
VILA FRANCA DE XIRA

GERAÇÃO

Nasceu a 20 de Novembro de 1972 em Angola, mas veio 
morar para Póvoa de Santa Iria com apenas três anos. Des-
de sempre que se recorda de gostar de questionar o mundo, 
tudo o que tinha dúvidas ou não concordava, capacidade 
que deve em muito aos ensinamentos de seu pai. Tornou-se 
militante do PSD aos 18 anos, uma escolha solitária, sem ne-
nhum padrinho. 

O seu percurso académico começou na Escola Náutica In-
fante D. Henrique, no curso de Engenharia de Sistemas Elec-
trónicos Marítimos, que frequentou, e onde foi Presidente da 
Associação de Estudantes. Começou a trabalhar em 1999 na 
Lucent Technologies como Gestor de Planeamento e Contro-
lo no Projeto de rede móvel da TMN, e mais tarde na Alcatel 
–Lucent Portugal, na qual foi responsável pelo setor publico 
durante vários anos, tendo as funções de Diretor do Departa-
mento de Obras, bem como chefe do Departamento de Ino-
vação e Modernização Administrativa. 

Foi eleito vereador da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, e pelo meio fez a licenciatura em Ciência Política e 
Relações Internacionais, por gosto, antes de voltar a Luan-
da, com 40 anos para assumir a responsabilidade da área 
comercial da Alcatel-Lucent, como Director de Vendas. Es-
tava nessa altura inscrito no mestrado de Eletrônica na Es-
cola Náutica, que por este motivo, não pôde concluir. No en-
tanto, acredita que vai voltar um dia à escola náutica, para 
continuar a sua formação nesta área: “A escola Náutica é a 

minha escola, um dia fecho este ciclo.”

Em 2014, regressou a Portugal e exerceu o cargo de  Chefe 
de Gabinete do Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Car-
los Carreiras, e em 2015, foi nomeado para as funções de 
Presidente do Conselho de Administração da Cascais Pró-
xima, onde geriu o programa de Mobilidade Sustentável, 
consubstanciado no Ecossistema MobiCascais: todos os 
serviços de mobilidade de Cascais ligados numa única rede, 
que preconizava maior mobilidade para todos e transpor-
tes públicos gratuitos. Neste sentido, foi responsável pela 
concretização do acordo entre a Cascais Próxima, a CP e a 
Scotturb, visando a integração de serviços de autocarro e 
comboio, pela introdução do sistema de bike sharing e as 
trotinetas elétricas, criação de pacotes de mobilidade aces-
síveis, integrando autocarros, estacionamento, bicicletas e 
comboio bem como implementação de pacotes de mobili-
dade direcionados para os séniores (mais de 65 anos) e jo-
vens (até14 anos), e criação de novas vias cicláveis e ciclo-
vias no Município.

Os seus hobbies passam pela corrida, pelo futebol, e pelo ci-
nema. Gosta de praia e de passar tempo com a famíia. O seu 
lema de vida é “o sucesso não se reivindica, conquista-se”.

O que espera concretizar com este novo cargo resume-se 
em: “transformar a Assembleia Municipal num orgão ao ser-
viço das pessoas, como elemento de defesa dos cidadaos”.
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