Nota Biográfica

Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva

“Todos são necessários ao futuro para continuar a nossa história comum. Vistos do
espaço somos um pequeno ponto, mas esse pequeno ponto marca a diferença”.
Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva, nascido em 1973, tem consolidado a sua carreira
profissional nas áreas da saúde e da cidadania ativa, consubstanciada na sua formação
superior em Gestão de Empresas, complementada com o Master Executive em Auditoria
e Controlo de Gestão, pela Universidade Católica Portuguesa.
Tendo iniciado a sua atividade profissional como Técnico Oficial de Contas de um
Gabinete de Contabilidade privado, durante sete anos, Rui Teixeira foi construindo o seu
percurso no setor público ao começar por exercer o cargo de Técnico Superior de
Contabilidade na Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, ao longo de quatro anos.
Entretanto, Rui Teixeira foi convidado a desempenhar funções de Assessor Parlamentar,
na Assembleia da República, entre 2007 e 2009, na área de Assuntos Económicos, Fiscais
e de Finanças Públicas, tendo prestado apoio à 5ª Comissão Parlamentar de Orçamento
e Finanças e à 6ª Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento
Regional.
Entre 2009 e 2010, tornou-se Auditor Interno na Unidade Local de Saúde do Ato Minho,
onde, posteriormente, em abril de 2010, viria a ocupar o cargo de Vice-Presidente, Vogal
Executivo do Conselho de Administração e Diretor Executivo do ACES do Alto Minho
(fevereiro 2012) da mesma entidade pública.
Sempre pronto a aceitar novos desafios, Rui Teixeira integrou o projeto do Partido
Socialista para a Câmara Municipal de Caminha, entre 2013 e 2017, assumindo a função
de vereador responsável pelos pelouros das Finanças, Fundos Comunitários, Obras
Públicas, Gestão de Património, Juventude e Desporto, e Contraordenações.

Em maio de 2017, regressou à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, agora como Vogal
Executivo do Conselho de Administração, com responsabilidades nas áreas Gestão
Financeira, Gestão de Sistemas de Informação, do Serviço Hoteleiro e Apoio Geral,
Serviço Farmacêutico e do Gabinete de Relações com o Poder Local.
Consciente da importância do associativismo local no desenvolvimento e dinamização
de qualquer território, Rui Teixeira também assumiu compromissos pessoais de
disponibilizar o seu know-how em prol do impulso da atividade de várias entidades do
concelho de Vila Nova de Cerveira, nomeadamente assumindo o cargo de Presidente do
Conselho Fiscal de um Lar de Bem Estar e Social, de Presidente da Mesa de Assembleia
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira e de Presidente da Mesa de
Assembleia Geral do Clube Desportivo de Cerveira.
O ano de 2021 marcou o regresso de Rui Teixeira à vida política ativa, ao aceitar liderar
o projeto de uma candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, pelo Partido
Socialista e que, a 26 de setembro desse ano, recolheu a maioria dos votos, com 50,83%,
tendo sido empossado como Presidente de Câmara no dia 16 de outubro.

