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PELO FALECIMENTO DE JUVENAL SILVA PENEDA

Juvenal Silva Peneda faleceu na passada terça-feira, no Porto, vItirna de doenca
proiongada.

Nascido em 1954, Juvenal Silva Peneda foi, ate abril de 2013, Secretário de Estado da
Administraco Interna.

De 1992 a 1994 foi chefe de gabinete de LuIs Marques Mendes, entäo Ministro-adjunto
do Primeiro-ministro Cavaco Silva, e, entre 2003 e 2006, presidiu a Sociedade de Transportes
Coletivos do Porto, SA, acurnulando, entre 2004 e 2008, corn as funçöes de administrador da
empresa Metro do Porto.

Técnico superior da Comisso de Coordenaçäo e Desenvolvimento Regional do Norte, a
partir de 1977, foi chefe de diviso de integracâo europeia e diretor regional de planearnento e
desenvolvimento da CCDR-N, entre 1984 e 1992, e responsável do gabinete de cooperaço
transfronteiriça inter-regional.

Exerceu ainda o cargo de presidente da unidade de gesto do Programa Operacional do
Alto Minho — PROAM, entre 1989 e 1994, de presidente da direção do Parque de Ciência e
Tecnologia do Porto (1994-97) e de coordenador geral da Comunidade de Trabalho Galiza —

Regiào Norte (1994-2002) e da Cornunidade de Trabalho Norte de Portugal — Castela e Leo
(1999-2002).

Desde a sua criaçâo, ate assumir funçoes no XIX Governo Constitucional, foi secretrio
executivo da CIM — Cornunidade Intermunicipal do Alto Minho.

Licenciado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, dedicou-se ainda a
atividade docente, tendo sido professor no curso de pOs-graduaço em Econornia e Direito
Europeu da Universidade Católica do Porto.

Neste momento em que o ciclo da Vida deixa a sua marca inexorável, a Assernbleia da
Repiiblica exprime o seti mais profundo pesar pelo falecirnento do Senhor Engenheiro Juvenal
Silva Peneda, que to prernaturarnente deixa o nosso convIvio, e curva-se perante o seu
patrirnOnio humanista de dedicacào ao serviço püblico, de defesa dos superiores interesses do
Estado, de exercIcio dos valores da cidadania, de elevaço dernocrática, de profissionalisrno
exemplar, apr sentando a farnIlia enlutada sentidas condolências.

Palácio de So Bento, 09 de janeiro de 2015.
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