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Obrigação de Informação 
(Lei nº55/2011 de 15 de novembro e Lei nº 50/2012 de 31 de agosto) 

 
 
Estrutura do Capital Social 
 
O Capital Social da Parques Tejo, E.M., é de 950.000 € (Novecentos e cinquenta mil euros), é 
inteiramente detido pelo Município de Oeiras e encontra-se integralmente realizado. 
 
Identidade dos Membros dos Órgão Sociais e respectiva nota curricular 
 
Rui Ribeiro Rei 
(Presidente do Conselho de Administração) 
 

Licenciado em Ciência Politica e Relações Internacionais, pós graduado em Gestão 
Autárquica e Modernização, tendo assumido diversos cargos tanto no sector privado como 
Sales Manager na Alcatel-Lucent bem como no sector público como Chefe de Gabinete do 
Presidente na CMC e Presidente do Concelho de Administração da Empresa Municipal 
Cascais Próxima durante 4 anos. Detém varias especializações como Gestão de 
Mobilidade, Cibersegurança e Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos e 
Serviços pela Universidade Católica. 

 
 
Mara Filipe Ribeiro Duarte 
(Vogal do Conselho de Administração – Não Executivo) 
 

Licenciada em Direito com especialização em Jurídico – Económicas pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. No decorrer da vida profissional tem essencialmente 
exercido funções como Jurista junto de Entidades Bancárias no domínio da gestão 
processual e contratual na área de recuperação de crédito, Direito Fiscal e Bancário 
nacional e internacional. Nos últimos 10 anos trabalhou numa entidade Interbancária de 
Serviços onde desempenhou funções no âmbito BPO ( Business Process Outsourcing) com 
a supervisão de áreas operacionais e pelo segmento de Melhoria Contínua Operacional 
com a responsabilidade de implementar a filosofia Kaizen/Lean Management a todas as 
operações dessa entidade. Desde Abril de 2022 que assumiu funções de Manager numa 
tecnológica com forte impacto de ação nas áreas de dados, inteligência artificial e analítica 
avançada. 

 
 
Nuno Miguel Rodrigues Duarte Patrão 
(Vogal do Conselho de Administração – Não Executivo) 
 

Licenciado em Transportes pelo IST,  iniciou a sua carreira como técnico na área de 
segurança rodoviária na Mateac, passou depois a colaborar com a CMO na Divisão de 
Trânsito e Transportes desenvolvendo estudos de ordenamento e circulação rodoviárias 
entre outros criou e desenvolveu a rede de carreiras “Combus”. Em 2007 passa a Chefe de 
Divisão e mais tarde em 2018 assume responsabilidades de Assessoria Técnica no 
Gabinete da Vereação. 
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MC Godinho & Associados - Sociedade de Revisores Oficias de Contas, Lda (SROC n.º 246) 
representada por Maria do Céu Ferreira Godinho (ROC n.º 1420) 
(Fiscal Único – Revisor Oficial de Contas) 
 

Vasta experiência profissional em auditoria e revisão legal de contas, em empresas 
internacionais, a diversos setores de atividade, instituições públicas (IPSS) e PALOP’s. 
Exercício das funções de ROC ou Auditor em várias áreas de atividade, tais como: 
Hotelaria, Serviços de Saúde, Setor Financeiro (de seguros e sociedades gestoras de 
participações), Agricultura, Construção Civil, Indústria (tabaco Comércio por grosso e 
material de alimento), Padaria, Segurança Privada, Indústria Metalomecânica, Indústria e 
Comércio de Madeira e dos Produtos Florestais, Transporte Aéreo entre outros. Auditoria 
interna em Instituição Bancária. Professora convidada onde lecionou a disciplina de 
Auditoria para estudantes de Mestrado em Contabilidade na Faculdade. 

 
 
Remunerações Totais, fixas e variáveis, auferidas por cada membro dos órgãos sociais 
 
Presidente do Conselho de Administração - Executivo (mensal) 
 
Vencimento Base – 2.908,80 Euros 
Despesas de Representação – 1.163,52 Euros 
Subsídio de Refeição – 7,63 Euros 
 
Vogais – Não executivos 
 
Sem remuneração 
 
Fiscal Único - MC Godinho & Associados - Sociedade de Revisores Oficias de Contas, 
Lda. (anual) 
 
Valor anual de 8.458,32 Euros. 
 
 
Número de trabalhadores desagregado segundo a modalidade de vinculação 
 
 
De acordo com a Lei n.º 55/2011 de 15 de novembro, a Parques Tejo, E.M. comunica o número 
de trabalhadores desagregado segundo modalidade de vinculação: 
 

Modalidade de vinculação Número de Trabalhadores 
(31 de Dezembro 2021) 

Nomeação 3 
Comissão de Mobilidade 1 
Contratos sem termos 46 
Contrato a termo certo 4 

 
Participações Sociais Detidas 
 
A Parques Tejo, E.M., não apresenta participações. 


