
 

COMUNICADO 

 

NORFIN TERÁ NOVO CEO A PARTIR DE 1 DE MAIO 
 

A Norfin, empresa de referência na gestão de investimentos imobiliários em Portugal, 
detida pelo Grupo Arrow Global, tem um novo CEO. Francisco Sottomayor assume, 
a 1 de Maio de 2020, o cargo que acumulará também com a função de Head of Real 
Estate do Grupo Arrow Global em Portugal. 

Com cerca de 20 anos de experiência no setor Imobiliário, Francisco Sottomayor foi 
responsável pela Gestão de Ativos da Parque EXPO, empresa responsável pelo 
desenho e implementação do maior projeto integrado de regeneração urbana de 
Lisboa, hoje conhecido por Parque das Nações. Colaborou durante 10 anos na CBRE 
Portugal, onde foi membro da Comissão Executiva e responsável pelo 
desenvolvimento do negócio de Development, tendo estado envolvido nos maiores 
negócios do setor imobiliário português da última década. Era Diretor de negócio 
imobiliário da Caixa Geral de Depósitos. 

É bacharel em Comunicação e Jornalismo pelo Instituto Português de Estudos 
Superiores, tendo frequentado o Programa Avançado de Gestão para Executivos da 
Católica Lisbon Business & Economics e é certificado em Gestão de Projetos pelo 
Project Management Institute. 

“A entrada do Francisco na Norfin vem dar continuidade a mais de 20 anos de 
sucesso numa empresa única em Portugal, com uma equipa de profissionais 
com um enorme know-how sobre Imobiliário. É alguém que conhece muito bem 
o mercado imobiliário português, o que o torna um ativo muito importante para 
dar continuidade aos sucessos da Norfin”, considera João Bugalho, Managing 
Director – Operations & Asset Servicing Southern Europe, da Arrow Global e CEO da 
Whitestar Asset Solutions S.A. 

Francisco Sottomayor sucede assim a João Brion Sanches, sócio-fundador da Norfin 
e o principal responsável pelo sucesso da empresa durante 20 anos: “O João Brion 
Sanches tem um conhecimento profundo do negócio, é um empreendedor e foi 
graças a ele que a empresa se tornou a referência que é hoje em Portugal.”, 
acrescenta João Bugalho. 

João Brion Sanches vai manter as funções de Presidente do Conselho de 
Administração da Norfin, até ao final de 2020, tal como previsto aquando da aquisição, 
pelo Grupo Arrow Global, a 31 de Dezembro de 2018. 

 

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 é regulado em vários dos cinco países da 
europa onde está presente, tendo sob gestão mais de £54 mil milhões e 2.500 
colaboradores. 

A Arrow Global atua sob as marcas Capquest e Mars Capital, no Reino Unido; 
Whitestar Asset Solutions S.A., Norfin e Hefesto, em Portugal; Vesting Finance, na 
Holanda; Zenith Service, Europa Investimenti, Whitestar Italy e Sagitta SGR, em Itália. 

Em Portugal, os investimentos da Arrow compreendem, entre outras empresas, as 
participações a 100% na Whitestar, Hefesto e Norfin. 
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