Europass-Curriculum
Vitae
Informação pessoal
Apelido/ Nomes próprios
Morada
Telefone
Correio eletrónico
Site

Lopes, José Manuel Pereira
Travessa do Outeiro do Murtal, nº 100
2490-089 Atouguia – Ourém, Portugal
+ 351 918 378 176
jose.lopes@joselopes.pt ou jose.manuel.lopes85@gmail.com
www.joselopes.pt

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

14.06.1985

Sexo

Masculino

Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado

Desde 1 de setembro de 2010
Técnico Superior da Empresa Municipal OurémViva, destacado na Equipa de Projeto “Planeamento
do Território e Reabilitação Urbana 2017” da Câmara Municipal de Ourém.

Principais atividades e
responsabilidades

Participação em diversos processos de elaboração, alteração, revisão e correção de Planos
Municipais de Ordenamento do Território (Plano Diretor Municipal de Ourém, Planos de Urbanização
de Ourém e de Fátima, diversos Planos de Pormenor), na execução de trabalhos em avaliação
ambiental e diversos estudos setoriais no âmbito do território.
Avaliação e monitorização da implementação de Planos.
Acompanhamento de projetos públicos e privados com impactes relevantes na gestão do território,
em particular os importantes para a classificação e categorização de solo no âmbito da aplicação do
Decreto Regulamentar n.º 15/2015.

Nome e morada do empregador OurémViva, EEM.
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades
Datas

Desde 1 de agosto de 2016
Avaliador Imobiliário externo na empresa espanhola AURA – REAL ESTATE EXPERTS.
Avaliador imobiliário externo com responsabilidade de avaliar ativos imobiliários localizados no Distrito
de Leiria, nas modalidades desktop.
De julho de 2007 a julho de 2010 (a tempo parcial)

Função ou cargo ocupado

Monitor do LTICivmat – Laboratório de Tecnologias de Informação do Departamento de Engenharia
Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico (IST).

Principais atividades e
responsabilidades

Responsável pela Secção de Gestão dos Espaços do Laboratório, atendimento ao Balcão, controlo
de entradas, impressões, plotagens, encadernações e dobragens. Gestão das duas salas de aula do
LTICivmat.

Nome e morada do empregador

LTICivmat – Laboratório de Tecnologias de Informação do Departamento de Engenharia Civil e
Arquitetura, Pavilhão de Civil, IST.
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Datas
Função ou cargo ocupado

De outubro de 2008 a maio de 2009 (part-time)
Voluntário na elaboração de estudos sobre Desenvolvimento Sustentável.

Principais atividades e
responsabilidades

Levantamento de práticas sustentáveis nas empresas e em organismos governamentais. Esse
conhecimento teve em vista a criação de uma plataforma semelhante aos laboratórios existentes no
Massachusetts Institute of Tecnology (MIT-Sloan), a implementar entre universidades e empresas e a
aplicar no Instituto Superior Técnico, no âmbito de uma parceria com o BCSD Portugal (Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável).

Nome e morada do empregador

Parceria entre IST e BCSD Portugal, enquadrado na disciplina de “Seminários de Desenvolvimento
Sustentável”.

Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais atividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador

De março a maio de 2009 (part-time)
Voluntário na elaboração de cartografia.
Participação na elaboração de cartografia para o relatório do Programa Coastwacth.
GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
De setembro a novembro de 2008
Estagiário de Investigação.
Desenvolvimento de um estudo sobre crescimento urbano na Área Metropolitana de Lisboa entre
1990 e 2008, enquadrado na relocalização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL).
Núcleo de Ecologia Social do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (NESO-LNEC)
De dezembro de 2000 a agosto de 2009 (férias escolares e fins de semana)
Empregado de Mesa.
Empregado de mesa em Restaurante. Responsável de sala na ausência do gerente, além de auxílio
na gestão dos stocks de bebidas.
Restaurantes “OTurpial”,“Coroa de Ouro” e “Kinas”, situados em Fátima.
De julho de 1998 a setembro de 2000 (férias escolares e fins de semana)
Aprendiz de mecânica de bate-chapas.
Responsável por pequenos processos, desde o desmantelar das máquinas, a mudanças de óleo,
remendação de pneus, execução de pequenas reparações, limpeza das instalações,
desmantelamento dos veículos sinistrados para posterior orçamentação da reparação. Membro da
equipa de trabalho responsável pelas reparações de veículos com recurso a banco de ensaio, com
assistência computorizada.
Auto Caneiros, Lda, sita em Murtal, Atouguia.

Educação e formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
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setembro de 2015 a agosto de 2016
Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária, com média final de 16 valores
Principais competências: Gestão, Economia Urbana, Estatística, Imobiliário, Finanças,
Sustentabilidade, Estratégia e Marketing, Liderança e Negociação, Avaliação Imobiliária, etc.
ISEG – Lisbon School of Economics & Management – Universidade Técnica de Lisboa
fevereiro de 2014 a setembro de 2014
Pós-Graduação Executiva em Sistemas de Informação Geográfica, com média final de 19 valores.
Utilização de software livre de Sistemas de Informação Geográfica e manuseamento de dados
geográficos.
GEOPOINT – Academia de Sistemas de Informação Geográfica.

