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Curriculum Vitae  
  

Informação pessoal  

Nome próprio Mário Alberto Fernandes da Silva 
Morada R. Domingos Luis Barreiros Tomé, 189 – 5.4 

 4470-273 Maia, Porto, Portugal 
(Disponibilidade para mobilidade total) 

Telefone +351 912 363 237   
Correio(s) electrónico(s) 

 
Site pessoal _ 

mario.a.f.silva@gmail.com 
 

www.mariosilva.pt 
  

Nacionalidade Portuguesa 

Data de nascimento 04.02.1981 

Sexo – Estado Civil 
Ordem Engenheiros      

Masculino - Solteiro 
Nº 22432 

  
 
 

Experiência profissional  

Datas A partir de Setembro de 2018 

Função ou cargo ocupado Gestor Nacional de negócio Cash & Carry (Country Business Manager Cash & Carry) 
Gestor Grandes Contas (Key Account Manager) 
 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Responsável por todas as lojas em Portugal, de tipo Cash & Carry direcionadas para Profissionais e 
sob conceito B2B. 
 
Todo o desenvolvimento de planos estratégico e operacionais, organização e formação de todos os 
recursos humanos, definição de gamas , gestão financeira (P&L), identificação de oportunidades, 
desenvolver planos de expansão, avaliar a visibilidade das lojas e adaptação ao cliente. Definição de 
objetivos e KPI a ser implementado pelos Store Manager. Esta área de negócio representa cerca de 
30% do volume de negócio da empresa. 
 
Formando toda a empresa em áreas técnicas mas também na área das vendas, serviço ao cliente e 
motivação. Sou coaching e desenvolvo pessoas para uma alta performance e eficiência em trabalho 
de equipa. 
 
Definição de planos e estratégias comerciais e de marketing, com maior foco na marca ZODIAC. 
 
Por outro lado, faço a gestão das principais e maiores contas de cliente da empresa, em empresas de 
perfil distribuidor e revendedor, com lojas e equipas comerciais no terreno, que representa cerca de 
10% da faturação da empresa. 
 
Membro do conselho de direção, líder e responsável por 30% dos recursos humanos da empresa. 
 

Nome e morada do empregador Fluidra Portugal 
Rua Alfredo Silva, nº 41 – Trajouce -   2785-035 S. Domingos de Rana 
http://www.fluidra.com/ 
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Datas De Novembro de 2010 a Agosto de 2018 

Função ou cargo ocupado Gestor de negócio (Business Area Manager) 
Coordenador IT (IT Supervisor) 
 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Responsável de negócio pela área geográfica do Centro/Norte e Arquipélagos (Madeira e Açores). 
Responsável internacional de desenvolvimento de negócio nos PALOP’s (Países de Língua 
Portuguesa).  
 
Desenvolver a estratégia comercial e implementar em empresas B2B, acompanhando as suas 
equipas comerciais e técnicas, na formação e preparação para operacionalidade da estratégia. 
Cooperar com a equipa de marketing, supply chain no desenvolvimento do negócio.  
 
Coordenação e implementação da estratégia “Serviço ao cliente”, através da formação e criação de 
estratégias locais apoiada em sistemas de tecnologia de informação. 
 
Responsável pelo Customer Service em Portugal que inclui um Call-center e três postos de 
assistência técnica. 
 
Coordenação do serviço B2B e B2C de tecnologias de informação (EDI e WS) em fornecedores 
nacionais de logística. Project Manager Ibérico para o software de gestão de incidências, com base 
em Salesforce. 
 
Analiso e reporto o potencial de cada área: segmentação de mercado, definição da plataforma 
adequada de clientes (Pool builders, Retailers, DIY e FMCG). 
 
Gestão de oportunidades desde os pequenos retalhistas aos clientes de grande dimensão, 
manutenção do mix de produtos, definindo planos de acção comercial por cliente, analise SWOT, 
formalizando acordos com instaladores, grossistas, construtores de piscinas e controlando o 
cumprimento desses planos, proporcionando valor aos produtos mediante planos de formação, 
assessoria técnica e de pós-venda, e desenvolvendo relações de confiança com os clientes. O cliente 
é o foco central da actuação comercial. 
 

