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Comunicado de Imprensa

Schroders reforça a equipa para
Portugal e Espanha com a nomeação
de um novo Diretor de Contas
09 de janeiro de 2019
A equipa Schroders para o mercado Ibérico acaba de ser reforçada por Francisco Neto, que assume as funções de Diretor
de Contas para Portugal e Espanha. O executivo irá colaborar com Mário Pires, Diretor do Canal Institucional e do
Mercado Português, contribuindo para o desenvolvimento das relações da Gestora de investimentos com os clientes de
ambos os países. Este reforço fortalece ainda mais o Canal Institucional, que é uma das áreas de maior crescimento da
Gestora no mercado Ibérico.
A carreira profissional de Francisco Neto tem-se desenvolvido em reconhecidas entidades internacionais, como o Crédit
Agrícole, no qual foi membro, durante dois anos, da equipa de distribuição, na divisão de Investment Banking no
escritório de Madrid, abrangendo todo o mercado Ibérico, e como Settlements Analyst no BNP Paribas Securities Services,
em Lisboa. Francisco Neto tem uma licenciatura em Economia, pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, e um
Mestrado em Finanças pela ESADE Business School, da Universitat Ramón Llull Barcelona.
Carla Bergareche, Diretora-Geral da Schroders em Portugal e Espanha comentou:
“Com este reforço, a Schroders demonstra a importância tanto do canal Institucional, como do mercado português. Com a
chegada de Francisco Neto reforçaremos ambas as áreas e acreditamos que a sua experiencia e conhecimentos aportarão muito
valor aos nossos clientes, além de aumentar a diversidade e a sabedoria da equipa.”

Para mais informações, por favor, contacte:
Lift Consulting
Erica Macieira - erica.macieira@lift.com.pt - 910 549 515
Nuno Augusto – nuno.augusto@lift.com.pt - 918267701

Sobre a Schroders plc
Enquanto gestora global de investimentos, apoiamos instituições, intermediários e indivíduos a caminhar para os seus objetivos, a
alcançar as suas ambições
, mudam também
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razão que temos uma longa historia de adaptação, acompanhando os tempos e mantendo a nossa atenção
centrada no que mais importa para os nossos clientes.
-lo implica experiência e conhecimento especializado. Ouvimos as pessoas e analisamos os dados para identificar tendências que
vão marcar o futuro. Este conhecimento permite-nos uma perspetiva única, que apoia um investimento com convicção. Somos
responsáveis pela gestão de uma carteira de 508,2 mil milhões de Euros* em ativos que os nossos clientes nos confiam para que lhes
entreguemos retornos sustentáveis. Mantemo-nos determinados a contribuir para a sua prosperidade futura e para a da sociedade em
geral. Atualmente, contamos com 4600 colaboradores por todo o mundo, cuja missão
.
Somos uma empresa global com gestão local. Isto permite-nos manter as necessidades dos nossos clientes no centro de tudo o que
fazemos. Esta proximidade com os clientes, as suas necessidades e interesses tem-nos permitido crescer com eles ao longo de 200 anos
e mais de sete gerações.
Para mais informações, visite www.schroders.pt
*a 30 de junho de 2018

