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A qualidade e eficiência das redes de transportes são deter- 
minantes para o desenvolvimento e competitividade econó- 
mica e para a qualidade de vida das populações.

As exigências do mercado – desde Governos, operadores públicos e priva- 
dos, fornecedores, instaladores e até utentes/usuários – determinam uma 
crescente necessidade de planear e conceber projetos otimizados e susten- 
táveis, com novas abordagens e soluções inovadoras. 
 
O Grupo FUTURE vem ao encontro a esses desafios, atuando na 
Consultoria de Engenharia e na gestão especializada dos sistemas de 
grandes projetos de infraestrutura de transporte metro-ferroviário, 
no desenvolvimento e no gerenciamento dos projetos, desde as 
fases iniciais de estudos de conceção, viabilidade económica e de 
escolha tecnológica até as fases finais de integração e comissio- 
namento dos sistemas. 
 
A elevada especialização e o conhecimento integrado e diferen- 
ciado deste setor chave para a mobilidade urbana e para a vida nas 
cidades são fatores de distinção da Unidade de Negócio de sistemas 
Metro-ferroviários, aportando excelência e diferenciação ao inves- 
timento no setor.



O papel que 
atribuímos 
à Engenharia 
é muito nobre.



Acreditamos na Engenharia com “E” grande. Tão grande quanto a nossa 

ambição. Engenharia que existe para agregar valor, estruturar soluções, 

  somíurtsnoc euq ossi arap ioF .otnemasnep o e sacitárp sa riulove rezaf

um dos maiores Grupos de Engenharia, com sede na 
Europa, a operar em África e na América Latina.
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ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

a nossa
visão
O Grupo FUTURE agrega décadas de experiência de empresas com atuação em 4 continentes, reunidas agora sob um conceito único. Resultado de uma 

visão inovadora e disruptiva quanto ao modelo ideal de uma empresa de Consultoria de Engenharia, o Grupo FUTURE foi criado para dar resposta aos 

O OBJETIVO É ELEVAR A ENGENHARIA PARA O TOPO DA CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE INVESTIMENTO E ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE 

ENTREGAR MAIS E MELHOR A CLIENTES, PARCEIROS E USUÁRIOS FINAIS.

A adoção do seu conceito, aliada à presença efetiva e conhecimento profundo das regiões que maior crescimento apresentam na atualidade, legitimam 

a ambição do Grupo FUTURE de ser a referência nos mercados onde atua.

que o Grupo FUTURE assume como fundamentais na sua gestão e atuação.
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LIDERANÇA

CEO

(Fundada em 1991)

CARLOS STENDERS
 FUTURE ATP | Brasil

CEO

(Fundada em 1981)

CARLOS DE LACERDA
 FUTURE PROMAN | Portugal

CEO

(Fundada em 2019)

TAT JOEL CHANG
 FUTURE ASIA | Hong Kong - Beijing

CEO

(Fundada em 2005)

DIÓGENES SOARES
 FUTURE BDM | Angola

CEO
JOÃO ANDRADE

 HOLDING



SEDES 
OPERACIONAIS
Future ATP (São Paulo - Brasil)
Future BDM (Luanda - Angola)
Future Proman (Lisboa - Portugal)
Future ASIA (Beijing, Hong Kong - China)

a future 
no mundo

1000
COLABORADORES

CERCA DE



· África do Sul
· Angola
· Arábia Saudita
· Bahrain
· Bélgica
· Brasil
· Cabo Verde
· Croácia
· Espanha
· Gana
· Guiné-Bissau
· Guiné-Conacri
· Honduras
· Índia
· Líbia
· Macau/China
· Mauritânia
· México
· Moçambique
· Panamá
· Haiti
· Portugal
· S. Tomé e Príncipe
· Senegal
· Suécia
· Sultanato de Omã
· Tanzânia

PAÍSES ONDE JÁ 
DESENVOLVEMOS 
ATIVIDADE

SUBSIDIÁRIAS 
E ESCRITÓRIOS 
REGIONAIS

Outros Países
Moçambique
Cabo Verde
Guiné Equatorial
Roménia
Senegal

Brasil
Recife
Natal
Bahia
Rio de Janeiro
Piauí

Portugal
Porto
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AGÊNCIA 
DE INVES-
TIMENTOS
A Agência de Investimentos resulta do conceito 
FUTURE - A Engenharia para Além da Técnica, 
sendo mesmo uma das suas mais evidentes 
e relevantes manifestações práticas.

STATEMENT
  

CRIAMOS INVESTIMENTO, 
PROPORCIONAMOS DESENVOLVIMENTO.
 

