
Miguel Alves tomou posse como Presidente da Câmara Municipal de Caminha em 18 de 

outubro de 2013. Liderou, em representação do Partido Socialista, a lista que venceu as 

eleições autárquicas realizadas em 29 de setembro desse ano. Foi reeleito para o segundo 

mandato em 1 de outubro de 2017. 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves nasceu em 12 de setembro de 1975, na freguesia 

de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Viveu em Caminha desde criança. Frequentou 

o Colégio de Santo António em Caminha e foi aluno da Escola Primária de Moledo do 

Minho. Frequentou depois a Escola C+S de Caminha, onde obteve o 9º ano de 

escolaridade. Fez o 12º ano de escolaridade na Escola Secundária de Santa Maria Maior 

em Viana do Castelo. 

Optou por seguir estudos na área do Direito, o que o obrigou a deixar o concelho. 

Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde obteve a 

licenciatura em Direito (Ramo Jurídico - Forense). 

Na Universidade Moderna do Porto frequentou e concluiu a pós-graduação em Direito de 

Trabalho. 

Completou, entretanto, a parte curricular do Curso de Mestrado em Ciência Política no 

ISCTE – IUL, em Lisboa. 

O estágio profissional foi realizado na Ordem dos Advogados, desde outubro de 1999 até 

junho de 2001. Inscreveu-se na Ordem dos Advogados Portugueses em junho de 2001 e 

exerceu na comarca de Guimarães até ano de 2006. 

Foi Adjunto do Ministro de Estado e da Administração Interna desde janeiro de 2006 a 

maio de 2007. Transitou a seguir para a Câmara Municipal de Lisboa, onde desempenhou 

as funções de Adjunto do Presidente, de agosto de 2007 a outubro de 2009. 

Antes da eleição para a Presidência da Câmara Municipal de Caminha era diretor jurídico 

da GEOCAPITAL, Investimentos Estratégicos, S.A, sociedade comercial com sede em 

Macau, posição que detinha desde dezembro de 2009. 

Foi assessor da Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Graça Fonseca, responsável 

pelas áreas da Modernização Administrativa e Descentralização, desde abril de 2010. 

Foi presidente do Conselho de Administração da ZAMCORP – Zambeze Corporation 

S.A., sociedade comercial com sede em Moçambique, desde setembro de 2011. 

Miguel Alves interessou-se cedo pela dinâmica associativa e académica. Foi membro da 

Associação de Estudantes da Escola C+S de Caminha. 

Na vida universitária teve sempre uma forte intervenção. Na Universidade de Coimbra 

integrou a Assembleia de Representantes da Faculdade de Direito; foi membro do 

Conselho Diretivo da Faculdade de Direito; fez parte da Assembleia da Universidade e 

teve funções de Senador. 

Foi também coordenador geral para as áreas da Cultura, Desporto e Ambiente da Direção 

Geral da Associação Académica de Coimbra, tendo ainda presidido à Assembleia Magna 

da mesma Associação. 



Como advogado, iniciou a sua carreira em Guimarães, mantendo sempre uma intervenção 

cívica ativa. Foi membro do FÓRUM VIMARANIS; 

Foi Presidente da Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses de janeiro de 

2004 a dezembro de 2005. 

A atividade político-partidária esteve sempre presente na sua vida, intensificando-se a 

partir de 2004, ano em que foi convidado a intervir na Convenção Nacional Europeia do 

Partido Socialista. 

Foi delegado aos XIV, XV, XVI, XVII e XVIII congressos do Partido Socialista e 

convidado a intervir na sessão final do Fórum Novas Fronteiras, que decorreu no Estoril 

em janeiro de 2005. 

Foi mandatário do Partido Socialista para o concelho de Guimarães nas eleições 

autárquicas de outubro de 2005 e integrou a Comissão de Honra da candidatura de Mário 

Soares à Presidência da República Portuguesa. 

Fez parte do Secretariado Concelhio do Partido Socialista em Guimarães e da Comissão 

Política Concelhia do Partido Socialista ainda em Guimarães. 

Exerceu as funções de deputado municipal em Guimarães, desde outubro de 2005, 

abandonando esta Assembleia Municipal para se dedicar por inteiro à candidatura à 

Câmara Municipal de Caminha. 

Nesse órgão, porém, presidiu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de outubro de 

2005 a outubro de 2009, e presidiu à Comissão de Educação, Cultura, Juventude, 

Desporto e Tempos Livres desde junho de 2010. 

Foi membro da Comissão Nacional do Partido Socialista e atualmente pertence à 

Comissão Política Nacional do PS. 

Em Caminha, Miguel Alves foi presidente da Comissão Política Concelhia do Partido 

Socialista no mandato iniciado em 2013. 

É membro efetivo do Conselho Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

Preside à Federação Distrital de Viana do Castelo do Partido Socialista, tendo sido eleito 

em 10 de março de 2018 para o segundo mandato. 

Desde maio de 2018, preside à Comissão Distrital de Proteção Civil do Distrito de Viana 

do Castelo. 

É, ainda, presidente do Conselho Regional do Norte, desde maio de 2018. 