Nome e morada do empregador Zodiac Pool Care Portugal 
Rua Latino Coelho, 87 – 1050 Lisboa 
www.zodiac-poolcare.com 

  
 
 
 
 
 

Datas De Abril de 2008 a Novembro de 2010 (2 anos e 7 meses) 
Função ou cargo ocupado Gestor de Produto / Formador (Product Manager and Coaching) 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Como Gestor de produto, a valência incide na prescrição dos produtos junto dos técnicos qualificados 
no gabinetes de projecto, de engenharia ou de arquitectura, que por sua vez irão aplicar os materiais 
nos projectos e cadernos de encargos, que por sua vez serão colocados a concursos públicos ou 
privados. 

 
Como Formador, sou responsável nacional de desenvolver conhecimentos da divisão das piscinas e 
divisão da agua, em todos os colegas internos (cerca de 70 pessoas) e externos (conferencias, 
formações, explicações dos produtos em obra ou em locais próprios para formação) . 
 

Nome e morada do empregador Fluidra Portugal 
Rua Alfredo Silva, nº 41 – Trajouce -   2785-035 S. Domingos de Rana 
 www.fluidra.es – www.astralpool.com  
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Datas De Novembro de 2005 a Abril 2008 (2 anos e 5 meses) 
Função ou cargo ocupado Delegado Comercial (Sales Representative) 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Gestor Comercial a partir de Novembro de 2005 
Responsável comercial pelo norte do Pais, distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança. 
Gestão Comercial, financeira, logística e técnica de Clientes, apresentar e valorizar os produtos com 
as suas mais valias, apoio e orientação a clientes e dinamizar a carteira de clientes. 
 

Nome e morada do empregador CEPEX Portugal, lda – Qt. da Marquesa, Herdade da qt. da Torre – 2950-678 Quinta do Anjo 
www.cepex.com – www.aquaria.es  

Tipo de empresa ou sector A CEPEX pertence ao grupo FLUIDRA, e fabricante, comercializa e representa marcas como: 
CEPEX, RAINBIRD, SIGNATURE, OASE, ITT (LOWARA), GRUNDFOS, Politejo, Fersil, Sival. 

Datas De Março de 2001 a Novembro 2005 (4 anos e 8 meses) 
Função ou cargo ocupado Técnico/Projectista e Comercial interno (Technical Sales and Designer) 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Técnico/Projectista de Março de 2001 ate Novembro de 2005 
Responsável por departamento técnico em filial norte, Coordenação e planeamento de obras, 
elaboração de mapas de quantidade e caderno de encargos.elaboraração de projectos de Sistemas 
de rega de espaços Desportivos (Campos de Golf, Campos de Futebol de Relvado Sintético ou 
Relvado Natural), comerciais (Parques urbanos, Grandes superfícies de lazer, Centros comerciais e 
espaços privados). 

Nome e morada do empregador CEPEX Portugal, lda – Qt. da Marquesa, Herdade da qt. da Torre – 2950-678 Quinta do Anjo 
www.cepex.com – www.aquaria.es  

  
 

Datas 1 de Setembro de 2000 a 31 de Março de 2001  
Função ou cargo ocupado Desenhador / Projectista . Designer 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Elaboração de projectos de especialidades: CCTV, Segurança e Eléctrico e elaboração de 
especialidades na renovação dos balcões do Grupo do Banco Comercial Português, NovaRede, 
BCP, Atlântico, ExpressoAtlantico, Pinto & Souto Mayor, ActiveBanco7. 
Projetar planos eletrotécnicos, redes das especialidades de grande sigilo e responsabilidade de 
sistema de segurança de entidades bancárias. 

Nome e morada do empregador GENCO – Gabinete de engenheiros Consultores, Lda - Rua Santa Catarina, 582 - Porto  
Tipo de empresa ou sector Empresa de consultadoria e projecto Electrotécnico 

 
  

Datas Junho de 2000  
Função ou cargo ocupado Motorista Oficial Embaixada da FIlandia (Embassy Driver) 

Principais actividades e 
responsabilidades 

No Âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia em 2000, realizada no centro de 
congressos de Santa Maria da Feira, estive como motorista de uma viatura oficial da embaixada da 
Finlândia, onde acompanhava o secretário de estado do governo Finlandês. 

