NOTA BIOGRÁFICA

Paulo Nunes de Almeida

Nasceu no Porto, a 24.03.1959, licenciado em Economia pela Universidade do Porto. É casado
e tem uma filha e um filho.
Iniciou a sua vida profissional no Banco Português do Atlântico (1982-1984), tendo no final de
1984 criado a sua primeira empresa, na área de serviços financeiros. Desde então, tem
desenvolvido atividade empresarial, em vários setores, predominantemente no setor têxtil e da
moda. Atualmente, desempenha cargos em órgãos sociais de várias sociedades.
Em termos associativos, foi Fundador e Vice-Presidente da ANJE – Associação Nacional de
Jovens Empresários (1986-1996) e Presidente da Mesa da Assembleia Geral (1996-2002). Entre
1996 e 2000, foi membro do Conselho Económico e Social. Posteriormente, desempenhou
outros cargos diretivos na ACP – Associação Comercial do Porto e na ATP – Associação Têxtil
e Vestuário de Portugal, da qual foi Presidente da Direcção e Presidente do Conselho Fiscal.
É, atualmente, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal e Presidente da
Fundação AEP, bem como membro do Conselho Geral da CIP – Confederação Empresarial de
Portugal.
É, também, Presidente da Direção do CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas, entidade
vocacionada para a formação em tecnologias de informação e de comunicação e que tem como
parceiros, entre outros, a AEP, a Universidade e o Politécnico do Porto, a Universidade e a
Associação Industrial de Aveiro.
Para além da atividade de empresário e da atividade associativa empresarial, tem desempenhado
funções em várias instituições na área da cultura, solidariedade social, defesa do consumidor e
desporto. Nesta última, foi Vice-Presidente do Sport Clube do Porto (clube amador mais eclético
da cidade do Porto) e é, desde 2008, Presidente do Conselho Fiscal do F. C. Porto e da Futebol
Clube do Porto – Futebol SAD.
Entre várias distinções que lhe foram atribuídas, de sublinhar a Medalha de Honra e o Prémio
Carreira da ANJE, o Prémio Carreira da Fashion TV, a Medalha de Honra da ATP – Associação
Têxtil e Vestuário de Portugal, Associado Honorífico da Associação do Corpo Consular do Porto
e o Dragão de Ouro do Futebol Clube do Porto (dirigente do ano 2011-2012).
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