duas mulheres nos sete
lugares do Conselho de Administração re
presentando um peso de 28 Numa análise
às maiores instituições financeiras no país o
número de colaboradores masculinos e fe

mininos é aproximado reflectindo a distri
buição por género da sociedade portuguesa
No entanto os homens ainda dominam nos
cargos de chefia
Dados de junho de 2016 disponibilizados

pela Associação Portuguesa de Bancos
APB mostram que no BPI trabalhavam
naquela altura 5 503 pessoas das quais 2 968
pessoas eram mulheres e 2 535 homens
Cristina Rios Amorim administradora fi
nanceira da Corticeira Amorim foi a princi
pal novidade entre os elementos que com
põem o primeiro conselho de administração
CA do BPI da era CaixaBank
Também Fátima Barros antiga presidente

da Anacom foi designada pelo conselho de
administração do Banco BPI como nova ad
ministradora e como membro da Comissão

de Auditoria e Controlo Interno

Fátima Barros foi presidente do regulador
das telecomunicações entre 2012e2017eé
atualmente professora associada de Econo
mia na Lisbon School of Business Econo

mics Católica LSBE da Universidade Cató
lica de Lisboa

A nova administradora do BPI é licenciada

em Economia pela Universidade Católica
Portuguesa e Mestre e Doutorada em Eco
nomia pela Universidade Católica de Lovai
na Bélgica Desempenhou em 2015 o cargo
de presidente do Organismo de Reguladores
Europeus das Comunicações Eletrónicas
BEREC
Na Comissão Executiva do BCP de oito

elementos Maria da Conceição Mota Soa
res de Oliveira Callé Lucas é a única mulher
No universo de trabalhadores contam se

4 183 homens e 2 941 mulheres Na Admi

nistração do banco privado fazem também
parte Cidália Maria Mota Lopes e Raquel
Rute da Costa David Vunge
Dirigente de topo na Caixa Geral de De

pósitos Maria João Borges Carioca Rodri
gues é vogal do Conselho de Administração
e da Comissão Executiva no total composta
por oito elementos Já Ana Maria Machado
Fernandes é administradora não executiva

No Santander Totta Inês Oom Ferreira de

Sousa é vogal da Comissão Executiva no to
tal são oito elementos e vogal do conselho
de administração Isabel Maria de Lucena

Vasconcelos Cruz de Almeida Mota e Remé

dios Ruiz Macia são vogais do Conselho de
Administração No banco público trabalham
8 113 pessoas 4 786 mulheres e 3 327 ho
mens e na instituição espanhola 3 305 ho
mens e 2 804 mulheres Já o universo do
Montepio conta com 3 572 empregados dos
quais 1 903 homens e 1 669 mulheres O ano
passado a Caixa Económica Montepio Geral
convidou todas as mulheres que ocupam
funções de liderança na organização a parti
ciparem num encontro de trabalho para
identificar formas de promover a igualdade
em termos de carreira formação e work life
balance Este ano vai ser criado um progra
ma de mentoring de mulheres para mulhe
res diz uma fonte do banco ao Jornal Eco
nómico

As empresas cotadas e as empresas públi
cas que de janeiro de 2018 em diante enfren
tem novas nomeações para os seus órgãos de
gestão e de fiscalização terão de observar o
novo regime da representação equilibrada
entre mulheres e homens que foi publicado
em Diário da República em agosto do ano
passado O objectivo é garantir que a pro
porção de pessoas de cada sexo designadas
para cada órgão de administração e de fisca
lização das empresas cotadas em bolsa não
seja inferior a 20 em 2018 e a 33 3 em
2020 em novos mandatos E que ao nível
das empresas públicas essa proporção não
seja inferior a 33 33
Estas percentagens aplicam se apenas a

novas designações para nomeações a reali
zar de janeiro de 2018 em diante e são conta
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bilizadas pelos dois órgãos no seu conjunto
ou seja considerando a composição somada
do órgão de administração e de fiscalização
o que facilita o cumprimento da regra A
proposta inicial do Governo previa multas
monetárias obrigatórias mas a negociação
na subcomissão parlamentar fez com que as
penalizações fossem suavizadas para as cota
das As multas deixam de ser obrigatórias e
essas empresas podem recorrer da sanção
Quando se verificar o incumprimento as
cotadas têm 90 dias para resolver a situação
se não o fizerem o seu nome será divulgado
publicamente

