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PORTUGAL – A ESCOLHA PERFEITA

•Nação mais antiga da Península Ibérica / Europa.

•População de 11 milhões.

•Parte da UE – social e politicamente muito estável.

•Lisboa – capital do país e a maior cidade.  

•Posição geoestratégica singular. 

•Ligação com o Atlântico, Mediterrâneo, África e Continente Americano.

•Língua portuguesa – mais de 250 milhões de pessoas em 4 continentes.

•Boa infraestrutura– Energia, Transporte, Água, Portos, TIC, Tecnologia e Talento.

•Aeroporto internacional - Lisboa para UE, EUA, Brasil, ME & África

• Porto marítimo Lisboa, Leixões e Sines.



PORTUGAL - A ESCOLHA PERFEITA

•Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) estável.

•Desemprego caiu pela metade nos últimos quatro anos.

•IDE – manteve-se alto.

•2019 também foi um marco – superávite 0,2% do PIB – primeira vez desde
1974.

•3º lugar no Índice de Paz Global.

•Forte em inovações no painel de avaliação da União Europeia 2020.

•Considerado pela Forbes o melhor destino para viver depois da pandemia.

•Destino atrativo para investimentos imobiliários internacionais.



LISBOA – A CAPITAL

•A área urbana de Lisboa estende-se para além dos limites administrativos da 
capital, com uma população de cerca de 3 milhões de pessoas. 

•10ª área urbana mais populosa da União Europeia. 

•Uma das regiões europeias mais desenvolvidas com um PIB per capita superior a 
90% da média da União Europeia. 

•Líder em Arte, Cultura, Demografia, Criação de Riqueza, Ensino Superior e P&D. 

•Massa crítica de recursos humanos qualificados, com competências em alta 
tecnologia, linguísticas e uma visão internacional. 

•Força motriz da economia nacional com importantes centros de decisão 
económica.



SETÚBAL – UMA ESCOLHA SÓLIDA

• Uma parte da área de Lisboa – Setúbal está localizada 48km a 
sul de Lisboa e 58km do principal aeroporto internacional. 

• População de 150 mil pessoas. 

• Historicamente, desempenhou um papel fundamental no 
sistema urbano da Área Metropolitana de Lisboa. 

• Tradição forte e foco em mercados internacionais.

• Cluster da indústria automóvel consolidado e em
desenvolvimento. 

• Investimento estrangeiro direto (IED) em aeronáutica e outras 
indústrias de alta tecnologia. 



VISÃO

Espaço urbano de grande qualidade urbanística e ambiental, integrado no contexto territorial, económico e de I&D da cidade
de Setúbal e da Área Metropolitana de Lisboa.

Polo de inovação e desenvolvimento funcionando como uma alavanca de internacionalização, desenvolvimento social,
económico e urbano.

Visão estratégica definida pela integração de 4 agendas temáticas: neutralidade carbónica, resiliência às mudanças climáticas,
promoção da biodiversidade, inclusão e diversidade social.



CONCEITO

CINCO PILARES

• Recursos Humanos

• Ecossistema

• Infraestrutura

• Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC)

• Parque imobiliário



CONCEITO

CONSTRUIR UMA CIDADE DO CONHECIMENTO, ECOLÓGICA E 
SAUDÁVEL 

Recursos humanos - Massa crítica de pessoas envolvidas em atividades de pesquisa, indústrias avançada e serviços, que facilite o
desenvolvimento de um ambiente económico cooperativo e competitivo.

Ecossistema - Criação de uma relação sinérgica entre pessoas, empresas e o espaço envolvente que potencie a inovação social, o
bem estar da população e o progresso da região.

Infraestruturas - Assegurar a existência de uma rede de infraestruturas que promova a eficiência energética, a mobilidade 
sustentável, a economia circular, a continuidade ecológica e o bem-estar dos cidadãos, adaptando-se com flexibilidade aos novos 
paradigmas do século XXI.



CONCEITO

TIC – Introdução de tecnologias avançadas para o desenvolvimento do conhecimento, de novos produtos e modelos sustentáveis de
criação de valor.

Imobiliário - Planeamento urbano no qual a relação harmoniosa entre as estruturas ecológicas e os espaços construídos
promovem a inclusão o bem-estar e a criatividade.



ÁREA DE INTERVENÇÃO

Território com cerca de 180 hectares, localizado na 

freguesia de Setúbal (São Sebastião), no setor 

nascente da cidade.

Está inserido numa malha urbana consolidada, mas 

ainda com características agroflorestais na qual 

predominam as pastagens e os matos, com a 

ocorrência descontinua de manchas de sobreiro e 

pinheiro manso e algumas edificações dispersas.



PROJETO

Desenvolvimento de clusters para potenciar o 

desenvolvimento da região, ligando estrategicamente os seus 

campos de desenvolvimento através de uma prestação 

eficiente de infraestruturas e serviços urbanos inovadores.

Vantagens:

• Infraestruturas e serviços urbanos integrados;

• Atractibilidade de investimento  e talento internacional;

• Governação colaborativa e participativa;

• Desenvolvimento sustentável e inclusivo da região;

• Melhor proteção ambiental.

A nova cidade vai tornar-se num centro de inovação 

tecnológica de referência mundial, preparar o capital humano 

do futuro, captar talentos de classe global e fomentar um 

ecossistema de inovação que estimule o empreendedorismo e 

a partilha do conhecimento. 

CLUSTERS



• Contempla a construção em duas fases:

1ª FASE – 300 mil m2 - 54% Tecnologia, Ciência e negócios - 46% 

Uso comunitário.

2ª FASE – 200 mil m2 - Reforço da Ciência e Negócios

- Portfólio de habitação e serviços.

