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João Marrana, Moncorvense e Transmontano. Pai de 4 filhos. Iniciou a atividade profissional 
em 1985 como monitor de tempos livres no “Olipadó” da pastoral dos ciganos de Lisboa. 
Dirigiu a associação European Playwork Association (E.P.A.), onde organizou Intercâmbio 
Europeus e Intercontinentais de jovens de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, 
Colômbia, Peru e Brasil e integrou o grupo de formadores do Conselho Europeu de Juventude 
em Estrasburgo. Em 1990 iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa (CML) no Pelouro de 
Ação Social, onde coordenou a Equipa de Animação Sociocultural tendo levado a cabo vários 
programa como “Lisboa Diferente”, “Sol de Outono”, “Praia Campo”, “Praia Campo Sénior”, 
entre outros. Foi assessor em várias vereações da CML e em 2012 integra a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML), para coordenar o “Intergerações”, um Programa de 
diagnóstico da realidade social dos idosos em isolamento social na cidade de Lisboa. 
Posteriormente assume a coordenação do NPISA -Núcleo de Apoio e Intervenção com as 
Pessoas em Situação de Sem Abrigo. Entre 2017 e 2020 assume funções de assessor da 
administração da SCML e integra o grupo de trabalho para a criação das Fast Track Cities em 
Portugal, por nomeação do Sr. Secretário de Estado da saúde. Foi Vice-Presidente do 
Conselho de Administração da Fundação do Desporto. É membro do Conselho Consultivo do 
Instituto de Desenvolvimento Social, Membro do Conselho Consultivo do Fórum da Saúde 
para o século XXI e do Comité Técnico Científico da Academia Fórum da Saúde, desde a sua 
fundação. Atualmente desempenha funções de Assessor da Vereadora Dr.ª Sofia Athayde, 
com os Pelouros dos Direitos Humanos e Sociais, Educação, Juventude e Saúde. 

João Marrana, Moncorvense, in the region of Trás os Montes. Father of 4 children. He began 
his professional activity in 1985 as a recreational supervisor in the "Olipadó" of the Lisbon 
Gypsy Pastoral. He directed the European Playwork Association (E.P.A.), where he organised 
European and intercontinental exchanges of young people from countries such as Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Colombia, Peru and Brazil, and was part of the group of trainers of the 
European Youth Council in Strasbourg. in 1990, he started working in the Lisbon City Hall 
(CML) in the Social Action Department, where he coordinated the Social-Cultural Animation 
Team and implemented several programmes such as "Lisboa Diferente", "Sol de Outono", 
"Praia Campo", "Praia Campo Senior" and others. He was a consultant in several councils of 
CML and in 2012 joins the Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) to coordinate 
"Intergerações", a programme to diagnose the social reality of older people in social isolation 
in the city of Lisbon. Later, it took over the coordination of NPISA -Núcleo de Apoio e 
Intervenção com as Pessoas em Situação de Homeless. Between 2017 and 2020, he assumes 
the role of Advisor in the Board of Directors of SCML and is part of the Working Group for the 
Creation of Fast Track Cities in Portugal, appointed by the Secretary of State for Health. He 
was vice-chairman of the Board of Directors of the Sports Foundation. He is a member of the 
Advisory Board of the Institute of Social Development, a member of the Advisory Board of the 



Health Forum for the 21st Century and a member of the Scientific and Technical Committee of 
the Academy of the Health Forum, since its creation. He is currently an advisor to 
Councilwoman Dr. Sofia Athayde in the areas of human and social rights, education, youth 
and health. 