Se ao fim de um ano a situação se mantiver
podem ser aplicadas multas das quais as em
presas podem recorrer A sanção nunca po
derá ser mais do que o equivalente a um salá
rio de um conselho de administração da em
presa em causa As empresas públicas têm
também um prazo de 90 dias que esgotado
obriga a novas nomeações

Carregosa Casa de Investimentos e SIBS
Maria Cândida Rocha e Silva nasceu a 9 de

Janeiro de 1944 em Vila do Conde Iniciou a
atividade profissional ao lado de seu pai em
1970 na L J Carregosa Ca Lda A partir
daí toda a sua vida profissional veio a desen
volver se no sector financeiro em particular
nas áreas do mercado de capitais e gestão de
carteiras Maria Cândida foi a primeira Cor
retora Oficial da Bolsa com início de ativi
dade registado em 1981 na então B V P
Foi presidente da Corretora LJ Carregosa e

mais tarde da LJ Carregosa Sociedade Fi
nanceira de Corretagem que viria a trans
formar em banco em 2008 a que preside
desde então O Banco Carregosa com sede
no Porto é uma instituição especializada
em banca privada mantendo também uma
forte presença na negociação nos mercados
de capitais

As origens da LJ Carregosa remontam a
1833 ano em que a L J Carregosa foi funda
da no Porto por Lourenço Joaquim Carre
gosa para negociar em divisas Em 2010 foi
nomeada Embaixadora da Rede Europeia
do Empreendedorismo Feminino pela Co
missão Europeia e pela Presidência Belga
Em 2015 recebeu o prémio Lifetime Achie
vement entregue pela Deloitte na Gala dos
Investors Relations Awards

O Banco Carregosa apresentou o ano pas
sado novas instalações no Porto ao mesmo
tempo que inaugurava uma nova área de ne
gócio destinado aos particulares com poten
cial de poupança investimento O projeto
segundo o banco liderado por Maria Cândi
da Rocha e Silva envolveu a criação de uma
imagem nova equipas dedicadas e instala
ções para clientes exclusivas tendo o site
sido reformulado avançou a instituição em
comunicado

Esta expansão de atividade destina se a
dar uma melhor resposta a procura por par
te de clientes que não se enquadrando no
conceito de banca privada revelam poten
cial de poupança e investimento além de
passar a servir melhor um segmento emer

gente com forte propensão tecnológica
Este perfil de clientes procura simultanea
mente o acompanhamento presencial e a
distância através de canais digitais pelo
que são oferecidas as duas alternativas dis
se o banco

Para a presidente do Conselho de Admi
nistração do Banco Carregosa Maria Cândi
da Rocha e Silva é particularmente grato e
compensador verificar que o Banco Carre
gosa expande a sua atividade alarga a sua
base de clientes e aperfeiçoa a qualidade de
atendimento A casa Carregosa que existe
desde 1833 dá mais um passo no sentido de
aumentar a confiança dos seus clientes re
forçando a sua sustentabilidade citou o co
municado

Emília Vieira é a presidente da Casa de In
vestimentos instituição sediada em Braga
De 1995 a 2008 lecionou e fez consultoria
na área da engenharia financeira quantitati
va em instituições financeiras de topo em
Londres Paris Zurique Madrid Frankfurt
Singapura Nova Iorque e Tóquio
Durante três anos colaborou com o De

partamento de Finanças Empresariais da
União de Bancos Suíços UBS na avaliação
de empresas e na preparação de OPVs em
Londres Zurique e Nova Iorque É Licencia
da em Gestão de Empresas pela Universida
de do Minho e Mestre em Finanças pela
Universidade de Lancaster Reino Unido
Foi quadro do Banco Português do

