Joana Filipa Martins Marques
Data de Nascimento – 18/10/1991

Morada - Lisboa (Portugal)

Telefone - 967 681 020

Email - joanamm21@gmail.com

Skype - joanamm91

Percurso Profissional
Fev/2015 a Mai/2015 – Financial Controller

[Areagest – Serviços de Gestão, SA]

Tinha como principal responsabilidade a elaboração de Financial Reportings, Controlo de
Orçamentação, Avaliação dos Recursos Humanos, e Redução de Custos.
Reporting mensal dos resultados, identificando tendências, potenciais riscos, de modo a
atenuá-los.
Das minhas funções ainda tinha a cargo, o tratamento de informação,de modo a criar e analisar
os KPI, a apresentar à Administração, sendo estes um documento essencial nas tomadas de
decisão dos investidores;
Elaboração de orçamento "original", controlo do mesmo e forecast para os períodos em
análise;
Implementação de procedimentos internos de controlo, passiveis de serem auditáveis, de
modo a reduzir o risco;
Recurso a softwares, base de dados, e Business ERP, de modo a obter a informação necessária;
Possuo excelentes conhecimentos financeiros, de controlo e de reporting, dentro ou fora, de
um ambiente competitivo. Considero-me uma boa team player, detentora de competências
acuradas de negociação;
15/Out/2014 a 15/Mai/2015 –Senior Financial Consultant

[Areagest – Serviços de Gestão, SA]

Elaboração de candidaturas aos diversos sistemas de Incentivos (Comércio Investe, ex QREN,
Portugal 2020, SIFIDE, PDR 2020, Horizonte 2020), bem como o seu acompanhamento. - Gestão
do processo de candidatura desde a elaboração, execução do projeto até ao pagamento final;
No atual quadro, Portugal 2020 - participei na elaboração e submissão da 1ª fase do SI Inovação
e elaborei as candidaturas ao SI Internacionalização.
- Apoio à criação de novos negócios, ou expansão de negócios já existentes (Planos de Negócio,
Internacionalização, Análise de Mercado, Estudos de Viabilidade, Definição de Indicadores de
Performance);
- Elaboração de Estudos de Viabilidade e Planos de Financiamento (PME Crescimento);
- Consultoria Financeira personalizada -otimização dos processos de gestão através de:
Análise de Custos Relevantes para a competitividade do seu negócio, apreciação de workflow e
reengenharia de processos, relatório de Ganhos Imediatos e Plano de Implementação de
Melhorias.
Realização de diversas ações de Marketing Corporativo como Oradora em Eventos de teor
Técnico, Elaboração de Webinars, Flash Informativos e Newsletters;
23/Set/2013 a 15/Out/2014 –Financial Consultant (Internship)

[Areagest – Serviços de Gestão, SA]

Elaboração de Planos de Negócios, Estudos de Viabilidade Económica e Financeira;
- Gestão do processo de candidatura a Concursos Públicos - Incentivos (Elaboração até à
execução do projeto);

- Acompanhamos candidaturas a incentivos financeiros (Execução e Pedidos de Pagamento;
Contacto direto com o Gestor do Projeto);
(QREN, PRODER, FINICIA, IAPMEI, Comércio Investe, PME Crescimento) e a incentivos fiscais
(SIFIDE, RFAI, CFEI);
- Incentivos à contratação e à criação de emprego, diretamente com o IEFP;
- Campanhas de Marketing;
1/Jul/2011 a 30/Out/2011 – Summer Internship – Gestão

[Ambibeiras - Climatizações Lda]

Sendo a empresa ligada ao ramo da construção, energia e utilitários, fazia parte das minhas funções, o
atendimento ao cliente, receção de pagamentos, emissão de faturas (Através do Software Primavera),
controlo de Stocks;
Bem como acompanhamento das politicas de gestão e estratégias definidas pelos acionistas.

1/Jul/2010 a 31/Out/2010 - Summer Internship – Gestão

[Egitano -Gás Lda]

A Egitano-Gás, conforme o seu nome indica, é uma empresa que atua na instalação de redes de
gás, e lida igualmente com energias renováveis.
As minhas funções prendiam-se com o atendimento ao cliente, receção de pagamentos,
emissão de faturas (Através do Software Primavera), controlo de Stocks;
Bem como acompanhamento das politicas de gestão e estratégias definidas pelos acionistas.

Percurso Académico
Set/2012- (matricula congelada) - Mestrado em Economia Monetária e Financeira (ISCTE – IUL)
– Apenas detenho a Pós-Graduação

Set/2009 – Jun/2012 – Licenciatura em Economia (FSCH UBI)

Outras Atividades e Interesses
-Voluntária na Casa da Criança (até ao presente). Apoio e oriento em várias atividades lúdicas e
pedagógicas, um grupo de 12 crianças em risco de exclusão social;
-Trabalho Voluntário nos Bombeiros da Guarda, prestado no Verão de 2008;
-Espírito de Equipa (adquirido na prática de desporto);
-Boa capacidade de Comunicação (adquirida ao longo da frequência do curso e na organização da
Semana de Economia e Gestão);
-Participação em vários Congressos/ Encontros de Estudantes de Economia;
-Participação na "Job Party" na Faculdade de Economia da Covilhã (2011) - Conferência sobre o 1º
emprego;
-Secretária da Assembleia Geral do Núcleo de Estudantes de Economia - UBINEEC (2012);
-Colaboradora do Núcleo de Estudantes de Economia UBINEEC (2011);

Formações
- Formação de "Doing Journalism with Data" - pela CANVAS NETWORK (2014);
- Formação em "Infographics" (online);
- Formação "KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS – (Lisboa)" - pela UNIQUE DASHBOARDS (Fevereiro
2015);
- Participação no "O 7º Programa Quadro e as Oportunidades no Horizonte 2020 para as PME" - SIAC
for 7 - AIP (Outubro 2013);

- Participação na YPS "Investir em Bolsa: Mecanismo de Proteção dos Investidores" - NYSE Euronext
Lisbon e Fincor Corretora (Fevereiro 2014);

Aptidões e Competências




Disponibilidade total para viajar;
Carta de Condução B, B1;
Referências fornecidas a pedido;

Informáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domínio do Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint);
Diversos Softwares - DATALOAD; Eviews (software econométrico); Software de Projeções
Financeiras - "Financial Suite - InvestePlus";
Consolas online (PRODER, QREN, IAPMEI, PORTUGAL 2020);
Conhecimentos Básicos de SAP Business One;
Utilização do Software Unique Dashboard (utilizado no reporting);
Utilização do Software PHC;

Linguísticas
Língua Materna: Português
Outras Línguas
Inglês
Espanhol
Francês
Alemão –
aprendizagem

Oral

Compreensão
Leitura

Oralidade
Interação Oral
Produção Oral

Escrita

C1
A2
A1

B2
B1
A1

B2
A2
A1

B2
A2
A1
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A1

-

-

-

-

-

