Nota Biográfica
Roberto Manuel Medeiros da Silva (1965 - )
Roberto Manuel Medeiros da Silva nasceu em Lajes do Pico, Ilha do Pico, Açores, em 11 de
outubro de 1965. É filho de Florentino Ávila da Silva e de Maria Manuela Medeiros Quaresma
da Silva, é casado com Carla Fernanda Valente Novo da Silva e tem dois filhos, o Nuno e o Pedro.
Fez o Ensino Secundário na Escola Secundária da Horta e licenciou-se em Engenharia
Agronómica, em 1991, no ramo de Agricultura e Pecuária, no Instituto Superior de Agronomia
da Universidade Técnica de Lisboa, estando inscrito na Ordem dos Engenheiros com a cédula
profissional nº 26992.
Realizou o Curso de Formador de Formadores na Fundação Oliveira Martins em 1992 e fez a
profissionalização em serviço (ano letivo 2000-2001) na componente de Ciências da Educação
na Universidade dos Açores, Pólo da ilha Terceira, sendo Professor da Escola Básica e Secundária
das Lajes do Pico.
Iniciou a sua carreira de docente em 1991, tendo retomado a mesma em 1993 como professor
de Matemática do 3º ciclo e secundário na escola Básica e Secundária das Lajes do Pico, cargo
desempenhado até ao ano 2000.
Foi professor de Matemática e Ciências da Natureza (2º ciclo) na escola básica e secundária da
Calheta de São Jorge entre 2000 e 2002 e na escola básica e secundária das Lajes do Pico entre
2002 e 2004.
Trabalhou como técnico superior no Gabinete de Execução do Programa Agropecuário do Pico
(GEPAP) na Secretaria Regional da Agricultura e Pescas entre 1992 e 1993.
Instalou em 1992 o gabinete “AgroProjectos”, no âmbito do qual procedeu à elaboração de
projetos de investimento na pecuária e silvicultura para agricultores, em especial jovens
agricultores, de toda a ilha do Pico entre 1992 e 2006.
Colaborou com a Associação dos Agricultores da Ilha do Pico na década de 1990.
Desempenhou as funções de formador em ações de formação promovidas pela Fundação
Oliveira Martins em 1993 e no curso Técnico de Gestão Pecuária (Nível III), na disciplina de
Gestão Agrícola, promovido pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário do Pico no Centro de
Formação Agrária "Matos Souto" entre 1997 e 1999.
Foi supervisor técnico da ilha do Pico no Recenseamento Geral da Agricultura realizado em 1999
e 2000.
Exerceu o cargo de presidente da direção da cooperativa de lacticínios Lactopico entre 2003 e
2009 (em regime profissionalizado a partir de 2004) e foi gerente da fábrica de Lacticínios da
Lactopico (antiga Picolaze) entre 2006 e 2009.
Foi avaliador de prédios rústicos para instituições bancárias e foi colaborador da Repartição de
Finanças das Lajes do Pico em processos relacionados com a matriz predial rústica.

Em simultâneo, no desempenho das suas funções profissionais, acumulou ainda o desempenho
de funções públicas nos seguintes cargos políticos:
•
•
•
•
•
•
•

Primeiro Secretário da Assembleia Municipal das Lajes do Pico (1993-1997);
Presidente da Assembleia Municipal das Lajes do Pico (1997-2001);
Presidente da Junta de Freguesia das Lajes do Pico (2005-2009);
Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico desde 2009;
Membro do Conselho de Administração da Associação dos Municípios da Região
Autónoma dos Açores desde 2009;
Presidente da Associação dos Municípios da Ilha do Pico (AMIP) (2013-2017);
Presidente da Associação de Municípios do Triângulo (AMT) desde 2017.