PRIMEIRA FASE – 300 mil m2

PROJETO



COVID NA UE

• Portugal oferece um vasto leque de apoios ao investimento privado, nomeadamente, benefícios e 
incentivos fiscais cofinanciados pela UE. Regra geral, esses incentivos são revistos anualmente.

• A crise desencadeada pela Covid-19 levou a UE a aplicar pacote financeiro de 1 824,3 milhares de milhões de euros.

• Next Generation EU – novo financiamento para 2021-2024

• Reforço do orçamento da EU para 2021 – 2027

• O objetivo do plano de recuperação para a Europa é de dar um impulso adicional ao investimento, inovação e 
criação de emprego apoiando quatro grandes áreas:

• Infraestrutura sustentável;

• Pesquisa;

• Inovação;

• Digitalização.

• Portugal irá receber cerca de 50 mil milhões de euros  de investimento da União Europeia. 



GRUPO PITRODA

SAM PITRODA

CHAIRMAN, PITRODA GROUP

OAKBROOK, ILLINOIS 60523. USA.

Mr. Sam Pitroda is an internationally respected development thinker,

policy maker, telecom inventor and entrepreneur who has spent over

55 years in Information and Communication Technology and related

developments. Credited with having laid the foundation of India’s

Technology and Telecommunications revolution in the 1980s Mr.

Pitroda has been a leading campaigner to help bridge the global digital

divide. In mid 1990s He founded Worldtel in London and invented

mobile wallet in 1996 and set up C-SAM Inc. acquired by Master Card in

2013.From 2005 -2014 Mr. Pitroda was chairman of India’s National

Knowledge Commission and Advisor to the Prime minister of India with

the rank of a cabinet minister. He was also Chairman of the National

Innovation Council, Smart grid task force, Railway modernization and

Public broadcast reforms. At present he is founder, investor and

chairman of six start ups and several non profit foundations. Mr.

Pitroda holds over 100 patents and has published and lectured

extensively in US, Europe, India and Latin America. His biography was

published in 1992 and his autobiography “ Dreaming Big” was

published by Penguin in 2015.

SAM PITRODA

CHAIRMAN, PITRODA GROUP

Sam Pitroda, empresário respeitado internacionalmente, especialista na área do

desenvolvimento urbano, decisor político e empreendedor, nomeadamente no setor das

telecomunicações, está envolvido há mais de 55 anos nas Tecnologias da Informação e

Comunicação e áreas associadas.

Responsável pelo lançamento das bases da revolução indiana de tecnologia e

telecomunicações ocorrida na década de 80, Sam Pitroda tem sido um dos agentes mais

empenhados na redução do fosso digital global. Em meados dos anos 90, fundou a

Worldtel, em Londres, Inglaterra, inventou a carteira móvel, em 1996, e criou a C-SAM Inc.,

adquirida pela Master Card em 2013.

De 2005 a 2015, Sam Pitroda presidiu à Comissão Nacional de Conhecimento, da Índia, e

foi conselheiro do primeiro-ministro indiano, órgão com estatuto de ministério. A

presidência do Conselho Nacional de Inovação foi outro cargo que exerceu, assim como a

coordenação do grupo de trabalho da rede inteligente, da modernização ferroviária e das

reformas de radiodifusão pública.

Atualmente, é fundador, investidor e presidente de seis start-ups e várias fundações sem

fins lucrativos. Sam Pitroda detém mais de 100 patentes, publicou várias obras e deu

inúmeras palestras nos Estados Unidos da América, Europa, Índia e América Latina. A sua

biografia foi publicada em 1992 e a sua autobiografia “Dreaming Big” foi publicada pela

Penguin em 2015.



EQUIPA

ABDOOL KARIM VAKIL GUSTAVO MIEDZIR

CHAIRMAN, PITRODA GROUP PORTUGAL PRESIDENT, PITRODA GROUP PORTUGAL

Born  in  Mozambique,  Abdool  Vakil,  graduated in Finance He graduated in Sociology from the University of Buenos

from  the  Institute  of  Economic   and  Financial Sciences Aires (UBA), where he began his professional experience
(presently ISEG), at Universidade Técnica de Lisboa, where as a teacher in the fields of Sociology and Political

he taught mathematics. Sciences. He collaborated in political consultancy, being
responsible for the political surveys area.

Recognized for his entrepreneurship, he built a career in
the private and public sector having excelled in banking. In  Portugal,  he  was  responsible  for  strategic planning

His experience consists of Banco de Portugal, Ministry of in an advertising agency, and co-responsible for the

Finance, the management ofManufacturersHanover Limited management of the Euro´s Cup 2004 official   rights and

(now JP Morgan Chase) in London, and the directorship of merchandising.  

Banco Nacional Ultramarino in the British capital.
Gustavo’s professional career also included launching

Founder of Gemini Financial Services, Abdool held the and repositioning prestigious international brands.
position of Executive Vice President. In the early ‘90s,
created Banco Efisa where he was Charmain and CEO until In the last few years, Gustavo’s professional career has

the end of 2009. focused on consulting, namely in the areas of marketing,
international  sourcing  /  procurement,  the development

Abdool  was  the  main  financial  adviser  to Macau Airport of international partnerships as well as in the production

Company in financing for the Macau International Airport. areas of photovoltaic energy, infrastructure management

Additionally,  the extensive involvement in project financing and public lighting.  

in Portugal, for companies like TAP, EDP, GALP, CP, Metro
Lisboa, RTP, among others, can be highlighted. He dedicates part of his time to research projects suchas

“Calão na Cidade de Lisboa” and “Training in Attentional

Furthermore,  Abdool  Vakil  was  co-founder and chairman and  Psychological  Skills  for  Sailing  High Performance

of  the   Bank   of  West   Africa   (BAO),  chairman  of the Athletes”. Passionate about sport, Gustavo collaborates

Turkish-Portuguese  Business Council, and member of the regularly with Clube Naval de Cascais.  

management of the Chamber of Commerce Portugal-India,
among others.

