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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1995–1997

Gestor de Território no distrito de Viseu, na área de Clínica Geral, Medicina
Interna, Urologia, Cardiologia e Farmácia.
Merck & Co. ( Merck Sharp & Dohme Lda em Portugal ) (Portugal)

1997–1998

Gestor de Território no distrito de Viseu, na área de Clínica Geral, Medicina
Interna, Urologia, Cardiologia e Farmácia.
Merck & Co. ( Merck Sharp & Dohme Lda em Portugal )

1998–2005

Delegado de Informação Médica no território de Leiria e interior Coimbra, nas
áreas de Clínica Geral. Responsável pelo lançamento de Singulair e Singulair Jr,
tendo atingido 1º ( primeiro ) lugar do ranking vendas nacional em vários anos
consecutivos e 1º território mundial em termos de penetração de mercado
( Market Share ). Promoção ao lugar de Delegado de Informação Sénior em Abril
de 2004, como resultado de objectivos anuais atingidos em anos consecutivos,
desenvolvimentos de skills para a função e impacto no meio envolvente interno e
externo.
Merck & Co. ( Merck Sharp & Dohme Lda em Portugal ) (Portugal)

2005–2013

Delegado Especialista Hospitalar Sénior em vários territórios hospitalares ( CHC,
Leiria, Pombal, Guarda, Covilhã, Rovisco Pais Tocha, Figueira da Foz, Castelo
Branco, Fundão, Viseu, Caldas da Rainha, Peniche, Torres Vedras, Torres Novas,
Santarém, Tomar e Abrantes, CH S. Francisco ), nas áreas de Medicina Interna,
Ortopedia, Urologia, Pneumologia, Reumatologia, Medicina Física e Reabilitação,
Pediatria e Alergologia. Responsável pelo lançamento e relançamento de vários
produtos na área ambulatória em meio hospitalar, com responsabilidade de
definição de estratégias de Micro Marketing, plano de formação a médicos,
reuniões científicas, gestão de budgets promocionais e apoios a especialistas na
sua formação. Plano de trabalho conjunto com administrações de vários hospitais
nas áreas de formação aos médicos hospitalares. Plano de trabalho com
sociedades médicas, exemplo Clube Ortopédico dos 9 onde fui responsável pela
organização total de 3 eventos.
Merck & Co. ( Merck Sharp & Dohme Lda em Portugal ) (Portugal)

18/10/2013

Presidente de Câmara Municipal da Nazaré
Município da Nazaré, Nazaré (Portugal)
a) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal;
b) Superintender na gestão e direcção do pessoal ao serviço do município;
c) Modificar ou revogar os actos praticados por funcionários municipais;
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d) Outorgar contratos necessários ao funcionamento dos serviços;
e) Efectuar contratos de seguro;
f) Instaurar pleitos e defender-se neles, podendo confessar, desistir ou transigir, se não houver ofensa
de direitos de terceiros;
i) Preparar e manter actualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis do município
j) Deliberar sobre as formas de apoio, incluindo a atribuição de subsídios, a instituições de carácter
social e cultural, constituídas pelos funcionários do município, que prossigam no âmbito deste
aqueles objectivos.
j) Adquirir os bens móveis necessários ao funcionamento regular dos serviços e alienar os que se
tornem dispensáveis, bem como, mediante autorização da assembleia municipal, quando for caso
disso, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
l) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens
imóveis, ainda que de valor superior ao estabelecido, desde que tal alienação decorra da execução
do plano de atividades e a respectiva deliberação seja aprovada por maioria de dois terços dos
membros da câmara municipal em efetividade de funções;
m) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;
n) Proceder aos registos que sejam da competência do município;
o) Designar o conselho de administração dos serviços municipalizados;
p) Fixar tarifas pela prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados,
no âmbito do abastecimento de égua, recolha, depósito e tratamento de lixos, ligação, conservação e
tratamento de esgotos e transportes colectivos de pessoas e mercadorias;
q) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes que
prossigam no município fins de interesse público.

