
Manuel Festas é consultor desde NOV/2014 da MIND SOFTWARE MULTIMEDIA INDUSTRIAL  SA. 

A sua experiência profissional engloba trabalhos em várias áreas funcionais, nomeadamente Estratégia, Organização e Corporate Finance, detendo 
forte experiência nos sectores de TI, Serviços Financeiros e Private Equity e experiência no mercado de capitais. 

Manuel Festas tem mais de 25 anos de experiência na gestão e administração de diversas empresas privadas, nacionais e internacionais. Tem 
experiência internacional, permaneceu mais de 3 anos fora de Portugal, teve foco na gestão e administração do pelouro financeiro e esteve 
diretamente envolvido em dezenas de transações de sociedades. Teve um papel crucial numa operação de IPO. Trabalhou nas seguintes  áreas: 

 2012 – 2014, administrador financeiro da OREY FINANCIAL BRASIL, em São Paulo. Gestor de Sociedade Financeira de Gestão de Fundos e
Património e de Gestão de Special Situations, operações de fundos de distressed assets.

 2010 – 2011, consultor externo de Pequenas e Médias Empresas nos sectores da Imobiliária, Hotelaria, Engenharia e Saúde.

 2009 – 2010, administrador e vice‐presidente executivo ESCOM – Investments, BV (HOLANDA) e ESCOM – Investimentos e Participações, SA
(ANGOLA). Pelouro financeiro, promoveu a reorganização da Estrutura Corporativa do Grupo Escom, adopção das (IFRS/IAS), criação da
Holding e migração das várias sub‐holdings para a Holanda, primeira consolidação e fecho de contas auditadas. Gestão estratégica e
operacional de empresas de direito Angolano e Congolês, nos sectores de imobiliário, mineração, obras públicas, energia e oil & gás.

 2000 – 2009, Grupo Novabase no qual permaneceu cerca de 10 anos. Major Achievement: Co‐promoveu a admissão à cotação da Novabase
SGPS, SA em Julho de 2000. Neste período, a Novabase passou de uma facturação de 25 M€ em 1999 para mais de 300 M€ em 2008.

• 2006 – 2009, Administrador /Membro da Comissão Executiva NOVABASE SGPS SA, sociedade listada na Euronext Lisbon. Pelouros de
M&A e IRO – Investor Relations Officer. Foi co‐responsável pela gestão e administração estratégica e operacional do Grupo, com
envolvimento nas aquisições de negócios e na relação com investidores.

• 2004 – 2009, Administrador executivo da NOVABASE SERVIÇOS SA, divisão de serviços partilhados. Foi responsável pelo pelouro
financeiro, pela preparação e fecho das contas, pela consolidação e política fiscal e interacção com auditores.

• 2000 – 2004, Administrador executivo da NOVABASE CAPITAL SGPS, SA, divisão de negócio de Corporate Venture . Foi gestor de
diversas participadas Manchete, Superemprego, ClipAnúncios, Sapi2, Infordesporto e Mind.
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 1995 – 2000, Controller e Gestor de Participadas da AITEC – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, SGPS SA, sociedade de capital de risco a operar
no setor das TI’s. Foi gestor de um FCR e de diversas empresas entre as quais Novabase, IP Global, Link, Sol‐S, Georeferência, Octal, Mailtec,
Solsuni, MegaMedia, Rumos e Mind. Major Achievement: Entrada num novo sector (TI’s) no timing certo, que permitiu concluir a
recuperação das empresas em carteira e a sua venda posterior, entre 1999 e 2000, com valorizações extraordinárias.

 1990 – 1995, Controller e Analista da MIDAS CORRETORA – SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, SA  e MIDAS
INVESTIMENTOS, SA. Corretora do mercado de capitais da Euronext Lisbon e Sociedade Gestora de Patrimónios. Atualmente integradas no
BBVA. Major Achievement: participou no turnaround do corretor mais pequeno da praça, que em 5 anos se tornou no líder independente de
mercado, tendo alcançado o objectivo de gerar cash‐flow.

 1988 – 1990, Controller e Asset Manager da SGF‐Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA. Participada maioritariamente pelo Crédit
Lyonnais Portugal, pelo Banco Internacional de Crédito (GES) e pela Gan‐Vie (atual Groupama). Major Achievement: ajudou a criar, de raiz, em
apenas dois anos, uma Gestora de Fundos, com os processos de back‐office integrados, em termos da contabilidade de fundos, da gestão e
execução das ordens de aplicação e na geração de report aos clientes.

Manuel Festas é Licenciado em Administração e Gestão de Empresas (1980/1986) pela Universidade Católica Portuguesa. 

Tem uma Pós‐Graduação pelo ISCTE/CEMAF em Mercados e Ativos Financeiros (1995/1996). 

Entre 1986 e 1987 lecionou Contabilidade e Gestão Financeira em cursos financiados pelo Fundo Social Europeu. 

Participou em diversos cursos nas áreas de gestão e finanças, em Portugal e no estrangeiro, nas áreas de negociação, instrumentos financeiros, 
mercado de capitais, etc. 

TOC ‐ Técnico Oficial de Contas desde 1988. 

Possui 74.946 ações da Novabase SGPS. 
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