
               

                  Europass 

curriculum vitae 

  

 

Informação pessoal 
 

Apelido(s) - Nome(s)  Palma, Pedro Miguel de Jesus 
Morada(s)  Rua Maria Luisa Sales, nº19, 7750-359 Mértola 

Avenida Miguel Bombarda, nº2ª, 3esq., Lisboa 

Telefone(s)  286 612 498                   Telemóvel: 

964217169 

 

Correio(s) electrónico(s)  p.palma@campus.ul.pt  
 

Nacionalidade(s)  Portuguesa 
 

Data de nascimento  13/11/1982 
 

Emprego pretendido / Área 
de competência 

 Geógrafo, Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica 

 

Experiência profissional   

Datas 
 

Função ou cargo ocupado  

 

 

Principais actividades e 

responsabilidades 

 01/03/2007 – actualidade 

 

Bolseiro de investigação no Centro de Estudos Geográficos (CEG). 
 
 

 Bolseiro de doutoramento FCT - SFRH/BD/87332/2012 – Projecto: O contributo dos 
Serviços de Interesse Geral para a Coesão e Equidade Territorial – desenvolvimento 
metodológico aplicado ao caso português 

 Bolseiro de investigação no projecto SeGI – Indicators and perspectives for services of 

general interest in territorial cohesion and development. Projecto realizado para o 
programa ESPON - Rede Europeia de Observação do Ordenamento do Território – com 
termino a 31 de Junho de 2013. 

 Colaborador no âmbito do projecto “Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo” da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, com a 
participação e coordenação da equipa CEG do Prof. Mário Vale.  

 Membro da equipa de investigação do estudo: Políticas e Medidas de  Igualdade 
e  Combate à Discriminação nas Autarquias Locais. 

 Colaboração no Estudo Género, Território e Ambiente, para a CIG, sob a 
coordenação dos Prof. Doutores Jorge Gaspar e Margarida Queirós e com o apoio 
dos Prof. Doutores Nuno M. Costa e Eduardo B. Henriques. 

 Bolseiro de Investigação do Estudo do Risco Sísmico e Tsunamis do Algarve  

(ERSTA), para a ANPC, com a coordenação dos Prof. Doutores Jorge Gaspar e 
Margarida Queirós e com a participação do Prof. Doutor Eduardo B. Henriques e 
do Mestre José Rodriguez. 
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  Apoio na construção\elaboração de relatórios de investigação. 

Apoio na elaboração de relatórios técnicos. 

Produção de infografia com recurso a cartografia digital. 

Construção, gestão e manuseamento de bases de dados digitais (SIG). 

Construção e manuseamento de bases de dados estatísticas. 

Apoio na realização de análises estatísticas. 

Construção de indicadores e análise de dinâmicas regionais 

Coordenação e elaboração do trabalho de campo realizado no projecto ERSTA. 

Construção de um Website associado ao projecto ERSTA. 

(http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/ERSTA.swf) 

Construção de um Website do Estudo Género, Território e Ambiente. 

(http://www.ceg.ul.pt/genero/genero.swf) 

Concepção e construção do site do MOPT (Modelação, Ordenamento e Planeamento 

Territorial). 

(http://www.mopt.org.pt/) 

 

Nome e endereço do empregador  Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa 

Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa 

 

Tipo de empresa ou sector  Universidade de Lisboa / Centro de Investigação (CEG-UL) financiado pela FCT, do 

MCTES 

   
 

Datas  

 

  

01/02/2011 

 
Função ou cargo ocupado  

 
 Formador 

Principais actividades e 

responsabilidades 
 Formador no seminário de “Riscos, Ordenamento do Território e Protecção Civíl” 

enquadrado na formação pós-graduada de “Avaliação e Cartografia Municipal de Risco”. 