A Agência de Investimento FUTURE é uma plataforma de criação, 

investimentos, fazendo a ponte entre as necessidades e os investimentos.

Olhamos para as necessidades como oportunidades, transformando-as 

aos investidores, de forma a melhor servirem os seus interesses globais.

Fazendo a ponte entre sistemas distintos, o Grupo FUTURE permite 

ambiente, potenciando assim o sucesso das operações. 

O Grupo FUTURE posiciona-se como o canal ideal para a concretização 

de investimentos em África e na América Latina, assumindo a liderança 

dos processos e assegurando, no terreno, o sucesso das operações.



GEOLAB-GEOTECNIA
& GEOTECNOLOGIA

LOGÍSTICA & TI

GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
E SUPERVISÃO DA CONSTRUÇÃO

REAL ESTATE

CIDADES E EDIFÍCIOS

ENGENHARIA
MARÍTIMO-PORTUÁRIA

INDÚSTRIA E
RECURSOS NATURAIS

INFRAESTRUTURAS
DE TRANSPORTES

AGÊNCIA DE
INVESTIMENTOS

UNIDADES
DE NEGÓCIO

SISTEMAS
METRO-FERROVIÁRIOS
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SUSTENTABILIDADE
E ENERGIA

ÁGUA, SANEAMENTO
E RESÍDUOS



o QUE 
FAZEMOS
A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários atua
na prestação de serviços de engenharia com
especialização na área de transporte público,
mais especificamente no metro-ferroviário, 
por meio de: 

• Estudos de viabilidade;
• Elaboração de projetos funcionais, básicos e executivos;
• Planejamento e escolha tecnológica dos sistemas;
• Gerenciamento e supervisão de projetos;
• Supervisão da fabricação de equipamentos;
• Supervisão de instalação, testes e comissionamento;
• Integração dos sistemas;
• Gerenciamento e supervisão de implantação;
• Auditoria técnica.



SISTEMAS METRO-
-FERROVIÁRIOS
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A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários traz em seu portfólio 
um acervo que comprova sua competência técnica no segmento 
de mobilidade urbana, com projetos desenvolvidos para clientes 
públicos e privados em Metros, Trens Urbanos, Monotrilhos e Veí- 
culos Leves sobre Trilhos (VLTs).

Com uma equipe multidisciplinar de profissionais formada por 
especialistas, engenheiros, e técnicos altamente qualificados, 
oriundos, em grande parte do setor metro-ferroviário, esta 
Unidade e Negócios conseguiu adquirir importante experiência
que, somada à de seus especialistas, lhe confere significativo 
diferencial no mercado.

A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários tem como áreas de 
atuação: Estudos de Viabilidade, Procedimentos de  Manifestação de 
Interesse (PMI), Projetos Funcionais de Infraestrutura de Transporte, 
Projetos Básicos e Executivos de Sistemas, Gerenciamento e Super-
visão da Implantação e Integração de Sistemas, Auditoria técnica. Suas 
especialidades incluem: material rodante, sistemas de sinalização, 
centros de controle operacional, centrais de segurança de comando e 
controle de trens, sistemas de controle de arrecadação e bilhetagem, 
sistemas de alimentação elétrica de tração, sistemas de telecomuni-
cações, portas de plataforma, rede aérea e terceiro trilho, sistemas 
elétricos de média e baixa tensão, via permanente, pátios de estac-
ionamento e oficinas de manutenção e equipamentos de estações.



Diretor da U.N.
MIHAI DEMETRESCU

Engenheiro Eletricista
47 anos de experiência

mihai.demetrescu@future.atp.eng.br

DIRETOR
DA UNIDADE
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MATERIAL RODANTE E OFICINAS DE 
MANUTENÇÃO
A atuação da Unidade de Sistemas Metro-ferroviários em projetos 
de material rodante para metrôs, ferrovias, VLTs e monotrilho que 
desenvolvemos garante lugar de destaque em nosso portfólio, 
através da análise de projetos, supervisão de fornecimentos, testes 
de fábrica, testes operacionais e de comissionamento, manuais de 
manutenção preventiva e corretiva. Para oficinas de manutenção, 
elaboramos projetos e especificações de equipamentos especiais, 
veículos auxiliares, desenvolvimento de componentes e 
dispositivos para manutenção.

