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RESUMO BIOGRÁFICO O QUE SEI FAZER BEM ÁREA DE COMPETÊNCIA 

50 anos, um apaixonado por pessoas e pelo trabalho das 
equipas, começou a empreender na adolescência e tomou-lhe o 
gosto. Desporto, música, escrita, fotografia, viagens, rádios 
piratas. Organizou festas para conseguir dinheiro para a viagem 
de curso e foi jornalista desportivo para poder pagar a entrada 
nas festas de 5ª Feira, à noite, no Porto. No 4º ano de Direito, 
percebeu que queria seguir por linhas tortas. Depois da 
licenciatura, e de ter jurado não mais se sentar nos bancos de 
uma Faculdade, acabou por sentar-se em mais duas. Fez um 
Mestrado em Marketing e uma PG em Recursos Humanos. 
Dá aulas, desde 1993, no Ensino Superior. Em 1997, abandonou 
a exclusividade docente para criar uma empresa que acabaria 
por vender dois anos mais tarde, para se tornar Diretor de 
Formação da ANJE. Em 2001, sai da ANJE, num prazo de 15 
dias, fruto de um desafio lançado por um amigo de longa data 
que acabara por tornar-se Presidente de uma Câmara. Durante 
7 anos acumula funções e gere os destinos da Cultura e Turismo 
e o Gabinete da Presidência. Continua a escrever, a dar aulas, a 
fazer consultoria. Em 2005 e 2009 abraça um projeto político na 
oposição e é candidato à Presidência de uma Câmara e 
Vereador durante 4 anos, ao mesmo tempo que, em prosa 
poética, se delicia com a escrita de um CARIL DOS ANJOS e é 
dirigente associativo. A partir daqui dedica-se à sua paixão - a 
Academia das Emoções, fruto deste percurso e das viagens 
intensas na busca de inspiração, de confronto em debate. 
Coordenador das obras Empresariato e Sucess Full (Idioteque). 
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COMO POSSO AJUDAR CONTACTOS 

Dando referências, orientando 
alguns workshops, mentorizando 

 

Rua José Cavadas, 72; 4780-486 

Santo Tirso 

 
academiadasemocoes@gmail.com 

 
 

 

https://www.facebook.com/joaoabr

eu2009 

QUANTO TEMPO TENHO DISPONÍVEL 

Variável, ajustável. Em média, 5 a 10 horas 

por mês. 



 
 

 
 

 

 

 


