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Sérgio Alexandre Monteiro Prazeres – Resumo do Curriculum Vitae  

Licenciado em Geografia na variante de Planeamento e Gestão do Território pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (FLUL), possui uma Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Formação pelo ISLA 
Campus Lisboa – Laureate International Universities e atualmente frequenta o curso de Doutoramento em 
Geografia e Planeamento Territorial na especialidade de Deteção Remota e Sistemas de Informação Geográfica 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL). 

Atualmente é assistente convidado em tempo parcial e regime pós-laboral na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias (ULHT) lecionando as disciplinas de Geomarketing e Deteção Remota no curso de 
Licenciatura em Geografia e Desenvolvimento. Foi coordenador da 1.ª edição do Curso de Especialização 
Tecnológica em Sistemas de Informação Geográfica (CET em SIG) e lecionou as disciplinas de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) no cursos de Licenciatura em Geografia e Desenvolvimento e de Turismo. 

Possui cerca de 12 anos de experiência nas áreas inerentes aos Sistemas de Informação Geográfica como 
técnico, consultor e formador. 

Foi formador da Fundação CEFA – Centro de Estudos e Formação Autárquica durante 8 anos, em matérias 
inerentes às novas tecnologias de informação, e foi também formador da Bentley Systems Ibérica durante 3 
anos, em matérias de Cartografia Digital e CAD, tendo como destinatários os funcionários e colaboradores dos 
Municípios Portugueses e entidades privadas. 

No âmbito da coordenação da formação, possui cerca de 7 anos de experiência. 

Nos últimos 6 anos participou em projetos de planeamento, desenvolvimento e implementação de sistemas de 
informação associados ao ordenamento do território e urbanismo, com principal destaque ao Sistema Nacional 
de Informação Territorial (SNIT) como consultor. 

Esteve envolvido na criação do Gabinete SIG do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) em 2003. 

Ao longo da sua carreira, além da componente técnica, assumiu a coordenação de equipas no âmbito da 
aquisição, normalização e validação de informação geográfica, com principal destaque, a nível nacional, na 
coordenação do projeto de conversão analógico digital dos PDM envolvidos nos traçados Lisboa-Porto e Lisboa-
Madrid no estudo prévio da Rede de Alta Velocidade (RAVE), e a nível internacional, na produção cartográfica 
digital de diversas províncias angolanas. 

Prestou serviço na Força Aérea Portuguesa durante cerca de 7 anos, como operador de comunicações. 

É membro do Grupo Associado de Investigação “GEOGRAFIA DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS” no âmbito 
do projeto “GEORISK – contributos das ciências de informação geográfica para a mitigação dos riscos naturais”, 
no TERCUD – Centro de Estudos do Território, Cultura e Desenvolvimento da ULHT, onde se destaca o projeto 
“Campanha local UN-ISDR 2010-2015 Sempre em Movimento, Amadora é Resiliente!" (financiamento: UN-ISDR 
“World Disaster Reduction Campaign / Making Cities Resilient: My City is Getting Ready”), cujo objetivo se centra 
na adoção de boas práticas por parte da comunidade, de forma a aumentar a sua capacidade de preparação, 
recuperação e adaptação no caso de se concretizar um qualquer risco natural, misto ou tecnológico. 

Resumo de Experiência 

Sistemas de Informação Geográfica: 12 Anos 

Formação Profissional: 8 Anos 

Coordenação da Formação: 7 anos 

Ensino Superior/Investigação: 5 Anos 

Coordenação de Projeto: 6 Anos 

Comunicações Militares: 7 Anos 
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