CENTRO DE CONTROLE OPERACIO-
NAL, SISTEMAS AUXILIARES E DE 
TELECOMUNICAÇÕES

A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários atua no 
desenvolvimento da arquitetura do sistema e nas especificações 
técnicas dos equipamentos, hardware e software, dos centros de 
controle operacional - CCO e Telecomunicações - O CCO é 
responsável pela supervisão e controle da movimentação dos 
trens, distribuição de energia elétrica, do fluxo de passageiros e 
dos equipamentos auxiliares das estações. O sistema de 
telecomunicações conecta as áreas operacionais e de 
manutenção e integra os equipamentos e subsistemas.

AS NOSSAS
SOLUÇÕES

Os diferenciais competitivos da Unidade de Sistemas 
Metro-ferroviários são a sua equipa técnica e a sua qualidade 
nos serviços prestados, atuando nas seguintes áreas do setor:

METROS, TRENS URBANOS, 
MONOTRILHOS, VEÍCULOS LEVES 
SOBRE TRILHOS E FERROVIAS
A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários acumula vasta 
experiência  nos  metrôs,  trens  urbanos,  monotrilhos, VLTs  e 
ferrovias,  principalmente  no  desenvolvimento  de  projetos  
funcionais  e  básicos,  especificações  de  material  rodante  e  
sistemas  fixos (sinalização, energia, rede aérea, telecomunicações, 
bilhetagem),  integração de  sistemas, análise de projetos e de 
fornecimentos, gerenciamento e supervisão de implantação, 
auditoria técnica, manuais de operação e manutenção, testes em 
fábrica dos equipamentos, testes operacionais, comissionamento 
e operação assistida.



A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários é reconhecida no 
mercado como a empresa com maior expertise em sistemas de 
sinalização e controle para metrôs e ferrovias. O sistema de sina- 
lização determina o desempenho operacional, proporcionando 
segurança à movimentação dos trens nas vias e nos pátios. 
Atuando em sistemas de sinalização, desde o mais convencional à 
relés, até os mais avançados tecnologicamente, como o CBTC 
(Communication Based Train Control), que permite a redução dos 
headways, além de possibilitar a interoperabilidade entre sistemas 
de diferentes tecnologias.

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO
E CONTROLE

Na nossa experiência em projetos e especificações de sistemas de 
energia para metros, ferrovias e VLTs incluem-se as subestações 
primárias, as subestações de tração, os equipamentos de manobra 
e a rede de contato - tanto terceiro trilho quanto catenária conven- 
cional e catenária rígida. Especializada em simulação para otimi- 
zação do dimensionamento, regenaração de fornecimento, testes 
de fábrica, testes operacionais, manuais de operação e manu- 
tenção dos sistemas.

A vocação primeira da Unidade de Sistemas Metro-ferroviários é a 
integração dos sistemas. Desde o projeto funcional até a 
operação e manutenção dos equipamentos, o processo deve 
passar por uma análise detalhada para assegurar a consistência 
entre os sistemas e subsistemas e sua total integração. Um 
projeto metroviário exige uma análise dos subsistemas, das suas 
especificações dos fornecimentos até mesmo de seus 
componentes e dos seus protocolos. Exige por fim testes 
avançados de comissionamento pré-operacionais.

SISTEMAS DE energia

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
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Auditoria nas etapas de desenvolvimento do projeto e execução de 
testes de fábrica e de campo do material rodante e dos sistemas de 
Sinalização CBTC, Controle Centralizado, Comunicação Móvel de 
Voz e Dados em implantação pela Concessionária, nas Fases I e II 
da linha 4 do Metrô de São Paulo. 

2010 - em andamento
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2015 - em andamento

Análise técnica do projeto executivo, 
acompanhamento da implantação, dos 
testes de comissionamento e de operação 
dos sistemas de Sinalização CBTC (vias, 
estações, bordo e pátios) e de Controle 
Centralizado para toda a linha 5 - Lilás  do 
Metrô de São Paulo incluindo dois pátios 
de estacionamento e manutenção.
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Prestação de serviços para avaliação da 
construção, do material rodante e de 
todos os sistemas incluídos na Linha 5 - 
Lilás, sendo transferidos para o novo 
Concessionário, incluindo atividades de 
engenharia, para avaliar as condições de 
recebimento de infraestrutura, bens e 
equipamentos relacionados à concessão, 
além da identificação de quaisquer 
defeitos, responsabilidades e outras 
não-conformidades do equipamento, 
sistemas, instalações e/ou quaisquer 
outros bens relacionados à concessão.

