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COMUNICADO 
 
 

 

 

Para cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, Inapa – Investimentos, 

Participações e Gestão, SA (“INAPA”), informa que no seguimento da renúncia ao mandato do 

Eng. Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo, o Conselho de Administração da Sociedade 

deliberou, nos termos da alínea b) do n.º3 do art.º 393º do Código das Sociedades Comerciais, 

cooptar o Dr. Frederico João de Moser Lupi, para desempenhar o cargo de administrador da 

INAPA no mandato do triénio em curso. 

 

Foi ainda deliberado eleger o Dr. Frederico João de Moser Lupi como vogal da Comissão 

Executiva da INAPA. 

 

 

Lisboa, 1 de outubro de 2015 

  



 
 
 
Frederico João de Moser Lupi (FREDERICO LUPI) 
 
 
 

É licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, tendo completado posteriormente 
três programas para executivos em INSEAD (Fontainebleau, França). 

Iniciou a sua carreira, em 1990, na Metal Portuguesa (produtos químicos), no departamento 
financeiro. Entre 1993 e 1995 foi diretor financeiro e adjunto da administração da Lusalite 
(materiais de construção). 

Em 1996 ingressou no grupo BCP como diretor coordenador de Bancassurance em Lisboa, tendo 
sido também o responsável por um projeto nessa área em Atenas. A partir de 2002 foi membro 
da alta direção do grupo. Em 2003 foi diretor comercial do Banco Pinto e Sottomayor (grupo 
BCP). Ainda em 2003 assumiu funções de diretor coordenador em Atenas no Millennium Bank, 
tendo sido nomeado, a partir de 2005, membro da Comissão Executiva com responsabilidades 
pelo Private Banking e Bancassurance. Entre 2007 e 2010 foi diretor comercial da rede de retalho 
no Millennium BCP, sendo responsável por 15 sucursais com 88 colaboradores e um volume de 
negócios de 2.206M€. Em 2011, como diretor da direção de negócio imobiliário, passou a ter a 
responsabilidade da reestruturação do conjunto de créditos à promoção imobiliária com um 
portfolio de cerca de 1.000 clientes e 2.900M€. 

Em Janeiro de 2015 foi nomeado Group CFO da EIP (fabrico e montagem de linhas de alta tensão 
e subestações), uma empresa com presença em 12 países, com responsabilidades de tesouraria, 
contabilidade, “reporting”, orçamento e recursos humanos. 

 


