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9700-681 Angra do Heroísmo 

Abril 
2015 

- 
Presente 

Diretora Geral da Empresa Urialdo Bettencourt Lda – Armazenista de Especialidades Farmacêuticas 
• Funções: orçamentação, controlo de Tesouraria, Gestão de stocks, Condições comerciais a clientes; conferência dos 

reports enviados pela contabilidade, análise contabilística; gestão de pessoas e conflitos, tomada de decisão. 

Programa de Contabilidade e Finanças na Católica Lisbon Business & Economics (Abril a Julho 2016 – 84 horas): 
• Módulos de Contabilidade e Análise Financeira, Controlo Orçamental, Fiscalidade, Análise de Projetos de 

investimento, financiamento. 

Setembro 
2013 

- 
Abril 
2015 

 

Chefe do Departamento Comercial da Empresa Urialdo Bettencourt Lda – Armazenista de Especialidades 
Farmacêuticos 

• Funções: Gestão de stocks, condições comerciais a clientes e fornecedores; estudo da concorrência, cálculo de preços 
de MSRM de acordo com legislação em vigor, formação de preços, estipulação das margens pretendidas, elaboração 
de campanhas, garantia de correta valorização e níveis de inventário, calendarização e orçamento de encomendas 
de acordo com a necessidade de produto e disponibilidade financeira; devoluções de clientes e a fornecedores, 
contactos com clientes e fornecedores, gestão de reclamações de clientes e fornecedores, cumprimento de objetivos 
de vendas e de resultados, resolução de problemas, análises de rentabilidade, análise de resultados contabilísticos.  

• Competências: trabalho em equipa, liderança, trabalho sob pressão, organização do trabalho, capacidade de 
comunicação com clientes e fornecedores, capacidade de análise, resolução rápida de problemas, definição de 
prioridades 

Janeiro 
2014 

- 
Dezembro 

2014 

Projeto de Implementação de Novo Software de Gestão “PHC Advanced”: 

• Funções: definição de todas as questões operacionais e respetiva adaptação ao Software, definição de processos, 
testes ao programa, recálculo de todo o Preço Médio de Custo do Inventário para importação, identificação de erros 
e sugestão de melhoria. 

• Competências: organização de processos, workflow e circuito documental, pequenas noções de programação, 

desenho de impressões, definição de prioridades. 

Outubro 
2012 

A 
Agosto 
2013 

Estagiar L no Departamento Financeiro e Comercial da Empresa Urialdo Bettencourt Lda – Armazenista de 
Especialidades Farmacêuticos 

• Funções: processamento e conferência de documentos de e para os fornecedores/clientes, pagamentos a 
fornecedores, construção e apuramento diário do Caixa, controlo financeiro, reconciliação bancária, preparação de 
documentos para a Contabilidade; verificação e correção de preços e margens, gestão de stocks, encomendas a 
fornecedores, monitorização de encomendas, entrada de mercadorias, realização de inventário e respetivas 
regularizações. 

• Competências: laboração com o software de Gestão EuroGest, compreensão do modo de funcionamento da 
empresa, capacidade de organização, cumprimento de prazos, trabalho sob pressão, compreensão da estruturação 
de propostas a clientes, processo de construção dos preços, gestão de stocks. 

2012 

Licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto  
Setembro 2008 – Junho 2012 

• Média final de 13,00 valores (0/20) 

• Disciplinas Principais: Contabilidade Financeira e de Gestão, Finanças, Gestão de Recursos Humanos, Auditoria, 
Direito Comercial e das Sociedades, Direito Fiscal, Matemática e Estatística, Marketing. 

“Análise Financeira e Avaliação da General Electric Company”, no âmbito da disciplina de Finanças II: 
Fevereiro 2012 – Abril 2012 

• Competências desenvolvidas: contacto com os princípios contabilísticos Anglo-saxónicos, aprofundamento do Inglês 
técnico, avaliação da empresa, análise de perspetivas futuras da empresa e ambiente macroeconómico, análise de 
rácios e da situação económica e financeira da organização, trabalho em equipa, organização, trabalho em 
ferramentas Office com destaque PowerPoint e Excel, apresentação em público 

 
Conhecimentos Informáticos: Bons conhecimentos na ótica do utilizador de Word, PowerPoint, Access, Outlook, teams e Internet Explorer.  
Conhecimentos Avançados em Excel 
Conhecimentos Linguísticos: Conhecimentos de Inglês razoáveis, a nível oral e escrito. 
Formações: Gestão Estratégia de Cobranças; Curso de Excel para Finanças 
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