2018 - em andamento
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2012 - 2019

Verificação, validação e assistência na aprovação 
do projeto executivo do material rodante e dos 
sistemas de sinalização, controle centralizado e 
portas de plataforma além da interface executiva 
com outros sistemas da Linha 15 - Prata - 
Monotrilho - Metrô de São Paulo.
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San Isidro

Los Andes

Pan de Azúcar

San Miguelito

Pueblo Nuevo

12 de Octubre

El Ingenio

Fernández de Cdoba

Vía Argentina

Iglesia del Carmen

Santo Tmás

Lotería

5 de Mayo

Curundú

Albrook

Consultoria técnica especializada para o 
projeto básico, auditoria e supervisão do 
projeto executivo, supervisão do fornecimento 
de equipamentos, testes de fábrica e de 
campo dos sistemas de metrô e material 
rodante da linha 1 do metrô do Panamá.

2011 - 2014
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VLT DE JOÃO PESSOA

Serviços de engenharia de projeto básico e executivo dos 
sistemas de sinalização, controle centralizado, telecomuni-
cações, bilhetagem e automação dos sistemas de passa-
gens de nível, executados juntamente com a Unidade de 
Infraestrutura de Transportes, responsável pela elaboração 
de projetos de infraestrutura e superestrutura ferroviária, 
eliminação de interferências, drenagens, obras geométri-
cas complementares, obras de arte especiais e passarelas, 
construção e recuperação de 15 estações (6 novas e 9 
recuperações), CCO e projeto executivo da via permanente.
 

VLT DE MACEIÓ

Serviços de engenharia de projeto básico e executivo dos 
sistemas de sinalização, controle centralizado, telecomuni-
cações, bilhetagem e automação dos sistemas de passa-
gens de nível, executados juntamente com a Unidade de 
Infraestrutura de Transportes, responsável pela elaboração 
de projetos de infraestrutura e superestrutura ferroviária, 
eliminação de interferências, drenagens, obras geométricas 
complementares, obras de arte e passarelas especiais, 
construção de 6 novas estações, construção do CCO e 
projeto executivo da via permanente.

VLT DE NATAL

Serviços de engenharia de projeto básico e executivo dos 
sistemas de sinalização, controle centralizado, telecomu-
nicações, bilhetagem, automação dos sistemas de 
passagens de nível e projeto executivo da via permanente. 
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2011 - 2014

Supervisão e acompanhamento do projeto 
de fabricação até a entrega final de 30 trens 
de passageiros fornecidos à CPTM pela IESA 
/HYUNDAI ROTEM. O escopo abrange a 
verificação e análise das especificações do 
fornecedor e o atendimento às normas 
técnicas nacionais e internacionais, com foco 
no design dos veículos ferroviários, na 
identificação de pontos críticos e possíveis 
medidas corretivas.
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Gerenciamento dos contratos e aquisições, 
incluindo o Contrato de Financiamento com 
a agência de fomento (Agence Française de 
Développement - AFD), envolvida na 
implementação da Linha 13 - Jade, da CPTM. 
Os serviços incluem a consolidação das 
análises e avaliações sobre o desempenho 
dos contratos que compõem a implemen-
tação do projeto, controlando sua posição 
física e financeira, bem como as tendências 
em seu desempenho e eventuais desvios de 
qualidade, escopo, tempo e custo incorridos 
e as medidas de mitigação correspondentes, 
bem como sua posição e os itens pendentes 
para a conclusão do empreendimento.

2018 - EM ANDAMENTO
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OUTROS PROJETOS

Metrô SP - Linha 3: 
Projeto executivo, monitoramento de 
instalações e montagem, ensaios em fábrica e 
campo e “as-built” da reforma de 22 trens da 
linha 3 -Vermelha (2009 - 2013).

Metrô SP - Monotrilho da L17: 
Verificação, validação e assistência na 
aprovação do projeto executivo do material 
rodante, sinalização, controle centralizado e 
sistemas auxiliares e interface com outros 
sistemas da Linha 17 - Monotrilho de Ouro 
(2013 - em andamento).

Metrô Rio - Linha 4: 
Serviços de engenharia para especificação 
técnica do material rodante (2012).

VLT Salvador: 
Serviços de engenharia para a preparação de 
estudos preliminares dos sistemas VLT-Salva-
dor (2014).

Metrô Salvador - Teixeira Duarte: 
Estudos técnicos preliminares da Seção 3 do 
Metrô de Salvador (2016).

Metrô Fortaleza - CRRC: 
Estudos técnicos preliminares das linhas leste 
e oeste do Metrô de Fortaleza (2016).
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Projetos Básicos e Especificações  Técnicas 
do material rodante, veículos de manutenção 
e sistemas de: energia – subestações e rede 
aérea de tração, sinalização e controle, 
supervisão e controle centralizado, telecomu-
nicações, bilhetagem, sinalização semafórica, 
pátio e oficinas de manutenção, Simulações 
elétrica e de marcha. 