Nome e morada do empregador Embaixada Finlândia / Turiscar 
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Formação académica   

Datas Outubro 2018 a Julho 2019  
Designação da qualificação atribuída Pós-Graduação – Gestão de Pessoas 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Aprender a gerir, de forma estratégica, pessoas e talento para promover o desenvolvimento do 
negócio.  
Treinar competências analíticas e de decisão para identificar o potencial de intervenção e mudança 
na gestão de pessoas.  
 
Assistir a Master Classes conduzidas por oradores nacionais e internacionais, em temas como 
Estratégia e Comunicação Organizacional, Design Thinking, Liderança, Data Mining ou Digital 
Transformation.  
 
Avaliação: a decorrer 

 PBS – Porto Business School – Universidade do Porto 

  

Datas Outubro 2015 a Setembro 2016  
Designação da qualificação atribuída Pós-Graduação – Gestão de sistemas de informação empresarial (tecnologias de informação) 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Um sistema de informação é composto por todos os componentes que recolhem, manipulam e 
disseminam dados ou informação. Incluem-se tipicamente hardware, software, pessoas, sistemas de 
comunicação e os dados. As atividades envolvidas incluem a introdução de dados, processamento 
dos dados em informação, armazenamento de ambos, e a produção de resultados, como relatórios 
de gestão. 
 
Além da componente da Gestão Comercial, Financeira, recursos humanos, produção, e gestão de  
projetos, é abordada a temática das Arquiteturas Empresariais e Modelação de Processos de 
Negócio, os sistemas Integrados de Gestão, a Segurança dos Sistemas de Informação, as Noções 
Avançadas de Bases de Dados e Business Intelligence utilizando uma Extração de Conhecimento de 
Dados para aplicabilidade na Gestão empresarial. 
 
Avaliação final: 15 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação                           

ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e administração do Porto 

  
    Data   Setembro 2012 a Setembro 2014 

Designação da qualificação atribuída Mestrado em Gestão Comercial (Master Sales Management) – Especialização: Estratégia CRM 
Principais disciplinas/competências 

profissionais 
Visa dotar de competências técnicas e comportamentais indispensáveis ao exercício de funções de 
relevo na área da Gestão Comercial.O curso está desenhado para quem queira promover a sua 
valorização profissional, e também para quem necessite de uma formação científica de base para 
seguir ou evoluir numa carreira na área comercial. 
Unidades curriculares abordadas: Análise de Mercados, Gestão comercial, Gestão da cadeia 
logistica, Gestão de recursos humanos e liderança, Gestão da distribuição, Negociação e gestão 
pessoal, Sistemas de informação e database marketing, Analise Financeira, Webmarketing e 
comercio electronico. 
 
Dissertação / Tese com o tema: Multifuncionalidade da estratégia CRM em empresas B2B. 
 
Avaliação final: 14 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

FEP – Faculdade de Economia do Porto - Universidade do Porto 

  

Datas Setembro 2011 a Junho 2012 
Designação da qualificação atribuída Pós-graduação – Técnico Superior segurança e higiene no trabalho (TSSHT), nivel 6 
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Principais disciplinas/competências 
profissionais 

O curso de Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho tem a duração total de 678hr, 
distribuídas da seguinte forma: 
Contexto sócio-cultural de 130hr, nos seguintes módulos: Legislação, Gestão das organizações, 
psicossociologia do trabalho, técnicas de comunicação e negociação, concepção e gestão da 
formação.  Cientifico-tecnológico de 428hr, nos seguintes módulos: Estatística e fiabilidade, Gestão 
da prevenção, avaliação e controlo de riscos profissionais, organização de emergência, higiene e 
segurança no trabalho, ergonomia e saúde. Pratico de 120hr de estágio profissional – Plano de 
emergencia do Aerodromo Vilar de Luz. Avaliação final: 14 

Nome e tipo da organização de ensino  CICCOPN – Centro de Formação Profissional da Ind. da construção civil e obras publicas do norte. 
 

