Victor Eugénio das Neves Carvalho
Nascido e criado na Lousã, nasceu a 08 de Novembro de 1982.
Lousã, terra onde sempre estudou, tendo cumprido a escolaridade
obrigatória e o ensino secundário nos estabelecimentos de ensino
público da Lousã.
Ingressou no ensino superior em 2001, ISCAC – Coimbra Business School,
no curso de Informática de Gestão, curso que frequentou entre 2001 e
2006 tendo entretanto ingressado no curso de Gestão de Empresas no
mesmo estabelecimento de ensino que frequentou entre 2006 e 2008.
Ainda em 2008 inicia a sua carreira profissional na área seguradora tendo
aberto escritório na Lousã onde desenvolve a atividade com maior
predominância, dedicando-se a todo o tipo de seguros bem como a
análises financeiras e crédito.
Surge em 2011 a necessidade de constituir empresa na área seguradora
altura em que é constituída a empresa Victor Neves Carvalho – Seguros,
Lda., sendo gestor da mesma desde então.
Em 2014 avança com a constituição de uma nova empresa, desta fez na
área da saúde, Dental Garden - Clínica Médica e Dentária, Lda., onde
detém participação no capital social tendo uma parte ativa na gestão
da empresa.
Desde cedo viu necessidade em participar na vida ativa do seu
concelho tendo desde 2005, tendo na altura 23 anos iniciado funções no
Conselho Directivo dos Baldios da Lousã na qualidade de Secretário
tendo sido entretanto reeleito Vice-presidente da Instituição função que
desempenha atualmente.
É ainda desde 2014 membro da Assembleia Geral do Clube Desportivo
Lousanense Presidindo à mesma desde 2016.
Politicamente iniciou o seu percurso na Assembleia Municipal da Lousã,
entre 2005 e 2009, tendo depois passado pela Assembleia de Freguesia
da Lousã, entre 2009 e 2013, entre 2013 e 2017 substituiu pontualmente o
Vereador do PSD Joaquim Lourenço na Câmara Municipal da Lousã.
Sendo hoje chamado a assumir em permanência, a Vereação na
Câmara Municipal da Lousã enquanto eleito pelo PSD.

