NOTA BIOGRÁFICA
HUGO ALVES SILVA
Hugo Alves Silva, é vereador da oposição, sem pelouros atribuídos, na Câmara Municipal da
Mealhada.
Foi candidato a Presidente da Câmara Municipal da Mealhada nas eleições autárquicas de 2017,
em representação da Coligação Juntos Pelo Concelho da Mealhada, que resulta do acordo entre
PPD.PSD - CDS.PP - MPT - PPM, candidatura que elegeu 3 dos 7 vereadores desta câmara.
É Presidente do PSD Mealhada desde 2016 e é membro eleito desta Comissão Política de Secção
do PSD da Mealhada desde 2012.
A sua atividade profissional centra-se no apoio ao desenvolvimento empresarial e social de base
local, estando ligado, como fundador, a duas associações empresariais da região, a SIN e a
alphaCoimbra, onde tem responsabilidades de gestão e controlo, respetivamente.
É farmacêutico e gestor associativo e empresarial, com um currículo dirigente alargado e
diversificado.
É membro da Assembleia Distrital do PSD Aveiro, Membro Inerente da Comissão Política Distrital
do PSD Aveiro e enquanto JSD foi Conselheiro Distrital e Membro da Comissão Académica de
Coimbra.
Para além do percurso político na JSD e PSD conta com uma estruturada e forte presença na
política educativa e estudantil, presidindo-a em todos os estabelecimentos de ensino que
frequentou mas destacam-se a sua presença em todos os órgãos de governo e de gestão da:
- Universidade de Coimbra:
Senador da Universidade de Coimbra, Membro da Assembleia da Universidade de Coimbra
- Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra:
Membro do Conselho Diretivo
Membro da Assembleia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra
Secretário da Mesa da Assembleia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra
- Associação Académica de Coimbra e Núcleo de Estudantes de Farmácia da AAC:
Secretário Indigitado do Conselho Internúcleos da AAC
Membro Indigitado do Núcleo de Estudantes de Farmácia da AAC
Membro da Assembleia de Revisão do Estatuto da AAC
Membro da Direção do Núcleo de Estudantes de Farmácia da AAC
- Comissão de Curso de Ciências Farmacêuticas
Presidente da Comissão de Curso de Ciências Farmacêuticas
É um cidadão acessível, próximo e dedicado a causas comuns, tendo escolhido a política local
como a sua forma de entregar trabalho à comunidade.