Awarded with several distinctions in countries like Portugal
and India, Abdool Vakil co-founded the Islamic Community
of Lisbon, which he chaired until July 2020. He is now its
Honorary President.

ABDOOL KARIM VAKIL

CHAIRMAN, PITRODAGROUP PORTUGAL

Nascido em Moçambique, Abdool Vakil, licenciou-se em Finanças no
Instituto de Ciências Económicas e Financeiras (agora ISEG), da
Universidade Técnica Lisboa, onde lecionou matemática. Reconhecido
pelo seu empreendedorismo, fez carreira no setor privado e público
tendo-se destacado na banca. Passou pelo Banco de Portugal e
Ministério das Finanças, pela administração da Manufacturers Hanover
Limited (agora JP Morgan Chase) em Londres, assim como pela direção
do Banco Nacional Ultramarino na capital britânica.

Foi fundador da Gemini Financial Services onde ocupava o cargo de Vice-
Presidente Executivo. No início dos anos 90 criou o Banco Efisa onde foi
o Charmain e CEO até 2009. Dos diversos projetos onde esteve envolvido
destacam-se a coliderança da gestão da emissão de obrigações do
escudo português para o Banco Europeu de Investimento e para o
WorldBank, IFC, IADB, ECSC e Eurofima a concessão da segunda travessia
do Tejo, o programa de concessão das estradas de Portugal.

Foi também o principal conselheiro financeiro para a Macau Airport
Company no financiamento para o Aeroporto internacional de Macau.
Além destes, pode-se destacar o envolvimento extenso no
financiamento de projetos em Portugal onde se incluem empresas como
a TAP, EDP, GALP, CP, Metro Lisboa, RTP entre outros.

Abdool Vakil foi também cofundador e chairman do Banco de África
Ocidental (BAO), chairman do Turkish-Portuguese Business Council,
membro da Curricula Council of Portuguese Economist Association,
membro da administração da Câmara de Comércio Portugal-Índia, entre
outros.

Agraciado com diversas distinções em países como Portugal e Índia,
Abdool Vakil cofundou a Comunidade Islâmica de Lisboa, a qual presidiu
até julho deste 2020, sendo agora o seu Presidente Honorário.

GUSTAVO MIEDZIR

PRESIDENTE, PITRODA GROUP PORTUGAL

Licenciou-se em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires (UBA), onde
iniciou a sua experiência profissional como docente nas cadeiras de
Sociologia e Ciências Políticas. Colaborou em consultoria política, sendo
responsável pela área das sondagens.

Em Portugal, foi responsável pelo planeamento estratégico em agência de
publicidade e corresponsável pela Gestão do Merchandising oficial do
Campeonato Europeu de Futebol Euro2004.

Nos últimos anos, o percurso profissional do Gustavo, centrou-se na
consultoria, nomeadamente, nas áreas de marketing, do Sourcing /
Procurement internacional, no desenvolvimento de parcerias internacionais
bem como nas áreas de produção de energia fotovoltaica, gestão de
infraestruturas e iluminação pública.

O percurso profissional de Gustavo passou também pelas áreas de
lançamento e reposicionamento de marcas internacionais de prestígio.
Dedica parte do seu tempo a projetos de investigação como o “Calão na
Cidade de Lisboa” e “Treino de Competências Atencionais e Psicológicas
para Atletas de Alto Rendimento na Vela Ligeira”. Apaixonado pelo
desporto, Gustavo colabora regularmente com o Clube Naval de Cascais.



LUÍS JORGE BRUNO SOARES CÂNDIDA PEIXOTO
URBANIST ARCHITECT ECONOMIST

Born in Aveiro in 1941.Member of the Order of Architects, Cândida Peixoto was born in Oporto and graduated in
the College of Urban Architects and the AD URBEM Economics   from   Institute   of   Economics   and Financial
Association. sciences  at “Universidade  Técnica  de Lisboa”,  where she
He has been working  in territorial  and urban planning since taught taxand accounting in the “ Real Estate - management
1970,havingdirected theimplementation of MunicipalMaster
Plans (Lisbon, Évora, Faro, Olhão, Moita, Figueira da Foz). and evaluation” pós-graduation course.

He participated in the direction and coordination of Strategic During 10 Years she assisted several industry Associations

Plans for several cities in Portugal (Lisbon, Aveiro, Coimbra, and Confederation in the area of management. In this
Faro  / Olhão)  and,  as  a consultant  for  urban studies, in function  she  led  industry  representation  by  the different
Brazil (Fortaleza, Maceió, Juiz de Fora and Belo Horizonte), departments and ministers of the government and by the
Mexico (Ciudad Juarez),Spain (San Sebastian, Mallorca and European Union. She also coordinated industry investment
Vega  de Granada), and Cape  Verde  (EROT  de Santiago, projects to submit to either Portuguese or EU institutions to
Santo Antão and Fogo). Collaborated on projects in Angola, obtain funding. She was a recognized teacher in the areas of
Guinea-Bissau and East Timor. accounting and tax matters.

He participated, as a specialist, in the National Economic
and Social Development Plan - 2000/2006, in the Strategic Cândida  joined  KPMG  in  1990  and  was  invited  to the

Plan  for  the  Region  of  Lisbon  and  the  Tagus Valley, in partnership in 1997. During 15 years she led a team of
the Regional Planning Plans for the Metropolitan Area of 25/30 professionals of Audit and Tax mainly in the areasof
Lisbon and in the West and Tagus Valley and in the Plan Real Estate and Hospitality, industry and financial services
Development  Strategy  for  the  Setúbal  Peninsula for the essentially to international clients.  
Association of Municipalities.