  

Datas Agosto 2011 
Designação da qualificação atribuída Curso Intensivo de Ingles 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Curso de Ingles tecnico durante 3 semanas intensivas em Londres. Abordagem Oral, escrita, 
escutada e ao nivel de vocabulário. 

Nome e tipo da organização de ensino  St. George’s, Univ. Of London 
 

  

Datas Setembro 2007 a Junho 2010 
Designação da qualificação atribuída Licenciatura em Engenharia Civil . Civil engineering 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

O curso em Engenharia Civil é uma formação abrangente, que procura dotar as pessoas de uma 
base sólida, rica nas Ciências Básicas e nas teorias que enformam os grandes domínios tradicionais 
da Engenharia. Sob o ponto de vista profissional, os Engenharios Civis devem possuir a capacidade 
para projectar, desenvolver, fiscalizar, coordenar e controlar obras e projectos a todos os niveis. 
Avaliação final: 14 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

 

Faculdade de Ciencias e tecnologia 
Universidade Fernando Pessoa 

 
  

Datas 2001 
Designação da qualificação atribuída Conclusão do 12 ano. 

Nome e tipo da organização de ensino  Escola Secundária da Maia – Nocturno 
 

  
Datas 1994 a 1997 

Designação da qualificação atribuída Ensino Secundário – 10º, 11º e 12º ano de escolaridade - Curso desenho–Engenharia e Arquitectura 
Nome e tipo da organização de ensino 

ou formação 
INED – Instituto de educação e Desenvolvimento 
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Formação profissional  

2018 Master Classe – Industria 4.0 
Porto Business School - Pedro Silva 

2018 Google Marketing Digital 
O curso consiste em 26 módulos que cobrem diferentes temas de marketing digital, incluindo: motores 
de pesquisa, correio electronico, redes sociais, dplay, video, e-commerce e analytics 
Google Atelier digital 

2015 Formações em Business Inteligence  
Oracle – Barcelona. 

2015 Formações em Gestão de Tempo 
Xavier Hernandes – Montaner&A – Barcelona. 

2014 Formações em Equipas de Vendas e competências directivas  
Xavier Hernandes – Montaner&A – Barcelona. 
 

2011 a 2013 Liderança, management, criação de negócio, motivação, webmarketing, marketing  
João Catalão, Paulo de Vilhena, Pedro Cunha, Vasco Marques, Paulo Mourais. 
 

2012 Autocad 2012 – Nivel Avançado (20hr) 
 

2011 Eficiencia Comercial – Consilium (sales performance consults) (32hr) 
 

2010 CRM SalesForce - Software de gestão Comercial e financeiro 
2009 Instrumentação e monitorização de obras - Palestra apresentada pelo Prof. Dr. António Flor, Eng. 

Civil – CONFERSEN-PT, MS PROJECT. 
2009 “Inovação empresarial como resposta a crise” - Workshop, liderado pelo presidente da AICOOPN 

Sr. Eng. Reis Campos e pelo Director Geral da COTEC, Prof. Daniel Bessa. 
2009 PARJAP Portugal 2009 – 6º Congresso Ibero-Americano de parques e jardins públicos “A 

Sustentabilidade dos espaços Verdes Urbanos” - ANEP 
2009  Jornadas tecnicas de Bombas de Calor – Astralpool 
2008  Actividade Produtiva na Industria Termoplástica - Palestra com acção técnica subordinada sobre o 

tema nos seguintes materiais: PVC / PVC-C / PEHD / ABS / PVDF. 
2008 Conferência “Desafios e Oportunidades para a Construção no âmbito do QREN” - AICCOPN 
2007 Simpósio Isolamentos e medições Acústicas - ensaios INSITU pela empresa INFINITECH. 
2005 Curso de Formação de Formador - RIA Region Irrigation auditor Especialização em Advanced 

Landscape auditor, EIA – European Irrigation Associacion – Aix en provence France (42hr) 
2005 Tecnologia na Soldadura de Hidraulica e Gás (Curso de Electrosoldadura (15hr) 

Curso de Soldadura topo a topo (25hr) - Acuster – Barcelona – Espanha 
2001 a 2006 Dimensionamento de electrobombas e centrais hidropressoras (Dimensionamento (20hr), Gama 

de produtos (35hr) e Pós venda (10hr) - Grundfos Portugal. 

