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CURRICULUM VITAE 
 

João Bernardo Cereja Leitão 
Morada: Rua Cidade de Braga, Nº124 1º Dto. Frt., 4490-198 Póvoa de Varzim 

Contactos: 936 344 910 / joaobcleitao@gmail.com | https://pt.linkedin.com/in/joaobcleitao 

Data de Nascimento: 17/05/1972 / Estado Civil: Casado  
 
Perfil Executivo 

 
Percurso profissional desenvolvido nas áreas de gestão rodoviária, gestão de projetos e gestão/elaboração de 

contratos de empreitadas, no controlo/planeamento de inspeção de infraestruturas rodoviárias ao nível de 

obras de arte (corrente e especiais), pavimentos e segurança/sinalização rodoviária e no controlo/fiscalização 

de empreitadas de pavimentação, de sinalização vertical, sinalização horizontal e órgãos de drenagem. 

 

Fortes competências de gestão com participação efetiva em processos de negociação de contratos, gestão 

orçamental, identificação de riscos de gestão (falhas por disponibilidade e por não cumprimento do Plano de 

Controlo de Qualidade), delinear, planear e fazer cumprir os objectivos e directrizes definidas e na 

representação da empresa em relação a entidades terceiras, públicas e privadas. 

 
Principais Competências 

• Gestão de Projetos (Project Management) • Gestão de Equipas multidisciplinares 

• Controlo de custos e de objectivos • Planeamento e Gestão de Empreitadas/Fornecimentos 

• Reporte financeiro e revisão de orçamentos • Gestão e negociação de contratos 

 
Experiência Profissional 

 

Percurso significativo no setor das Obras Públicas na vertentes de empreiteiro e dono de obra em 

Concessionária de autoestradas. 

 

AUTO - ESTRADAS NORTE LITORAL - SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA - AENL, S.A.    (06/2003 a 03/2015) 

 

Eng.º de Exploração e Manutenção Rodoviária 
Reporte ao Diretor Geral. Gestão integral da Manutenção e Assistência Rodoviária (30 colaboradores). 

 
Responsável pela Exploração e Manutenção das autoestradas A27 e A28 nas seguintes vertentes: 
 

Exploração da autoestrada: 

− Gestão/controlo/reporte financeiro do orçamento de trabalhos extraordinários no melhoramento de ativos 

físicos (CAPEX) e da manutenção geral (OPEX). 

− Responsável pela elaboração e revisão do orçamento anual de CAPEX e OPEX da concessionária. 

− Preparação e elaboração de reportes para os Conselhos de Administração. 

− Gestão da sinistralidade (reclamação de danos às companhias de seguros) e da segurança rodoviária. 

− Relacionamento com várias entidades públicas (IMT – Ex-INIR, EP, Câmaras Municipais, etc.) e privadas. 

− Preparação dos processos e representação da empresa nos tribunais na resolução de reclamações 

apresentadas pelos utentes. 

− Gestão de contratos, de reclamações do Cliente/Utentes, de pareceres para viabilidade de licenciamentos 

e de avaliação dos limites de concessão. 
 

Manutenção da autoestrada: 

− Manutenção e conservação global da autoestrada A27 e A28, incluindo a revisão do planeamento anual: 

� Direção e gestão das equipas de vigilância e assistência rodoviária; 

� Direção e gestão das equipas de conservação corrente (ceifa, drenagem, etc.), telemática e eletricidade. 

− Responsável pela organização e lançamento de Concursos das empreitadas (inspeções, pavimentações, 

pinturas de marcas rodoviárias, varredura, etc.) e fornecimentos (sinalização vertical de orientação e de 

código, guardas de segurança e respetivos acessórios, elementos de balizamento e demarcação, etc.). 
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− Responsável pela elaboração e preparação dos contratos referentes às adjudicações dos Concursos de 

empreitadas e fornecimentos (empresas: S.N.S.V, Metalogalva, Sociveda, etc.). 

− Gestão da manutenção, conservação e inspeção das obras de arte correntes e especiais (Passagens 

Superiores, Inferiores e Agrícolas, Pontes e Túneis), dos órgãos de drenagem (tipo: coletores, “box-

culvert”, “armco”), dos pavimentos, da sinalização horizontal e vertical e das juntas de dilatação. 

