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Experiencia Profissional 

Iniciou a atividade profissional, em 2006, como investigador na área da eficiência 

energética e energias renováveis na Universidade de Coimbra. A partir de 2007 

conjugando o desempenho das funções de engenharia na vertente de eletrotecnia na 

gestão e requalificação do parque energético do edificado património mundial e de novas 

instalações da Universidade de Coimbra. 

Desde 2009, é representante de Portugal no âmbito (Comité de Peritos e da Ação Concertada) da Diretiva Europeia 

relativa à Eficiência Energética (EED). Desde 2012 e até à data, é Coordenador de um grupo de trabalho constituído 

por todos os Estados Membros, e supervisão da DG ENERGY da Comissão, no âmbito da Ação Concertada para a 

Diretiva Eficiência Energética no tema “Metering and Billing, Demand Response and Grid Issues”. 

Entre 1 de julho de 2015 e 31 de março de 2018, foi o Diretor Executivo da Estrutura de Gestão do Plano de Ação 

para a Eficiência Energética (PNAEE), incluindo a gestão técnica e operacional do Fundo de Eficiência 

Energética (FEE), por nomeação do Secretário de Estado da Energia. 

A 28 de março de 2017, foi nomeado pelo Secretário de Estado da Energia, coordenador temático do grupo de 

trabalho “Governação da União da Energia”, no âmbito da negociação em sede do Grupo Energia do Conselho do 

pacote legislativo da Comissão Europeia, “Energia Limpa para todos os Europeus” e da sua adoção em Conselho de 

Ministros da Energia da UE. 

Desde 1 de abril de 2018, é diretor da Direção de Serviços de Sustentabilidade Energética, na Direção-Geral de 

Energia e Geologia, com atribuições no apoio e desenvolvimento de politica pública energética nas dimensões da 

eficiência energética e dos combustíveis alternativos. 
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