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Licenciado em Psicologia pelo ISPA, Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada, Lisboa, 1972. 

 

19 anos de actividade profissional no campo da Educação 

Especial e da Reabilitação Profissional 

 Foi Conselheiro de Orientação Profissional no SNE – Serviço 

Nacional de Emprego / IEFP – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, onde desempenhou diversas funções, 

nomeadamente: 

o Conselheiro de Orientação Profissional e Responsável pelo 

Centro de Emprego de Abrantes (1972). 

o Técnico destacado em apoio à APPACDM - Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos de Crianças com Deficiência 

Mental – tendo em vista a preparação dos seus jovens 

para acesso ao emprego (1973-1976). 

o Técnico destacado em apoio ao CECD Mira Sintra - Centro 

de Educação para Crianças Deficientes, para a preparação 

profissional e o acesso ao emprego dos jovens alunos, 

tendo desempenhado também as funções de psicólogo e 

de coordenador da equipa de educação especial (1976-

1979). 

o Responsável pelo sector de Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas com Deficiência, na Divisão Regional 

de Lisboa (1976-1986). 

o Formador de Formadores no CNFF - Centro Nacional de 

Formação de Formadores (1986-1989). 

o Coordenador da formação da Equipa do Centro de 

Formação Profissional de Deficientes da RAM – Região 

Autónoma da Madeira (1988-1989). 

o Membro da Equipa Internacional encarregada da 

formação da equipa do Centro Piloto de Reabilitação 

Profissional de Angola, na qualidade de Perito da OIT – 

Organização Internacional do Trabalho (1991-1992). 
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19 anos de actividade profissional no campo  da formação  e 

emprego no sector do Turismo, como colaborador do INFT – 

Instituto Nacional de Formação Turística, tendo nele 

desempenhado as seguintes funções: 

 Chefe da Divisão de Planeamento e Orientação Pedagógica 

(1989-1991). 

 Director da EHTE - Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril 

(1992-2004).  

 Coordenador de diversos projectos transnacionais sobre 

emprego, perfis de competências e formação profissional no 

sector do Turismo (1989-1996). 

 Coordenador do Gabinete de Estudos do INFTUR – Instituto de 

Formação Turística (2004-2007). 

 Representante da Secretaria de Estado do Turismo em diversos 

Grupos de Trabalho na União Europeia sobre questões de 

recursos humanos no sector do Turismo (1992-1996). 

 Representante do Ministério da Economia na Comissão 

Permanente do SNCP - Sistema Nacional de Certificação 

Profissional (1992-2002).  

 Foi agraciado, em 2008, pelo Governo Português, com a 

Medalha de Mérito Turístico por serviços relevantes prestados 

ao Turismo português. 

Nos últimos anos (2007–2014)  tem vindo a desenvolver 

vários trabalhos na área da prestação de serviços às pessoas 

com deficiência e no campo do turismo acessível e inclusivo, 

nomeadamente: 

 Consultor EQUASS (European Quality in Social Services), tendo 

intervindo em processos de certificação de Organizações 

prestadoras de serviços a pessoas com deficiência. 

 Coordenador Técnico do Estudo promovido pelo CECD Mira 

Sintra, apoiado pelo POAT-FSE e realizado pela PERFIL, 

Psicologia e Trabalho, Lda “Turismo Inclusivo – Competências 

de Atendimento de Pessoas com Deficiência” (2009-2011). 

 Coordenador Técnico do Estudo promovido pelo CECD Mira 

Sintra, apoiado pelo POAT-FSE e realizado pela PERFIL, 

Psicologia e Trabalho, Lda “Qualificação e Emprego de Pessoas 

com Deficiência – Metodologias de Intervenção” (2012-2013). 

 Perito contratado na elaboração do projecto de norma 

portuguesa de certificação da acessibilidade que serviu de base 



à formulação da NP 4523 – Turismo Acessível – 

Estabelecimentos Hoteleiros, publicada em 2014. 

Apresentou dezenas de comunicações em Seminários, 

Conferências e outros eventos profissionais, publicou 5 livros 

e dezenas de artigos sobre assuntos relativos ao emprego e 

formação profissional. 