− Controlo de Qualidade da Infraestrutura rodoviária (Open Roads – Penalidade e Deduções por falhas de 

disponibilidade): Pavimentação, Obras de arte, equipamentos de segurança, sinalização vertical e 

horizontal, eletricidade e telemática. Revisão dos procedimentos e dos várias indicadores de qualidade. 

− Direção dos trabalhos de repavimentação, gestão e coordenação da equipa de fiscalização e coordenação 

da sinalização dos desvios de trânsito e respetivos condicionalismos das seguintes empreitadas: 

� Reparações pontuais do pavimento em várias zonas da A27 e A28 incluindo selagem de fissuras (2014); 

� Beneficiação do pavimento dos Nós de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim e Modivas da A28/IC1 (2013); 

� Beneficiação do pavimento da A27/IP9 do sublanço: Viana do Castelo/Meadela – Nogueira (2012). 

− Direção dos trabalhos de implementação, construção e montagem das portagens “Free-Flow” aplicadas na 

A28/IC1 e que envolveu o levantamento topográfico, a implementação e execução das sapatas em betão 

armado, montagem dos pórticos em estrutura metálica e construção dos respectivos centros técnicos. 

− Fiscalização e Coordenação de trabalhos de construção do edifício do Centro de Assistência e 

Manutenção e do edifício do Centro de Controlo em 2005/2006. 

− Inspeção dos trabalhos de pavimentação e coordenação da sinalização dos desvios de trânsito e 

respetivos condicionalismos das seguintes empreitadas realizadas de 2003 a 2006: 

� Beneficiação do pavimento da A28/IC1 dos sublanços: Freixieiro - V. Conde e Antas - V. Castelo; 

� Alargamento, de 2 para 3 vias por sentido, da A28/IC1 do sublanço Leça da Palmeira-Freixieiro; 

� Aplicação de tratamento superficial na camada de desgaste de “Slurry Seal” na A28/IC1 , no sublanço 

Sendim/Matosinhos – Leça da Palmeira, em ambos os sentidos. 

− Inspeção do Plano de Higiene, Saúde e Segurança. 

− Uso da ferramenta GOA – Gestão de Obras de Arte “BETAR, Lda” (Gestão da manutenção de estruturas). 

− Uso da ferramenta THORS-Toll Highway Operation Reporting System (Gestão de tarefas de manutenção). 

− Uso da ferramenta SAP (Gestão das adjudicações de serviços externos e de compras). 
 

Principais realizações e intervenções: 

− Gestão do Orçamento Geral Anual da Manutenção/Assistência Rodoviária/ Inspeções no valor de 1,5M€ 

− Lançamento, negociação do contrato e gestão relativa aos seguintes concursos: 

� Fornecimento/aplicação sinalização vertical de orientação e de código, 2014/2015: F.L.Gaspar – 498m€ 

� Pintura de Marcas Rodoviárias dos Nós e Símbolos/Raias em 2014: Masitrave – 150m€ 

� Reparação de talude com muro de gabião por deslizamento na A27, em 2014: Adelino Soares – 115m€ 

� Inspeções à totalidade das Obras de Arte (correntes e especiais), em 2014: BETAR – 98m€ 

� Inspeção às marcas rodoviárias e símbolos dos Nós e setas da plena via, em 2014: Norvia – 36m€ 

� Reparações pontuais de pavimento e selagem de fissuras, em 2014: C.J.R. – 250m€ 

� Inspeção às marcas rodoviárias – sinalização horizontal da plena via, em 2013/2014: Safetraffic – 28m€ 

� Pintura de Marcas Rodoviárias em 2012 da A27 e A28: F.L.Gaspar – 325m€ 

� Inspeção de pavimentos (IRI, Atrito, etc.), em 2009/2011 e 2012/2014: Consulstrada – 64m€/empreitada 

� Repavimentação na plena via e nós da A28/IC1, em 2012/2013: Const. Gabriel Couto – 435m€ 

� Reabilitação estrutural de 9 Obras de Arte e de juntas de dilatação, em 2011/2012: VSL/Vialsil – 208m€ 

