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Nasceu a 23 de Dezembro de 1970 e viveu toda a sua vida em Ançã, vila histórica do
concelho de Cantanhede. É casado e pai de quatro filhos.
Funções autárquicas e outros cargos
É Vereador da Câmara Municipal de Cantanhede desde 11/10/2013, funções em
regime de permanência, com competências delegadas nos pelouros da Cultura,
Educação, Solidariedade e Acção Social, Feiras e Mercados, Turismo, Ambiente e
Qualidade de Vida.
É Presidente da CPCJ de Cantanhede - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de
Cantanhede, instituição autónoma, oficial não judiciária, que intervém com o fim de
promover os direitos e a protecção das crianças e jovens em perigo, por forma a garantir o seu bemestar e desenvolvimento integral.

Preside ao Conselho Local de Ação Social desde 17/01/2006 e é coordenador do Núcleo
Executivo da Rede Social.
Representa o Município de Cantanhede no programa CLDS+ “Cantanhede +Inclusivo” parceria ativa entre a Câmara Municipal de Cantanhede, a AD ELO – Associação Local da
Bairrada e Mondego e a AEC – Associação Empresarial de Cantanhede, por inerência da
presidência do CLAS e do pelouro da Acção Social e Solidariedade.
É Conselheiro Local para a Igualdade desde 01/03/2011.
Integra a Plataforma Supraconcelhia da Acção Social do Baixo Mondego.
Desde 2005 que preside, em substituição do Presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede, ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito do qual coordenou a
equipa que elaborou o Projecto Educativo Local.
É membro do Conselho Geral dos Agrupamento de Escolas (Agrupamento de Escolas
Gândara-Mar, do Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva e do Agrupamento de
Escolas Lima de Faria – Cantanhede).
É secretário da Mesa da Assembleia Geral do BIOCANT – Associação de Transferência
de Tecnologia desde 2005 (início dos triénios 24/11/2005; 29/03/2008; 31/03/2011;
29/04/2014).
É primeiro secretário da Mesa da Assembleia Geral da INOVA E.M. – Empresa de
Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E.M. – S.A. (Empresa Municipal).
Foi Presidente do Conselho Geral do PDIAS – Projecto de Desenvolvimento Integrado
da Acção Social, de Março de 2006 a Junho de 2010, data de encerramento do projeto.

Principais atividades e responsabilidades
Presidente do Conselho Fiscal da ADAV Coimbra – Associação de Defesa e Apoio da
Vida de Coimbra (constituída em 1998 e reconhecida IPSS) com estatuto de utilidade
pública em 2000 (Diário da República, III.ª série, n.º 28, de 3-II-2000). É uma Associação
não confessional e apartidária que desenvolve a sua acção a nível nacional e tem por
finalidade o «apoio à família, a defesa e promoção da vida humana e da dignidade da
mulher». É uma das Associações fundadoras da Federação Portuguesa pela Vida.
Participa activamente em várias iniciativas/movimentos e campanhas, algumas a nível
nacional, que se prendem com a cidadania e a defesa da vida (recentemente a Iniciativa
Legislativa de Cidadãos - “Lei de Apoio à Maternidade e à Paternidade – do Direito a
Nascer”, Movimento 1.º de Dezembro, …) mas de forma especial, tem “militância” activa
na defesa do ideal monárquico, conforme o preceituado pela Causa Real.
Membro da Equipa Nacional da ACR – Movimento Laical de Evangelização da Acção
Católica.
Membro Conselho Diocesano de Pastoral a convite do Bispo de Coimbra, D. Virgilio
Antunes. Entre outras participações eclesiais é membro do Conselho Pastoral da
Paróquia de Ançã designado pelo Pároco e membro do Conselho Pastoral do
Arciprestado Coimbra-Norte.