Cândida is currently a non executive member of the board
He   he was  a consultant,  with  functions to coordinate the of a medium bank .
implementation of the Master Plan for the City of Lisbon  
(1999 - 2004) and consultant to the General Directorate
of Land Transport for the National Logistics Development She is a recognized advisor in the areas of accounting and

Program. tax and is currently working with some German companies.

He was coordinator of the Tourist Planning Plan for the  
Autonomous Region of Madeira.

He is President of the General Assembly of the College of  
Urban Architects of the Order ofArchitects.
He was awarded the rank of Grand Officer of the Order of  
Merit in 2005.

EQUIPA

LUÍS JORGE BRUNO SOARES

ARQUITETO URBANISTA

Concluiu o curso de Arquitetura na ESBAL em 1965. Trabalha em
planeamento territorial e urbano desde 1970 tendo dirigido a
realização de Planos Diretores Municipais (Lisboa, Évora, Faro,
Olhão, Moita, Figueira da Foz), Planos de Ordenamento da Orla
Costeira (Sines-Burgau, Burgau-Vilamoura, Costa Norte da Madeira),
Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, nomeadamente para
Áreas de Desenvolvimento Turístico.

Participou na direção e coordenação de Planos Estratégicos para
várias cidades em Portugal (Lisboa, Aveiro, Coimbra, Faro/Olhão) e,
como consultor de estudos urbanísticos, no Brasil (Fortaleza,
Maceió, Juiz de Fora e Belo Horizonte), México (Ciudad Juarez),
Espanha (San Sebastian, Maiorca e Vega de Granada e Cabo Verde
(EROT). Foi co-autor da “Redaccio de Critéris para el Plan Especial
Territorial de Mallorca” para o Consell Insular de Mallorca.

Participou, como especialista, no Plano Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social – 2000/2006, no Plano
Estratégico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, nos Planos Regionais
de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa, e do Oeste e
Vale do Tejo, e foi consultor da Direcção Geral de Transportes
Terrestre para o Programa Nacional de Desenvolvimento da
Logística.

Foi coordenador do Plano de Ordenamento Turístico da Região
Autónoma da Madeira. Coordenou o Plano Geral de Espaço Público
da Frente Tejo, entre o Cais do Sodré e Santa Apolónia, e é autor do
Projeto de Remodelação da Praça do Comércio (Terreiro do Paço).

Participou, como especialista da área de Ordenamento do Território
e Urbanismo, em diversos congressos, seminários e conferências,
em grupos de trabalho para preparação de legislação,
nomeadamente a Lei de Solos de 1976, o Decreto Lei 380/99, na
revisão da Lei de Solos (2010), e em cursos e acções de formação.

Entre 1989 e 2003, foi sócio e diretor técnico da Risco-Planeamento.
Com António Fonseca Ferreira e Arnaldo Flemming fundou, em
1984, a revista Sociedade e Território. Foi agraciado com a Ordem
do Mérito, Grande Oficial, em 2005.

CÂNDIDAPEIXOTO

ECONOMISTA

Licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG) na Universidade Técnica de Lisboa. Aqui, foi
professora no curso de pós-graduação em Gestão e Avaliação
Imobiliária.

Durante 10 anos, assessorou diversas Associações industriais e a
respetiva Confederação na área da gestão/fiscalidade. Nessa
função, apoiou e representou a indústria em diversos projetos
junto das entidades públicas e, em colaboração com a Direção
Geral da Indústria, junto da Comissão Europeia. Foi monitora em
cursos de formação profissional nas áreas de contabilidade e de
fiscalidade.

Cândida ingressou na KPMG em 1990 e foi convidada para sócia da
sociedade em 1997. Durante 15 anos, liderou uma equipa de 25/30
profissionais na área de Fiscalidade/Auditoria principalmente nos
setores da indústria, imobiliária e financeira e maioritariamente
para clientes internacionais. Neste período participou em diversas
Conferências e Seminários como oradora e escreveu vários artigos
técnicos principalmente para revistas internacionais.

Atualmente continua a desenvolver a sua atividade de consultoria
e é membro do Conselho de Administração de um banco.



JORGE LOURENÇO FERNANDA PAULA OLIVEIRA
ENGINEER URBAN PLANNIG LAWYER

Jorge   Lourenço   has   been   recognized    as  a  take-charge Fernanda Paula Oliveira completed her Law Degree in
entrepreneurial executive with over 20 years experience in 1990, her Master’s Degree in Legal and Political Sciences
the   multiple   industry   sectors including: telecommunications, in 1996 and her Doctorate (Phd) also in Legal and Political
Information technology,aerospace, power engineering, renewable Sciences in 2010 at the Faculty of Law of Coimbra
& alternative energy. He has over 17 years’ experience in the University. Develops her work as a Lecturer and Researcher
international markets of Europe, Asia, Africa and North America at the Legal Institute of Faculty of Law/ Coimbra University
and  has  demonstrated  proven  skills  in  executive  and senior and other Research Centres and Institutes and as a Sientific
management of sales driven organization.He has been recognized coordinator of scientific and academic events, being also a
asa skilled engineer andhasbroadexperience in the management mentor of master and doctoral thesis.  
of mission critical projects as well as corporate strategic and
tactical planning. Jorge is a confident, sounddecision-maker with Teaches    at   post-graduate   and   training   courses  and
strong leadership qualities and highly effective problem solving workshops  and  participates  in conferences  and seminars
skills. He has exceptional skills in building a winning team and a in Portugal  and  abroad.  Participates  in  research groups
cohesive organization and is a person of high moral standards, and multidisciplinary project teams in diversified areas such
strong ethics, honesty and integrity. as  administrative  law,  urban  planning,  land  planning and
In is short career, he already won the European Challenge Legrand, environment law, among others, participates in legislative
as and manager several project as: awards the CATV project on projects and provides advice onthe same subjects. Has been
EXPO 98 in Lisbon, the 1st project of Portugal with the European integrating juries of public tenders and helding management
Special Agency, the 1st Fiber to the home projet in Portugal, the 1st positions  in academic  institutions.  Is a member of editorial
Fiber to the home projet in Spain, and in Angola: boards, coordinator of publications and author of several
He had design,  build and commission  the wireless  network for the works and scientific articles.
Angolan Army in all country. Project start in 2008 and finished in 2010.
Founding partner and CEO of Unitelco one of the largest
Portuguese companies in telecommunications engineering and
UENERGY until 2011. He had Managed several projects in Angola,
Spain, Portugal and the Middle East in collaboration with
UTStarcom, one of the largest engineering company of the world in
telecommunications.
In the last 9 years he had create and develop an engineering  
company FIRSTRULE, signed contracts to design, built and operate  
more that 175 Solar Power Plants in Portugal with a SPV created  by
FIRSTRULE, Orangeways. FIRSTRULE has a strong partnership  with a 
Chinese Company, SUNTECH, Leader on the sector solar.  Member 
Approved of:
MILITARY - NATO Confidential  
MILITARY - NATIONALConfidential
ESA - European Space Agency - ESABD No.:50160  
Anacom – Portuguese Regulator

