
 

Perfil de Fernando Miguel Gonçalves Pereira 

Fernando Miguel Gonçalves Pereira, nasceu a 14 de Janeiro de 1974 na Figueira da Foz (antiga Casa da 

Mãe), cidade onde concluiu o Curso Técnico Profissional Contabilidade na Escola Secundária Dr. 

Bernardino Machado. 

Após a conclusão do curso trabalhou como Responsável Tesouraria na empresa MCC, Lda, na área da 

Construção Civil e Obras Públicas em Montemor-o-Velho. 

Frequentou a Licenciatura de Gestão Comercial e Marketing no Ipl Leiria ESTG, em regime noturno, 

enquanto trabalhador estudante, trabalhando na altura como Operário Cortador de Borracha na Embopor 

S.A., em Pombal, sendo convidado em 1994 para trabalhar como responsável de comunicações e tradutor 

da Empresa SpieCapag Entrepose A.S., aquando da construção do Gasoduto em Portugal. 

Em 1995 Concluiu o Curso de Formador de Informática na Fundação para a Divulgação das Tecnologias 

de Informação, sendo Profissional Liberal Formador para o Instituto da Juventude e Classe 86, efetuando 

o seu estágio na Figueira Da foz, exerceu a função de formador como profissional liberal, até 2000, tendo 

renovado o CAP na Associação Diogo de Azambujo em Montemor-o-Velho. 

Em 1996, foi admitido como funcionário bancário na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Abrunheira, mais 

tarde e por fusão transformada em Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Mondego, onde 

desempenhou durante 20 anos as mais diversas funções na área técnica e comercial e com a qual continua 

com vínculo laboral. Acumulou ao longo destes anos mais de 50 ações de formação nas mais diversas 

especialidades bancárias. Efetuou ainda no Instituto de Gestão Bancária alguns Cursos pós-laborais nas 

áreas de Crédito, Análise de Risco e Gestão. 

Desde 2000 foi gerente da Empresa Negobiit, Lda em Montemor-o-Velho, até 2006 e em regime pós 

Laboral, concluiu mais algumas disciplinas da Licenciatura de Gestão no ISCAC. 

Em 2004 e 2005 foi gerente da empresa Pereira & Venâncio Lda. 

Em 2008 inicia uma atividade Agrícola em Netos, Ferreira-a-Nova, focada em produtos hortícolas 

emergentes e diferenciadas, orientada para o mercado Internacional para onde exporta 70% da sua 

produção, de referir que foi um dos primeiros projetos do Proder a serem analisados e também dos 

primeiros a serem recusados, pois o ministério da agricultura na época estava focado nos produtos 

tradicionais, o projeto avançou com recursos próprios e passados dois anos as regras do Proder foram 

alteradas. 

Em Dezembro de 2016, é eleito Diretor do Sindicato dos Bancários do Centro, no pelouro financeiro e 

Administrativo assim como vogal do conselho de gerência dos Serviços de Assistência Medico Social do 

SBC, sendo responsável pela contratação. 

Ao longo dos anos, muitos têm sido os cargos desempenhados de forma entusiástica em prol do 

desenvolvimento no Concelho da Figueira da Foz: 

Membro da Assembleia de Freguesia de Ferreira-a-Nova 

Presidente da Associação Grupo Juvenil de São Tomé 

Presidente do Conselho Fiscal da ACDR Ferreira-a-Nova 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Grupo Juvenil de São Tomé 

Vice-Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB23 Pintor Mário 

Augusto de Alhadas 

Membro do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Figueira Norte 

Deputado Municipal na Assembleia Municipal da Figueira da Foz 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Fitcoach  

Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB23 Pintor Mário Augusto 

de Alhadas. 


