
Nasceu em 1953. Licenciou-se em Engenharia Química Industrial, em 1975, no Instituto Superior 
Técnico, e tem o diploma de Advanced Corporate Finance pela Harvard University (1985}. 
Esmeralda Dourado é Administradora Não Executiva e Presidente da Comissão de Auditoria da TAP 
(Transportes Aéreos Portugueses} SGPS SA. 
É, também, membro do Conselho Fiscal da Mystic lnvest Holding SA, uma holding financeira familiar 
que opera na área de Viagens & Turismo. 
Esmeralda Dourado iniciou a sua carreira profissional em 1978 na indústria vidreira como 
responsável por uma área Industrial e pelo Desenvolvimento de Novos Negócios. 
Foi Vice-Presidente do Citibank Portugal, de 1985 a 1990, assumindo a função de Chief Corporate 
Banking Head, responsável pelo estabelecimento e desenvolvimento das operações de banca de 
empresas em Portugal. 
Além desta função, esteve ligada mais de dez anos ao setor bancário e serviços financeiros como 
membro do Conselho de Administração do Banco Fonsecas & Burnay, União de Bancos Portugueses 
e lnterbanco (atualmente Banco Santander Consumer Portugal}, como responsável das áreas de 
negócio. 
Executiva com vasta experiência em estratégia financeira e económica, desde 2000, Esmeralda 
Dourado desenvolveu a sua carreira nas seguintes organizações: 

Adicionalmente, e ao longo dos anos, tem também cooperado com organizações sem fins lucrativos, 
privadas e governamentais: 

Atua também na área social, sendo Presidente do Conselho Fiscal de duas instituições privadas de 
solidariedade social. 
Nos seus tempos livres, gosta de viajar e desenvolve projetos pessoais em Portugal e no Brasil. 

SAG SGPS SA, o maior grupo português de distribuição automóvel com presença no 
Brasil, tendo exercido, durante nove anos, diversos cargos de referência como CEO 
em Portugal e como Presidente no Brasil;
PARTAC SGPS SA, um family office português, com investimentos em diversos 
setores, nomeadamente bancário e imobiliário, do qual foi Presidente do Conselho de 
Administração;
BCP Capital SA, como Administradora Não Executiva e membro da Comissão de 
Investimentos;
PNCB - Plataforma de Negociação Integrada de Créditos Bancários, A.C.E., uma joint 
venture entre três bancos portugueses (CGD, BCP, Novo Banco} para a gestão 
integrada das carteiras de crédito malparado, da qual foi Presidente do Comité de 
Reestruturação.

Presidente da Direção do FAE - Fórum de Administradores e Gestores de Empresas; 
Membro da Comissão Executiva da EMCE - Estrutura de Missão para a Capitalização 
de Empresas; 
Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Luso-Brasileira; 
Membro do Conselho Geral do IPCG - Instituto Português de Corporate Governance; 
Presidente da Direção da AMC - Associação Missão Crescimento; 
Membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. 

Esmeralda da Silva Santos Dourado 


