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O percurso do candidato, ao nível académico, tem sido relativamente versátil e polivalente. Sempre aliada a
rotina com a pratica desportiva, pois desde muito cedo teria sido incutido a fazê-lo. Foi optado pelo ingresso na
formação profissional, na Escola de Comércio de Lisboa, onde foi granjeada a excelente oportunidade de viver a
realidade empresarial de muito perto. Com alguns estágios profissionais, como a FNAC Portugal, o Teatro Nacional
de São Carlos, assim como a uma escala internacional, um estágio em Espanha (Barcelona), numa Fundação de
apoio comunitário a países em vias de desenvolvimento, através do provimento tecnológico, na ótica do marketing e
da comunicação.
Atualmente, é militar, e designado trabalhador-estudante, onde iniciou a sua formação superior,
desempenhando, em paralelo, funções militares na cadeia principal de abastecimento aeronáutico, da Força Aérea
Portuguesa. Donde a complexidade de tarefas e objetivos, desenvolvem o interesse pela gestão de pessoas e
recursos, sendo fascinante a capacidade de motivação das equipas de manutenção e voo, bem como a sua entrega
para com a missão. Neste ambiente, onde todos os dias são diferentes, desenvolve-se um elevado espírito de
equipa, confiança, lealdade e capacidade para resolução de problemas, pois, só com este mindset é possível
responder com confiança e eficácia às constantes adversidades do ambiente aeronáutico. É de apanágio a
oportunidade, também, da adaptação a comunidades com culturas e formas diferentes de trabalhar, o que resulta
numa grande aprendizagem, pessoal e profissional. Torna-se, porém, difícil a conciliação da vida militar com a dos
estudos civis, no entanto com persistência, esforço e dedicação, tudo se alcança, e mesmo com a condição militar,
já fora concluída uma Licenciatura, em Solicitadoria, e presentemente encontra-se na frequência de uma
Licenciatura, em Direito, e com a pretensão futura de ingresso em mestrado.
Por fim, e como retrato sumário, é de realçar, o rigor, a disciplina, o sentido do dever, o foco no detalhe, bem
como a disponibilidade em resolução de problemas, cuja influência da componente militar institui.

FORMAÇÃO ACADÉMICA
Licenciatura em Direito
(Atual frequência do 4ºano)
Universidade Autónoma de Lisboa – Média Atual: 14 Valores.
Licenciatura em Solicitadoria
(Terminado em junho de 2018)
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa – IPL – Média Final: 16 Valores.
Curso de Técnico de Marketing – Certificado Nível 4 da União Europeia
(Terminado em julho de 2013)
Escola de Comércio de Lisboa – ECL – Média Final: 16 Valores.
Ensino Secundário (2º Ciclo e 3º Ciclo)
(Terminado em 2010)
Externato João Alberto Faria – EJAF – Arruda dos Vinhos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Consultor SAP LOGON MM/WM na Cadeia de Abastecimento e Operações Aeronáuticas da Força Aérea
Portuguesa (FAP) – DGMFA.
(De julho de 2014 até ao presente)
Faço parte de uma equipa de aprontamento logístico – Comando Logístico da Força Aérea - com 4 militares, e 7 funcionários
civis. O objetivo fulcral é o aprontamento de exercícios e missões nacionais e internacionais da FAP. Nesta equipa estou
responsável pela gestão da base de dados, gestão de stocks e da manutenção básica de componentes mecânicas. Em 2015,
integrei uma equipa de 5 militares, que estava encarregue de apreciar propostas de alienação ou valorização de materiais e
componentes de aeronaves da FAP, funções que exerci com a maior assertividade possível, dada a responsabilidade e valores
totais dos equipamentos a alienar. Permitiram-me assim vivenciar de perto outras culturas, através do contato direto com a
Força Aérea do Uruguai, da Holanda, da Bélgica e dos Estados Unidos da América.

Estágio Profissional - Marketing e Comunicação na Fundación Juvinter (Barcelona).
(De junho a setembro 2012)
Entre outros 16 alunos dos vários cursos da Escola de Comércio de Lisboa, fui selecionado para embarcar num estágio
curricular promovido pelo Projeto Europeu Leonardo da Vinci, em cidades de países da União Europeia. Fui então até
Barcelona, onde estagiei durante 3 meses, numa Fundação que apresenta como principal core business o apoio e provimento
tecnológico a países em vias de desenvolvimento. Mas não só, o foco também na comercialização de produtos informáticos e
consumíveis era notório. No entanto, a preocupação com o cariz social estava bem evidenciada na cultura organizacional desta
Fundação. A vivencia de outra cultura permitiu-me alcançar um excelente traquejo no domínio da língua espanhola
(Castelhano).

Estágio Profissional – Organização de Eventos Culturais no Teatro Nacional de São DESTAQUES
Carlos (TNSC) em Lisboa.
(maio 2011)
Reunida uma equipa, pela Escola de Comércio de Lisboa, fomos desfiados a integrar o
departamento de marketing e comunicação do Teatro Nacional de São Carlos, localizado na
Baixa-Chiado. Um estágio com uma enorme dinâmica permitiu-me desenvolver as minhas
capacidades discursivas, e a prática de outras línguas, tais como o inglês, o espanhol e o
francês. Dada a diversidade de públicos-alvo destes eventos foi bastante enriquecedor integrar
este departamento e contribuir para a organização e supervisão dos eventos. Estivemos
também envolvidos na atualização e revisão do plano de marketing e comunicação estratégica
para o Teatro, o que aprofundou os meus conhecimentos doutrinais nestas temáticas.

Estágio Profissional – Serviço de Pós-Venda na FNAC Portugal



Curso de Gestão da
Cadeia
de
Abastecimento
Aeronáutica na Força
Aérea Portuguesa
(2013/2014 - CFMTFA).



Curso
Militar
de
sobrevivência ‘Individual
Commom Core Skills’ –
ICCS (2014).



Distinção pela excelência
Militar e Profissional
(Louvor 2017)



Integração do Corpo
Nacional de Escutas
(2008-2013).



Hobbies: Running, artes
marcias,
natação
e
cycling.

(De março a maio 2010)
Através da Escola de Comércio de Lisboa, foi me proposto um estágio curricular de dois meses
na FNAC Portugal, no centro comercial Vasco da Gama. Com o efeito de promover funções que
pudessem incrementar a capacidade de comunicação e a orientação para o cliente. O dia-a-dia
era marcado pelas constantes resoluções de anomalias ligadas aos produtos e serviços da
FNAC, bem como o auxílio em algumas das reparações efetuadas internamente pela empresa.
Recurso a sistemas internos de bases de dados e de reporte de anomalias, permitiram-me
adquirir uma boa destreza ao nível informático, bem como com o relacionamento e perceção
dos problemas expostos pelos clientes.

Competências Técnicas
Ms Office / Google Docs
SAP Logon 740 (MM)
Adobe Photoshop
SIAGFA-MGM (Sistema de Manut.)
Inglês (B1): Escrito/Verbal
Espanhol (C1): Escrito/Verbal

