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Nasceu no Porto, em fevereiro de 1960, e licenciou-se em 1985 no Instituto Superior de 

Agronomia, em Engenharia Silvícola, Ramo de Gestão de Recursos Naturais. 

Depois do estágio na Direção Geral de Florestas, em 1984/85, integrou os quadros técnicos da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), até 1993 e, 
posteriormente, entre 2007 e 2015. 
 
Na Direção de Serviços de Ordenamento do Território da CCDR-N, no Porto, desenvolveu 
diversas funções técnicas, com destaque para o enquadramento da temática setorial da floresta 
nos instrumentos de gestão do território (IGT), de âmbito regional, municipal e setorial.   
Neste âmbito acompanhou a elaboração, alteração e revisão de Planos Municipais de 
Ordenamento do Território, concebeu guias metodológicos para o ordenamento florestal nos 
Planos Diretores Municipais, transposição dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, do 
Plano Setorial da Rede Natura 2000 e integração dos Planos de Ordenamento das Áreas 
Protegidas nos PDM. 
Também neste quadro de atribuições da CCDRN acompanhou o percurso evolutivo do Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios criado pelo Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de 
junho até à mais recente forma de integração dos Planos Distritais e Municipais de Defesa da 
Floresta Contra Incêndio nos PDM. 
 

Cumpriu ainda funções de apoio ao Secretariado Técnico do ON.2 – O Novo Norte – Programa 
Operacional Regional do Norte 2007-2013 e, posteriormente, do PO Regional do Norte, através 
da análise de admissibilidade e técnico-financeira de projetos, preparação de avisos de abertura 
de concursos, conceção de critérios de avaliação de mérito. 

 

Desde agosto de 2015 integra a equipa do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos – POSEUR, em Lisboa, onde procede à análise técnica e financeira de 
projetos apoiados pelo POSEUR no domínio da Prevenção e Gestão de Riscos (Eixo II). 

 

A colaboração com o Programa ECOXXI como júri do Indicador 11-Gestão e Conservação da 
Floresta começou ao serviço da CCDR-Norte e prossegue, agora, no POSEUR. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


