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PERFIL
Luís Miguel Guerreiro Romão, filho de João Caldeira Romão e de Maria Fernanda
da Costa Guerreiro Romão, natural de Tavira (Santiago), nascido a 27 de Março de
1972, casado com Susana Raquel Martins Moreira da Costa Romão, com o Cartão de
Cidadão n.º 9816599, com data de validade de 14 de Setembro de 2021 e pai de
Afonso Costa Romão e Gonçalo Costa Romão.
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Licenciatura em História – Ramo Educacional, pela Universidade Lusíada, entre
1991-1996, com a classificação final de BOM (15 valores).
Realizou o Estágio Pedagógico Integrado na Escola Secundária da Moita, no ano lectivo de 1995-1996, onde obteve a classificação final de 17 valores.
Ainda no âmbito das actividades universitárias concebeu e concretizou um projecto
de investigação, onde realizou uma análise comparativa de compêndios escolares de
História do 1º ciclo de 1936/1940 e 1989. Este trabalho foi o de final de Curso (Seminário) e obteve a classificação de 17 valores.
Frequentou o Curso de Mestrado em História da Arte, na Universidade Lusíada, tendo culminado a parte curricular com a nota final de 15 valores, o que lhe confere a
Pós Graduação em História da Arte. O fio condutor da sua Pós Graduação foi o estudo do desenvolvimento urbanístico de Olhão no século XVIII.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Ensino:
É professor do Quadro de Escola, de História e História da Arte, no Agrupamento de
Escolas de Alcoutim/Martinlongo tendo leccionado em:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1995-1996 na Escola Secundária da Moita;
1996-1997 e 1997-1998 na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto em Almada;
1998-1999 na Escola EB 2,3 de Castro Marim;
1999-2000 e 2000-2001 na Escola Secundária de Vila Real de Santo António;
2001-2002 na Escola EB 2,3 de Castro Marim;
2002-2003, na Escola EB 2,3 D. José I, em Vila Real de Santo António;
2003-2004,na Escola Secundária de Vila Real de Santo António.
2004-2005, na Escola EBI de Martinlongo;
2005-2006, na Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres em Quarteira;
2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 na Escola EB 2,3 D. Paio Peres Correia,
em Tavira;

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António:
·

·

A partir do Setembro de 2009 passou a desempenhar, em mobilidade, as funções de Técnico Superior na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António na divisão da Cultura, fazendo uma assessoria ao vereador do pelouro,
cargo que ocupou até Outubro de 2011;
A partir de Novembro de 2011 a Julho de 2012 desempenhou as funções de
Adjunto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, até Julho de 2012;

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.:
·

De 20 de Julho de 2012 até 31 de Maio de 2016 desempenhou o cargo de Director Regional do IPDJ, I.P. Algarve em regime de substituição.

No ano lectivo de 1997-1998, trabalhou no Agrupamento de Exames Margem Sul, a
funcionar na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto em Almada
Na Escola Secundária de Vila Real de Santo António, no ano lectivo de 1999-2000
foi professor (Animação Social) e coordenador da turma do Pólo 28 de Setembro
(unidades capitalizáveis – 3º ciclo). Leccionou também a disciplina de Formar para a
Cidadania na Universidade dos Tempos Livres e foi membro do Clube do Ambiente
e do Património. Foi também Director de Turma do 10º A2. Nos dois anos que leccionou nesta escola desempenhou o cargo de Coordenador do Clube do Futebol.
Na Escola EB 2,3 de Castro Marim, no ano lectivo de 2001-2002 desempenhou o
cargo de Director de Turma (9º C).

