
Curriculum Vitae 

 

Dados biográficos 

 Nome – José Manuel Nunes Liberato 

 Data de nascimento – 18 de Junho de 1951 

 

 

Na Universidade 

 

 Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da 

Universidade Técnica de Lisboa (1973) 

 Assistente do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

(1973-), aonde leccionou as cadeiras de Economia, Análise Económica (em 

ambas integrando a equipa do Prof. Alfredo de Sousa), Contabilidade 

Nacional e Planeamento e Matemática 

 Regente da Cadeira de Economia no curso de Engenharia de Ambiente da 

Universidade Nova de Lisboa (1978-79) 

 

 

Carreira profissional 

 

 Junta de Colonização Interna (Ministério da Economia): trabalho de 

colaboração (1971-72), primeiro integrando a equipa do Eng.º António 

Martins que preparou um estudo da bacia do rio Tejo e depois assessorando 

o Eng.º Correia da Cunha 

 Comissão Nacional do Ambiente: ingresso em 1971 como colaborador. 

Técnico Superior de 2ª classe (1973-76), Técnico Superior Principal (1976-

77) e Director de Serviços de Planeamento (1977-79 e 1984-85) 

 Núcleo de Planeamento da Secretaria de Estado do Ambiente: responsável 

pelo Núcleo (1976-78) 

 Conselho Nacional do Plano: vogal suplente (1979-81) e vogal efectivo (1981-

85) 

 Comissão de Integração Europeia: Membro da Comissão (1980-84). Nessa 

qualidade, participou em todas as reuniões da Conferência de negociações 

para a adesão de Portugal às Comunidades Europeias entre 1980 e 1984, 

nomeadamente a nível ministerial 

 Organizações internacionais: representou Portugal (1973-1985) em 

numerosas reuniões internacionais da OCDE (Grupo de Peritos Económicos 

do Comité do Ambiente e Comité de Investimento Internacional e das 

Empresas Multinacionais, entre outros), das Nações Unidas e do Conselho 

da Europa, de que foi perito consultor no que diz respeito aos estudos de 

impacto ambiental 

 Instituto de Investimento Estrangeiro: vogal do Conselho de Administração 

(1985) 

 Parlamento Europeu: director, responsável pelas áreas da Agricultura, 

Pescas; Política Regional, Transportes e Turismo, Emprego e Assuntos 

Sociais e Cultura, nomeado após concurso público internacional (1996-

1998); responsável pela coordenação do dossier Agenda 2000 (1998); director 



responsável pela área das Relações Externas (1998-2004); Director para os 

Media, Porta-voz do Parlamento Europeu (2004-2006) 

 Presidência da República Portuguesa: Chefe da Casa Civil (2006-2016) 

 Fundação Champalimaud: assessor do Conselho de Administração (2016-    ) 

 Vogal do Conselho Fiscal do Banco BCI em Moçambique (2017-…) 

 Presidente do Conselho Fiscal do Banco Interatlântico em Cabo Verde (2017-

…) 

 

 

Na política 

 

 Assessor do deputado da “ala liberal” Correia da Cunha na Assembleia 

Nacional (1970-71) 

 Filiado no Partido Social Democrata (1974) 

 Subsecretário Regional do Planeamento do Governo Regional dos Açores 

(1979-80) 

 Subsecretário Regional do Planeamento e Integração Europeia do Governo 

Regional dos Açores (1980-83) 

 Secretário Regional Adjunto do Presidente do Governo Regional dos Açores 

(1983-84) 

 Membro da delegação (1981) e Chefe da delegação (1982, 1983 e 1984) dos 

Açores na Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da CEE 

 Membro da delegação dos Açores nas 1ª e 2ª Conferências das Regiões 

Insulares do Conselho da Europa (1981 e 1984), tendo sido encarregado 

de preparar e apresentar a Declaração dos Açores aprovada em 1984 

 Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do 

Território (1985-92) 

 Deputado à Assembleia da República (1992-96) 

 Membro da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros (1992-96) 

 Presidente da 5ª Conferência dos Ministros do Ambiente do Conselho da 

Europa (1987) 

 Secretário-Geral do Partido Social-Democrata (1992-95) 

