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INFORMAÇÃO PESSOAL Inês Mateus Lourenço 
 

 
Data de nascimento 02/04/1981 | Nacionalidade Portuguesa 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

 

 
 

 
 

 

 

Novembro 2018 – presente Coordenadora de projetos 

Júlio de Jesus Consultores 
Calçada do Galvão, 139-D, Esq., 1400-167 Lisboa, PORTUGAL 

▪ Coordenação de projetos 

▪ Revisão de relatórios técnicos 

▪ Avaliação de impacte ambiental da componente resíduos nos relatórios 

▪ Desenvolvimento de planos de gestão ambiental 

▪ Desenvolvimento de planos de gestão de resíduos 

▪ Tipologia de projetos: loteamentos, empreendimentos turísticos, centrais fotovoltaicas, planos de 
pormenor, planos diretores municipais, passadiços de praia, planos de gestão florestal, candidatura 
a área protegida privada 

Sector de atividade    Projeto e consultoria ambiental 

Setembro 2017 – outubro 2018 Gestora de projetos – Departamento de Logística 

LIDL 
Rua Pé de Mouro 18, 2710 Sintra, PORTUGAL 

▪ Gestão de projetos de resíduos 

▪ Assistência operacional nos temas relacionados com a gestão de resíduos 

▪ Consultoria sobre temas de ambiente e sustentabilidade 

Sector de atividade   Retalho e distribuição 

Dezembro 2015 – agosto 2017 Gestora de projetos 

MAGNOMICS (start-up biotecnológica) 
Parque Tecnológico de Cantanhede, Núcleo 04, Lote 2, 3060-197 Cantanhede, PORTUGAL 

▪ Gestão do desenvolvimento interno do produto 

▪ Gestão da equipa técnica 

▪ Elaboração de candidaturas e acompanhamento de projetos Horizonte 2020 

. obtenção de 50 000€ de financiamento, no âmbito do SME Instrument Phase 1 

▪ Elaboração de candidaturas Portugal 2020 

. obtenção de cerca de 500 000€ de financiamento, no âmbito de candidaturas à contratação  
de recursos humanos, proteção da propriedade intelectual e inovação & desenvolvimento 

▪ Responsável pela área da Segurança e Saúde no Trabalho, interna da empresa 

Sector de atividade   Biotecnologia / Saúde animal 

Abril 2014 – setembro 2017 Consultora em engenharia do ambiente (independente) 
▪ Avaliação de impacte ambiental e social, incluindo em Angola 

▪ Avaliação ambiental estratégica 

▪ Desenvolvimento de planos de gestão ambiental 

▪ Desenvolvimento de planos de gestão de resíduos 

▪ Monitorização de flora 

▪ Tipologia de projetos: empreendimentos turísticos, empreendimentos comerciais, linhas elétricas 
de alta tensão, parques eólicos, planos de pormenor, planos diretores municipais 

Sector de atividade   Projeto e consultoria ambiental 
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Novembro 2014 / 

novembro 2011 /  
fevereiro 2010 / 

janeiro, maio, novembro 2009 

Formadora 

APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais 
Campo Grande, 294 - 2º Dto e 2º Esq., 1700-097 Lisboa, PORTUGAL 

▪ Formação técnica especializada em Gestão Ambiental de Obra 
(carga horária total de cada uma das formações: 24 horas) 

Sector de atividade     Associação empresarial do sector ambiental, privada e sem fins lucrativos 

Novembro 2013 – outubro 2014 Assistente de laboratório (regime de voluntariado) 

Unidade de Eco-Etologia do ISPA; Rua Jardim do Tabaco, nº34, 1149-041 Lisboa, PORTUGAL 

▪ Colaboração em dois estudos no âmbito da biologia marinha: i) estudo dos padrões de variação 
espacial e temporal de larvas de peixes que ocorrem junto ao recife rochoso do Parque Marinho 
Luiz Saldanha (Arrábida) e ii) estudo do padrão temporal e espacial no recrutamento de peixes no 
Parque Marinho Luiz Saldanha. 

Sector de atividade  Universidade 

Setembro 2004 – janeiro 2013 Consultora em engenharia do ambiente 

ECOSSISTEMA - Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda. 
Rua Jorge Borges de Macedo, 9A, 2795-202 Linda-a-Velha, PORTUGAL 

▪ Participação em estudos ambientais, incluindo, entre outras, as funções de: 

- coordenação e elaboração de Estudos de Impacte Ambiental, Relatórios de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução e de Relatórios Ambientais; 

- revisão de relatórios técnicos; 

- elaboração de Planos de Gestão Ambiental de Obra, Sistemas de Gestão Ambiental, Planos 
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, Planos de Gestão de 
Resíduos; 

- análise da interação entre planos, programas e estratégias nacionais; 

- avaliação de impactes ambientais da componente Resíduos. 

▪ Tipologia de projetos: empreendimentos turísticos, campos de golfe, estruturas lineares 
(rodo e ferroviárias e de transporte de energia), parques eólicos, loteamentos urbanos, planos de 
pormenor, planos de urbanização. 

