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Fernando Manuel de Almeida nasceu em Angola, em 1967, reside em Alfena – Valongo, 

distrito do Porto, e exerce a atividade profissional em Santo Tirso, na Escola Secundária de 

Tomaz Pelayo, onde é Diretor. 

O docente em apreço licenciou-se em História (variante de Arqueologia), na Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, em 1989, tendo também nesta instituição concluído a 

habilitação profissional para a docência - Ramo de Formação Educacional, em 1991. O 

palestrante é também detentor do Curso de Formação Especializada em Administração 

Escolar, da Universidade Portucalense, concluída em 2009. 

Ao nível da experiência profissional, Fernando Almeida lecionou a disciplina de História 

no terceiro ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, durante mais de duas décadas, a par 

da lecionação de áreas de formação da componente sociocultural de cursos de dupla 

certificação. O docente exerceu de diversos cargos e atividades de gestão e de coordenação 

pedagógica, quer no ensino público quer no ensino particular e cooperativo. Desde 2009 exerce 

o cargo de Diretor da Escola secundária de Tomaz Pelayo (Santo Tirso), um estabelecimento de 

ensino fortemente orientado para as ofertas profissionalizantes. Na verdade, nesta escola 

existem, presentemente, vinte e três turmas do ensino profissional, abrangendo 421 alunos, 

representando 60% da oferta educativa do estabelecimento de nível secundário. Dentre estas, 

assumem proeminência as áreas de formação da Mecânica, da Eletrotecnia/Eletrónica, da 

Contabilidade/Gestão, da Informática, do Termalismo, do Secretariado, do Turismo, entre 

outros. A Escola Tomaz Pelayo estabelece regularmente protocolos com mais de uma centena 

de entidades (distribuídas por diversos concelhos) que asseguram a Formação em Contexto de 

Trabalho, a par do Programa Leonardo, através do qual todos os anos, alguns alunos, realizam 

uma parte da Formação em Contexto de Trabalho em entidades de países estrangeiros, 

nomeadamente França, Itália, Grécia, Irlanda do Norte e Espanha. Complementam a oferta de 

dupla certificação os Cursos de Educação e Formação de Jovens, os Cursos de Educação e 

Formação de Adultos, e a escola já teve em funcionamento o RVCC Profissional (Secretariado, 

Mecânica e Eletrotecnia). 

Fernando Almeida realizou trabalhos de investigação no domínio da Etnografia, onde 

tem um trabalho publicado na Revista Estudos Transmontanos, bem como na área de 

Administração e Gestão com defesa pública de um trabalho sobre o modelo de Gestão e 

Autonomia das Escolas, consignado no Decreto-Lei nº75/2008. 

Presentemente, integra o grupo de trabalho que irá deslocar-se à Alemanha, no âmbito 

do Protocolo celebrado pelo Ministério da Educação e Ciência com o Instituto Goethe, 

destinado a estudar o Sistema Dual. 


