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Breve Nota Biográfica

Nasceu em Grândola em 1972, tendo-se casado em 1998. É pai de uma filha com 20 anos
e de um filho com 15 anos.
Realizou todo o ensino básico e secundário em Grândola, tendo completado o 12.º ano
de escolaridade na Escola Secundária António Inácio da Cruz em 1990. Em 2007,
licenciou-se em Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Beja, com média
final de curso de 15 valores, tendo ainda obtido uma bolsa de mérito por notável
desempenho escolar e por atividades extracurriculares relevantes. Em 2011, obteve o
grau de Mestre em Engenharia Informática pela Universidade de Évora, com média final
de 17 valores.
Trabalhou na Autoeuropa entre 1994 e 2001, onde desempenhou tarefas na área da
montagem final na zona de testes e reparações finais. Em 2002, ingressou no Município
de Grândola, tendo realizado diversas tarefas até assumir a responsabilidade do serviço
de SIG e Topografia. Em 2010, foi convidado a assumir a coordenação do serviço de
Candidaturas a Fundos Comunitários, função que ainda hoje detém. Em 2011, integrou a
equipa municipal de coordenação estratégica onde teve diversas responsabilidades,
nomeadamente no âmbito do apoio ao Gabinete da Presidência. Em 2013, passou a
acumular responsabilidades na equipa municipal de cooperação e projetos
internacionais, tendo estado ativamente envolvido em diversos projetos de cooperação
transfronteiriça - Odyssea - e europeus - Horizonte 2020 - financiados pela Comissão
Europeia.
Paralelamente, obteve o Certificado de Aptidão Profissional, sendo formador certificado
pelo IEFP, entidade para a qual deu formação. Foi também assistente convidado,
equiparado a Assistente de 1.º Triénio, no Instituto Politécnico de Beja, onde lecionou
entre 2008 e 2011 diversas unidades curriculares da Licenciatura em Engenharia
Informática. Ainda no plano académico, é autor e coautor de diversos artigos científicos
aceites em conferências internacionais.
Foi treinador de atletismo no Clube Recreativo “O Grandolense” e Juiz de Atletismo da
Associação de Atletismo de Setúbal.
Foi membro da Assembleia de Freguesia de Grândola, eleito pelo PS, no mandato
autárquico de 2001-2005.
É, desde 2013, Presidente da Direção da Sociedade Musical Fraternidade Operária
Grandolense - Música Velha.

Ultima atualização: novembro de 2021.

