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António Araújo criou a A.F. Araújo 
& Associados em Leiria há cerca de 
seis meses, trazendo para o nosso 
país o conceito inovador de Global 
Banking Advisory. O percurso profis-
sional de António Araújo foi feito na 
área comercial da banca, tendo sido, 
por exemplo, fundador do Banco 
Millenium Angola, em 2006 e, poste-
riormente, administrador com o Pe-
louro Comercial de um Banco ango-
lano. Quando regressou ao nosso 
país, António Araújo “tinha em men-
te um conjunto de ideias indispensá-
veis ao desenvolvimento da literacia 
financeira na sociedade” e a “mis-
são, desafio, entusiasmo e vontade 
de fazer algo positivo pelos nossos 
agentes económicos”, revela o pró-
prio. Assim, fundou a A.F. Araújo & 
Associados com o objetivo de “facul-
tar um reposicionamento, numa lógi-
ca de compromisso, das pessoas, 
empresas e instituições perante a 
banca e todo o sector financeiro, de 
modo a utilizarem os meios mais 
adequados para atingirem os seus 
objetivos”, diz António Araújo.

A A.F. Araújo & Associados atua, 
pois, como um conselheiro bancário e 
financeiro. Está ao lado do cliente, na 
sua relação com a Banca. A empresa 
dispõe de uma diversidade de servi-
ços que procuram mitigar os riscos 
dos seus clientes na hora de tomar de-
cisões de cariz financeiro, atuando co-

mo um intermediário entre os seus 
clientes e os bancos ou instituições fi-
nanceiras. A sua intervenção obede-
ce a uma lógica relacional de acom-
panhamento e interação em perma-
nência, numa perspetiva de gestão 
preventiva e prudencial. Tudo é feito 
em ordem a rentabilizar os principais 
ativos de pessoas e empresas, ra-
cionalizar custos, redefinir estraté-
gias empresariais, encontrar solu-
ções para consolidar e reestruturar 
passivos de entidades, encontrar as 
melhores opções financeiras de in-
vestimento e gestão e, por fim, aju-
dar a alavancar negócios. Neste 
campo, a A.F. Araújo & Associados 
apoia a internacionalização de em-
presas, na qualidade de membro 
efetivo de várias Câmaras de Co-
mércio e de Associações Empresa-
riais, abrangendo deste modo um 
conjunto avultado de entidades nacio-
nais e estrangeiras e sendo um facili-
tador de negócios entre as mesmas. 
Noutra vertente, a empresa também 
presta apoio à integração de imigran-
tes que se queiram estabelecer no 
nosso país, ajudando na obtenção de 
vistos “Gold”.

“São pessoas e entidades em difi-
culdades que nos têm procurado, 
mas também empresas sólidas que 
estão a aproveitar este ciclo para se 
refundarem e reforçarem o seu pro-
cesso de internacionalização, bem 

como particulares que sentem ne-
cessidade de aconselhamento na 
gestão dos seus ativos. Importa re-
conquistar a confiança das pessoas 
no sector financeiro. Ter-se-iam evi-
tado muitos erros, dramas e dificul-
dades, na relação entre a Banca e 
os seus clientes, se este conceito de 
Banking Advisory tivesse sido imple-
mentado em Portugal há uns anos 
atrás”, salienta António Araújo. De 
sublinhar, ainda, que a A.F. Araújo & 
Associados tem também uma ver-
tente de responsabilidade social, 
disponibilizando consultas gratuitas 
a particulares ou empresas em difi-
culdades financeiras. 

O objetivo de crescimento, numa 
primeira fase, da A.F. Araújo & Asso-
ciados, é estender este conceito 
multidisciplinar de banking advisory 
a toda a zona centro do país, através 
da abertura de novas agências. “Po-
deremos um dia até tornarmo-nos 
num Banco Regional, que, numa ló-
gica de cluster económico e finan-
ceiro, agregue um conjunto de distri-
tos, que ajude a promover o associa-
tivismo, o negócio integrado e a par-
tilha de informação”, conclui António 
Araújo. O objetivo a médio prazo da 
A.F. Araújo & Associados é abrir fi-
liais em todo o país e no estrangeiro, 
designadamente, em África e na 
América Latina, estando onde esti-
verem empreendedores nacionais.

A A.F. Araújo & Associados SA é a primeira instituição a implementar no nosso país o 
conceito de Global Banking Advisory. O objetivo da empresa é atuar junto de particu-
lares, sector empresarial, autarquias e instituições e ser o primeiro conselheiro bancá-
rio e financeiro dos mesmos. Presta ainda apoio à internacionalização de empresas.
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