No ano lectivo de 2002-2003 exerceu o cargo de Coordenador do Ensino Recorrente
Nocturno e leccionou a disciplina de Comunicação e Animação Social; Leccionou
também a disciplina de História da Arte na Universidade dos Tempos Livres e a de
Formação para a Cidadania numa turma de 9º (C.E.F.5 - PRODEP).
No ano lectivo de 2003-2004 exerceu o cargo de Coordenador do Ensino Recorrente
Nocturno e fez parte da equipa de formação de turmas deste ensino.
Foi também responsável pelo Desporto Escolar, na variante de Futsal – Juniores.
No ano lectivo de 2004-2005 desempenhou o cargo de Coordenador de Departamento de Ciências Sociais e Humanas e fez parte da equipa de Avaliação Interna.
Entre 2006 e 2009, fez parte, como Professor-Tutor da Direcção Regional do Algarve, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Tavira, onde para
além de integrar a Comissão Restrita, fez parte também da Comissão Alargada, tendo
aqui coordenado as actividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho da Prevenção
denominado “Prevenir para não intervir”. Neste âmbito organizou diversas acções de
sensibilização nas escolas de Tavira, bem como criou um Gabinete de Apoio ao Aluno na Escola D. Paio Peres Correia, chamado “Espaço Zero”.
Também no período em que esteve em Tavira esteve integrado no Projecto Pief, que
funciona ao abrigo do PETI (Plano para a Erradicação do Trabalho Infantil) e coordenou a equipa feminina de Desporto Escolar (escalão de iniciados);
Desde 2009 que se encontra em mobilidade na Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António e embora esteja ligado à organização e dinamização das actividades
culturais, em termos formais faz parte do Gabinete de Apoio ao Presidente.
É Formador pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, tendo leccionado no
Centro de Emprego e Formação Profissional de Vila Real de Santo António e no pólo de Tavira, as disciplinas de História, História da Arte, Mundo Actual, Organização
Pessoal e Social e Desenvolvimento Pessoal e Social. Neste momento não lecciona
qualquer curso. Participou, na qualidade de formador da disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social, nas Acções de Explicitação sobre os Novos Referenciais
Modulares da componente de formação sociocultural, em Julho de 2000.
Acções de formação leccionadas:
·
·

·
·
·
·

1998 – Curso de Vigilantes de Crianças – Acção de Formação e Emprego/PFE – Módulo de Organização Pessoal e Social (60 horas);
1998 – 2001 – Curso de Recepcionistas de Turismo – Aprendizagem nível III
– Módulo de História – 1º ano (135 horas); 2º ano (90 horas); 3º ano (60 horas); e Módulo de História da Arte – 3º ano (90 horas);
1999 – 2000 – Curso de Electricistas de Edificação – Aprendizagem nível II
– Módulo de Mundo Actual – 2º ano (90 horas);
2001 – Curso de Empregados (as) de Andares/uc3 – Serviço de Apoio ao
Alojamento – Módulo de O Cidadão do Futuro (24 horas);
2001 – Curso de Técnicos de Informática - Aprendizagem nível III– Módulo
de Mundo Actual – 1º ano (90 horas);
2001 – 2002– Curso de Recepcionistas de Hotel – Aprendizagem nível III –
Módulo de Mundo Actual – 1º ano (120 horas); 2º ano (90 horas);

