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FORMAÇÃO 

1990-1992 COLUMBIA UNIVERSITY, BUSINESS SCHOOL, Nova York, EUA 

MBA - Master em Geståo de Empresas, Agosto 1992 

Especialidade:  Organização  e  Marketing  

SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS, Columbia 

University 

 Gestão de projectos para o desenvolvimento económico.  

 Estudou com a bolsa Fulbright a mais competitiva do governo dos EUA. 

 É membro da Associaçåo de Consultoria em Geståo dos EUA - MCA. 
 

1978-1982 UNIVERSIDADE DE ARIZONA - EUA 

Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo, Dezembro 1982  

 Esteve no Quadro de Honra do Reitor da Faculdade. 

 Obteve a bolsa de estudos do Instituto Afro-Americano. 

 Publicou "The Sam Huges Neighborhood" um trabalho 

 sobre urbanismo com vista a obtençåo do diploma 

 Obteve uma bolsa de estudos em urbanismo “S. Francisco -Urban Center”  
    em California como um dos melhores estudantes de arquitectura  

 do estado de Arizona. 

 Terminou os seus estudos seis meses antes do tempo regulamentar. 
 

EXPERIÊNCIA 

 

1993- P.MARTINS, LDA- Firma de consultoria em Arquitectura, Engenharia e 

Gestão. Arquitecto e Gestor Chefe de Projectos 

 Elaborou os projectos os seguintes projectos na área de Educação:   Liceus de      

de Santa Cruz, Mosteiros, Ponta Verde, Tarrafal-S. Nicolau e do Maio; 

Instituto Superior Politécnico, Escola Técnica de Santa Catarina, Instituto 

Superior de Educação, Escolas EBI (10 escolas);  

 Elaborou o Centro de Emprego Profissional do Sal –Financiamento de Lux-
Development; Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pescas em S. Vicente, 

Centro Cultural de Assomada, Centro de Conferência de Cidade Velha e várias 

outras instalações similares. 

 Venceu vários concursos para a elaboração de projectos de urbanismo, de 

arquitectura e engenharia tais como: (1998) Plano Director Municipal de Ribeira 

Grande, Plano Director Municipal do Maio, Plano Director Municipal da Brava 

e participou na elaboração do plano Director Municipal da Praia (1997).  

   Elaborou sete planos urbanos de desenvolvimento (PUD) para Sta Catarina, 

Praia, Cidade Velha e Planos Detalhados em Santiago e na ilha do Maio. 

Elaborou os projectos 6 Centros de Saúde para cidade da Praia, Palácio de Justiça 
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de Tarrafal e de Santa Cruz, Paços de Concelho de Porto Novo e do Maio,  Sede 

da Comunidade Europeia na Praia, Assembleia Municipal e Mercado de Santa 

Catarina, Remodelação da Pediatria e dos Serviços de Urgência do hospital da 

Praia, Hotel de quatro estrelas no Maio, Porto Novo, Tarrafal , residências para 

cidade da Praia, Assomada, Sal etc.  

Elaborou dezenas de projectos de apartamentos e de residências. 

 Realizou vários trabalhos de consultoria em gestão de projectos tais como: 
Estudo das potencialidades dos países em desenvolvimento para aquisição das 

tecnologias de telecomunicação (em New York); a Capacitação de Gestão da 

oficina de carpintaria Unidade e Progresso” financiado pela “African 

Development Foundation” agência dos EUA; o PNUD em Cabo Verde (1974-

2000) e o novo milénio - no desenvolvimento das infraestruturas económicas e 

sociais. 

   

    Gestor Chefe de Projectos de Fiscalização 

 Escolas Secundárias de João Teves e de Achada Falcão; Armazéns da Enapor da 

 Praia; Estrada do Maio, e dezenas de complexos de moradias.    

 

1986-1990 SISTEMA - Firma de consultoria pioneira no país, em Arquitectura,  Engenharia 

e Economia.   

Presidente 

 Fundou ambas as firmas. Desenvolveu "joint-ventures" com firmas 
internacionais e apresentou ao governo propostas  de construçåo e reabilitaçåo das 

infra-estruturas do  país (1987).  

 Venceu concursos para a elaboraçåo de projectos tais como Instituto 

Superior Politécnico (primeiro concurso feito no país), (8) Escolas EBC, Escolas 

Secundárias, (5) Centros Técnicos Sociais, etc. 

