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CURRÍCULUM VITAE 
 
Dados Pessoais 
 
Nome:  Francisco José Rosado dos Santos 
Data de Nascimento: 11 de Setembro de 1968 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Académicas 
 
“Bond Mathematics & Structured Finance” Condensed MBA – Prof. Donald Smith, 
Boston University – New York (1995) 
 
Pós-Graduação em Gestão de Risco em Derivados (GRID) – Universidade Nova de 
Lisboa (1994) 
 
Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas (5 anos) pela Universidade 
Católica Portuguesa – Lisboa (1986 – 1991) 
 
Formação Específica e Complementar 
 
“FVA, CVA and Discounting Workshop” – Marcus Evans – Londres (2013) 
“Normas Contabilísticas Internacionais – IAS e IFRS” – Deloitte&Touche – Lisboa 
(2004) 
“Análise do Risco nas Instituições Financeiras” – NPF – Lisboa (2001) 
“Modelling Financial Products” – Prof. John Vernon, BDP – Lisboa (1999) 
“Options Seminar” – JP Morgan – Lisboa (1998) 
“Quantum Seminar on Asset Management” – Quantec – Cambridge University (1998)  
“Emerging Markets” – ICM – London (1997) 
“Trading Intradiário en los Mercados Financieros”- ETS – Madrid (1997) 
 Certificação Responsável Operacional e Operador Terminal de Futuros – BDP (1996) 
“Gestão do Risco em Instrumentos Derivados” – Universidade Nova de Lisboa (1994) 
“Portfolio Manager” – FINSYS – Lisboa (1993) 
“Principles of Capital Markets” – Manufacturers Hanover – London (1993) 
“Structured Finance” – Manufacturers Hanover – London (1993) 
“Credit 1&2” – Manufacturers Hanover – London (1992) 
 
Carreira Profissional 
 
Desde 27 de dezembro 2019 – Membro da Comissão Executiva do Banco Caixa 
Geral Angola S.A. 
 
“Chief Financial Officer” – Administrador Executivo com os Pelouros Financeiros de: 
 

Direção Financeira; 
Direção de Contabilidade; 
Gabinete de Planeamento e Controlo; 
Departamento de Recuperação de Crédito; 
Direção de Risco de Crédito. 
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De 12 de abril 2018 a 26 de dezembro 2019 – Membro da Comissão Executiva do 
Banco Caixa Geral Angola S.A. 
 

“Chief Financial Officer” – Administrador Executivo com os Pelouros 
Financeiros do Banco (Direção Financeira, Contabilidade e Planeamento e 
Controlo).  

 
De 04 de dezembro 2017 a 12 de abril 2018 – Membro do Conselho de 
Administração do Banco Caixa Geral Angola S.A., a aguardar registo junto do 
Banco Nacional de Angola 
 
 2008 – 2017 – Caixa – Banco de Investimento, SA – Diretor Coordenador da 
Direção Financeira e de Estruturação 
 

Responsável pela Direção Financeira do Banco – Coordenando as áreas de 
Gestão das Carteiras Próprias do Banco de Investimento do Grupo CGD, num 
total de ativos de cerca de € 600 milhões (ações, taxa de juro, crédito, híbridos 
e derivados destes), de Tesouraria e de Assessoria de Gestão de Risco a 
Empresas; 
 
Responsável pela venda de produtos e estratégias com derivados aos clientes 
empresa do Grupo CGD; 
 
Responsável pela estruturação e montagem dos contratos de Fomento de 
Liquidez sobre ações, emissões estruturadas e fundos de investimento, cotados 
em bolsa; 
 
Responsável pela coordenação das equipas que desenham e estruturam as 
estratégias de “hedging” aos financiamentos dos grandes Projectos de 
Infraestruturas e de Parcerias Público-Privadas, liderando as participações nos 
sindicatos nesses processos, quer a nível nacional, quer a nível internacional 
(Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos da América, Irlanda, Grécia, 
etc.); 
 
Responsável pela Gestão das Carteiras de Apoio à Venda nas várias classes de 
ativos; 
 
