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Atribuição da Medalha de Honra Municipal 
- JÚLIO ALBERTO CARNEIRO PEREIRA - 

 
 
Júlio Alberto Carneiro Pereira nasceu em Montalegre corria o ano de 1953. E foi aqui que, no 

aconchego de uma família de labor, viveu a infância e se formou nas primeiras letras. 
Concluída esta primeiríssima etapa da sua formação, rumou, assim era moda na época, a essa 

grande e nobre escola que foi o Seminário de Vila Real, onde tantos ganharam balanço e inspiração 
para carreiras de sucesso. 

A passagem, ainda que fugaz, por tão austera e disciplinadora instituição não se ajustaria ao seu 
querer pelo que, rápido, regressou à casa-mãe, prosseguindo estudos nessa outra nobilíssima 
instituição que foi o Colégio de Montalegre. 

Concluiu o ensino secundário no Liceu de Chaves e rumou a Coimbra em cuja Faculdade de Direito 
se licenciou com a mais elevada classificação. 

 Desde então para cá foi um nunca mais parar na escalada do êxito: profissional, pessoal, social e 
institucional. 

Do seu rico e valiosíssimo trajeto consta um leque alargado de cargos só ao alcance dos maiores, dos 
melhores, daqueles que, pela sua valentia e esforço, alcançaram o patamar da excelência. 

Iniciou-se profissionalmente no exercício da função de Delegado de Procurador da República em 
Comarcas do Continente, Ilhas e Região Administrativa de Macau, onde concluiu o curso de Línguas e 
Cultura Chinesa pelo Instituto Politécnico de Macau e Universidade de Língua Cultural de Pequim. 
Concluiu, ainda, o Mestrado em Estudos Chineses pela Universidade de Aveiro, o que fez dele o 
primeiro português a dominar o Mandarim e a integrar a comitiva presidencial de Jorge Sampaio em 
todas as visitas oficiais à República Popular da China. 

Subiu a Procurador da República nas varas criminais do Porto e Tribunal Administrativo desta cidade. 
Ascendeu, posteriormente, a procurador Geral Adjunto e só parou no topo da pirâmide da Justiça 
como Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.  

A forma empenhada como abraçou a profissão e o mérito sempre evidenciado, alcandoraram-no ao 
exercício de altos cargos como foram os de Alto Comissário Adjunto contra a Corrupção e Ilegalidade 
Administrativa de Macau, Diretor Geral Adjunto do Serviço de Informações de Segurança, Diretor 
Geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Secretário Geral do Sistema de Informações da 
República Portuguesa. 

Os prestígios alcançados no exercício de tão relevantes funções mereceram-lhe os maiores louvores, 
distinções e condecorações de que se destaca: Medalha de Mérito – Grau Ouro – do Concelho da 
Maia, Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica, pelo Real Decreto 30/2016 e Despacho de autorização 
de aceitação do Presidente da República e Grã-Cruz da Ordem da Ordem do Infante D. Henrique por 
alvará de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 
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Do seu curriculum consta ainda um vasto conjunto de publicações, de participação em seminários ou 
conferências e a publicação de artigos em revistas especializadas das mais diversas dimensões do 
Direito e de que se destaca: 

 
- Comentário à Lei Penal Chinesa 
- Lei Penal da República Popular da China, uma abordagem histórico-política 
- Direito de Estrangeiros 
- Estratégias Anticorrupção na Região Ásia-Pacífico 
- Racismo e Crime 
- Direito à Imigração e Imigração com Direitos 
- A pena de morte da República Popular da China 
- O crime de Tráfico de pessoas 
- Segurança Interna, conceito e Terrorismo Global e exigências sem desafios 
- Cibersegurança – o papel do sistema de informação da República Portuguesa 
- Vigilância vídeo, interceção Preventiva de Comunicações e Contra Terrorismo 
- A realidade da Imigração legal e Ilegal em Portugal e participação em seminários e conferências – 

(publicados e não publicados) 
 
O curriculum valioso que ostenta, a par do trajeto brilhante percorrido e da categorizada 

competência evidenciada no exercício de altíssimas funções, são subida honra para o Sr. Conselheiro, 
para a sua família e também para a terra onde nasceu. 

Proponho, assim, no exercício das minhas competências, em meu nome e em representação do 
povo de Barroso, a atribuição da Medalha de Honra Municipal – ao Exmº Senhor Juiz Conselheiro Júlio 
Alberto Carneiro Pereira. 
 

 
Nota: Esta proposta foi aprovada em reunião do Executivo Municipal em 31 de maio de 2021, tendo 

sido aprovada por unanimidade. 
 

 
 

Montalegre, 11 maio 2021 
 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


