NOTA DE IMPRENSA
Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Julius Baer confirma a contratação de uma equipa de dez
experientes gestores de fortunas para desenvolver o mercado
português
O Julius Baer prossegue a sua expansão com a contratação de uma equipa de quadros
superiores para desenvolver e fazer crescer o mercado português.
Zurique, 3 de setembro de 2019 – Ontem, uma equipa de 10 experientes gestores de fortunas
começou a trabalhar no Julius Baer, em Madrid, com o objetivo de desenvolver e fazer crescer o
mercado português numa base transfronteiriça. Os recém-nomeados José Maria do Cazal-Ribeiro,
Market Head Portugal (responsável pelo mercado português), e Gonçalo Maleitas Correia, Team
Head Portugal Domestic (responsável de equipa para o mercado português), dependem
hierarquicamente de Carlos Recoder, Head Western Europe (responsável pela Europa Ocidental),
do Julius Baer.
Após a consolidação da nossa presença em Espanha com a abertura de um novo escritório em
Barcelona, em abril de 2019, a contratação desta ampla equipa de quadros superiores para
acompanhar o mercado português é mais uma prova do investimento contínuo do Julius Baer, em
linha com a sua inteligente estratégia de acompanhamento do mercado.
Carlos Recoder, Head Western Europe, afirmou: «O Julius Baer define Portugal como um mercado
em "desenvolvimento" e está empenhado em investir no seu crescimento. Através de uma relação
mais próxima com os clientes privados e de uma oferta exclusiva enquanto banco privado, o Julius
Baer está numa posição privilegiada para captar quota de mercado local em Portugal e expandir a
sua atual base de clientes. A contratação desta ampla equipa de quadros superiores demonstra o
nosso compromisso a longo prazo com o crescente mercado português.»
As principais contratações para o mercado português incluem:
José Maria do Cazal-Ribeiro – Market Head Portugal
José Maria será responsável pelo desenvolvimento e expansão do mercado português no Julius
Baer. Com cerca de 30 anos de experiência neste domínio, possui um impressionante percurso na
promoção de um forte crescimento empresarial. Nas suas funções mais recentes, José Maria
trabalhou no Credit Suisse durante 14 anos, onde foi fundador da sucursal portuguesa, com
acompanhamento em Lisboa e noutras localizações internacionais. Anteriormente, exerceu funções
como gestor de clientes sénior no Merrill Lynch International e no Banco Espírito Santo.
Gonçalo Maleitas Correia – Team Head Portugal Domestic
Gonçalo vem do Credit Suisse, onde foi Branch Manager (diretor de sucursal) e, mais recentemente,
Market Head da sucursal de Lisboa durante vários anos. Anteriormente, trabalhou no Banque Privée
Edmond de Rothschild Europe, onde foi responsável pelas áreas de assuntos jurídicos, compliance e
desenvolvimento comercial.
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Gonçalo Pinto Basto – Gestor de clientes sénior
Após dez anos na banca de investimentos, Gonçalo rumou ao Merrill Lynch, em 2000, onde
desempenhou um papel fundamental na criação do Portugal Desk. Depois disso, trabalhou durante
14 anos no Credit Suisse, como gestor de clientes.
Francisco Pimentel – Gestor de clientes sénior
Francisco esteve no Credit Suisse durante 6 anos e possui uma carreira notável no nosso setor.
Antes disso, foi gestor de clientes no Barclays Bank, onde teve igualmente a oportunidade de
desenvolver uma unidade de negócio dedicada à gestão de fortunas de muito alto rendimento
(UHNWI, ultra high net-worth individual) de Portugal.
Outros membros da equipa para o mercado português:
Gonçalo Viana de Sousa – Gestor de clientes sénior
Luis Barata – Gestor de clientes sénior
Salvador Roque de Pinho – Gestor de clientes sénior
Luis Barreto Xavier – Consultor de investimentos
Ana Maria Da Silva – Gestora de clientes adjunta
Maria João Abreu – Gestora de clientes adjunta

Contactos
Agencia comma: +34 91 550 02 04
Relações com a Comunicação Social, telef. +41 (0) 58 888 8888
Relações com Investidores, telef. +41 (0) 58 888 5256

Sobre o Julius Baer
O Julius Baer é o principal grupo suíço de gestão de fortunas e uma marca prestigiada neste setor mundial, com a atividade
centrada na prestação de serviços e consultoria a clientes privados sofisticados. No final de junho de 2019, os ativos geridos
ascendiam a 412 mil milhões de francos suíços. O Bank Julius Baer & Co. Ltd., o prestigiado banco privado suíço cujas
origens remontam a 1890, é a principal sociedade exploradora do Julius Baer Group Ltd., cotado na bolsa de valores suíça
SIX Swiss Exchange (código de negociação: BAER) e que integra o Swiss Leader Index (SLI), constituído pelos 30 títulos
suíços de maior dimensão e liquidez.
O Julius Baer está presente em mais de 25 países e em mais de 60 localizações. Com sede em Zurique, possuímos escritórios
em locais privilegiados como Dubai, Francoforte, Genebra, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milão, Mónaco, Montevideu,
Moscovo, Singapura e Tóquio. A nossa abordagem centrada no cliente, o nosso aconselhamento objetivo baseado na
plataforma aberta de produtos do Julius Baer, a nossa sólida base financeira e a nossa cultura de gestão empresarial tornamnos a referência internacional no setor da gestão de fortunas.
Para mais informações, visite o nosso sítio web, em www.juliusbaer.com
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