Responsável pela Gestão do Estatuto de Operador Especializado de Valores do 
Tesouro, nas componentes mercado secundário (sistema MTS e Euro MTS) e 
mercado primário, na participação em sindicato como líder ou colíder das 
emissões de Dívida Pública, tendo representado o CaixaBI na Administração da 
MTS Portugal; 
 
Coordenador do Grupo para a implementação do EMIR no CaixaBI, sendo o 
representante do banco no Grupo de implementação do EMIR no Grupo CGD 
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2006 – 2008 – Caixa - Banco de Investimento, SA – Diretor Coordenador da 
Direção de Mercados e Vendas 

 
Responsável pela coordenação das áreas de acesso aos mercados financeiros e 
forças de venda do banco nas várias classes de ativos, “Equity”, “Fixed Income” 
e Híbridos, nos vários canais disponíveis (direto, telefónico, on-line); 
 
Responsável pela atividade de intermediação financeira no mercado secundário 
de capitais do Grupo CGD e pelas vendas de mercado primário de ações e 
obrigações originadas ou sindicadas pelo banco (11% de quota do mercado 
português de ações, com um volume total intermediado de € 15 mil milhões, 
gerando cerca de € 18 milhões em comissões nas várias áreas); 
Responsável pela organização e planeamento de “Road – Shows” internacionais 
para colocação de emissões domésticas de capital, com destaque para a 
liderança da colocação internacional das Ofertas Públicas Iniciais da GALP, da 
Martifer e da REN, conseguindo quotas de colocação muito superiores às quotas 
naturais de participação nos sindicatos internacionais; 
 
Participação como “Sindicate” em sindicatos líderes de várias emissões 
domésticas de Dívida Privada de várias empresas portuguesas e estrangeiras 
(Banca Populare Vicenza, Banca Intesa, Piraeus Group, HSBC Bank, Banco 
Itaú Europa, Bank of Ciprus, Lehman Brothers, etc.) e na colocação de 
Programas de Papel Comercial; 
 
Responsável pela organização e planeamento de “Road – Shows” internacionais 
para colocação de emissões de dívida doméstica, simples (REFER com e sem 
aval do Estado, EDP, PT, Portucel, Banco Invest, CELBI, etc.), Soberana 
(Dívida Pública Portuguesa – OT, Dívida Belga), Estruturada e Híbrida 
(Parpública Exchangeables e 1ª, 2ª e 3ª emissões de Obrigações Hipotecárias 
Portuguesas pela CGD);    

  
 Representante português (“Country Manager”) para Portugal na “European 

Securities Network”, uma Rede Pan – Europeia de 10 parceiros internacionais 
que cobre “Research” e execução em 14 países europeus, integrando a sua 
Comissão Executiva; 

 
Corresponsável pela implementação com sucesso da Nova Diretiva dos 
Mercados Financeiros (DMIF) a nível da intermediação financeira do Grupo 
CGD, em todos os domínios de intervenção. 

 
 
2001 – 2006 – Caixa - Banco de Investimento, SA – Diretor Coordenador da 
Direção Financeira e de Investimento 
 

Responsável pela coordenação das áreas de Tesouraria, de Estruturação de 
Produtos e Gestão de Carteiras e de Assessoria de Gestão de Risco a Empresas 
(ponto único de contacto do Grupo CGD com os clientes-empresa para 
estratégias de cobertura de risco de mercado), tendo uma carteira de títulos de 
cerca de cerca de quatrocentos milhões de euros sob gestão; 
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Interlocutor do Grupo CGD para a abordagem ao Projeto do Fundo Português 
de Carbono; 
 
Interlocutor do Grupo CGD para as áreas de Negociação e Produtos no âmbito 
do projeto OMIP. 
 

2000 – 2001 – Caixa - Banco de Investimento, SA – Grupo CGD – Diretor 
Coordenador, responsável pela Direção de Investimento e Mercados 
 

Responsável pelas áreas de Tesouraria, “Corporate Desk”, Gestão de 
Volatilidades e Opções, “Research” de Mercados e de Venda Institucional; 
 
Criação e montagem de Produtos Estruturados para comercialização pela rede 
de retalho da CGD. 