2004 
   

Válvulas motorizadas Pneumática e eléctricas, Dimensionamento, Manutenção e instalação de 
sistemas motorizados (45hr) - CEPEX S.A.U. – Barcelona – Espanha 

2003 Tecnologia das Fontes, Dimensionamento e aplicação de fontes ornamentais, cibernéticas e 
interactivas (30hr) - OASE bmgh – Horstel – Alemanha 

2001 a 2007 Apresentação de produtos e formação tecnica - Pleno domínio sobre os materiais de rega, no 
dimensionamento e aplicação dos mesmos - RainBird Portugal   

2003 Formação de golfe - Dimensionamento e implementação de sistema de automação (40hr) - 
RainBird Ibérica – Madrid 

2003 Termoplásticos, Apresentação de produtos, acessórios e válvulas, dimensionamento e aplicação. - 
CEPEX S.A.U. (15hr) – Barcelona – Espanha 

1994 Curso de Microstation – Desenho técnico em CAD - Nível Avançado (100hr) - INED 
1994 Curso de Autocad – Desenho técnico em CAD - Nível Avançado (100hr) – INED 
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Aptidões e competências 
pessoais 

 

  

Primeira língua Português 
  

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 
Nível europeu (*)  Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  

Inglês  B2 Utilizador 
Independente B2 Utilizador 

Independente B2 Utilizador 
Independente B2 Utilizador 

Independente C1 Utilizador 
Independente 

Espanhol  C2 Utilizador 
experiente C2 Utilizador 

experiente C2 Utilizador 
experiente C2 Utilizador 

experiente C2 Utilizador 
experiente 

 (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)  
  

 
 
 
 
 
 
 

Aptidões e competências sociais Focado no cliente e nos resultados 
Boa capacidade de trabalho em equipa 
Boa capacidade de Comunicação 
Boa capacidade de inter-ajuda e relacionamento entre pessoas 

  

Aptidões e competências de 
organização 

Capacidade de liderança 
Sentido de responsabilidade e organização 

  

Aptidões e competências técnicas Diversas competências técnicas na área que trabalhei, como: 
-Aeronáutica 
-Fotografia e edição de vídeo (multimédia) 
-Gestão comercial orientado para FMCG / Administração de empresa 
-E-commercial / Webmarketing 
- Direcção de obra - Construção Civil 
  Hidráulica 
  Sistemas de Rega 
  Piscinas (Publicas e Privadas) 
  Projecto e desenho técnico 
  Fiscalização e gestão de riscos 

  

Aptidões e competências 
informáticas 

Nivel Avançado CRM – SalesForce.com /  SAP CRM  / Microsoft Dynamics CRM 
Nível Avançado em ERP - Sistema AS400/MOVEX(IBM)  / SAP / MS Dynamics NAV e AX / Infor M3 
Nível avançado na óptica do utilizador (Word, Excel, Powerpoint) 
Nível avançado em sistemas operativos (Windows e Linux) 
Nível avançado em Hardware 
Nível avançado em AUTOCAD 
Nivel médio em ERP – PHC / Primavera 
Nível médio em Photoshop / Sony Veja / Filmora 
Nível médio em CYPE (cypcad e instalações) 
Nível médio de MS PROJECT 
Nivel elementar de Visual basic / PHP / MySQL / SQL Server / Webservice (XML) 
Nivel elementar de BI ORACLE 
Nivel elementar de SIGNAVIO em BPMN (arquitectura de sistemas) 

  

  

Outras aptidões e competências Prémio de funcionário do Ano 2001 – CEPEX (como projectista/tecnico) 
Prémio de parceiro de excelência 2007 – CEPEX (como Comercial) 

  

Carta de condução Carta de Condução na categoria A e B 
  

Informação adicional Membro da EIA – European Irrigation Associacion 
Situação Militar – Resolvida 
Voluntário AMI – Assistência Médica Internacional 
Peregrino caminhos Santiago de compostela - 2011 
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