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O António é sócio fundador da Forensic Partners. Com 28 anos de experiência repartida 
entre as Big4, nas áreas de M&A e Forensic Services, tendo ainda sido sócio fundador da 
Change Partners. Nos últimos anos esteve ligado à área de private equity na MNF Capital. 
 
O António detém experiência relevante em processos de negociação tendo participado e 
liderado inúmeros e complexos processos de aquisição e desinvestimento coordenando 
equipas de consultoria, auditoria, advogados e consultores fiscais com o objetivo de 
desenhar e concluir os processos relacionados com cada transacção. 
 
O António detém também experiência relevante na área de private equity, onde juntou as 
suas competências ligadas às operações de investimento e desinvestimento das participadas 
do fundo às de gestão e acompanhamento dessas empresas face aos inúmeros desafios do 
dia-a-dia. 
 
O António colaborou também como perito económico-financeiro em diversos tipos de 
disputas comerciais e investigações forenses, tendo prestado serviços de arbitragem e 
litigância colaborando com escritórios de advocacia de referência. 
 
Os projetos desenvolvidos pelo António têm-se centrado no sector da Saúde, no sector 
Industrial, em IT & Software, Retalho e Distribuição, Telecomunicações e no sector do 
Turismo. Estes projetos localizaram-se essencialmente em Portugal, Espanha e Brasil. 
 
Antes de fundar a Forensic Partners, mais concretamente de abril de 2008 a dezembro de 
2017, o António teve uma experiência relevante como membro dos conselhos de 
administração da Mercatus, Klimaquip, Prática, jornal OJE, assim como de outras 
participadas do fundo de private equity da MNF Capital. 
 
O António foi ainda sócio da divisão de Financial Advisory Services da KPMG em Portugal, 
tendo lançado a prática de Forensic Services, onde se envolveu em inúmeros projectos de 
arbitragem e litigation e ainda em várias investigações forenses. Esteve ainda ligado à 
Change Partners, à Deloitte e ao Deutsche Bank de Investimento, onde iniciou a sua carreira 
profissional. Mais recentemente esteve ligado à Bluemint Capital. 
 
O António detém um MBA pela Nova SBE, tendo sido licenciado em administração e gestão 
de empresas, pela Universidade Católica. 
 
O António tem 54 anos é casado e tem cinco (seis) filhos. É fluente em Inglês e Espanhol. 
 

 