� Monitorização topográfica de obras de contenção e falso túnel de Goios, em 2010/2011: Morgair – 2,5m€ 

� Reparações pontuais de pavimento e selagem de fissuras, em 2010: Sopovico – 108m€ 

� Pintura de Marcas Rodoviárias da A27 e A28 em 2008 e 2010: Intervega – 125m€/ano 

 

 

MOTA-ENGIL SGPS              (08/2000 a 05/2003) 

 

Engenheiro de Produção 
Reporte ao Diretor de Produção 

 
Estádio de Futebol do Sporting de Braga II fase – 2,25M€: 

− Execução de terraplenagens (escavações e aterros), de plataformas (terraplenos e pedraplenos) e de 

órgãos de drenagem (passagens hidráulicas em colector, valetas e meias-canas de plataforma e drenos); 

− Construção de muros de suporte em gabião e betão armado; 
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− Execução dos arruamentos de acessos e respetiva pavimentação base (tout-venant, macadame , binder); 

− Elaboração e inspeção dos procedimentos do Controle de Qualidade e verificação do Plano de Higiene, 

Saúde e Segurança. 
 

Autoestrada Braga - Guimarães (A11) – 70M€: 

− Execução de terraplenagens (escavações e aterros); e de drenagem geral (passagens hidráulicas em 

colector e box-culvert, valetas e meias-canas de plataforma, pé-de-talude, de crista e de banqueta); 

− Construção de muros de suporte em gabião, betão armado e terra armada; 

− Pavimentação (ABGE/Betuminosos): Tout-venant, macadame, binder e desgaste; 

− Procedimentos de controlo de qualidade; 

− Dispositivos e equipamentos de segurança (guardas de segurança, sinalização vertical e horizontal). 
 

Autoestrada Guimarães-Fafe (A7) – 45M€: 

− Gestão geral na montagem do estaleiro; 

− Coordenação dos serviços afectados incluindo as linhas aéreas de media e alta tensão (Telecom, EDP, 

SMAS); 

− Planeamento e preparação dos trabalhos para arranque de obra assim como no acompanhamento da 

elaboração do Plano de Trabalhos definitivo da obra; 

− Construção de muros de suporte em gabião, betão armado e terra armada; 

− Execução de terraplenagens (escavações e aterros); e de drenagem geral (passagens hidráulicas em 

colector e box-culvert, valetas e meias-canas de plataforma, pé-de-talude, de crista e de banqueta); 

− Acompanhamento das Expropriações da Concessionária (AENOR); 

− Elaboração e inspeção dos procedimentos do Controle de Qualidade e verificação do Plano de Higiene, 

Saúde e Segurança. 

 
Habilitações Académicas 

 
Pós-Graduação – Especialização em Engenharia Rodoviária - Universidade do Minho – 2004 / 2005 
Licenciatura em Engenharia Civil, ramo Vias de Comunicação - FEUP (Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto) – 1995 / 2001 

 
Formação Profissional 

 

Finanças para não Financeiros - 2014 

Project Management PMP - 2014 

Gestão de stocks - 2013 

Curso de Formação AFESP de Estrutura Normalizada e Marcação CE – 2011 

Gestão da Higiene e Segurança no trabalho para Chefias - 2007 

Access - 2007 

Auditorias da Qualidade - 2007 

 
Dados Adicionais 

 

Fluente em Inglês, conhecimentos de Castelhano e alguns de Francês. 
Domínio de ferramentas informáticas: Muito bom domínio do Office (Word, Excel e PowerPoint); Bom domínio 

do Project e de SAP; Utilizador do AutoCad e de Access. 

 

Outras Informações 

 

Inscrito na Ordem dos Engenheiros, no colégio Civil, como membro efetivo n.º 41368 desde Jan./2004. 

Participação nas 2as Jornadas CEPSA Betumes/CRP, em Jul./2009. 

Participação na 1ª workshop sobre Betumes-borracha na Universidade do Minho, em Jul./2009. 

Participação no Seminário, realizado pela AFESP, de Sinalização e Segurança Rodoviária, em Out./2009. 


