CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

NOTA BIOGRÁFICA

Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo nasceu a 24 de Março de 1973, residiu
até 1980 na Ilha Terceira – Açores, devido ao sismo de 1980 mudou-se com a família
para a cidade do Porto.
Estudou na Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto.
Concluiu o Bacharelato em Engenharia Aeronáutica em Junho de 1995, no North East
Wales Institute, na Grã-Bretanha.
Em Junho 1997 concluiu a Licenciatura em Engenharia Aeronáutica na Universidade de
Salford, na Grã-Bretanha.
Em Dezembro de 2002 fez uma Pós graduação em Administração de empresas e o MBA
em Marketing Internacional pela Universidade de Salford.
Trabalhou no Volex Group PLC de Janeiro de 1998 a Julho de 2004, primeiro na GrãBretanha, depois no Brasil. Durante este período de tempo tinha a seu cargo os
mercados continentais (Europa) desta multinacional Britânica, nomeadamente Itália
(grupo Fiat), Bélgica (grupo New Holland), França (grupo Case) . No período em que
representou o grupo Volex no Brasil teve como principal função a instalação de fábrica
em Jacareí – São Paulo.
Em Julho de 2004 regressou a Portugal – Vila Flor, à aldeia de Freixiel, para dar início
à reconversão da Casa Agrícola “Herdeiros de Ernesto Lima”. Exerce desde então, as
funções de Empresário Agrícola em nome individual, tendo feito a replantação da vinha
(20ha) e do olival, e a introdução da atividade pecuária na exploração nomeadamente
gado Mirandês e Cabra Serrana. Durante este período de tempo a Casa Agrícola cresceu
exponencialmente tanto em termos de área explorada bem como de número de
colaboradores.
No que respeita o campo cívico, sempre participou ativamente de diversas associações
de estudantes e jovens das quais fez parte, fundou na Grã-Bretanha, mais
concretamente na “University of Salford” onde estudou, a “Portuguese Society” de
estudantes da qual foi representante até ao término da licenciatura. Mais
recentemente desde que regressou ás origens, foi membro da CPCJ de Vila Flor e é
atualmente Presidente da Associação de Pais de Vila Flor.
Casado e com cinco filhos resolveu abraçar a terra transmontana explorando as
potencialidades de uma terra “desertificada”, ajudando deste modo a criar melhorias
ás condições de vida da população local e proporcionando à sua família uma vida
tranquila e com qualidade.
Exerce as funções de vereador desde 2013, eleito pela coligação PSD – CDS. Assumiu
desde 2015 o cargo de vice-presidente da Comissão Política Concelhia do PSD – Vila
Flor.

