
 

Percurso Profissional - José Telo 
 

 

Representante Operacional – SETUP EVENTOS (Duarte Teives Unipessoal Lda)  

Colaboração com a Empresa em termos operacionais, como empresário unipessoal, na 
contratação de equipamentos e serviços para eventos. 
Acompanhamento e apoio á estrutura operacional que se encontra na produção do evento, 
no planeamento e controlo dos equipamentos e serviços contratados. 
 

Representante Comercial - ALGECO SCOTSMAN Company  

Acordo pré-estabelecido para representar a Empresa em termos comerciais, num período 
fixo como empresário unipessoal, na venda e aluguer de módulos pré-fabricados. 
 
Diretor Área Operacional e Logística–GRUPO VENDAP 
Responsável da área operacional e de logística do aluguer e prestação de serviços de 
sanitários portáteis, durante 6 meses, acumulei a função de responsável da área de 
produção e logística de módulos pré-fabricados.  
 
Diretor Comercial e Operacional  – SANAP– Sanitários de Alquiler (Espanha) 

Responsável da área comercial operacional e logística do aluguer e prestação de serviços 
de sanitários portáteis. Empresa do Grupo Vendap, com delegações em Santiago 
Compostela, Madrid e Sevilha.  
 
Diretor Área do Contact Center – GRUPO VENDAP 

Responsável da área comercial e administrativa, na atividade do aluguer de gruas, 
plataformas elevatórias, andaimes, geradores, módulos pré-fabricados e sanitários 
portáteis. 
 
Diretor Comercial – SANAP Ambiente 

Responsável da área comercial, na atividade do aluguer e serviços de varredouras 
indústrias e urbanas, veículos de recolha de resíduos, máquinas limpeza de praia e 
sanitários portáteis. No mercado da construção civil e eventos. Durante 3 anos acumulei a 
direção comercial da Euromódulo, uma empresa do mesmo grupo, que desenvolvia 
atividade na área do aluguer de módulos pré-fabricados.  
 

Técnico Comercial – S.T.E.T. (Caterpillar) 

Técnico comercial na atividade de venda e aluguer de grupo geradores de energia..  
 
Técnico Comercial – LEVAP Ambiente 

Técnico comercial na atividade do aluguer e serviços de varredouras industrias e urbanas, 
veículos de recolha de resíduos, máquinas limpeza de praia e sanitários portáteis.  
 

Técnico Comercial – Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor 

Técnico comercial na atividade de venda de baterias, carregadores estacionários 
(industriais) e sistemas de energia fotovoltaica e eólica.  


