Sinopse Profissional:
Frederico Ferreira é licenciado em Economia pela Universidade do Minho e atualmente é
sócio-gerente da Frederico Ferreira – Sociedade Unipessoal, Lda. uma empresa de consultoria
na área da estratégia empresarial, desenvolvimento e expansão de negócios e gestão de
empresas.
O seu percurso profissional iniciou-se há 17 anos atrás na AEBA – Associação Empresarial do
Baixo Ave onde exerceu funções de Gestão na área de Empresas e Projetos.
Em 2004, demonstrando já o seu espirito empreendedor criou uma empresa ligada ao sector
têxtil tendo como principal função a sua gestão administrativa e financeira.
Em 2008 aproveitando os seus conhecimentos de gestão e o networking desenvolvido ao
longo da sua carreira juntou-se a Duarte Duque, Doutorado pela Universidade do Minho e com
elevado know-how científico-tecnológico na área de análise de vídeo e processamento de
imagem e fundaram a EXVA Technologies.
Assumiu a posição de CEO e teve como principais responsabilidades a gestão administrativafinanceira da empresa e a definição e implementação da estratégia comercial e de marketing
da EXVA Technologies. Era também responsável pelas relações institucionais e pelas
candidaturas a incentivos nacionais e internacionais.
Em 2014, após entrada no capital da EXVA Technologies do Grupo Bernardo da Costa é
realizado um investimento no mercado Brasileiro por ambas as empresa e a EXVA
Technologies entrando no capital social da Global América, uma empresa de importação e
distribuição de sistemas de segurança eletrónica. Para desenvolver este projeto internacional,
Frederico Ferreira aceitou o desafio proposto pelos seus parceiros de negócio e viaja para o
Brasil para assumir uma posição de direção na Global América. As suas principais
responsabilidades estavam centradas na área financeira, recursos humanos e logística da
empresa.
Em 2018 regressou a Portugal e tem desenvolvido vários projetos de consultoria e formação
em instituições e empresas nas áreas comerciais e de marketing, internacionalização,
desenvolvimento de negócio e sistemas de incentivos nacionais e internacionais.