 
Nome e endereço do empregador  Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa 

Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa 

 
Tipo de empresa ou sector 

 
 Ensino / Investigação 

Datas   02/10/2004 - 15/01/2005 e 01/08/2005 – 01/08/2006 

 
Função ou cargo ocupado  

 
 Técnico de SIG 

 
Principais actividades e 

responsabilidades 
 Campanha de levantamento de campo e geração de informação digital de base. 

Análise da área de estudo com recurso a ferramentas de geoprocessamento e modelação 

de informação na construção de modelos. Construção de um modelo espacial de Erosão 

Hídrica. 

Actualização de informação referente ao uso do solo através de fotointerpretação e trabalho 

de campo.  

Construção e manuseamento de bases de dados. 

Elaboração de cartografia temática. 

Colaboração com diversos projectos de âmbito ambiental. 

  Área de estudo: Centro de educação ambiental do Monte do Vento, no Parque Natural do 

Vale do Guadiana 

Nome e endereço do empregador  Associação de Defesa do Património de Mértola 

Largo Vasco da Gama, 7750-328, Mértola 

Tipo de empresa ou sector  Privada s/fins lucrativos/ Associação de Desenvolvimento Local 

   

http://www.ceg.ul.pt/ERSTA/ERSTA.swf
http://www.ceg.ul.pt/genero/genero.swf
http://www.mopt.org.pt/


Datas  17/01/2005 - 04/07/2005 

Função ou cargo ocupado 

 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Estagiário  

 

Membro da equipa de trabalho responsável pelo projecto “Cartografia Geologica Toscana 

– 1:10 000”.  

Digitalização de cartas geológicas 

Elaboração de cartografia geológica  

Manuseamento de bases de dados 

Levantamento de campo com a georeferencição de diversos pontos de interesse geológico 

através de GPS. 

Colaboração no projecto “Carta dell’uso del suolo – 1954”. 

Construção de cartas de uso do solo através de fotointerpretação. 

  Levantamento de campo com a georeferencição de diversos pontos de interesse geológico 

através de GPS. 

No final do estágio, a minha dedicação e desempenho mereceram o reconhecimento dos 

responsáveis pelos projectos (Ver Anexo - Carta de Recomendação). 

Nome e endereço do empregador  Universidade de Siena, Centro de Geo-tecnologia, 34, Via Vetri Vecchi, 52027, San Giovanni 

Valdarno, Itália 

Tipo de empresa ou sector  Universidade / Investigação 

 

 

Formação académica e 
profissional 

   

Datas  14/10/2007 – 10/01/2011 

 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Mestrado em Geografia - Sistemas de Informação Geográfica e Modelação Territorial 

Aplicados ao Ordenamento 

 

Tese desenvolvida: Modelação da distribuição e comportamentos de População 

Turista no apoio ao planeamento de emergência. 

Orientadores: Prof. Dra. Margarida Queirós, Prof. Dr. Rui Pedro Julião 

 
Principais disciplinas/competências 

profissionais 
 Análise espacial e avaliação de riscos; Modelos Geográficos e sistemas urbanos complexos; 

Geomarketing, Geo-estatistica e ambiente; Análise de redes. 
Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 

   
Classificação obtida a nível nacional 

ou internacional 
 Média Final – 17 Valores 

   
Datas  14/10/2000 - 30/07/2004 

 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Licenciatura em Geografia - Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Teledetecção, Modelação Espacial, SIG, Cartografia Temática, Análise Espacial, Análise de 

Dados, Fotointerpretação, Cartografia Automática. 
Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 

Classificação obtida a nível nacional 
ou internacional 

 Média Final – 14 Valores 

 

 

 



Datas  14/10/2003 - 30/07/2004 

 

Estágio académico  Estágio académico no Instituto Geográfico do Exército inserido na disciplina Seminário – 

Cartografia e SIG, com a realização do trabalho de final de curso denominado: Atlas Digital 

da folha nº 5 da Carta Militar de Portugal à escala de 1: 250 000.   