EQUIPA

FERNANDA PAULAOLIVEIRA

ADOVGADA DE PLANEAMENTO URBANO

É doutorada em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de
Coimbra e professora da Faculdade de Direito desta Universidade
e trabalha nas áreas de direito público, direito do urbanismo e

direito do urbanismo. Participa com frequência em cursos de pós-
graduação, ações de formação, workshops, colóquios, seminários,
jornadas e conferências organizados pelos mais variados
organismos públicos e privados, quer a nível nacional, quer a
nível internacional.

Em matéria de planeamento tem integrando equipas de trabalho,

ou colaborando a título individual, em projetos relacionados com
a elaboração e revisão dos mais variados instrumentos de gestão
territorial, promovidos por instituições governamentais e
camarárias.

Fez parte, entre outras, da Comissão nomeada para a Revisão da

Lei dos Solos (2011) e do grupo de trabalho que elaborou o
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial) (1997). Também colaborou
com a Direção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (entre agosto e novembro de 2009) na
elaboração do Guia dos Contratos para Planeamento e nos
Estudos de Enquadramento para a Revisão da Lei dos Solos

[Relatório Análise da Relação da Lei dos Solos com o Sistema de
Gestão Territorial, (2010)].

É Investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra. Faz parte do Conselho Coordenador da
Revista do Centro de Estudos do Ordenamento, do Urbanismo e
do Ambiente (CEDOUA). Destaca-se, ainda, como autora de um

vasto leque de publicações e artigos.
.

JORGE LOURENÇO  

ENGENHEIRO

Jorge Lourenço, reconhecido como um executivo empreendedor com

mais de 20 anos de experiência em vários setores da indústria, incluindo:

telecomunicações, tecnologias de informação, aeroespacial, eficiência

energética e energias renováveis. Tem mais de 17 anos de experiência nos

mercados internacionais como Europa, Ásia, África e América do Norte.

Tem vindo a demonstrar as suas habilidades em gestão executiva e sénior

em organização de vendas. O Jorge também tem sido reconhecido como

um engenheiro qualificado e com experiência na gestão de projetos

complexos, bem como no planeamento estratégico. É uma pessoa capaz

de tomar decisões seguras, tem fortes capacidades de liderança e

habilidade para resolver problemas com eficácia.

Na sua carreira académica e profissional, venceu o “European Challenge

Legrand”, foi gestor de vários projetos de referência, tais como: CATV na

EXPO 98 em Lisboa, o 1º projeto de Portugal com a Agência Espacial

Europeia, o 1º projeto FTTH em Portugal, o 1.º projeto FTTH em Espanha e

em Angola, fez parte do desenvolvimento da rede wireless para o exército

angolano em todo o país, tendo participado ativamente na sua

implementação.

Jorge é sócio fundador e CEO da Unitelco, uma das maiores empresas

portuguesas de engenharia de telecomunicações e da UENERGY (até

2011). Geriu vários projetos em Angola, Portugal, Espanha e Médio

Oriente em colaboração com a UTStarcom, uma das maiores empresas do

mundo em engenharia de telecomunicações.

Nos últimos 9 anos, criou e desenvolveu a FIRSTRULE, uma empresa de

engenharia player no sector de gestão de infraestruturas aptas ao

alojamento de redes de comunicação, bem como na produção de energia

solar fotovoltaica, tendo já construído mais de 200 centrais solares em

Portugal, operando através do veículo de investimento que a FIRSTRULE,

criou e participa, Orangeways em mais de 175 Centrais Solares na

Produção Distribuída em Portugal.



HELENA MARQUES AND CARLOS LOPES SERGIO BARROSO
REAL ESTATE URBANIST

The  history  of HCJF  must  be associated  with  that of its Sergio Barroso is a geographer and urbanist, Ms in urban
founders and managers, Helena Marques and Carlos Lopes. and regional planning, and specialist in the areas of land use
In the early 80s, still as university students, in Management planning, adaptation to climate change, urban and regional
and Engineering, respectively, they began to work inthe real strategic  planning,  and  public  policy  evaluation.  He’s the
estate sector, where they quickly rose to leadership positions Director of the Centre for Urban and Regional Studies and  in 
the companies where they worked.
Inthemiddle 80s, they setuptheir first company,Empresinter, Development,  since  2001.  Has  extensive  experience  in

which they managed with great success until 2013, when it planning, and developed more than 60 plans for national,

was sold to a Luxembourg group. regional, and local governments. Healso haslong experience

Following  the  sale  of  Empresinter,  Helena Marques and evaluating projects, programs, and policies, specifically in the

Carlos Lopes set up HCJF,which provides the same services European Cohesion Policy context.  

to the real estate sector.
HM and CL for almost 40 years of activity have had
numerous interventions in the real estate sector, divided into
2 specific areas:

1 - The sale of buildings.
In this sector HM and CL went far beyond normal job of
mediator.
They focused their services exclusively to the professional
sector, promotion and construction companies, and much
more than sales, offered to these companies all the services
of an outsourcing sales department.

