
Percurso Académico

Licenciado em direito – área de ciências jurídicas – em 1986 pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.
Advogado desde 04/10/1988.

Percurso Profissional

- Responsável pela Direcção do Centro de Emprego Setúbal
- Responsável pela Direcção do Centro de Emprego da área de Serviços de Lisboa
-- Funções de Promotor de Emprego
- 02.02.87 – Nomeado Chefe de Divisão de Programas de Emprego na Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
- Assessor do representante pessoal de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Emprego e Formação 
Profissional para o processo de redução de efectivos da Lisnave.
- Membro da Comissão nomeada para realizar o encontro das ILE’s, em Setúbal, (Março de 1986) com 
representantes da CEE e OCDE, sendo ainda nomeado para dar sequência às conclusões daí resultantes
-- Formador no curso promovido pela Federação de Cooperativas de Serviços cujo objecto era “Modos de criação 
de Cooperativas – incentivos ao investimento” (1987).
- Formador no Curso de Agentes de Comércio Internacional promovido em 1988 pela FENOCOOPSERV
- 22.06.90 – Nomeado Director de Serviços de Gestão de Programas de Emprego e Formação Profissional na D.R.L.V.T.
- 06.08.92 – Nomeado Director de Serviços de Emprego e Formação Profissional na D.R.L.V.T.
- Formador no curso para cooperantes, promovido em 1988 pela Fenocoopserv sobre o tema “Direito Fiscal – Reforma”.
- Formador de Agentes Autárquicos em acção de formação promovida pela CESO em 1989.
-- Comunicação sobre desenvolvimento económico no Seminário “Importância dos Fundos Estruturais da CEE no 
Desenvolvimento do Oeste” realizado em Caldas da Rainha em 11 e 12 de Dezembro de 1992.
- Coordenador do Grupo Interministerial para o acompanhamento das medidas a aplicar aos Aduaneiros por 
força da eliminação das barreiras alfandegárias na E.U. (Junho de 1996).
- Maio de 1996 reconduzido no cargo de Director de Serviços de Emprego e Formação Profissional na DRLVT do IEFP.
- Aposentou-se em 21 de Outubro de 1996 passando a desempenhar apenas funções de natureza privada.

Outras Formações

““Código de Procedimento Administrativo”;
“Novo Código de Falências e Recuperação de Empresas”;

Armindo Serra