 Membro do Conselho Executivo do Partido Europeu Liberal Democrático e 

Reformista (1992-96) 

 Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do Partido Social-

Democrata 

 

 

Publicações 

 

 “A indústria e as suas necessidades de água” (juntamente com Eng.º 

António Martins, Dr. Joaquim Aguiar e Dr. Jorge Correia da Cunha), 

apresentado no colóquio sobre a Bacia Hidrográfica do Tejo (1970) 

 “Os limites do crescimento” (tradução de “The limits to growth”, 

juntamente com Manuel Sebastião, Jorge Correia da Cunha e Maria 

Helena Cordeiro) (1973) 

 “A análise custo-benefício aplicada a problemas de Ambiente”, 

apresentado no I Congresso Nacional sobre a degradação do Ambiente 

Português e o combate à poluição (Porto, 1974) 



 “Regional Plan of Galé Coast” (com Eng.º  Ferreira Mendes), comunicação 

ao Seminário sobre aspectos ecológicos do planeamento do 

desenvolvimento (Roterdão, 1975) 

 “Açores, as pescas e a sua integração na CEE” – comunicação na 1ª 

Semana das Pescas 

 (Horta, 1981) 

 “Os Açores e a integração de Portugal na CEE” in “Os portugueses no 

Mundo” – edição de  “O Dia” (1983)  

 “Implicações da adesão de Portugal à CEE” – conferência proferida em 27-

02-1985 in “Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa” (Julho de 1987) 

 “Autarquias e ordenamento” – edição do Ministério do Planeamento e 

Administração do Território (1988) 

 “Não me reconheço nesta regionalização” in “A regionalização. Portugal e a 

Europa” (Público, 07-10-1998) 

 “Desafios da política externa europeia para 2000” (Público, 09-01-2000) 

 “Cuba: mais uma encruzilhada” (Público 18-06-2000) 

 “A política externa europeia em 2001” (Público, 15-05-2001) 

 “O Kosovo continua a existir” (Público, 19-04-2002) 

 “As atribulações do país das águias” (Público, 18-05-2002) 

 “O alargamento está aí” (Público, 11-12-2002) 

  “A política externa europeia em 2003” (Público, 11-03-2003) 

 “Política externa europeia em 2004” (Diário de Notícias, 10-03-2004) 

 “Uma solução legislativa equilibrada e oportuna” in “Metrópoles”, 1º 

semestre de 2011 

 “Dicionário de termos europeus” (participação com vários outros autores). 

Aletheia 2005 

 

 

 

 

Condecorações 

 

 Grande-Oficial da Ordem do Mérito, de Portugal (1987) 

 Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica, de Espanha (2006) 

 Grã-Cruz da Ordem do Mérito, da Lituânia (2007) 

 Grã-Cruz da Ordem da Estrela Polar, da Suécia (2008) 

 Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Noruega (2008) 

 Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha (2009) 

 Grã-Cruz da Ordem da Independência da Jordânia (2009) 

 Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Polónia (2009) 

 Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Chile (2009) 

 Grã-Cruz da Ordem de São Gregório Magno da Santa Sé (2010) 

 Grã-Cruz da Ordem da Coroa do Carvalho do Luxemburgo (2010) 

 Grã-Cruz da Ordem “pró Merito Melitensi” da Ordem Soberana de Malta 

(2010) 

 Grã-Cruz da Ordem de Mérito do Perú (2013) 

 Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal (2013) 

 Placa da Ordem da Águia Azteca do México (2015) 

 Grande Oficial da Ordem dos Serviços Distintos da Roménia (2015) 

 Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, de Portugal (2016) 



 Cavaleiro de Madara de 1ª classe, da Bulgária (2016) 

 

 

 

Distinções municipais 
 

 Medalha de honra e mérito de Vila Nova da Cerveira (1989) 

 Medalha de mérito municipal de Baião (1991) 

 Medalha de prata da cidade de Castelo Branco (1991) 

 Medalha de ouro da cidade de Leiria (1991) 

 Medalha de mérito municipal de Baião (1991) 

 Medalha de ouro do município de Castro Daire (1992) 

 Cidadão honorário do município de Vila de Rei (1999) 

 Medalha de ouro do município do Fundão (2007) 

 Medalha de ouro do município de Paredes (2016) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


