José Rafael de Góis
Português, casado, 61 anos
Morada: Av. Nuno Krus Abecassis, nº 38, 1750-456 LISBOA
Telemóvel: 910870208 / E-mail: josegois@live.com.pt
FORMAÇÃO
 Engenheiro Técnico Agrário
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1975/1977
Escola Preparatória Gil Eanes, Câmara de Lobos, Madeira
Professor provisório do 4º Grupo (Ciências Naturais e Matemática)
1979/1983
Governo Regional da Madeira - Secretaria Regional de Agricultura
Engenheiro Técnico Agrário – Serviços de Extensão Rural até 1981 e, depois,
Rede de Informações de Contabilidades Agrícolas (RICA).
1999/2014
Consulado Geral de Portugal em Valência - Venezuela
Funcionário Administrativo
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Estágio em Tecnologia de Vinhos - ENOLOGIA, na Adega Cooperativa de Arruda dos Vinhos, seis
meses, conclusão em 1978
 Curso de Formação de Formadores, com a duração de 105 horas, de 18 de maio a 05 de junho
de 1998, no Funchal.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Idiomas: Espanhol fluente (falado e escrito), Inglês básico.
 Entre março de 1983 e junho de 2014 tive residência permanente na Venezuela, dedicando
uma parte do tempo a atividades comercias no ramo da hotelaria/restauração (1983/1996).
Em 1988, fiz um investimento, adquirindo 50% das ações de um restaurante, que mantive até
1995. Vendi mais tarde esta participação com um retorno interessante sobre o investimento.
 Desde 2008 concentrei os meus maiores interesses em produtos e aplicações financeiras,
bolsas de valores, obrigações, fundos de investimento e mercado monetário (divisas), tendo
frequentado um curso intensivo de Forex (Foreign Exchange Market).
 Em 2010, na Venezuela, reuni um grupo de amigos a quem propus a constituição de um clube
de investimento orientado a uma adequada aprendizagem sobre temas relacionados com os
mercados financeiros e investimentos, e com o objetivo de obter melhores benefícios. O
projeto não se concretizou devido à crescente preocupação sobre a situação do país, que se
sentia deteriorar com o tempo, e também devido ao controlo cambiário em vigor desde 2003.

