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○ Ensino Secundário no Colégio Valsassina 
○ Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa 
○ CEO da Companhia Comercial JAO 
○ Director da Residência Sénior Casa da Várzea 
○ Membro da Rede Social de Ansião 
○ Vogal da Direcção da Comunidade Islâmica de Lisboa 
○ Presidente do Gabinete de Assessoria Jurídica da CIL 
○ Professor da disciplina de Tajwid (Nível I, II) 
○ Coordenador do Memb. Dept do TiE – The Indus Enterpreneurship 
○ Candidato pelo CDS-PP à freguesia de St.ª Maria Maior 
○ Diretor do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação 
○ Consócio do Clube Grémio Literário 
○ Membro da Ayudh (Embracing the World - Amma) 
○ Conselho fiscal da Real Associação de Bombeiros Voluntários de Lisboa 
○ Missão Permanente de Portugal Junto da ONU 
○ Membro da Muslim Community of New York 
○ Summer School em Harvard 
○ Cronista na Rádio “E Deus criou o Mundo” 
○ Membro Rotary Club 
○ Presidente do Conselho Fiscal da Associação PIBHub (Portugal Índia Business Hub) 

Nasceu em Portugal, filho de famílias de origens indiana. 
A sua formação fez-se no Colégio Valsassina, continuando na Universidade Católica Portuguesa, onde cursa Direito. Inicia um 
projecto próprio na área da saúde, criando uma Residência Seniores com 60 camas, que trabalha em parceria com a Segurança 
Social e cuja expansão prevê a criação de uma Unidade de Cuidados Continuados, unidade essa que certifica, recebendo a 
distinção de pertencer, como único parceiro do sector privado, à rede social do Concelho de Ansião.  
Ao mesmo tempo, gere a companhia comercial da família JAO, cujo acrónimo Jamal Associates Organization, líder no retalho 
independente da representação de marcas de porcelanas e cristais (consolidando a já rede de boutiques Swarovski em Portugal e 
tornando-se distribuidor da Montblanc e Cartier para Angola, mercado onde conta com 7 boutiques). 

No plano Institucional, destaca-se o percurso na Comunidade Islâmica de Lisboa, onde inicia na Comissão Cultural, com diversas 
actividades nas áreas recreativas e cultural, passando depois para a Direcção da mesma e presidindo ao Gabinete jurídico que cria, 
trabalhando em regime “pró bono” que conta com a generosidade de 3 advogadas e que presta consultoria jurídica gratuita a 
milhares de associados. Leccionando a disciplina de Tajwid a crianças (regras de recitação do árabe corânico) e tendo formulado os 
pareceres que serviram de base para a criação do regime jurídico dos casamentos civis sob forma religiosa em Portugal e na Guiné 
(Bacai Sanha) torna-se assessor da comissão da liberdade religiosa. 

São várias as actividades desenvolvidas no plano do diálogo intercultural e religioso, entre as quais relevam: Charter For 
Compassion 2007 (reunião de 21 movimentos religiosos e não confessionais em torno do valor universal da compaixão), 1.ª Visita de 
SS Dalai Lama a uma Mesquita a nível Mundial, “Horizontes a várias escalas” (Melnet e EMN) e promoção da visita de altas figuras 
do Estado à Mesquita Central de Lisboa (Jorge Sampaio, Cavaco Silva, José Sócrates, Passos Coelho, Fernando Medina, Marcelo 
Rebelo de Sousa) e internacionais (Primeiro Ministro da Turquia, Sultão da Malásia) 

Em 2013 colabora no lançamento do Portugal Chapter do TiE (The Indus Enterpreneurship), maior organização de empreendedores 
a nível mundial e no ecossistema global (13.000 membros e 200 M USD de projectos aprovados) associação cuja missão é a de criar 
pontes entre empresários de origem indiana, fruto do movimento da diáspora e jovens empreendedores, uma espécie de “shark 
tank” que lança startups e que se opõe ao tradicional método de financiamento em banca, tornando-se, mais tarde, o responsável 
pelo Membership Dept. 

Nesse mesmo ano, concorre à Freguesia de Santa Maria Maior, junção de doze freguesias da Baixa Pombalina pelo CDS-PP 
integrado no movimento Sentir Lisboa e na Lista da UACAUDL, União da Associação de Comércio e Serviços para Presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral. 

Em 2014 torna-se assessor do Presidente do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação, onde hoje é diretor, organismo que a par com 
a Câmara de Comércio cria laços de amizade entre Portugal e o mundo árabe nos fóruns cultural, eduacional, económico.  

Já em 2015 é nomeado consultor jurídico da Ayudh Portugal (braço jovem da associação Embracing the World – Amma Portugal) e 
é convidado para consócio do Clube Grémio Literário. Co-organiza lá, o lançamento do livro do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, 
“Uma gestão das impossibilidades”. 
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Nesse mesmo ano, organiza a viagem da visita do Deputado da Assembleia Legislativa do Punjab, Dr. Charnjit Singh Atwal a Portugal e 
faz um programa televisivo na RTP África, explicando a realidade de um Português que professa a religião islâmica. 