2 - The development of large projects
With interaction with international investors, they added
successes intervening in some of the largest and most
relevant projects in the country.
HCJF - Negócios Imobiliários, Lda.

EQUIPA

HELENA MARQUES ANDCARLOS  LOPES

CONSULTORES IMOBILIÁRIOS

A história da HCJF deve estar associada à dos seus
fundadores e gestores, Helena Marques e Carlos Lopes. No
início dos anos 80, ainda como estudantes universitários
em Gestão e Engenharia, começaram a trabalhar no setor
imobiliário onde rapidamente cresceram e chegaram a
cargos de liderança nas empresas onde trabalhavam.

Em meados dos anos 80, fundaram a sua primeira empresa,
a Empresinter, que geriram com grande sucesso até 2013,
altura em que foi vendida a um grupo de Luxemburgo.
Depois da venda da Empresinter, Helena Marques e Carlos
Lopes construíram a HCJF, que presta os mesmos serviços
no setor imobiliário.

Com quase 40 anos de atividade, Helena e Carlos têm tido
inúmeras intervenções no setor imobiliário, divididas em 2
áreas específicas:

1- Venda de imóveis - neste setor, Helena e Carlos foram
muito além do trabalho normal de mediador. Focaram-se
os serviços exclusivamente ao setor profissional, empresas
de construção e de promoção, e muito mais do que vendas,
ofereceram a essas empresas todos os serviços de um
departamento de terceirização de vendas.

2 - Desenvolvimento de grandes projetos - interagindo com
investidores internacionais, conseguiram sucesso na
intervenção de grandes projetos nacionais.

SÉRGIO BARROSO 

URBANISTA

Geógrafo e Urbanista, Mestre em Planeamento Regional e Urbano pela

Universidade Técnica de Lisboa. Especialista nas áreas do ordenamento

do território e adaptação às alterações climáticas, do planeamento

urbano e estratégico e da avaliação de políticas públicas. Coordenou a

elaboração dos planos de ordenamento da orla costeira da Faial, Ovar-

Marinha Grande e Alcobaça-Cabo Espichel, das bacias hidrográficas das

lagoas da Ilha do Pico e das bacias hidrográficas das lagoas do Fogo,

Congro, São Brás e Serra Devassa, na Ilha de São Miguel.

No domínio da adaptação às alterações climáticas, destaca-se a

coordenação de vários Planos de Adaptação às Alterações Climáticas,

nomeadamente das Comunidades Intermunicipais do Alentejo Central

e de Viseu Dão Lafões e dos Municípios de Leiria e Ílhavo, tendo ainda

coordenado a criação da Rede de Municípios para a Adaptação Local às

Alterações Climáticas no âmbito do Projeto ClimAdaPT.Local.

No quadro das políticas urbanas coordenou as componentes do

sistema urbano, habitação e equipamentos da revisão do PROT AML, a

Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana da Amadora e os

programas de regeneração urbana da Guarda, Castelo Branco, Borba e

Tomar, tendo colaborado no Plan Directeur d’Aménagement et

d’Urbanisme de la Wilaya d’Alger.

Tem vasta experiência na avaliação de programas e políticas públicas,

tendo coordenado, no período 2000-2006, as avaliações intercalares do

Quadro Comunitário de Apoio III e dos Programas Operacionais da

Região Norte, Centro e Açores. Mais recentemente, no período 2007-

2013 coordenou as avaliações da operacionalização do Mais Centro e

do Proconvergência e a avaliação intercalar do Programa Operacional

de Valorização do Território e, no período 2014-2020, as avaliações ex

ante dos Programas Operacionais da Região Norte e Açores e do

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego.



PEDRO TARDÃO ALVES NUNO FIGUEIREDOPIRES
TAX ADVISER ENGINEER ICT

Pedro Tardão Alves was born in Angola in 1975. Graduated Nuno Figueiredo Pires is a Transformation enabler withmore

in Economics  in 1997.  Post  Graduated  in tax, accounting than 30 years  of experience  managing  ICT  in multicultural

and  corporate  finance  from  at  ISEG  – Lisbon School of and multinationalcompanies.

Economics and Management. Nuno is experienced in diverse business areas as Banking,

Pedro has over 22 years of experience in advising national Financial  Services,  Retail,  Healthcare,  Oil & Gas, Energy &

and multinational groups on Portuguese Tax planning and Utilities,  Renewables  &  smart  mobility,  Military,  and Public

compliance projects. Sector.   Nuno   coordinates   strategy   design,   delivery, and

He is currently the Partner in-charge of the  Tax  practice at management   with   the   collaboration   of   top performant

Nexia CPLA & Associados, where he leads an experienced technical and sales teams as an emphatic and enthusiastic

team  of professionals  on direct  and  indirect tax planning leader  to encourage  the teams  to work hard and succeed.

projects and on establishing tax strategies for international Today   with  several  projects  in  the  ICT   and  Business &

groups investing in the Portuguese real estate. Digital   Transformation   arena   Nuno   implements  several

With  an extensive  experience  on the Portuguese market, start-up  projects  in the consultancy  area and is a strategic

Pedro  is currently  a member  of the  board of a Regulated agile transformation & innovation advisor in some important

Real Estate Investment Company (SICAFI) and a member customers in SouthernEurope.

of the supervisory board of several Portuguese companies. In his free time, Nuno is a Feld Target shooting (Sniper)

Invited  teacher  at  the  Tax management post-graduation sportsman,a husband,and a fatherof 3 boys.  

from Lisbon School of Economics and Management and
lecturer at several Tax training courses, conferences and  
seminars in Portugal and abroad.

