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Nascido em Lisboa em 1960, ingressou na Academia Militar em 1977 e obteve a licenciatura em Engenharia 

de Sistemas e Computadores no Instituto Superior Técnico em 1988. 

No âmbito dos Sistemas e Tecnologias de Informação, é certificado em Análise de Sistemas pelo National 

Centre for Information Technology, Reino Unido, em Programação de Sistemas Tempo Real pelo ADP Training 

Centre, Reino Unido e em Segurança dos Sistemas de Informação pela NATO CIS School. Tem formação 

complementar em Programação de Sistemas, Gestão de Projetos, Administração de Sistemas e Gestão de 

Desempenho Organizacional. 

Prestou serviço na Escola Prática e no Regimento de Transmissões de 1982 a 1988, onde exerceu funções de 

formação no âmbito dos sistemas de comunicações e integrou a equipa responsável pela instalação do 

primeiro sistema automático de comutação de dados, no Exército. 

Entre 1988 e 2000 foi administrador de sistemas mainframe, foi chefe do Centro de Dados do Exército e 

desenvolveu projetos no âmbito dos SI-TIC no Centro de Informática do Exército, na Zona Militar da Madeira 

e na Direção dos Serviços de Transmissões.  

Durante este período exerceu docência na Academia Militar e no Instituto Politécnico Universitário nas áreas 

de programação de computadores, sistemas de telecomunicações, computação gráfica e gestão de projetos. 

Exerceu ainda funções de comando no Regimento de Transmissões de 2000 a 2002, no Centro de Informática 

do Exército de 2002 a 2006 e foi Diretor de Serviços dos Sistemas de Informação no Ministério da Defesa 

Nacional entre 2006 e 2017, contribuindo nestas funções para a conceção e implementação do Sistema 

Integrado de Gestão da Defesa Nacional, ferramenta tecnológica transversal e única que foi instalas em todos 

os organismos da Defesa como instrumento de gestão integrado e interoperável com os restantes serviços e 

operadores da administração central do Estado. No âmbito destas funções, colaborou com o SAP Defense 

Interest Group (DEIG) na definição de requisitos funcionais para a solução vertical SAP no âmbito da Defesa 

e Segurança Pública. 

Desde 2014 é Vice-Presidente do Capítulo 226 da AFCEA Internacional, colaborando no planeamento e 

organização de eventos no âmbito das Comunicações e Sistemas de Informação destinados à comunidade 

académica, empresarial e institucional, nomeadamente: 
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 Cybersecurity Forum (conferência anual em colaboração com a IDC Portugal) 

 Conferência "The soldier of the future: the integration in the Internet of Things (IoT)" 

 Conferência "Digital Transformation and Emerging Technologies: implications for the planning and 

conduct of military operations" 

 Seminário "Intelligent Cities and Cyber Resilience" 

É condecorado com as medalhas de Serviços Distintos, de Mérito Militar, de D. Afonso Henriques e de 

Comportamento Exemplar. Em 2019 foi-lhe atribuído pela AFCEA Internacional o prémio "Medal of Merit 

Award". 

 

 

  