Em 2016, é convidado para várias palestras em sociedades distintas em temas conexos com a religião e com negócios (Câmara de 
Comércio Portuguesa – Saudi Trade & Invest, Sociedade de Geografia – O islão e o Ocidente, Associação de Professores de Filosofia - 
A Guerra dos Mundos, Instituto Ciências Sociais – Identidade Social, Religião e Aparelhos de Estado na Grande Lisboa, Cruz Vermelha 
Portuguesa Escola Superior de Saúde – Prestação de Cuidados em Cenários de Guerra e Adversos) 

Integra os corpos sociais (Conselho Fiscal) da Real Associação de Bombeiros Voluntários de Lisboa, uma das mais antigas do Mundo, 
criada por carta régia e donde constam destacadas personalidades notáveis e relevantes da nossa sociedade. 

Já no ano de 2016, de Março a Julho, integra a Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas, um organismo da diplomacia 
portuguesa que trabalha em função das Nações Unidas, coadjuvando na candidatura do Eng.º Guterres, atual secretário-geral da ONU, 
tendo o privilégio de representar o país ao mais alto nível e participar nos jantares ofertados pelo Presidente Obama e por Bill de 
Blasio, Mayor de Nova Iorque. 

Torna-se membro da Muslim Community of New York e do Muslim Democratic Club of New York e do Yale Club of New York, por 
correspondência com o seu homólogo português. 

Para terminar 2016, realiza um Summer School em Harvard e é convidado para um programa semanal na Rádio Antena 1 “E Deus Criou 
o Mundo” rubrica na qual, com um colega judeu e católico esmiuçam aspectos da atualidade religiosa e que conta com cerca de 
20.000 ouvintes.Participa ainda em várias publicações periódicas com artigos de opinião e crónicas. 
 
Em 2017, torna-se membro do Rotary International.  
O Rotary International é a associação de Rotary Clubs do Mundo Inteiro. O Rotary é uma organização de líderes de negócios e 
profissionais, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões, através da Prova 
Quádrupla e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Rotary Club é definido como um clube de serviços à comunidade 
local e mundial sem fins lucrativos, filantrópico e social. 

Em Agosto de 2017, assume a Presidência do Conselho Fiscal do PIBHub (Portugal Índia Business Hub), organização que surge no 
seguimento da viagem de S. Ex.ª o PM à Índia e que promove elos entre Portugal e a Índia, no plano económico. Conta com 
empresários da diáspora e destacadas individualidades, no plano público e privado, designadamente Dr. Pedro Rebelo de Sousa (irmão 
do Presidente da República e que é Presidente da Assembleia Geral, Abdool Vakil (Chairman) e que é Presidente da Comunidade 
Islâmica de Lisboa e distinguido com o Pravasi Samman Award, Carim Jafar (Presidente da Fundação Aga Khan), Vasco de Mello, entre 
outros. 

Em Novembro de 2017, participa no Festival de Filosofia de Abrantes com uma comunicação intitulada “O islão no séc. XXI - Quo 
Vadis?” 
 
Em Março de 2018 assina o seu primeiro artigo para o Diário de Notícias, jornal de referência e 4.ª maior tiragem em Portugal e que se 
orgulha de ter como cronistas as pessoas mais influentes da sociedade portuguesa. 

É convidado para uma audiência com Sua Santidade, o Papa Francisco, no âmbito do programa de Rádio E Deus Criou o Mundo, 
precedido de uma visita à Grande Mesquita de Roma e de uma palestra na Pontifícia Universidade da Santa Cruz. 
https://www.facebook.com/okdjamal/videos/10156095495055240/?t=0 

Em Maio, concede uma entrevista especial, considerando a sua condição de descendente de imigrantes, para a revista Escolhas, 
propriedade do ACM - Alto Comissariado para as Migrações, I.P - organismo que funciona sob a tutela da Presidência do Conselho de 
Ministros  

Em Junho de 2018, é manchete do Jornal Observador, dando uma entrevista intitulada “Faz falta liderança no Islão” 

Em Outubro ruma novamente a solo americano, como convidado de honra do governo norte americano, no âmbito de um programa 
intitulado IVLP - International Visitors Leadership Program, cujo tema é o Interfaith Meeting Dialogue - programa este que contou com a 
participação do Eng.º Guterres, numa das suas primeiríssimas edições. 

https://www.facebook.com/okdjamal/videos/10156095495055240/?t=0
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Com o Sumo Pontífice Com o Mayor de NY, Bill de Blasio Com o SG da ONU, Eng.º Guterres

Com o PR, Marcelo Rebelo de Sousa Com o Patriarca de Lisboa e o Núncio Apostólico Com o PM António Costa

Several Articles and Interviews 
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https://www.facebook.com/okdjamal 

http://loja.jao.pt/index.php?id_cms=8&controller=cms&id_lang=7 

www.casadavarzea.pt 

http://www.cm-ansiao.pt/index.php/areas-de-atividade/63/988-composicao-do-clasan-conselho-local-de-acao-social-de-ansiao 

http://www.luso-arabe.org/ 

www.tie.pt 
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http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1705825f-0932-4a1e-866e-c728d3dee695&analises=1 
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www.rotaryportugal.pt 
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