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Habilitações académicas e profissionais 

1. Licenciatura em Economia, área de Economia Regional e Urbana, obtida no 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa; com a 

classificação final de 12, concluída em 1993; 

2. Mestrado em Economia com a apresentação da tese: “A Agricultura em 

Portugal entre 1960 e 1980”, concluído em 1984, na Faculdade de Economia de 

Poznan – Polónia, com a classificação final de 5 (Muito Bom); 

3. Licenciatura em Economia (área de Economia Agrícola) concluída em 1984, na 

mesma Faculdade, com a classificação final de 4 (Bom). 

4. Profissionalização em serviço concluída no ano lectivo de 2006/2007, com a 

classificação de 16 valores (componente de Ciências da Educação); 

 

 

Percurso e experiência profissionais 

1. Desde 1997 até ao presente – Professor dos Grupos de Recrutamento de 

Economia e de Matemática em diversas escolas do Ensino Secundário; 

2. Desde 2000 até ao 2008: Consultor para a área financeira – acompanhamento 

financeiro de projectos imobiliários na Cooperativa de Manteigadas – Setúbal; 

3. Ano lectivo 2005/2006 – Professor de Economia no ano zero na Escola 

Superior de Ciências Empresariais – Instituto Politécnico de Setúbal; 



4. De Agosto a Dezembro de 2000: Controller financeiro, reportando directamente 

à Administração da empresa de construções Hengor; 

5. De Setembro de 1995 até Agosto de 2000 – Coordenador do Gabinete de 

Desenvolvimento Económico e de Apoio ao Empresário da Câmara Municipal de 

Grândola, constituído em parceria com a Associação Empresarial da Região de 

Setúbal, com as seguintes funções principais: 

o Elaboração de estudos sobre a estratégia de desenvolvimento do Município, no 

quadro da Região Alentejo e do Litoral Alentejano; 

o Apoio geral à tomada de decisões pelo Executivo sobre questões económico-

financeiras e de desenvolvimento regional e local; 

o Coordenação, elaboração e acompanhamento de candidaturas municipais ao 

Programa Operacional Regional do Alentejo; 

o Coordenação de projectos de apoio a empresários, nomeadamente no âmbito 

de processos de candidatura a sistemas de apoio ao investimento; 

6. De Março de 1992 a Agosto de 2000: 

o Responsável técnico pelo Serviço Municipal de Protecção Civil de Grândola 

(SMPC), assegurando funções de planeamento, comunicações e operações; 

o Coordenador do Grupo de Operações e Comunicações constituído no âmbito 

do Plano Municipal de Emergência; 

7. De Março de 1992 a Setembro de 1995: 

o  Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Grândola. 

8. De Maio de 1987 até Março de 1992 – Coordenador do Gabinete de Estudos 

Económicos e Sociais da União de Sindicatos do Distrito de Setúbal, com as funções 

de: 

o Elaboração de estudos sócio-económicos sobre o Distrito; 

o Elaboração de pareceres técnicos; 

o Acompanhamento do ambiente económico geral. 



9. De Março de 1985 a Abril 1987 – Coordenação do serviço de Contabilidade, na 

Junta de Freguesia de S. Sebastião em Setúbal, com a responsabilidade de 

adaptação e reestruturação contabilística e elaboração de estudos sobre a área 

económico-financeira. 

10. De Abril de 1987 a Março de 1992 - Elaboração de numerosos estudos de 

viabilidade e de projectos de investimento, como profissional liberal, no âmbito dos 

diversos sistemas de apoio ao investimento. 

11. Formador, em colaboração com a empresa Proformação (Oeiras), na área da 

gestão financeira de Autarquias em 1992. 

 

Actividades Voluntárias 

- Presidente da Direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Grândola 

em 1997/1998; 

- Tesoureiro da Associação dos Bombeiros Voluntários de Grândola nos anos de 

1996/1997 e 2004/2006. 

 

 

 


