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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ACADÉMICAS
Estudou na Escola Primária de Antes, Escola Preparatória Emídio Navarro na Mealhada, Escola
Secundária da Mealhada, tendo ingressado na sua primeira opção no Ensino superior a
07/10/88 no Curso do Bacharelato em Engenharia Civil (oito semestres/quatro anos) do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), concluindo-o a 31/07/92, posteriormente
obteve o grau de licenciatura de Bolonha.
Frequentou e concluiu ainda um curso de Francês com a duração de dois anos do Centro de
Estudos por Correspondência e um curso de Inglês intensivo em 2010, que concluiu com
aproveitamento.
Optou, no decorrer da sua formação de Engenharia, pela área de Estruturas Metálicas e
Estruturas de Pré-esforçado.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Durante a sua formação académica participou em diversas ações de cariz profissional
importantes para a sua atuação no terreno enquanto profissional e técnico, das quais cita:
- Colóquio de apresentação da Norma Europeia sobre Betões e Ligantes Hidraúlicos, realizado
no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, e apresentada pelos
técnicos Engº Lourenço Antunes, Engº Jorge Lourenço entre outros.
- Seminário sobre “Redes de Distribuição de Gás, com a colaboração da ASSOCIAÇÃO
Portuguesa dos Gases Combustíveis e pela Lusitânia Gás.
- Jornadas da Qualidade durante três dias, levadas a cabo pelo LICQ e apoiado pelo Programa 6
do PEDIP. 2

Após conclusão da formação académica e já enquanto profissional frequentou diversas
formações, cursos, palestras, conferências, congressos, etc, ao longo de toda a sua carreira
profissional dos quais regista:
Curso M1 e M2 – CYPECAD-ESPACIAL, em 1999.
Seminário “Loteamentos e Obras Particulares, em Dezembro de 2000 ministrado pela Dª
Fernanda Paula Oliveira.
Ação de Especialização e Aperfeiçoamento, sobre Acústica de Edifícios e Controlo de Ruído, em
Fevereiro de 2002, ministrado pelo Doutor Diogo Mateus.
Ação de Especialização e Aperfeiçoamento, sobre Segurança na Construção Civil e Obras
Públicas e Plano de Segurança, em Janeiro e Fevereiro de 2003, ministrado pelo Engº T.
Germano Rodrigues.
Ação de Especialização e Aperfeiçoamento, sobre Segurança contra riscos de Incêndio, que
decorreu em Coimbra em Março de 2003, ministrado pelos Engº Jorge Bernardo e Prof.Doutor
Armando Silva Afonso.
Ação de Especialização e Aperfeiçoamento, sobre Avaliação Imobiliária, que decorreu em
Coimbra no ano de 2003, ministrado pelo Engª Maria dos Anjos.
Seminário Técnico para Projetistas de RCCTE, em Outubro de 2006 que decorreu em
Matosinhos.
Curso de Formação “Aplicação do RCCTE”, promovido pelo ITeCons, ministrado por docentes
do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, em Novembro de 2006.

Curso de Formação “Aplicação do RCCTE”, curso de formação para Projetista promovido pelo
ITeCons, ministrado por docentes do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de
Coimbra, em de Março de 2007.
Curso de Formação complementar de Térmica promovido pela Top-informática que se realizou
no departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra em 27 de Setembro de
2007.
Curso para Projetistas de Segurança Contra Incêndios, ministrado pela Escola Nacional de
Bombeiros no Porto, em 23,24 e 25 de Outubro de 2007.
Palestra sobre o novo Regime de Licenciamento, ministrado pelo CEFA – Centro de Estudos e
Formação Autárquica, realizada em 10 de Dezembro 2007, ministrado pela Dª Fernanda Paula
Oliveira.
Entre muitos outros.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Iniciou a carreira profissional em Outubro de 1992 na Firma Eurogranitos como técnica de
planeamento e produção de indústria de transformação de granitos, tendo sido promovida a
diretor de produção, responsável pela área técnico comercial acumulando ainda as funções de
apoio a obra em 1993.
Em finais de 1994 abraçou um novo projeto e ingressou numa nova empresa, tendo passado a
ser responsável da Produção da Firma Indumag, também na área da transformação de pedra
naturais.
Em paralelo, e desde 1993, foi exercendo a atividade de profissional liberal na área da
engenharia civil, em especial em projeto, direção e condução de obra, até inícios de 1995.Em
inícios de 1995 abraçou um novo projeto, tendo optado por passar a exercer a atividade de
profissional liberal a meio tempo, que acumulou com atividade na Grani-Águeda, cuja função
principal foi apoio técnico comercial e em obra.
Em meados de 1996 optou estritamente pela atividade de profissional liberal na área da
engenharia civil, em especial projeto, direção, fiscalização e condução de obra.
Em 1997 iniciou trabalho de apoio e consultadoria técnica a gabinetes de advogados na área
da perícia técnica e avaliação.
De 2007 até Outubro de 2013 que presta apoio técnico na área da engenharia civil a gabinetes
de advogados e ou imobiliárias, é perito avaliador regional da DGCI desde finais de 1999,
exercendo desde finais de 2003 as funções de perito Regional e Perito também da DGCI.
No período entre 2003 e 2009 exerceu as funções de Perito coordenador do Zonamento nos
Concelhos de Mealhada, Anadia, Oliveira do Bairro, Águeda e Ovar, tendo, por sua vontade,
em Março de 2009, suspendido esta função.
Como profissional liberal exerceu até Outubro de 2013 as funções de perito em processos e
diligências de tribunal.
Como profissional liberal na área do projeto da construção civil elaborou diversos projetos de
construção de Edifícios Unifamiliares, Edifícios coletivos habitacionais ou Mistos, Edifícios para
serviços, comércio, industriais, Operações de Loteamento, Destaques, etc…
Atuou essencialmente na área territorial dos Concelhos de Mealhada, Anadia, Cantanhede,
Coimbra, Oliveira do Bairro, Ílhavo e Coimbra, tendo efetuado também trabalhos na região do
Minho e na área da Grande Lisboa.
Em Outubro de 2009 tomou posse como vereador sem pelouro na Câmara da Mealhada, cargo
que exerceu até Outubro de 2013 a par da sua atividade de profissional liberal.
Em Outubro de 2013, optou por suspender toda a sua atividade profissional, assumindo a
tempo inteiro o cargo de Vereador com pelouro na Câmara da Mealhada.

