NOME:
MIGUEL VELEZ
TÍTULO DA APRESENTAÇÃO:
“UNLOCKING” VILLA TERMAL DAS CALDAS DE MONCHIQUE
BREVE APRESENTAÇÃO DO(A) ORADOR(A) (max: 150 palavras):
Licenciado em 1997 pela Universidade Católica do Porto em Gestão e Administração de
Empresas, concluiu em 2001 um MBA Executivo em Marketing na Escola de Gestão do Porto
(atualmente designada por Porto Business School) e desde então foi atualizando os
seus conhecimentos com cursos para executivos na London Business School e
INSEAD.

Ao longo dos anos, desempenhou vários cargos ao nível comercial e vendas tendo assumido
pela primeira vez, aos 30 anos, um cargo de Direção na Sogrape Vinhos como Diretor de
Marketing corporativo.
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Ingressou na hotelaria em 2005 e acabou por assumir a Direção Geral do Porto Palácio
Congress Hotel & Spa aos 34 anos após ter estado aproximadamente 3 anos num resort de
luxo no Algarve, onde desempenhou vários cargos de Direção.
Foi o responsável pela Sonae Turismo Hotéis, tendo como responsabilidade as cinco unidades
hoteleiras do Grupo, donde se destaca o trabalho realizado na fusão e criação de uma gestão
única de todas as unidades.
Esteve um ano como responsável pelo escritório da Mercer Consulting no Porto, multinacional
americana, e acabou por ser convidado para assumir a Direção Geral do The Yeatman com três
objetivos muito concretos: colocar o The Yeatman “no mapa” a nível nacional e internacional,
aumentar significativamente as vendas e controlar os custos de forma muito exigente.
Foi membro da Comissão Executiva do Grupo Pestana e Administrador das Pousadas de
Portugal, acumulando com a Direcção Geral e teve como objetivo reestruturar e preparar o
negócio para os desafios do futuro, reposicionando e fortalecendo a marca e respetivamente a
oferta hoteleira.
Atualmente é o CEO e fundador da Unlock Boutique Hotels, uma empresa de gestão de hotéis
boutique contando com dez hotéis (4 em propriedade da Unlock ou associadas), três
alojamentos locais (2 em propriedade da Unlock ou associadas) no seu portfolio,
com propriedade de norte a sul.
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