EQUIPA

PEDRO TARDÃO  ALVES

CONSULTOR FISCAL

Pedro licenciou-se em Economia em 1997. Tirou pós-graduação em
Fiscalidade, Contabilidade e Finanças Corporativas pelo ISEG –
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

Tem mais de 22 anos de experiência em consultoria de grupos
nacionais e multinacionais em projetos de planeamento fiscal e de
compliance.

Atualmente é sócio da Nexia CPLA & Associados, sendo responsável
pela área fiscal. Lidera uma equipa de profissionais com experiência
em projetos de planeamento fiscal direto e indireto e no
estabelecimento de estratégias para grupos internacionais com

investimento em imobiliário em Portugal.

Pedro é também membro do conselho de administração de uma
sociedade de investimento imobiliário de capital fixo (SICAFI) e
membro do conselho fiscal de várias empresas nacionais.

É professor convidado na pós-graduação em Gestão Fiscal do ISEG e
docente em vários cursos, conferências e seminários de formação

fiscal em Portugal e no estrangeiro.

NUNOFIGUEIREDO PIRES

ENGENHEIRO DE TIC

Nuno tem mais de 30 anos de experiência na gestão de TIC em
empresas multiculturais e multinacionais. Já colaborou em
diversas áreas de negócio como banca, serviços financeiros,
retalho, saúde, energia, serviços públicos, energias renováveis e
mobilidade inteligente.

Nuno coordena a estratégia de design, distribuição e gestão com a
colaboração de equipas técnicas e de vendas, mostrando ser um
líder empático e entusiasmado.

Hoje, com vários projetos na área de TIC e Negócios e
Transformação digital, implementa vários projetos de start-ups
em consultoria e trabalha com alguns clientes importantes no sul
da Europa. No seu tempo livre, Nuno é atleta de Field Target
shooting (Tiro), marido e pai de 3 rapazes.



EQUIPA

JORGE CANCELA

ARQUITETO PAISAGISTA
Arquiteto-paisagista (Univ. Évora), Master of Science em Environmental

Management pelo Imperial College (Reino Unido), Doutorado em

Urbanismo (Universidade de Lisboa). Formação complementar em

Permacultura (Austrália), Gestão de Organizações Sociais (AESE, Lisboa) e

Conservação da Vida Selvagem (África do Sul).

Professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, de

disciplinas de urbanismo e arquitetura da paisagem. Professor convidado

noutras instituições de ensino em Portugal, Itália e França. Coordenador do

programa de formação em Conservação da Paisagem Tropical na Costa

Rica.

Membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável (2017-2018). Presidente da Associação Portuguesa dos

Arquitetos Paisagistas (2016-2020). Membro da Direção Nacional da

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (desde 2012).

Presidente da Associação de Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

(2008-2015).

Fundador e sócio-gerente das empresas Biodesign, ambiente e paisagem,

Lda e Ecostatus, agronomia e produtos agro-alimentares, Lda.

Tem mais de 35 anos de experiência profissional em ordenamento do

território, urbanismo, arquitetura paisagista, áreas protegidas, conservação

de recursos naturais, estudos ambientais e agricultura ecológica.

Desenvolveu trabalhos para clientes públicos e privados em Portugal,

Brasil, China, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,

Guiné-Bissau e Costa Rica.

Vive numa pequena aldeia do concelho de Santarém, onde gere uma

exploração de agricultura biológica, The Landscape Farm.



PAULO SEABRA
EDITOR, DESIGNER AND PHOTOGRAPH

1979 |Photography Course| PORTUGUESEPHOTOGRAPHY INSTITUTE  1980

to 1984 | Fine Arts Course | ESBAL

Packaging for CAFÉS DELTA AND LICOR DOMUS. Illustration photography

and layout for Jornal EXPRESSO. Design photography and Video for

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Artistic director and co-founder of

REVISTA ARTES& LEILÕES.Design and coordination of IAPMEI editions

1988 to 1996 | Advertising Agency CEO - CARLOS CRUZ & SEABRA Design,

coordination and Large format photography forentities

CITROEN| PEUGEOT| TSF | MULTIFACE | SAGRESBEER | UNIVERSAL
RECORDS | BMG. Design and coordination of editions of INSTITUTO  

PORTUGUÊS DOEMPREGO

1989 to 1994 | Graphic Director of Publications at GRUPO SEMANÁRIO  ARTS 

& AUCTIONS MAGAZINE AND NEWSPAPERBRIEFING

ImageandproductionofLISBONBOOKFAIR|CAPITALOFCULTURE1994  1990 to 

1998 -Pagination and coordination EDITORA BERTRAND  LUXURY BOOKS

Photobiography of PRESIDENT MÁRIOSOARES
Coordination of Portuguese editions with FRANCO MARIA RICCI  Editions for 

EXPO 1998. Graphic Director of packaging and photography  TABAQUEIRA 

PORTUGUESA and PHILLIP MORRISPORTUGAL

Packaging and Photography Design for NESTLÉ PORTUGAL  

Editing design for several Companies andInstitutions

EDIFER, COLGATE, COCACOLA, CIVE, VALENTIM DE CARVALHO  BMG, 

UNIVERSALRECORDS

1996 to 2018 | CEO of OLHAPIM EDITIONS

Design and Photography ECMRECORDS  

Photography VIDA PORTUGUESA

2016 to 2020 | Design andPhotography  

WATER & ENVIRONMENTALJOURNAL

2016 to 2020 - Design andPhotography  

NATIONAL WASTE FORUM

EXPO WATERCONFERENCE  

NATIONAL ENERGYFORUM

2019 at PRESENT - CEOPAULOSEABRAFILMS

and CONDADOORGULHOSO and Professor in RTPACADEMIA

EQUIPA

PAULO SEABRA

REALIZADOR, DESIGNER, FOTÓGRAFO

Paulo Seabra tem uma vasta experiência no campo da imagem,

seja ela estática ou dinâmica. Tirou curso de fotografia em 1979

no Instituto Português de Fotografia e mais tarde estudou na

Escola de Belas Artes de Lisboa. Colaborou com grandes marcas

portuguesas, como Cafés Delta e jornal Expresso. Desenvolveu

as suas competências de fotografia e vídeo para a Fundação

Calouste Gulbenkian e foi diretor artístico e cofundador da

revista Artes & Leilões.

