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Jorge Miguel Lampreia Almeida Santos 

Áreas profissionais: Geografia / Ordenamento do território / 

Cartografia e SIG / Investigação  

RESUMO 

As aptidões nas áreas referidas decorrem dos conhecimentos 
e práticas aprendidas no percurso académico (Licenciatura e 
Mestrado) realizado no Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território, e da experiência adquirida em contexto 
profissional no âmbito dos Sistemas de Informação 
Geográfica.  

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Sociedade Ponto Verde  

Administrativo  

A função em questão é exercida no departamento de clientes 

da SPV, tendo como responsabilidade o conjunto de tarefas 
administrativas relacionadas com o processo de 
contratualização de clientes, entre os quais, a informatização 
dos dados contratuais dos clientes e a gestão do arquivo dos 
contratos (suporte em papel). A função em questão requer 
dinamismo e rigor na execução das tarefas. 

Municípia, EM, S.A. 

Técnico SIG e Cartografia 

Iniciei funções na empresa em 11/2015 enquanto operador de 

Sistemas de Informação Geográfica integrado no gabinete de 

Informação geoespacial, cabendo-me as funções de desenho 

gráfico e edição cartográfica com recurso ao programa 

Microstation. Os projectos em que estive envolvido, 

relacionados com a criação e actualização de cartas a 

diferentes escalas (1/5000 e 25000) implicavam a recolha de 

informação em campo, fotogrametria, utilização de imagens 

aéreas para fotointerpretação, processo de desenho e edição 

cartográfica, entre outros. A minha colaboração com a 

empresa é realizada em regime de trabalhador independente e 

está condicionada à existência de projectos. 

Universidade de Lisboa (Centro de Estudos Geográficos) 

Editor cartográfico 

Entre 07/2012 e 07/2013 integrei o projecto de concepção da 
obra Atlas Cultural de Portugal do Centro de Estudos 
Geográficos da UL, no âmbito do desenvolvimento de bases 
de dados e seu mapeamento, tendo em vista a elaboração de 
mapas enquanto conteúdo ilustrativo da obra. Os processos 
envolvidos implicaram a estruturação de um vasto conjunto de 
dados (relativos a instituições relacionadas com actividades 
culturais em Portugal entre 1940 e 2000) com recurso ao 
Excell, e o posterior processo de mapeamento com recurso ao 
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ArcGIS. A colaboração no projecto em questão decorreu num regime de trabalho 
parcial. 

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO 

 Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Modelação Territorial  

aplicado ao Ordenamento entre 2011 e 2015 no Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território 

 

 Licenciatura em Geografia/Ordenamento do Território entre 2003/2007 na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

 Curso de Informática nos Programas do Microsoft Office (nível avançado) entre 

05/2005 e 08/2005 na empresa NHK Formação e Novas Tecnologias 

 

PERCURSO PROFISSIONAL 

Desde 03/2017         Administrativo na Sociedade Ponto Verde 

11/2016 a 11/2015   Técnico SIG na empresa Municípia, EM,S.A. 

10/2011 a 05/2015   Administrativo na empresa Custo Justo 

07/2012 a 07/2013   Editor cartográfico em projeto da Universidade de Lisboa 

03/2010 a 06/2011   Administrativo/Arquivista na empresa PKF Consultores, SA 

 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 

Informáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Idiomas 

Idioma Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral Escrita 

Português C2 C2 C2 C2 C2 

Inglês C1 C1 B2 B2 B2 

Francês B1 B1 A2 B1 A2 

A1/2 - Utilizador básico; B1/2 -Utilizador independente; C1/2 - Utilizador avançado 