 
2000 – Banco Totta&Sottomayor de Investimento, SA – Diretor, responsável pela 
Direção de Tesouraria e Mercados 
 

Tendo tido a função de reorganizar toda a área financeira do banco após o 
processo de venda do mesmo pelo BCP à CGD, intervindo de forma direta em 
todos os processos de decisão e de “due-dilligence” nacional e internacional, 
restabelecendo procedimentos e definindo novas funções e áreas de 
intervenção; 

 
Interlocutor do grupo para as relações com o IAPMEI, com o qual estruturou 
algumas operações de engenharia financeira de enorme sucesso, como foi a 
“Escrow Account” para Antecipação de “Receivables”. 
 

1998 – 2000 – Banco Totta&Sottomayor de Investimento, SA – Diretor, com a 
responsabilidade pelo Departamento de Trading 
  

Chefiando uma equipa de 28 elementos entre “traders” e “researchers” e gerindo 
as carteiras de negociação como Diretor dos quatro bancos do Grupo, o BPSM, 
o BTA, o CPP e o BTSI e que compreendia as áreas de Research de Mercados, 
Negociação e Arbitragem com Obrigações, Reportes e Empréstimos de Títulos 
e “Trading” e Arbitragem com Ações e seus Derivados; 
 
Responsável pela montagem de Produtos Estruturados para comercialização 
pelas redes de retalho dos três bancos comerciais do Grupo. 

 
1997 – 1998 – Grupo Mundial Confiança – Diretor, responsável pela coordenação 
das áreas de “Research” de Mercados, do BPSM, do BTA , do CPP e do BTSI 
 

Chefiando a tomada de posições em novos Mercados Financeiros e o 
lançamento de novos Produtos Financeiros; 
 
Foi responsável pela formação de vários “traders” e novos colaboradores 
daquela que era na altura a maior Sala de Mercados do país com 51 posições; 
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Participou de forma direta no projeto de reorganização das áreas de Mercados 
do ex-Grupo Champalimaud, tendo sido o responsável desse Grupo pela “due-
dilligence” internacional organizada pelo Banco Santander às carteiras de 
Negociação e de Derivados do referido Grupo. 

 
1996 – 1997 – Banco Chemical Finance, SA – Diretor do Mercado de Capitais  
 

Responsável pelo Posicionamento Estratégico do banco nos Mercados 
Financeiros, tendo ainda as funções de modelização para a automatização da 
tomada de decisões de investimento, de análise dos mercados financeiros para 
tomadas de posições de “Spread Arbitrage” e de “Spread Trading”; 
 
Responsável pelo acompanhamento do sistema de negociação no mercado de 
futuros, espanhol com base em Redes Neuronais; 
 
Responsável do Banco pela Relação entre a Sala de Mercados e os Investidores 
Institucionais; 
 
Responsável do Banco perante o IGCP na gestão da condição do Banco como 
Operador Especializado de Valores do Tesouro (OEVT); 
 
Representante do Banco junto do MTS – Portugal. 

 
1994 – 1996 – Banco Chemical (Portugal), SA - Diretor do Mercado de Capitais, 
com a responsabilidade da Gestão da Carteira de Dívida Pública 
 

Responsável pelo desenvolvimento de sistemas de “Front – Office” e de 
“Middle – Office” para gestão das posições em Mercado Primário e em 
Mercado Secundário, bem como para os Derivados sobre Dívida Pública 
nacional e internacional; 
 
Responsável pela Gestão de Carteiras de Obrigações Diversas e de Emitentes 
Supranacionais; 
 
Responsável pela relação entre a Sala de Mercados e os Investidores 
Institucionais. 
 

1992 – 1994 – Banco Chemical (Portugal), SA – Subdiretor do Mercado de 
Capitais  
 

Responsável pelas Carteiras de Investimento e de Negociação de instrumentos 
de Taxa de Juro e seus Derivados. 
 