Entre 1988 e 1996 foi CEO da agência de publicidade Carlos Cruz

& Seabra, estando responsável pela área da direção criativa.

Trabalhou com marcas como: Citroen, Peugeot, TSF, Multiface,

Sagres e Universal Records, Eru e Sumol.

Foi coordenador das edições do IAPMEI e do Instituto Português

do Emprego e diretor gráfico de publicações do grupo semanário

como o jornal Briefing. Foi diretor gráfico de muitas edições para

a Bertrand como a fotobiografia do Presidente da República

Mário Soares e edições Franco Maria Ricci. Coordenou edições

portuguesas para a Expo 1998. Foi criador e diretor gráfico de

embalagens e fotografia da Tabaqueira Portuguesa e mais tarde

Phillip Morris Portugal.

Foi editor de design de várias empresas e instituições: Edifer,

Colgate, Coca Cola, CIVE, Valentim de Carvalho, BMG e Universal

Records. Entre 1996 e 2018 foi dirctor criativo da Olhapim

Edições. Está envolvido em vários projetos ligados ao meio

ambiente, como a revista Água & Ambiente, as iniciativas Fórum

Nacional de Resíduos, Expo Conferência da água e Fórum da

Energia.

É CEO da PauloSeabraFilms e da Condadoorgulhoso e dá aulas na

RTP Academia. Na área dos documentários, foi autor e realizador

de mais de 25 para a RTP e FCG, onde se destacam o

“ATENSÃOJAZZ Uma história do jazz em Portugal” com Rui

Marta é gestora de comunicação e criadora de conteúdos. A sua

paixão pela comunicação começou desde cedo, o que a levou a

estudar Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social

(ESCS). Durante a licenciatura, estagiou no já extinto Rádio Clube

Português. Ao terminar o curso em 2009, apostou numa vasta

formação no Centro Protocolar de Formação Profissional para

Jornalistas (CENJOR). Foi adquirindo experiência profissional na

rádio 105.4, no jornal Vida Ribatejana, na revista Sábado e na

produtora de televisão Iniziomedia, onde esteve responsável por

um programa semanal da Benfica TV.

Mais tarde, acabou por desenvolver capacidades na área da

escrita digital e foi redatora de conteúdos online na Impala

durante 4 anos. Em 2014, trabalhou como gestora de

comunicação online e offline para a ZAP, operadora de televisão

em África. Mantendo a sua paixão pela escrita, nos últimos anos

tem desenvolvido conhecimentos como digital copywriter na

Wingman – Deloitte Digital.

Marta adora trabalhar em equipa e está envolvia em causas

sociais, sendo membro da Amnistia Internacional Portugal e da

associação Animais de Rua. Acredita que pode fazer parte na

construção de um mundo melhor e a colaboração com a Pitroda

Group faz parte desse processo.

MARTA AMORIM

COMMUNICATION MANAGER



OTHER CONSULTANTS WILL WORK WITH THE TEAM :

MONTEIRO & PAIS - CONSULTORES, LDA .

• CITY COUNCIL OF SETÚBAL – MAYOR
Accounting

• COUNCILORS

• CCDRLVT - PRESIDENT

• AMS - PRESIDENT

• PITRODA GROUP PORTUGAL - PRESIDENT

• PARISH COUNCILS - PRESIDENTS

• IPS - PRESIDENT

• APSS - PRESIDENT

• AML - FIRST SECRETARY

• AICEP -PRESIDENT

• AISET -PRESIDENT

• BLUEBIZ - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

• SETÚBAL EMPLOYMENT AND PROFESSIONAL TRAINING CENTER - DIRECTOR

• FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL - CHAIRMAN OF THE BOARD OFDIRECTORS

• CMS DEPARTMENT DIRECTORS

EQUIPA

Outros consultores que vão trabalhar com a equipa:

MONTEIRO & PAIS - CONSULTORES, LDA . Contabilidade

• Câmara Municipal de Setúbal – Presidente

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDRLVT) – Presidente

• Assembleia Municipal de Setúbal - Presidente 

• Pitroda Group Portugal - Presidente 

• Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA – Presidente

• AICEP Portugal Global, E.P.E – Presidente

• Associação da Industrial da Península de Setúbal (AISET) – Presidente

• Área Metropolitana de Lisboa - Primeiro Secretário

• BlueBiz Global Parques - Administrador-delegado

• Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal – Diretor

• Diretores de Departamento da CMS

• Fundação Escola Profissional de Setúbal - Presidente do Conselho de 

Administração

• Instituto Politécnico de Setúbal – Presidente

• Juntas de Freguesia do Concelho - Presidentes

CONSELHO CONSULTIVO

MARIA DAS DORES MEIRA –Presidente da Câmara

RITA CARVALHO - Diretora do Departamento de Urbanismo

FERNANDO TRAVASSOS - Arquiteto do Departamento de Urbanismo 

VASCO RAMINHAS SILVA - Técnico Superior do Departamento de Urbanismo 

JOSÉ MIGUEL MADEIRA - Chefe do Departamento de Mobilidade e Transportes

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SETÚBAL
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