Percurso político
A sua vida autárquica tem início em 2000, quando aceita candidatar-se à Junta de
Freguesia de Ançã na lista do PPD/PSD, como independente, tendo sido eleito em 2001
e reeleito 2005.
Membro da Assembleia Distrital de Coimbra, no mandato 2001/2005, eleito como
representante dos Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho de Cantanhede, pela
Assembleia Municipal de Cantanhede, da qual fez parte por inerência das funções
autárquicas.
Criou em 2003 a Comissão Social de Freguesia de Ançã.
Entre 2005 e 2009 foi eleito para Vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, como
independente, integrado na lista do PPD/PSD, tendo exercido funções em Regime de
Permanência, com Competências Delegadas, nas áreas da Cultura, Educação,
Solidariedade e Acção Social, Turismo, Feiras e Mercados.
Em 2009 foi reeleito para Vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, também como
independente, integrado na lista do PPD/PSD, tendo exercido o mandato até 2013 com
os mesmos pelouros.
Em 2013 foi de novo reeleito Vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, cargo em
que viria a assumir os mesmos pelouros que estavam sob a sua responsabilidade desde
2005.

Experiência Profissional
Professor por vocação e por opção, exerceu a actividade docente entre 1994 e 2005.
Ainda jovem estudante viveu com intensidade a sua ligação a Coimbra na preservação
das tradições académicas e envolveu-se de forma especial no C.U.M.N. Centro
Universitário Manuel da Nóbrega, chegando a integrar a equipa coordenadora e esteve
na génese do ConCentração – Encontro de Centros Universitários.
Depois de concluir, em 20/06/1994, a licenciatura em Biologia, pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no Ramo de Formação Educacional,
com o terminus do Estágio Pedagógico, viria no ano seguinte a dar início à sua carreira
profissional, passando a Professor do Quadro de Nomeação Definitiva em 1995/96.
Actualmente pertence ao quadro do Agrupamento de Escolas Lima de Faria –
Cantanhede, estando destacado por exercício de funções autárquicas a tempo inteiro.
Entre 1994 e 2005 desempenhou funções como Docente nas escolas EB 2,3 Eugénio de
Castro – Coimbra, EB Integrada da Cordinha, EB2,3 de Esmoriz, Escola Secundária de
Tábua, e desde 1998/99 na Escola Secundária de Jaime Cortesão, em Coimbra.
Para além de Docente das Disciplinas de Biologia, Ciências da Terra e da Vida, Ciências
da Natureza, Técnicas Laboratoriais de Biologia, exerceu os cargos de Director de Turma,
Orientador de Estágio, Coordenador de Grupo, Director de Instalações Laboratoriais.
Integrou, dinamizou e coordenou projectos ao nível de escola como o PROSEPE Projecto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, considerado o
maior e mais longo projeto de educação florestal e de sensibilização da população
escolar, o PPES – Programa de Educação Para a Saúde na qual fez formação de
formadores.
Integrou a Equipa de Horários na Escola Secundária Jaime Cortesão, em Coimbra, e no
mesmo horizonte temporal foi coordenador do Projecto “ANIMA” – Animação Cultural e
Dinamização de iniciativas no âmbito do Projecto Educativo ao nível da escola.
Outras funções e cargos ocupados
Ao longo de 30 anos de vida, Pedro Cardoso, dedicou parte significativa do seu tempo
livre ao associativismo, de forma especial a um Movimento Laical de Evangelização, ACR
– Acção Católica Rural, tendo sido Presidente da Direcção ao nível da Diocese de
Coimbra, até ao limite dos mandatos, assim como, Presidente da Equipa Nacional, e
actualmente membro da Equipa Nacional.
Foi coordenador de Campos de Férias para Jovens e Adolescentes no âmbito da ACR e
de outros organismos juvenis, durante a década de noventa.
Integrou e coordenou vários Cursos Nacionais para Animadores, Seminários Nacionais,
Jornadas Nacionais, Cursos de Formação.
Participou como orador ainda em várias Conferências, Palestras e Cursos.
Desde muito cedo, desempenhou diversas funções associativas, integrando vários
órgãos de coordenação.