Atlântico de 1989 a 1995 Dirigiu coorde
nou e lecionou programas técnicos de for
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mação financeira no Instituto Mercado de
Capitais da Bolsa de Derivados do Porto de
1995 a 1997 Ingressou 1997 no corpo
docente da Universidade Católica Portu

guesa no Porto onde teve um papel pre
ponderante na criação do mestrado em Fi
nanças Foi diretora do referido Mestrado
onde lecionou a cadeira de Métodos Analí

ticos em Finanças
Admiradora de Warren Buffet Emília

Vieira lamenta a destruição de valor ocorri
da em Portugal com os sucessivos escândalos
bancários e propõe a filosofia do investi
mento em valor como a opção certa para
quem procura retornos atrativos com baixo
risco Passou pelo antigo BPA teve uma car
reira académica passou pela banca interna
cional e há poucos anos fundou a Casa de In
vestimentos

Fazia sentido porque sempre gostei mui
to da gestão de dinheiro e sempre investi em
ações Como faço hoje com todo o dinheiro
que tenho O que rapidamente verificamos é
que o sistema bancário não defende os inte
resses dos clientes ao comprar e vender
porque há um problema de incentivos Os
gestores bancários querem aumentar as co
missões e os seus interesses não estão alinha

dos com os dos clientes Não é assim que se
cria riqueza para os clientes pois passa a ser
um jogo de sorte e azar um jogo constante
de comprar e vender ações Nós acreditamos
no investimento em valor explicou ao Jor
nal Económico

Já Madalena Cascais Tomé é presidente da

Comissão Executiva do Grupo SIBS desde o
final de abril de 2015 Até este momento as
sumiu as funções de diretora de Operações
Comerciais da Portugal Telecom Na PT foi
também diretora de Canais Remotos Onli
ne e Novos Canais para o segmento PME
Anteriormente assumiu as funções de chefe
de Projeto na McKinsey Company com
enfoque nas indústrias de Banca Seguros
Telecomunicações e Distribuição sendo
ainda consultora de referência a nível euro

peu para Retail Banking e Marketing Estra
tégico Anteriormente integrou a unidade
de Business Consulting da Arthur Ander
sen Deloitte É licenciada em Matemática
Aplicada pelo ISEG e tem uma Pós Gradua
ção em Estudos de Mercado e CRM pela
Universidade Nova de Lisboa

De Bruxelas para
o Banco de Portugal
Antes de chegar ao Banco de Portugal para
desempenhar o cargo de Vice Governado
ra Elisa Ferreira foi deputada ao Parlamen
to Europeu Ali fez história ao ser o rosto
da negociação do acordo sobre a União
Bancária Dentro de uma sala em Bruxelas
estavam cerca de 50 membros do Parla

mento e do Conselho que analisavam tó
pico por tópico todos os detalhes do docu
mento Não houve tempo para almoçar ou
jantar durante esta maratona negociai de 16
horas para fechar o acordo sobre a União
Bancária em 2014 A antiga eurodeputada
está habituada a reuniões duras e há muito

que defendia um equilíbrio entre as medi
das de austeridade anticrise com as de cres

cimento económico

Visitar antiquários é uma das paixões de
Elisa Ferreira Gosta de cozinhar papas de
sarrabulho ou peixe ao sal são especialida
des e dedica mais tempo à leitura e à músi
ca clássica e jazz são os estilos preferidos
mas também aprecia Rui Veloso Pedro
Abrunhosa ou Rui Reininho Aproveita
para fazer ginástica conviver com a família
tem duas filhas e os amigos Acompanha
ainda o trabalho agrícola da sua quinta em
Santo Tirso

Licenciada pela Faculdade de Economia da
Universidade do Porto tem ainda um mes
trado e doutoramento em Economia pela
Universidade de Reading Deputada ao Par
lamento Europeu 2004 2016 integrando
ao longo de todo o período a Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários na

qual foi na maior parte do tempo a coorde
nadora porta voz do Grupo Parlamentar
dos Socialistas e Democratas

A veia política sempre esteve presente Foi
ministra do Ambiente e do Planeamento dos

governos de António Guterres vice presi
dente do Grupo Parlamentar do PS e em
2009 candidata socialista às eleições da câ
mara do Porto perdendo para Rui Rio Na
tural do Porto o ensino é uma das suas pai
xões Voltar a reflectir e continuar o pensa
mento sobre a União Económica e Monetá

ria é um desejo que se mantém desde os tem
pos em que vivia em Bruxelas
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