Tipo de empresa    Projeto e consultoria ambiental 

Setembro 2011 Formadora convidada 

Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa 
Avenida Rovisco Pais 1, 1049-001 Lisboa, PORTUGAL 

▪ Lecionação de uma aula da disciplina de Impactes Ambientais (Prof.ª Mª do Rosário Partidário) 

Sector de atividade    Universidade 

Abril – maio 2007 Colaboradora da Campanha Douro Limpo – Sensibilização e Educação 
Ambiental no Alto Douro Vinhateiro (regime de voluntariado) 

Centro de Estudos Tecnológicos do Ambiente e da Vida (coordenação), Univ. de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, com colaboração da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univ. Nova de Lisboa; 
Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, PORTUGAL 

▪ Organização dos fóruns participativos, incluindo a análise técnica da informação recolhida e o 
suporte administrativo 

Sector de atividade    Universidade 

Setembro 2004 – julho 2005 Estágio 

ECOSSISTEMA - Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda. 
Rua Jorge Borges de Macedo, 9A, 2795-202 Linda-a-Velha, PORTUGAL 

▪ Participação em estudos ambientais 

Tipo de empresa    Projeto e consultoria ambiental 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
     

  

 

   

 

 

 

Setembro 2002 – julho 2005 Colaboradora 

Fundação Calouste Gulbenkian; Avenida de Berna 45A, 1067-001 Lisboa, PORTUGAL 

▪ Apoio a eventos e atividade comercial na livraria 

Sector de atividade    Instituição de utilidade pública 

13 fevereiro de 2020 
(um dia) 

1.ª Conferência: Próximos passos na Gestão de Resíduos Urbanos 
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/1-a-conferencia-proximos-passos-na-gestao-de-residuos-urbanos/ 

Ordem dos Engenheiros (associação pública), Lisboa, PORTUGAL 

▪ Temas gerais abordados e apreendidos: i) ponto de situação nacional e tendências, ii) biorresíduos, 
iii) estratégias de cumprimento das metas nacionais: biogás, tarifário de gestão de resíduos nos 
formatos PAYT e SAYT, qualidade da separação 

14 maio de 2019 
(uma manhã) 

Conferência "Pobreza Energética em Portugal no Contexto da UE" 
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/conferencia-pobreza-energetica-em-portugal-no-contexto-da-ue/ 

Ordem dos Engenheiros (associação pública), Lisboa, PORTUGAL 

▪ Temas gerais abordados e apreendidos: i) ponto de situação nacional e tendências, ii) conceitos de 
pobreza energética, iii) PNEC2030, iv) transversalidade do tema com fatores socioeconómicos, 
território, saúde humana e alterações climáticas 

17 outubro de 2013 
(um dia) 

Participação na conferência internacional 
“O Futuro da Agenda Global de Desenvolvimento – Visões para a CPLP 
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]” 

Fundação Calouste Gulbenkian (instituição de utilidade pública), PORTUGAL 

▪ Temas gerais abordados e apreendidos: i) os desafios do desenvolvimento sustentável e inclusivo, 
ii) paz, segurança e fragilidade, iii) financiamento do desenvolvimento; iv) casos de estudo, 
situação atual e tendências; v) principais objetivos para a nova agenda global 

27 maio a 1 junho de 2012 
(uma semana) 

Participação e apresentação de dois papers (coautoria dos mesmos) na 
32ª Conferência Internacional, subordinada ao tema Energy Future: 
The Role of Impact Assessment 

IAIA – International Association for Impact Assessment 

▪ Temas gerais abordados e apreendidos: casos de estudo internacionais de avaliação de impacte 
ambiental (infraestruturas eólicas, fracking), alterações climáticas, conservação da biodiversidade; 
direitos humanos; desenvolvimento sustentável); 

▪ Apresentação de dois papers (coautoria dos mesmos), relativos aos temas de monitorização 
ambiental e participação pública; 

▪ papers disponíveis através dos links http://goo.gl/0jti7w e http://goo.gl/ABKfGj, respetivamente. 

Setembro 2011 – dezembro 2012 Pós-graduação em Gestão de Projetos, no âmbito do Mestrado Executivo de 
Gestão de Projetos (classificação final de 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores) 

ISCTE-IUL, INDEG Business School(universidade) 

▪ Principais disciplinas: boas práticas de gestão de projetos; negociação e gestão de conflitos; 
recursos humanos; avaliação de projetos; marketing; enquadramento legal 

Outubro de 2009 
(98 horas) 

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores 
(classificação final como formadora: Muito Bom, máximo numa escala de cinco níveis) 

Instituto de Ensino Profissional Intensivo (INEPI) 

▪ Técnicas de formação 

http://goo.gl/0jti7w
http://goo.gl/ABKfGj
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
  

 

 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
  

 

 

Setembro 1999 – julho 2005 Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia do Ambiente, ramo Ambiente 
(classificação final de 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores) 

Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia 

▪ Tronco comum, incluindo análise matemática, álgebra, probabilidade e estatística, química, física; 

▪ Disciplinas específicas: ecologia, ecologia marinha, botânica, ecotoxicologia, microbiologia, 
bioquímica, poluição do ar, métodos interativos em processos de decisão ambiental, economia 
ambiental, gestão ambiental, hidrologia, comunicação gráfica, entre outras; 

▪ Estágio em Itália, no Politecnico di Milano (Programa Erasmus), com participação na iniciativa 
comunitária INTERREG III-B, programa CulturALP (análise SWOT); nota final: 20 valores (escala de 
0 a 20 valores) 

Língua materna Português 
  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interação oral Produção oral  

Inglês C2 C2 C1 C1 C1 

Francês B1 B1 A2 A2 A2 

Italiano A2 A2 A1 A1 A1 

 Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

Publicações Co-autoria: 

▪ Monitoring of energy facilities in Portugal 2009-2011 (2012); 

▪ Public participation and decision making of energy projects (2012). 

Associações Ordem dos Engenheiros n.º 58574 