 Conceptualizou importantes projectos e fiscalizou obras nas áreas de 
educaçåo, saúde e habitaçåo para governos de Cabo Verde e dos EUA, para 

privados e agências internacionais como o PNUD e a CEE. 

 

2005-2008       BRENNAN BEER GORMAN / ARCHITECTS, L.L.P 

 1825 K Street, NW, Washington DC 20006 

                       Firma internacional de consultoria em Arquitectura e Urbanismo. 

                       Senior Designer  

Elaborou projectos de hotéis, condomínios de luxo, centros comerciais e hospitais. 

Participou no plano urbano de desenvolvimento de «Water Front» da cidade de 

Alexandria, Virginia (EUA).  

 2003-2005 SHELADIA ASSOCIATES, INC – Firma internacional de consultoria em   

Desenvolvimento, Engenharia e Arquitectura. Washington D.C.,  E.U.A. 

 Gestor de Projectos (Project Manager) 

 Geriu projectos de desenvolvimento, em especial de infraestruturaçcão, em várias 

países em desenvolvimento. 

 Participou em planos municipais de desenvolvimento em regiões internacionais:  

Município de Prackasam-Distrito de Andhra Pradesh – Índia 

Município de Gandakha-Distrito de Jafarbad-Paquistão  



Município de St. Elizabeth-Jamaica. 

    

1983-1986 MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 

Técnico Superior de Arquitectura 

 Participou em discussåo e aprovaçåo de todos planos urbanísticos que passaram 
pelo MOP nesse período, inclusive o PDU da Praia, planos detalhados de 

Palmarejo, S. Filipe e de áreas degradadas da Praia. 

 Participou na elaboração da legislação sobre o urbanismo e construção urbana do 

país; 

 Participou em equipas constituidas por arquitectos, engenheiros, urbanistas, 
outros técnicos para elaboração de projectos de instalaçöes básicas para 

desenvolvimento do país tais como edifícios governamentais, hospitais, 

laboratórios, escolas, escritórios, áreas para recreação. 

 

1982-1983 ANDERSON DEBARTOLO & PAM - Firma de Arquitectura e Engenharia- 

Tucson, Arizona - EUA.   

Tecnologista 

 Coordenou e elaborou desenhos para projectos de  instituiçöes escolares e de 

centros industriais.  

 

1975-1978 ASSEMBLEIA NACIONAL - Deputado.  Eleito na primeira  legislatura após a 

Independência Nacional.   

MINISTÉRIO DE EDUCAÇAO, JUVENTUDE E DESPORTO  

Director Nacional de Juventude  

 

INFORMAÇÕES  ADICIONAIS  

 Inscrito na lista dos Consultores do Banco Mundial e do Programa  
das NacöesUnidas para Desenvolvimento; 

 Fundador de Associaçåo de Engenheiros e Arquitectos Caboverdianos; 

 Fundador e membro da Ordem dos Arquitectos Caboverdianos (nº 8); 

 Membro da Associação da Ordem dos Arquitectos dos  E.U.A. 
American Institute of Architects –AIA – (nº 30306308) 

 Presidente e fundador da Associaçåo Caboverdiana dos Ex-Presos Políticos;  

 Fundador e vice-presidente da Associação dos Amigos de Sta Catarina; 

 Publicou vários artigos sobre arquitectura e urbanismo na imprensa local; 

 Defensor de zonas verdes no país como Taiti na cidade da Praia; 

 Publicou vários artigos sobre a história de libertação de Cabo Verde incluindo 

«Rubuluçom di Rubom Manel» na revista «Unidade e Luta»;   

 Escreveu o livro "Testemunho de um Combatente", publicado pela Editora Ilhéu 
em 1989, Cabo Verde (1ª edição) Centro Cultural Português em 1995 

(2ª edição) e  (3ª edição) em 2009 e em versão inglesa (2010).  

 Organizou várias exposiçöes de pinturas de sua autoria; 

 Organizou a exposição das suas obras em arquitectura “Vinte Anos de 

Arquitectura” em 2003; 

 Conseguiu que o Ex-Campo de Concentração de Tarrafal fosse incluído na lista 



do «World Monuments Watch» para 2006, como um dos 100 monumentos no 

mundo em degradação para receber apoio internacional na sua preservação; 

 Foi membro do Concelho da República ( 1995-2001);  

 Viajou em Africa, América, Asia e Europa;  

 Fluente em português, inglês, francês e espanhol.  


