Curriculum Vitae
Paulo Nina de Oliveira

O Comendador Paulo Nina de Oliveira é um notável empresário de lanifícios, natural da
Covilhã, que iniciou a sua atividade nesta indústria aos 18 anos, na firma José Paulo de
Oliveira Júnior, fundada em 1936. Atualmente é acionista maioritário e Presidente do
Conselho de Administração das três empresas do “Grupo Paulo de Oliveira”, que inclui a
firma “Paulo de Oliveira, SA, “A Penteadora, SA” e a “Tessimax Lanifícios, SA”, sendo
também Presidente do Conselho de Administração da Paulo de Oliveira, SGPS, SA e sócio
gerente da Lanifícios Tessilana, Lda. e da I.P.O. – Imobiliária P. Oliveira, Lda. As suas
empresas foram das primeiras empregadoras de quadros formados no Instituto Politécnico
da Covilhã, atual Universidade da Beira Interior.
Paulo Nina de Oliveira tem um percurso profissional impar como empresário, gestor e
dirigente associativo, a nível nacional e internacional, sendo a sua empresa Paulo de
Oliveira S.A. considerada pela revista EXAME, em colaboração com a Arthur Andersen e
Dun & Bradstreet, a melhor empresa Têxtil Portuguesa durante 4 anos consecutivos (1997 a
2000). Saliente-se a distinção com que foi agraciado em 1995 pelo Presidente da República
Portuguesa, que lhe conferiu o grau de Comendador da Ordem do Mérito Agrícola,
Comercial e Industrial, classe do Mérito Industrial e as distinções que lhe foram conferidas
pela Câmara Municipal da Covilhã em 2009 (Medalha de Ouro de Mérito Municipal), pela
Junta de Freguesia de Unhais da Serra em 2010 (Medalha de Mérito Empresarial), e pela
Liga dos Bombeiros Portugueses em 2011 (Crachá de ouro).
Paralelamente com a sua atividade empresarial, o Comendador Paulo Nina de Oliveira
desenvolveu a de dirigente associativo no então Grémio dos Industriais de Lanifícios da
Covilhã, de 1962 a 1979. De 1975 a 1979 foi Presidente da Comissão Pró-Associação e, a
partir desta data, Presidente da Direção da actual ANIL – Associação Nacional dos
Industriais de Lanifícios até 1995, tendo nesta qualidade contribuído para que se instalasse
na Covilhã a Delegação do CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário
de Portugal). Foi ainda na sua Presidência que foi construído na Covilhã o Pavilhão de
Exposições e sede da ANIL, tendo sido também um dos fundadores do CILAN – Centro de
Formação Profissional da Industria de Lanifícios, do qual foi administrador. De 1995 até ao
presente passou a desempenhar na ANIL os cargos de Presidente da Assembleia e do
Conselho Geral.
Enquanto dirigente associativo ao nível internacional, desempenhou em meados da década
de 1990 o cargo de Presidente da Comissão de Tecelagem da Federação Internacional da
Lã, organismo que agrupa as Associações de Industriais de Lanifícios e Comerciantes de Lã
de todo o Mundo, tendo, de 1996 a 1998, sido Presidente da INTERLAINE, organismo com
sede em Bruxelas que agrupa todas as Associações de Industriais de Lanifícios da União
Europeia.

O Comendador Paulo Nina de Oliveira foi ainda, de 2009 a 2013, membro do primeiro
Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, como personalidade cooptada por este
órgão.
Reconhecendo o mérito da actividade de empresário desenvolvida pelo Comendador Paulo
Nina de Oliveira para o prestígio e engrandecimento de Portugal e em face da proposta do
Reitor, foi concedido do grau de Doutor Honoris Causa ao Comendador Paulo Nina de
Oliveira em 21 de Outubro de 2014.

