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Habilitações académicas 
 

- Mestrado em História Antiga na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa (2010). 

- Licenciatura em Sciences Commerciales et Financières no Institut 
Supérieur de Commerce St. Louis, Bruxelas (1972). 

- Licenciatura em Finanças no Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras (1968). 

Experiência profissional 
 

- Actividades no Sector Empresarial (Serviços, Indústria, Banca), Estado 
(Finanças Públicas, Ensino) e Consultoria Nacional e Internacional. 

Áreas de interesse científico/investigação 
 

- História de Roma.  

Publicações 
    Teses  

- O significado da implantação da República Romana, 2010 (tese de mestrado – 
FLUL, defendida em Janeiro de 2011), publicada em 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/3313 
 

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/33133


Artigos 
 
- «Relações externas do Egipto no período saíta», in Cadmo 20 (2010), Lisboa: 
Revista de História Antiga do Centro de História da Universidade de Lisboa, 
pp.177-194. 
 
- «As Tiranias Sicilianas do Início do Século V a.C. - Aspetos Ideológicos do 
Poder. Parte I – A colonização grega da Sicília», in Cadmo 22 (2012), Lisboa: 
Revista de História Antiga do Centro de História da Universidade de Lisboa, 145-
159. 
 
- «As Tiranias Sicilianas do Início do Século V a.C. - Aspetos Ideológicos do 
Poder. Parte II – A rutura do final do período arcaico e a 
intervenção cartaginesa» in Cadmo 23 (2013), Lisboa: Revista de História Antiga 
do Centro de História da Universidade de Lisboa, 109-132. 
 
- «As Tiranias Sicilianas do Início do Século V a.C. - Aspetos Ideológicos 
do Poder. Parte III – Híeron» in Cadmo 24 (2015), Lisboa: Revista de História 
Antiga do Centro de História da Universidade de Lisboa, 69-85. 

   - « Rome: The Economic Change in the 2nd Century B.C.», a publicar na revista 
JMR (Journal of Mosaic Research). 

   - « O Imperium, da origem ao Principado », a publicar pelo Centro de Estudos 
Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e pelo Centro de História 
da Universidade de Lisboa (edição Arqueologias do Império). 

   - « Algumas considerações sobre as finanças públicas de Roma após a 2ª guerra 
púnica », enviado para publicação no nº 27 da revista Cadmo. 

Comunicações  
 
-«O Imperium, da origem ao Principado», comunicação apresentada em Maio de 
2011 no âmbito do Seminário Interdisciplinar de História Antiga “Arqueologias de 
Império – Impérios da Globalização”, promovido pelo Centro de História da 
Universidade de Lisboa. 

-« Rome: The Economic Change in the 2nd Century B.C.», comunicação 
apresentada em Julho de 2016 no âmbito da 1ª Bienal de Arqueologia e História 
de Alter do Chão, promovida pelo Project RoGeMoPorTur (Roman Geometric 
Mosaics in Portugal and Turkey) – “East meets West”. 

Informações complementares 
 Principais cargos e funções exercidas:  

 
- Posições em várias empresas (Bruxelas, 1968 a 1974) belgas e multinacionais 
nos domínios financeiro, contabilístico, orçamental, ..., nomeadamente como 
adjunto de director financeiro e responsável por serviço de contabilidade.  
 
 - Director  Financeiro da TDM (Teledifusão de Macau) em 1983. 
 
- Assessoria financeira à mesma empresa de 1984 a 1986.    
 
 - Director do Gabinete de Estudos (cerca de 10 economistas e juristas) dos 



Serviços de Finanças de Macau, de 1983 a 1988; complementarmente, 
participação (de 1984 a 1986) e coordenação (1987) dos trabalhos de 
elaboração do relatório de acompanhamento do orçamento do Território (Linhas 
de Acção Governativa, Análise da Situação Económica e Financeira de 
Macau e Plano de Investimentos). 
 
- Responsabilidades diversas a nível técnico e de direcção na EPAL (Empresa 
Portuguesa das Águas Livres) durante cerca de 20 anos (1974-1983 e 1988-
2001), sobretudo nas áreas do Planeamento, da Informática e da Estatística; em 
particular, exercício de funções a nível do acompanhamento de Planos 
Directores do Sistema de Abastecimento (Estudos de Engenharia, Previsões 
demográficas e de consumos, Estudos Económicos e Financeiros, Estudos 
Institucionais), gestão dos Planos de Investimento, modelização financeira a 
médio-longo prazo, estudos sobre a economia e o mercado da água (incluindo 
comparações internacionais) e realização de estudos tarifários. 
 
- Actividades diversas de consultadoria, nomeadamente estudos demográficos e 
económicos a nível municipal (PDMs), estudos demográficos e relativos às 
Finanças Públicas (Macau) e planos a médio e longo prazo e outras actividades 
no domínio financeiro (sector empresarial). 
 
- Consultor do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil (questões 
tarifárias, estudos de viabilidade económica e financeira de ETARs). 
 
- Consultor do Banco Mundial no domínio da implantação de entidades gestoras 
e da economia do abastecimento de água. 
 

Actividades Complementares à Actividade Profissional 
 
-  Artigos de opinião para jornais e revistas e apresentação de comunicações em 
congressos sobre várias temáticas, nomeadamente economia do abastecimento 
de água e saneamento. 

 

 

 

Lisboa, 7 de Junho de 2017 


