
Amílcar Sérgio Oliveira Goulart nasceu na Freguesia da Piedade, Concelho das Lajes do Pico, 

mais precisamente no farol da Ponta da Ilha e tem 50 anos.  

É filho de João Baptista Goulart Júnior, da Freguesia das XXX e de Orlanda Maria Rodrigues 

Oliveira Goulart, da Freguesia das XXX. 

Casado com Karen Silva Goulart e tem dois filhos: o Daniel e a Victória. 

Estudou até ao secundário no Concelho das Lajes do Pico e fez formação em Lisboa na área de 

Projeto e Construção Civil.  

Trabalhou nas empresas de engenharia de edificação, pontes e vias de comunicação 

Consulplano e Viaponte em Lisboa, tendo voltado para a sua ilha natal após o sismo de 1998.  

Trabalhou no Centro de Promoção e Reconstrução e no gabinete do Arquiteto Carlos Garcia na 

elaboração dos projetos para habitação social.  

Foi, também, professor na Escola Profissional do Pico.  Ingressou, posteriormente, na Secretaria 

de Obras Públicas com as funções de projetista, onde trabalha atualmente. Tem desenvolvido 

vários projetos ao nível de urbanização, ordenamento do trânsito, conservação e 

embelezamento das estradas regionais da ilha e exerceu funções de encarregado geral durante, 

aproximadamente, três anos onde geriu os recursos humanos dos assistentes operacionais. 

Possui atelier de prestação de serviços nas áreas de Projeto e Fiscalização, tendo elaborado 

inúmeros projetos de licenciamento nas áreas de habitação, serviços e comércio em todos os 

concelhos da ilha do Pico. 

Foi Presidente da Associação de Ténis de Mesa durante seis anos, desenvolvendo a modalidade 

na Ilha do Pico.  

Tem colaborado com várias instituições e coletividades a vários níveis e faz parte dos órgãos 

sociais do Clube Náutico das Ribeiras.  

Foi atleta federado do Clube Desportivo Ribeirense e Clube Desportivo Lajense nas modalidades 

de Voleibol e Futebol, respetivamente. 

Tem assumido uma postura de compromisso, transparência e disponibilidade na vertente 

familiar, profissional e social ao longo da sua vida.  

  

 


