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João Alberto Pimenta de Castro Guimarães 
Diretor-Executivo GS1 Portugal 
 
João de Castro Guimarães é o Diretor-Executivo da GS1 Portugal e o representante da Nestlé na Direção da 
GS1 Portugal - CODIPOR.  
Licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA-UTL), é um gestor com uma 
experiência de mais de trinta anos – a nível nacional e internacional – na multinacional Nestlé.  
 
Na Nestlé Portugal, foi, a nível nacional, Public Affairs & Communications Director, Diretor Técnico e de 
Operações, Country Manager da Nestlé Purina Petcare Portugal e Diretor de Fábrica. A nível internacional, 
destaca-se a sua passagem por Barcelona, cidade onde está sediada a Nestlé Espanha e onde desempenhou 
funções de Diretor Técnico do negócio de refrigerados da Nestlé Spain (Barcelona), com responsabilidade 
ibérica sobre este negócio de produtos lácteos.  
 
Enquanto Diretor Executivo da GS1 Portugal – CODIPOR foi galardoado com o prémio Master Figura do Ano nos 
Masters da Distribuição 2015, iniciativa promovida pela revista Distribuição Hoje. A importância desta 
nomeação deve-se ao facto de, pela primeira vez em 24 edições dos Masters da Distribuição e em resultado de 
uma escolha unânime por parte do Conselho Editorial, o Master Figura do Ano ter distinguido apenas um 
profissional do Retalho, Distribuição Moderna, Produção e/ou Logística cujo empenho, em 2014, pugnasse pelo 
esforço continuado em prol da Colaboração nos Negócios. 
 
Ao longo das últimas décadas, desenvolveu, em paralelo, uma série de atividades e cargos de cooperação e 
relacionamento estratégicos com diversas entidades, sendo Membro do Board e das Comissões Executivas da 
Sociedade Ponto Verde (2007-09), Membro do Board da Confederação da Indústria Portuguesa (1998-2010), 
Presidente do Board da ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios (1994-2004) e da EDA - 
European Dairy Association, Bruxelas (1995-97). 
 
João de Castro Guimarães é casado, tem três filhos e dez netos. Entre as suas grandes paixões, contam-se o 
desporto equestre, que pratica sempre que pode, e a leitura. 


