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Experiência Profissional:
Atual:
Desde 10/2017: Administrador na Inova, Empresa de Desenvolvimento Económico e Social
de Cantanhede - Empresa Municipal, S.A

Desde 08/2002 até 09/2017: Diretor Financeiro na Inova, Empresa de Desenvolvimento
Económico e Social de Cantanhede - Empresa Municipal, S.A
▪ Colaborador de uma empresa pública municipal de prestação de serviços ambientais nos
domínios de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e resíduos urbanos;
▪ Supervisão de todas as atividades da área Financeira, Contabilística, Fiscal, de Controlo de
Gestão, Fundos Comunitários, Comercial e Sistemas de Informação da Empresa;
▪ Assegura o relacionamento com a Entidade Reguladora em questões relacionadas com a
regulação económica e de qualidade de serviço e com o Tribunal de Contas, Auditores Externos
e Bancos;
▪ Elaboração de várias candidaturas aprovadas ao Quadro de Referência Estratégico Nacional e
do Portugal 2020, no domínio de intervenção do Ciclo Urbano da Água e Gestão de Resíduos,
incluindo o acompanhamento e encerramento das respetivas operações financiadas;
▪ Elaboração de vários estudos de viabilidade económico-financeira de suporte ao cálculo do
funding gap e da comparticipação comunitária de projetos financiados no Quadro de Referência
Estratégico Nacional e do Portugal 2020, no domínio de intervenção do Ciclo Urbano da Água e
Gestão de Resíduos;
▪ Conceção de um sistema de medição do desempenho organizacional e controlo estratégico
com integração dos indicadores para regulação, suportado no conceito do Balanced Scorecard
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e posteriores desenvolvimentos, incluindo a implementação de uma aplicação informática de
suporte ao modelo desenvolvido;
▪ Responsável pela redação dos contratos de gestão delegada com o Município de Cantanhede
no que diz respeito aos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, incluindo a elaboração dos estudos de
viabilidade económico-financeira, a revisão da estrutura tarifária e a definição de objetivos
estratégicos;
▪ Implementação de vários projetos tecnológicos no domínio dos sistemas inteligentes de água
e de resíduos, com vista a aumentar a eficácia e eficiência dos processos produtivos e beneficiar
a relação com o cliente / cidadão;
▪ Conceção de uma campanha de sensibilização e educação ambiental, designada de
“Cantanhede Recicla”.

Anterior:
10 / 2000 A 7 / 2002: Farbeira – Cooperativa de Farmacêuticos do Centro, Crl
▪ Colaborador de uma empresa que se dedicava à Distribuição de Produtos Farmacêuticos,
sendo responsável pela execução de tarefas ao nível contabilístico e fiscal;
▪ Técnico Oficial de Contas de 3 Farmácias suas associadas na zona centro do país.

Habilitações Académicas:
Frequência de Pós-Graduação de atualização sobre Direito da Água pelo Instituto de Ciências
Jurídico – Politicas, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2016).
Programa Avançado de Economia e Gestão de Empresas de Serviços de Águas pela
Universidade Católica Portuguesa (2010).
Pós-Graduação associada ao Mestrado em Contabilidade e Administração pela Escola de
Economia e Gestão da Universidade do Minho no ano letivo de 2003/2004.
Pós-Graduação em Gestão e Fiscalidade pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e
Fiscais no ano letivo 2002/2003.
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra no ano letivo de 2000/2001.
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Comunicações:
▪ Laranjo, Nuno Miguel (2016, março). “iGPI 2015 – Planeamento em GPI, integração com outros
instrumentos de planeamento”. Comunicação apresentada, no Fórum iGPI, Lisboa, Portugal, 30
de março de 2016.
▪ Laranjo, Nuno Miguel (2015, junho). “Um modelo para a avaliação da estratégia segundo a
metodologia do Balanced Scorecard com integração dos indicadores para regulação. O caso da
INOVA – Entidade Municipal de Cantanhede, Portugal”. Comunicação apresentada, no XV
Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, Coimbra, Portugal, 11 a 12 de junho.
▪ Laranjo, Nuno Miguel (2011, novembro). “A implementação do Balanced Scorecard como
ferramenta prática para o controlo estratégico com integração dos indicadores para regulação.
O caso da INOVA – Entidade Empresarial Municipal de Cantanhede”. Comunicação
apresentada, no Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, Santarém,
Portugal, 22 a 24 de novembro.

Informação Adicional:
▪ Formação em Gestão Patrimonial de Infraestruturas de Serviços Urbanos de Água do projeto
iGPI 2015 – Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial da Infraestruturas, entre janeiro de
2015 e dezembro de 2015, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
▪ Participação em dezenas de fóruns nacionais e internacionais, relacionadas com as temáticas
dos serviços de águas e resíduos;
▪ Participação em dezenas de formações promovidas pela Ordem dos Contabilísticas
Certificados;
▪ Nível Avançado de Microsoft Excel;
▪ Inglês: Nível Pós Intermédio segundo o Quadro Europeu Comum Referência para as Línguas.
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