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

setembro de 2008 a outubro de 2011
Mestre em Engenharia do Território, com média final de 16 valores.
Ordenamento, Planeamento, Gestão do Território e Urbanismo.
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa.
setembro de 2010 a fevereiro de 2011
Pós-Graduação em Direito do Urbanismo e Ambiente, com média final de 16 valores.
Introdução ao Direito do Urbanismo e Ambiente.
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) – Instituto Politécnico de Leiria.
setembro de 2005 a janeiro de 2009
Licenciatura em Ciências da Engenharia – Engenharia do Território, com média final de 14 valores.
Projetos de infraestruturas viárias, redes de abastecimento de água e saneamento. Avaliação da
propriedade, estudos de mobilidade e transportes, entre outros.
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa
setembro de 1995 a julho de 2004
Conclusão do ensino secundário no agrupamento geral científico – natural com média final de 14
valores.
Técnicas Laboratoriais de Biologia, ciências matemáticas e físicas.
Colégio de S. Miguel, em Fátima.

Aptidões e competências
pessoais
Língua(s) materna(s)

Português

Outra(s) língua(s)
Autoavaliação
Nível europeu (*)

Compreensão
Compreensão oral

Conversação

Leitura

Interação oral

Escrita

Produção oral

Inglês

B1

Utilizador
Independente

B1

Utilizador
Independente

B1

Utilizador
Independente

B1

Utilizador
Independente

B1

Utilizador
Independente

Francês

A1

Utilizador
Elementar

A1

Utilizador
Elementar

A1

Utilizador
Elementar

A1

Utilizador
Elementar

A1

Utilizador
Elementar

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais
Aptidões e competências de
organização
Aptidões e competências
informáticas
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- Facilidade de comunicação e diálogo interdisciplinar.
- Experiência na dinamização de atividades e ações de formação para adultos, jovens e crianças.
- Capacidade de trabalho em grupos multidisciplinares.
- Espírito critico, responsável, sincero e motivado.
- Elevado grau de adaptabilidade e facilidade em lidar com a crítica.
- Office™ (Word™, Excel ™, PowerPoint™ e Publisher™)
- Autocad®, Arcgis®, QGIS
- Google Sketchup.

Aptidões e competências técnicas
reconhecidas
(Ordem dos Engenheiros)

- Projetos de ordenamento do território, planeamento e gestão;
- Urbanismo
- Projetos de vias de comunicação e de transportes;
- Projetos de sistemas e redes de águas, saneamento e resíduos sólidos;
- Avaliação ambiental estratégica e avaliação de impactes ambientais;
- Avaliação do património e da propriedade;
- Gestão de empreendimentos;
- Direito do Urbanismo e Ambiente;
- Projetos em Sistemas de Informação Geográfica (SIG);
- Monitorização e avaliação de planos;
- Gestão da qualidade e da segurança no trabalho da construção.

Cartão de Cidadão

12788479 3ZY8, com data de validade de 25-03-2019

Número de Identificação Fiscal

232485925

Carta de condução

Carta de condução da categoria A1 e B, datada de 27-10-2003.

N.º Ordem dos Engenheiros

Membro E2, do Colégio de Eng. Civil, com o n.º 70783

N.º Registo CMVM

Perito Avaliador Imobiliário com o Registo Ativo: PAI/2017/006

Informação adicional

- Catequista na Paróquia da Atouguia, Ourém, desde os 17 anos;
- Ministro Extraordinário da Comunhão, desde 2013;
- Professor de Informática na Universidade Sénior de Ourém desde 2014;
- Presidente do Conselho Fiscal da Associação Recreativa e Cultural Atouguiense;
- Dador regular de Sangue, registado na Lista Nacional de Dadores de Medula Óssea;
Além disso considero relevante, outras experiências:
- Ex-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Núcleo de Estudos dos Alunos de Território do
Instituto Superior Técnico;
- Ex-Vogal da Direção do Núcleo de Estudos dos Alunos do Território;
- Ex-Membro do Plenário do Conselho Pedagógico do Instituto Superior Técnico;
- Ex-Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Recreativa e Cultural Atouguiense.

Formação adicional

- Participação em vários Seminários, Conferências e Jornadas sobre a área do Ambiente, Território e
Sustentabilidade;
- Curso de Impressões e Layouts em Autocad;
- Curso de Gestão do Tempo;
- Curso de Construção e Partilha de Mapas Mentais;
- Certificado de Competências Pedagógicas (IEFP n.º F592339/2012).
Declaro como são verdade os dados disponibilizados:

(José Manuel Pereira Lopes, a 30/01/2017)
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