
Ana Paula Moutela 
Súmula Profissional 

 

 

Nasceu em Lisboa em Março de 1959, formada em Contabilidade e Administração pelo IPE e 

em Gestão Empresas do ISOCT.Formação complementar nas áreas de Finanças e Recursos 

Humanos, mais recentemente em Alta Direcção Empresarial da AESE e de Ética e 

Responsabilidade Corporativa da UC. 

O percurso profissional começa em 1981 no Departamento Financeiro de uma Empresa de 

Construção Civil e Obras Públicas e até 1988 desempenhou funções de Directora 

Administrativo-Financeira em outras duas empresas, durante cinco anos numa Empresa de 

Transportes Marítimos e nos restantes dois anos numa Empresa Internacional do sector têxtil. 

Em meados de 1988 inicia a implantação em Portugal, do Grupo Espanhol INDITEX, onde 

exerço, actualmente, as funções de Directora Geral das suas empresas instaladas no nosso 

país: ZARA em 1988, PULL & BEAR em 1992, KIDDY’S CLASS em 1994, BERSHKA em 1999, 

STRADIVARIUS em 2000, OYSHO e LEFTIES em 2001, ZARA HOME em 2003 e UTERQÜE em 2008. 

Em 2012 procedi à aquisição da MASSIMO DUTTI, até então, explorada em regime de franquia. 

A Ana Paula Moutela é responsável em Portugal por 350 pontos de venda, 6000 trabalhadores 

e um volume de facturação que ultrapassa os 700 milhões de Euros. Em acumulação de 

funções tenho apoiado a área Internacional do Grupo, tendo tutelado vários projectos, como 

Dinamarca, Grécia e Espanha. 

A nível pessoal considera-se uma pessoa atenta e implicada, nomeadamente, com assuntos de 

natureza ecológica e social. 

Para além do Yoga, pratica com regularidade desporto; tenho como outras áreas de interesse, 

música, teatro e ópera. Gosto, particularmente, de viajar; “planeio as minhas viagens 

visando, sempre, lograr duas vertentes, aventura e assimilar valores culturais diferentes”. 

 

Acredita que cada indivíduo pode fazer a diferença e que as grandes mudanças são feitas por 

pessoas comuns, determinadas e disciplinadas, com objectivos bem definidos e um elevado 

espírito de missão. 

 


