José Carlos Athaíde dos Remédios Furtado

Habilitações Académicas
Licenciado em gestão, investigador e docente de
Gestão Financeira (ISCTE), prosseguiu os estudos
de pós-graduação em finanças em Inglaterra (London
City University – PhD Programme) e nos EUA (MIT
Sloan – Advanced Study Program).

Atividade Profissional
Em 4 de maio de 2020 assumiu a função de presidente do Conselho de Administração da AdP Águas de Portugal, SGPS, S.A..
Anteriormente foi membro da Comissão Executiva do BCI - Banco Comercial e de
Investimentos, S.A. (instituição líder do mercado em Moçambique), Vice-Presidente do IAPMEI
(agência pública para promoção do investimento e apoio às PME), administrador com funções
de CFO nas holdings do Grupo IPE (participações empresariais do Estado) e do Grupo Águas de
Portugal.
Foi presidente da IPE Capital e do Fundo de Garantia para Titularização de Créditos, exerceu
cargos de administração e fiscalização na Caixa Capital, PME Investimentos, SPGM (gestora da
Garantia Mútua), Portugal Ventures, Turismo Fundos, Fundo de Sindicação de Capital de Risco,
e ainda nas escolas de gestão ISCTE e INDEG.
Teve responsabilidade na configuração de programas-quadro de inovação financeira no âmbito
da gestão de fundos estruturais (PEDIP, PRIME, POE) e pela criação de novos instrumentos para
financiamento de PME (Sistema Nacional de Garantia Mútua, Titularização de Créditos, PME
Excelência, PME Líder).
Representou Portugal em fóruns internacionais (União Europeia e OECD), assumiu a vicepresidência da Associação Moçambicana de Bancos e a presidência da Associação Portuguesa de
Capital de Risco, integrou o board das associações europeias de private equity e venture capital
(EVCA e EVFIN) e de garantia mútua (AECM), tendo liderado a constituição de uma rede
internacional de venture capital (iVC). Foi Coordenador do Observatório Europeu das PME para
a Área de Capital e Finanças e membro do Advisory Board do MIT Portugal Management.
Iniciou a atividade em funções de auditoria, controlo de gestão e direção financeira (Grupos
Centrel e Siemens).

