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Guilherme Mello Portugal 35 anos, é o diretor de Desenvolvimento de Negócio da Finerge

"Crescer em responsabilidades
é o meu grande objetivo"



Guilherme Mello Portugal aca-
ba de ser nomeado diretor de
Desenvolvimento de Negócio
da produtora eólica Finerge.
E é sem falsas modéstias que
assume que este é apenas um
degrau da escadaria que terá
de subir até cumprir a sua am-
bição profissional. Quer "vir a
ser líder de um grupo interna-
cional centrado nas energias
renováveis".

Tem 35 anos e o caminho
que percorreu desde o início
da carreira até ao último car-
go — responsável pelo desen-
volvimento de negócio inter-
nacional da EDP Renováveis
(EDPR) — mostra que não tem
medo de mudanças e de arris-
car. Formou-se em Engenharia
Civil pelo Instituto Superior
Técnico e já somava seis anos
de carreira quando decidiu in-

terromper o seu percurso pro-
fissional para investir na for-

mação. Durante um ano andou
entre Madrid e Chicago para
concluir um MBA que haveria
de abrir-lhe outras portas.

Por essa altura, Guilherme
Mello Portugal era já quadro
da EDP Renováveis, onde tinha
chegado ainda júnior, com ape-
nas dois anos de carreira, para
gerir projetos eólicos no mar. A
formação adicional em gestão
foi uma alavanca na carreira.
A empresa foi-lhe apresentan-
do novos desafios, todos eles
com exposição internacional.

Estou focado
em encontrar os
projetos necessários

para assegurar o
crescimento desejado
da Finerge"

Primeiro em França e na Ho-
landa e, nos últimos anos, em
Espanha, onde assumiu a área
de desenvolvimento interna-
cional da empresa, liderando
a escolha de novas geografias
e tecnologias para a expansão
do negócio.

O que o fez trocar esta rota
de progressão pelo desafio da
Finerge? O foco na sua ambi-
ção que caminha lado a lado
com "os objetivos ambiciosos
de expansão da Finerge e a
capacidade profissional e de
trabalho da equipa que gere a
empresa", realça. Guilherme
Mello Portugal assume o cargo
com a missão de analisar e rea-
lizar investimentos em linha
com a estratégia de expansão
da Finerge. E chega ao cargo
num momento crucial para a
empresa.

Na sequência do regulamen-
to europeu relativo à Governa-

ção da União da Energia e Ação
Climática, "Portugal (e outros
Estados-membros) definiram
objetivos muito ambiciosos
em termos de penetração da
taxa de energias renováveis na
produção de eletricidade", ex-
plica, acrescentando que esses

objetivos tornam necessário
um crescimento significativo
da capacidade instalada pro-
veniente de fontes renováveis.

"A Finerge quer aproveitar
estas oportunidades e apoiar
os planos de penetração das

energias renováveis não só a
nível nacional como interna-
cional", refere o novo diretor,
acrescentando que apoiar a
empresa neste crescimento e,
simultaneamente, "crescer em
responsabilidades como cresci-
mento da organização" é o seu

objetivo para os próximos anos.
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