18/10/2013

Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da
Nazaré
Serviços Municipalizados da Nazaré, Nazaré (Portugal)
Responsável máximo pela gestão das diversas valências prestacionais como são:
- A gestão do abastecimento e saneamento de águas;
- Gestão dos Transportes Urbanos do município da Nazaré;
- Gestão do Ascensor da Nazaré;
- Gestão do serviço de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos do concelho da Nazaré;
- Gestão do serviço de limpeza dos espaços públicos localizados no município da Nazaré.

18/10/2013

Presidente do Conselho de Administração da empresa municipal Nazaré
Qualifica
Nazaré Qualifica, EM, Nazaré (Portugal)

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
1988–1995

Licenciatura em Gestão

Nível 8 QRQ

Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa (Portugal)

2001–2002
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Pós-Graduação em Comunicação e Marketing

© União Europeia, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Nível 8 QRQ

Página 2 / 4

Curriculum vitae

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Leiria, Leiria (Portugal)

05/2015–07/2015

Capacitação Avançada de Líderes
Nova School of Business & Economics

04/03/2016–15/12/2016

MBA - Administração Autárquica
ISLA

05/06/2017–01/07/2017

Formação Avançada para a Negociação Europeia
Comissão Europeia

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

português

Outras línguas

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interação oral

Produção oral

inglês

C2

C2

C1

C2

C1

francês

B1

B1

A2

A2

A2

B2

B2

B2

B2

B1

espanhol

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

Competências de comunicação

- Negociação, Persuasão e Comunicação;
- Preocupação com as Necessidades do Cliente;

Competências de organização

- Capacidade Analítica;
- Planeamento e Organização;
- Orientação para Resultados.

Competências relacionadas com
o trabalho

Experiência fortemente desenvolvida na Indústria Farmacêutica como Gestor de Território.
Responsável pelo lançamento e relançamento de produtos, Gestão de Budget Promocional, Gestão
de Eventos, Elaboração de Estratégias de Micromarketing.Concretização de objectivos
estabelecidos, alcançando várias vezes o Top 5 do Ranking Nacional.
Proactivo, com iniciativa e raciocínio analítico, excelente visão para a identificação de oportunidades
de crescimento. Focado na satisfação do Cliente através do foco na comunicação e no
relacionamento interpessoal, procurando soluções de valor acrescentado.

Competência digital

- Conhecimentos de Informática: Word, Excel, Power Point, Outlook, e Internet;

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Experiência E R
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- Responsável pelo lançamento de Singulair e Singulair Júnior ( 1º lugar Mundial do ranking de
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MarketShare/Penetração de Mercado nos anos de 1999 e 2000, 2º lugar nos anos seguintes );
- Responsável pelo lançamento de vários produtos, Fosamax, Fosavance, Fosavance 70/5600,
Cozaar, Cozaar Plus com objectivos atingidos em vários anos e primeiros lugares dos rankings em
termos de vendas e Market Share;
- Responsável pela manutenção de vários produtos maduros, Zocor, Proscar, Renitec, Renidur,
Mevinacor, mantendo lideranças em território e nacional em termos de vendas e Market Share;
- Membro do grupo restrito de mensageiros do New Comercial Model, 16 DIMS ( total 320 )
responsáveis por disseminar a mensagem para adaptação da estrutura da MSD a este programa de
remodelação empresarial ( 2008- 2010 );
- Responsável pela coordenação Hospital/Ambulatório em vários territórios, integração de
necessidades, problemas e planos de ataque entre os DIMS da CG e Hospitalares.
Desenvolvimento Profissional

- Cursos vários realizados em formato empresarial na MSD – vendas ( CP1, High Impact e ICC ),
inteligência emocional, na área informática, etc;
- Curso de Formação de Formadores;
- Formador inscrito na Bolsa de Formadores do IEFP;
- Formador na Barafunda, Benedita, com responsabilidade nos módulos de Benchmarking e
Planeamento Estratégico e Operacional – Curso EFA de Logística.

Dados Adicionais

- Presidente Conselho Geral Agrupamento Escolas Nazaré – 2009 – 2012;
- Líder do Movimento Cívico Pró – Sítio da Nazaré;
- Presidente da Concelhia da Nazaré do Partido Socialista – 2010 - 2014
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