1991 – 1992 – Banco Chemical (Portugal), SA – “Trader” da Sala de Mercados 
 

Com funções de negociação nos vários Mercados Financeiros, incluindo o 
Mercado Monetário, o Mercado Cambial e o Mercado Secundário de Capitais; 
 
Responsável pela construção de novos modelos gráficos e estatísticos de 
acompanhamento dos mercados e de apoio à tomada de decisão. 
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1990 – 1991 – Manufacturers Hanover, Portugal, SA – Analista de Crédito  
 

Desenvolvendo análises económico-financeiras a empresas e estudos sectoriais 
e desempenhando funções de acompanhamento das contas dos clientes e de 
“Prospecting” de novos clientes potenciais 

 
 
Participação em Grupos de Trabalho de relevância Nacional 
 
Grupo de Trabalho para definição do novo modelo de participação dos bancos 
comerciais no Mercado de Capitais Angolano, no âmbito do projeto de alteração da Lei 
das Instituições Financeiras – CMC – Luanda (2019) 
 
Grupo de Trabalho para o regresso do Mercado Interbancário Bilateral em Portugal – 
Banco de Portugal – Lisboa (2012) 
 
Grupo de trabalho para a criação de uma Câmara de Compensação e para o arranque 
do Mercado de Derivados sobre Energia Elétrica no âmbito do OMIP – CGD – 
Lisboa/Madrid (2004/2006) 
 
Grupo de trabalho para a criação de Sociedade Gestora de um Fundo de Carbono e 
montagem de sistema operacional para transações em Mercados de CO2 – Lisboa 
(2005) 
 
Grupo de trabalho para a Revitalização do Mercado de Capitais – Vertente Derivados 
OTC e Warrants – Associação Portuguesa de Bancos e Euronext – Lisboa (2003) 
 
Grupo de trabalho para a Contabilização dos Instrumentos Financeiros Derivados – 
Associação Portuguesa de Bancos e Banco de Portugal – Lisboa (1999) 
 
Grupo de trabalho para a avaliação, diagnóstico e dinamização do Mercado de Reportes 
e de Empréstimo de Valores Mobiliários – Bolsa de Derivados do Porto, Instituto de 
Gestão do Crédito Público e Direção Geral do Tesouro – Lisboa (1999) 
 
Grupo de trabalho para a criação do MTS – Portugal – Instituto de Gestão do Crédito 
Público e Direção Geral do Tesouro – Lisboa (1999) 
 
 
Participação em Conferências e Seminários 
 
“Políticas de prevenção Anti – Branqueamento de Capitais” – Associação Portuguesa 
de Corretoras e Associação Portuguesa de Bancos – Lisboa (2007) 
 
“Eficiência Energética” – Centro Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
(BCSD) – Lisboa (2005) 
 
“III Forum Energia – Mercado Ibérico de Eletricidade 2004 – Liberalização e 
Operacionalidade” – Diário Económico – Lisboa (2004) 
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“Workshop on CO2 Emissions Trading: Post NAP”– UK Trade&Investment – Lisboa 
(2004) 
  
“Economia Brasileira – Uma visão global II” – BANIF – Rio de Janeiro (2004) 
 
 
Convidado em Conferências e Seminários 
 
Fórum Mercado de Capitais 2018 – “Privatizações em Bolsa – Desafios e 
Oportunidades” – Painel de Oradores – Luanda (2018) 
 
“Project&Infrastructure Financing in Portugal” – Project Finance Magazine – Orador 
Especializado – Lisboa (2008) 
 
“O Mercado Obrigacionista na Fase de Preparação para a UEM” – Orador e Presidente 
de Mesa – Lisboa (1996) 
 
 
Atividade na qualidade de Formador 
 
Participação como “Mentor” no programa de “Mentoring” para os novos alunos da 
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa (de 2013 a 2018) 
 
Ação de Formação sobre Futuros e Opções ao Tribunal de Contas – Lisboa (2008) 
 
 
Línguas Estrangeiras 
 
Domínio e fluência de: 
 
Inglês 
Francês 
Castelhano 
 
 


