
 

 

COMUNICADO 

 

Eduardo Mendes assume Direção de Recursos Humanos do Grupo 
Arrow Global para o Sul da Europa 

 

Eduardo Mendes, até agora HR Business Partner (HRBP) da Whitestar Asset 
Solutions S.A., assume, a partir de 08 de Setembro de 2020, as funções de Diretor 
de Recursos Humanos do Grupo Arrow Global para o sul da Europa, onde se incluem 
a Whitestar e a Norfin, em Portugal, e as empresas na Albânia e em Itália (Whitestar 
Asset Solutions Italy; Europa Investimenti; Zenith Service e Sagitta SGR). 

A mudança surge na sequência da promoção de Manuel Guerreiro, com efeitos na 
mesma data, a Diretor de People Experience da Arrow Global, uma posição global. A 
seu cargo terá a responsabilidade as áreas de gestão de talento, “learning”, 
Cultura,”People Services” e “Diversity & Inclusion”, com o objectivo de melhorar a 
experiência dos colaboradores e a proposta de valor da empresa. 

As nomeações estão integradas na estratégia do Grupo, iniciada em 2019, de 
homogeneizar as várias empresas, nas diferentes geografias. 

“O facto do Manuel Guerreiro ter assumido, há alguns meses, a direção de 
Recursos Humanos do Sul da Europa e agora chegar a uma posição global é 
revelador da qualidade dos nossos Recursos Humanos e também da forma 
pioneira e do know-how que existem em Portugal. Relativamente ao Eduardo, 
mostrou, em poucos meses e numa altura de crise pandémica, que é um ativo 
muito importante e, por isso, é sem surpresa que assume agora a direção de 
Recursos Humanos para o Sul da Europa”, explica João Bugalho, Managing 
Director responsável pelas plataformas operacionais da Arrow em Portugal, Itália e 
Albânia e CEO da Whitestar Asset Solutions S.A. 

O Grupo Arrow Global tem cerca de 2.500 colaboradores, espalhados por seis 
geografias, estando cerca de 600 sedeados em Portugal. 

 

Eduardo Mendes: Mestre em Gestão de Empresas pelo ISCTE e licenciado em 
Psicologia pela Universidade de Coimbra, Eduardo Mendes é Diretor de Recursos 
Humanos da Arrow Global para o Sul da Europa desde Setembro de 2020. Com 38 
anos de idade e 15 de experiência profissional dedicada à gestão de Recursos 
Humanos, foi HRBP da Whitestar em Portugal, tendo passado pelo grupo Pernod 
Ricard, primeiro como Diretor de Recursos Humanos e membro da Comissão 
Executiva da Pernod Ricard Portugal e, depois, como Head of Talent Management 
para os 51 países da região EMEA & LATAM. Passou ainda pelo Barclays Bank. 



 

Manuel Guerreiro: Licenciado em Psicologia Organizacional pelo Instituto Superior 
de Psicologia Aplicada e com um Programa Avançado em RH pela Universidade 
Católica Portuguesa, Manuel Guerreiro, 39 anos e 17 de experiência profissional, era 
Diretor de Recursos Humanos da Arrow Global para o Sul da Europa. Antes disso foi 
Diretor de Recursos Humanos da Philip Morris International na Roménia e 
responsável pelos RH da fábrica da Tabaqueira em Portugal, tendo passado também 
pelo Barclays Bank em Espanha e em Portugal. 

 

Sobre a Whitestar Asset Solutions S.A. 

Fundada em 2007, a Whitestar Asset Solutions, S.A. é a empresa líder em Portugal 
na gestão de carteiras de crédito, incluindo portfólios performing, sub-
performing e non-performing, e imobiliário. A sua oferta compreende um serviço 
integrado e completo de gestão de ativos para investidores e originadores, incluindo 
consultoria, gestão imobiliária, titularização e estruturação, business analytics, entre 
outros.  

Em 2015, a Whitestar foi adquirida pelo Grupo Arrow Global (Reino Unido), 
passando a integrar um dos principais grupos económicos Europeus a operar no 
mercado de aquisição e gestão de carteiras de crédito. 

Sobre a Norfin 

Fundada em 1999 e adquirida em 2018 pelo Grupo Arrow Global, a Norfin é uma das 
referências na gestão de investimentos imobiliários em Portugal, gerindo atualmente 
mais de €1 400 milhões de ativos imobiliários para investidores institucionais, 
nacionais e internacionais. Conta com uma equipa multidisciplinar de mais de 50 
colaboradores, com elevada experiência e capacidade técnica que constitui o 
elemento diferenciador da Norfin no mercado: a forte componente de engenharia que 
permite atuar como investidor e promotor imobiliário. 

Sobre o Grupo Arrow Global 

Fundada em 2005, a Arrow Global é especializada na compra, recuperação e gestão 
de ativos non-performing e non-core. Identifica, adquire e gere carteiras de crédito 
com e sem garantias, assim como ativos imobiliários oriundos de bancos e 
instituições financeiras. 

O negócio da Arrow Global está ptesente em 5 países (Portugal, Itália, Inglaterra, 
Irlanda e Holanda), tendo sob gestão mais de £50 mil milhões e 2.500 colaboradores. 

Para quaisquer esclarecimentos, por favor contactar: 

 
Hugo Bragança Monteiro 
Communication & Marketing Director 
Tlm: +351 935 430 218 
Email: hugo.monteiro@whitestar.pt 
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