 

Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Instituto Geográfico do Exército / Faculdade de Letras  

 

Aptidões e competências 

pessoais 
 

Língua(s) materna(s)  Português 

Outra(s) língua(s)         Inglês, Italiano, Castelhano 

Auto-avaliação   Compreender Falar Escrever 

Nível europeu (***)   Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  

Inglês  C2  Utilizador avançado C1 Utilizador avançado C1 Utilizador avançado C1 Utilizador avançado B2 Utilizador 
independente 

Italiano  C1  Utilizador avançado B2 
Utilizador 

independente 
B2 

Utilizador 

independente 
B2 

Utilizador 

independente 
B1 

Utilizador 

independente 

Castelhano  B2  
Utilizador 

independente 
B2 

Utilizador 
independente 

A1 Utilizador básico A1 Utilizador básico A1 Utilizador básico 

 

 

Aptidões e competências sociais  Sou uma pessoa muito sociável, tolerante, com grande capacidade de integração e 

interacção em ambientes multiculturais. Estas características, naturais, foram sendo 

reforçadas através da participação e organização de vários intercâmbios de jovens europeus 

e na participação de um programa de Voluntariado Europeu realizado, em Inglaterra. A 

realização do estágio internacional Leonardo Da Vinci, num centro de investigação da 

Universidade de Siena, em Itália, para além de uma experiência profissional interessante, 

foi uma experiência única a nível social. Acredito que um bom ambiente de trabalho, 

alicerçado no sentido de responsabilidade e entre-ajuda, são condições fundamentais para 

o sucesso de qualquer projecto. 

. 

 

Aptidões e competências de 

organização 

 Capacidade de liderança, responsabilidade, sentido de organização e trabalho em equipa 

são características que adquiri nas diversas ocasiões em que fui responsável por grupos de 

jovens em intercâmbios europeus, bem como por desempenhar funções de capitão de 

equipa de uma equipa de futebol durante 7 anos. A recente experiência profissional no 

Centro de Estudos Geográficos (centro de investigação internacionalmente reconhecido na 

área da Geografia), com a responsabilidade de execução de projectos de investigação e 

ainda de leccionar algumas aulas de diversas temáticas, permitiu-me desenvolver e 

consolidar aptidões, métodos de trabalho e de organização que anteriormente tinha 

adquirido.  

 

Aptidões e competências técnicas  Análise e estudo de fenómenos físicos, humanos, e suas interacções a diversas escalas. 

Grande capacidade de adaptação a novos métodos de trabalho e programas. A 

aprendizagem no curso de Geografia, variante Cartografia e Sistemas de Informação 

Geográfica permitiu-me reconhecer a importância da medição e do rigor, em estudo de 

planeamento e ordenamento do território. A experiência adquirida ao longo da minha estadia 

no CEG-UL contribuiu para o aprofundamento das minhas competências na investigação, 

sobretudo no que respeita: i) ao cruzamento entre os conhecimentos no campo da 

informática, dos métodos quantitativos e do ordenamento territorial ii) às metodologias de 

recolha de informação de tratamento e representação gráfica da informação, bem como, iii) 

à significativa melhoria da capacidade de análise e interpretação da informação.  
 



Aptidões e competências 

informáticas 

 Excelente domínio sobre Microsoft Office, Windows e Internet.  

Excelente domínio de programas de Sistemas de Informação Geográfica: Arcview, ArcGis, 

IDRISI, ILWIS, Geomedia. 

Excelentes conhecimentos de aplicações gráficas: Adobe Photoshop, CorelDraw. 

Bons conhecimentos de programas de análise de dados: Statistic e SPSS. 

Bons conhecimentos de aplicações de Webdesign: Macromedia, Adobe Flash, SWISHmax.  

Bom domínio do software livre QuantumGis, do domínio dos Sistemas de Informação 

Geográfica. 

Conhecimentos do sistema de gestão de bases de dados PostgresSQL e extensão de 

suporte de dados espaciais PostGIS. 

 

Aptidões e competências 

artísticas 

 Fotografia e edição de imagens digitais. 

 

Carta de condução  Categoria de veículos ligeiros (B) 

 

 