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2001 – Curso de Ajudantes de Geriatria – Módulo de Organização SócioCultural (52 horas) – Santa Casa da Misericórdia;
2002 – Curso de Técnicos de Informática – Aprendizagem nível III – Módulo
de Mundo Actual – 2º ano (90 horas);
2003 - Curso de Electricistas de Edificação – Aprendizagem nível III – Módulo de Mundo Actual – 1º ano (90 horas);
2004 - Curso de Técnicos de Contabilidade – Aprendizagem nível III – Módulo de Mundo Actual – 2º ano (80 horas);
2004 - Curso de Recepcionistas de Hotel – Aprendizagem nível III – Módulo
de Mundo Actual – 1º ano (90 horas);
2004 - Curso de Electricistas de Edificação – Aprendizagem nível III – Módulo de Mundo Actual – 2º ano (90 horas);
2005 - Curso de Técnicos de Contabilidade – Aprendizagem nível III – Módulo de Mundo Actual – 3º ano (80 horas);
2005 - Curso de Recepcionistas de Hotel – Aprendizagem nível III – Módulo
de Mundo Actual – 2º ano (90 horas);
2005 - Curso de Electricistas de Edificação – Aprendizagem nível III – Módulo de Mundo Actual – 3º ano (80 horas);
2006 – Curso de Técnicos de Fotografia – Aprendizagem nível III – Módulo
de Mundo Actual – (100 horas);
2006 – 2007 – Curso de Técnicos de Bar – Aprendizagem nível III – Módulo
de Mundo Actual – (120 horas);
Como Director Regional do IPDJ, I.P. Algarve, ministrou uma aula na Faculdade de Psicologia da Universidade do Algarve, bem como tem participado
numa série de debates sobre desporto e juventude por todo o Algarve, nomeadamente em Portimão onde foi prelector nas II Jornadas do Desporto de Portimão;

Acções de Formação ou Seminários em que participou como formando:
·

·
·
·

·
·
·

Acção de Formação sobre a “Reorganização Curricular no Ensino Básico”
(2001), organizado pelo Centro de Formação de Professores de Vila Real de
Santo António;
Seminário Regional sobre “Aprendizagem ao longo da vida” (2001), organizado pelo Instituto Português da Juventude;
Conferência sobre “A intervenção sistémica em Portugal: balanço e perspectivas”, organizada pela Universidade do Algarve (1999);
Conferências “Teoria da Luria aplicada à educação e às dificuldades de
Aprendizagem” e “Visão existencial da vida adulta e sua aplicação à educação”, organizadas pela Universidade do Algarve (2000);
Formação Pedagógica Continua de Formadores pelo Centro de Formação
Profissional de Faro (2002 – 2003);
“Encontros de Alcoutim”, que decorreu no dia 13 de Outubro de 2004, na Escola EBI de Martinlongo;
“Metodologias e Práticas de Animação”, que decorreu no dia 15 de Janeiro
de 2005, na Universidade dos Tempos Livres;

·

·

·

·

·

“Seminário Coastwatch 2004 / 2005, As Potencialidades do Litoral”, que decorreu nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 2005, no Centro Cultural António
Aleixo, em Vila Real de Santo António;
Encontro Anual de Avaliação da Actividade das CPCJ em 2005, sob o tema
“Uma cultura, um desafio”, que decorreu em Vila Real de Santo António, nos
dias 14 e 15 de Setembro de 2006;
Acção de informação e sensibilização para os alunos ao abrigo do projecto
PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação), coordenado pelo PETI
(Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil), na Escola EB 2,3 D. Paio Peres Correia em Tavira;
Como Director Regional do IPDJ, I.P. Algarve tem participado em algumas
acções de formação do próprio instituto no sentido de conhecer e compreender melhor o próprio funcionamento do Instituto;
Frequentou o curso FORGEP, Programa de Formação Em Gestão Pública,
concluindo o mesmo com a nota final de 16 valores.

Outras actividades realizadas:
·
·
·

·

·

Enquanto estudante do ensino secundário colaborou com o Instituto Nacional
de Estatística no âmbito de diversas caracterizações sociológicas.
Faz parte da actual equipa da Comissão Toponímica de Vila Real de Santo
António;
Escreveu a biografia de Manuel Cabanas, Vida e Obra, editado pela Câmara
Municipal de VRSA no âmbito da Bolsa de Investigação Manuel Cabanas,
em 2008;
No âmbito das suas funções autárquicas encontra-se neste momento a produzir em parceria uma publicação sobre a Freguesia de Vila Real de Santo António direccionada para as crianças do ensino pré-escolar e primeiro ciclo;
Colaborou activamente na biografia dos ex-jogadores de futebol Domiciano
Cavém e Germano Gomes, ambos de Vila Real de Santo António;

Actividades Cívicas:

·

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António em dois
mandatos:
Outubro de 2009 a Setembro de 2013;
Outubro de 2013 a Setembro de 2017;
Como Presidente da Junta de Freguesia:

·
·

Faz parte da Assembleia Municipal de VRSA, desde 2009 até 2017;
Faz parte do Conselho Municipal de Segurança de VRSA, desde 2009 até
2017;

·
·
·
·

Faz parte do Conselho Municipal de Educação de VRSA, desde 2009 até
2017;
Faz parte do CLAS de VRSA, desde 2009 até 2013;
Faz parte do projecto “Escolhas” de Vila Real de Santo António desde 2012
até 2014;
Fez parte de uma equipa coordenada pela GNR ligada à segurança dos cidadãos de Vila Real de Santo António;
Outras:

·
·

Fez parte da Comissão de Toponímia entre 2005 e 2009;
É vice-presidente da Liga dos Amigos de Manuel Cabanas, associação de carácter fundamentalmente cultural, que visa não só perpetuar a memória de
Manuel Cabanas, bem como contribuir para a existência de uma maior dinâmica cultural no concelho.

Outros conhecimentos:
Informática: conhecimentos ao nível do utilizador, em processamento de texto
(Word, Wordperfect, Write, Wordstar) e folhas de cálculo (Lotus, Excel), e Power
Point; domínio razoável da internet. Domínio do Publisher e do Windows Movie
Maker.
Domínio do Macintosh ao nível do utilizador.
Línguas: facilidade de comunicação em Inglês e Francês. Domínio do Castelhano.
Currículo Desportivo:
Foi treinador de futebol das camadas jovens do Lusitano Futebol Clube, Ginásio de
Tavira e Sporting Clube Olhanense, tendo concluído o Curso de Treinadores de Futebol do Nível I e II, organizado pela Associação de Futebol do Algarve, com a classificação de Bom:
·

·

·
·

·

Época de 2000-2001, Campeão do Algarve de Infantis da 1ª divisão com a
equipa A e 2º lugar com a equipa B no campeonato do Algarve da 2ª divisão
– série A
Época de 2001-2002, Campeão do Algarve de Infantis da 1ª divisão com a
equipa A e 3º lugar com a equipa B no campeonato do Algarve da 2ª divisão
– série A.
Venceu também o 1º Torneio Internacional de Futebol Infantil de Vila Real
de Santo António;
Época de 2002-2003, treina os iniciados do Lusitano Futebol Clube que disputaram o Campeonato Nacional desta categoria, alcançando o 4º lugar na 1ª
fase da competição;
Venceu o Torneio 25 de Abril de iniciados, organizado pelo Marítimo Olhanense, derrotando o Sporting C. P. Na final por 2-0;

·

·

·

·
·
·

Época de 2003-2004, treinou os iniciados do Lusitano Futebol Clube que disputaram o Campeonato Nacional da categoria, alcançando o 4º lugar na 1ª fase da competição;
Época de 2004-2005, treinou os iniciados do Lusitano Futebol Clube que disputaram o Campeonato Nacional da categoria, alcançando o 10º lugar na 1ª
fase da competição;
Época de 2005-2006, treinou os juvenis do Lusitano Futebol Clube que disputaram e ganharam o Campeonato Distrital da 1ª divisão, com 19 vitórias e
apenas 3 empates;
Época de 2006-2007, treinou os infantis do Lusitano Futebol Clube;
Época de 2007-2008, treinou os juvenis do Ginásio de Tavira, alcançando o
5º lugar no Campeonato Distrital de Juvenis do Algarve;
Época de 2008-2009, treinaou os juniores do Sporting Clube Olhanense, alcançando o 2º lugar no Campeonato Distrital de Juniores do Algarve.

Foi observador do Departamento de Prospeco de Talentos do Sport Lisboa e
Benfica;

Acções de Formação frequentadas na área do futebol
·
·
·
·
·
·

1º Seminário Internacional de Futebol, Cidade de Loulé – 2003;
2º Seminário Internacional de Futebol, Cidade de Loulé – 2004;
3º Seminário Internacional de Futebol, Cidade de Albufeira – 2005;
Acção de formação na área dos observadores, organizada pelo Departamento
de Prospecção e Detecção de Talentos do Sport Lisboa e Benfica – 2006;
Colóquio “O treino de futebol”, em Silves – 2006;
Participação no colóquio “O treino Desportivo com Jovens”, organizado pelo
Lusitano F.C. de Vila Real de Santo António, onde fez uma apresentação sobre “ A construção de um modelo de jogo – Trabalho de continuidade”;

Enquanto praticante foi jogador de futebol federado pelas camadas jovens do Lusitano Futebol Clube de Vila Real de Santo António, entre as épocas de 1983-1984 e
1987-1988, com o n.º 13645 da Associação de Futebol de Faro e o n.º 354426 da Federação Portuguesa de Futebol. Foi campeão regional do Algarve em iniciados na
época de 1984-1985 e vice-campeão na época de 1985-1986. Participou no campeonato nacional de juvenis nas épocas de 1986-1987 e 1987-1988.
Praticou ginástica entre os anos de 1981 e 1986 na Escola de Ginástica de Vila Real
de Santo António, tendo sido no último ano monitor de uma classe. Participou como
atleta numa Sportinguíada.

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
Sociais
Interacção com os outros em contextos formais ou informais, com capacidade de diálogo e discussão de ideias. Habitualmente interessa-se por debates e por defender os
seus pontos de vista de forma saudável.
Competências verbais adequadas a diferentes situações sociais. Tem revelado capacidade de se adaptar a novos contextos, sejam eles de natureza pessoal, escolar ou
profissional, respondendo de forma positiva às exigências que lhe são colocadas.
Gosta particularmente de dinamizar grupos de debate, sabendo estimular os outros a
exporem os seus pontos de vista e debaterem as divergências, numa lógica de exposição de argumentos e apresentação de hipóteses possíveis para a resolução dos problemas. Trabalha muito bem em equipa e assume naturalmente a sua capacidade de
liderança sempre que necessário.
Revela também grande à vontade no manuseamento das redes sociais.
Organização
Revela boa capacidade de coordenar um projecto, a nível profissional. Apresenta
bons resultados na gestão de recursos humanos e materiais. Boa relação com a equipa de trabalho, procurando solucionar problemas através do dialogo. Participação
activa na planificação e organização de actividades várias. Contacto diário com os
destinatários.
Defende as parcerias e o estabelecimento de contactos entre as instituições, algo que
tem promovido sempre que possível, em nome do sucesso do projecto e do bem estar
dos destinatários. Procura incentivar o diálogo entre os técnicos e a discussão regular
de casos, em reuniões ou em contexto informal, como a melhor forma de implementação de estratégias e protocolos de intervenção.
Estas capacidades têm sido alvo de apreciações positivas nomeadamente no que se
refere ao trabalho desenvolvido na Freguesia de Vila Real de Santo António, destacando-se naturalmente o excelente relacionamento com as associações locais, realidade que tem canalizado também para as actividades realizadas na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
Estas características têm sido fundamentais para o bom trabalho realizado como Director Regional do IPDJ, I.P. Algarve, principalmente na implementação de uma política de proximidade com a região e na captação de sinergias para a realização de
projectos.
Técnicas
Entre Setembro de 2009 e Outubro de 2011, exerceu funções de Técnico Superior
junto do Vereador da Cultura da Câmara Municipal de VRSA,

Em Outubro de 2011 foi nomeado Adjunto do Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Vila Real de Santo António, função que desempenhou até Julho de 2012;
Entre 20 de Julho de 2012 e 30 de Abril de 2016 desempenhou o cargo de Director
Regional do IPDJ, I.P. Algarve.

Vila Real de Santo António, 14 de Fevereiro de 2018

Luís Romão