PROJETO BÁSICO DE
SISTEMAS 2009-2010

Análise do Projeto Executivo,  Supervisão, 
Inspeção, Auditoria, Fiscalização e Acompanha-
mento da Implantação dos Sistemas Elétricos, 
Eletrônicos, Eletromecânicos, Material Rodante 
e Veículos de Manutenção. Acompanhamento 
da fabricação, dos testes em fábrica e de 
comissionamento de sistemas e equipamen-
tos em campo.

SUPERVISÃO E
ACOMPANHAMENTO DE
IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMAS 2013-2016

 FUTURE PROMAN Portugal
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SISTEMAS DE TELECO-
MUNICAÇÕES PARA A
EXTENSÃO DA LINHA 2
VERDE 2012-2015

Projeto Básico e Especificações Técnicas dos 
Sistemas de Telecomunicações para o trecho 
Vila Prudente – Dutra da Linha 2 Verde com 13 
(treze) novas estações e um Pátio de Estacio-
namento e Manutenção de Trens, incluindo: 

• Monitoração por Câmeras;
• Sonorização de Ambientes;
• Comunicação Telefônica;
• Painéis de Informação aos Passageiros;
• Controle de Acesso;
• Radiocomunicação em VHF;
• Controle de Arrecadação e Passageiros 
(Bilhetagem);
• Rede de Transmissão por Fibra Óptica;
• Comunicações Móveis de Voz de Dados;
• Cronometria;
• Controle Local de Estações e Pátio.
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Projeto MetrôPOA  - Manifestação de Interesse nº 001/2013 
(ATP/HEADWAYX/AGR)

Solicitação de Manifestação de Interesse nº 001/2013, para 
apresentação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, 
econômico-financeira e jurídica, bem como projetos que contenham 
nível de detalhamento suficiente para a composição do edital de 
contratação de parceria público-privada do Metrô de Porto Alegre. 
Estudos entregues em 22 de abril de 2014.

Projeto Metrô DF – Manifestação de Interesse nº 003/2019 
(FUTURE ATP/BENVENUTO)

Solicitação de Manifestação de Interesse nº 003/2019, para 
apresentação de projetos, levantamentos, investigações e 
estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-fi-
nanceira e jurídica referentes à concessão para gestão, operação, 
manutenção e eventual expansão dos serviços de transporte 
metroviário do Distrito Federal. Estudos entregues em 19 de 
novembro de 2019.

ESTUDOS APRESENTADOS PARA 
PROCEDIMENTOS DE MANIFESTA-
ÇÃO DE INTERESSE NA ÁREA ME-
TRO-FERROVIÁRIA



inovação 
e tecno-
logia
O Grupo FUTURE quer sempre estar na vanguarda. Por isso, investe na criação de uma cultura 
de inovação com iniciativas como o Futurelab que existe para gerar a colaboração online entre 
os técnicos e especialistas que trabalham na holding no mundo inteiro. O Grupo FUTURE 
também quer estar próximo das universidades, dos laboratórios e dos centros de investigação. 
O Grupo FUTURE é assim: pioneiro, inovador e, como não poderia deixar de ser, com os olhos 
voltados ao futuro.

A Unidade de Sistemas Metro-ferroviários ciente da importância dos estudos que realiza, do 
trabalho que produz e, contando com a análise criteriosa e rigorosa da documentação que 
prepara, se apoia no conhecimento técnico e na seriedade profissional de sua equipe, na busca 
da inovação tecnológica e no desenvolvimento e manutenção do nível de qualidade de seus 
serviços com o cumprimento rigoroso dos prazos. 

Destaca-se na Unidade de Sistemas Metro-ferroviários a sua equipe técnica, altamente 
qualificada, formada por profissionais experientes no setor de transporte publico, reconhecidos 
em nível nacional e internacional e que se mantêm sempre atualizados com os avanços 
tecnológicos introduzidos no setor. Isso lhe autoriza a atuar com total segurança, e com 
liberdade e agilidade no contato com os mais variados técnicos e especialistas, tanto do setor 
público quanto do privado. Por reunir profissionais das mais variadas especialidades, consegue 
desenvolver projetos com uma visão geral e integrada.



responsa-
bilidade social

No Grupo FUTURE pretendemos ser reconhecidos por elevados padrões de atuação ética e por sermos 

socialmente responsáveis. Enquanto organização de atuação internacional global, reconhecemos o nosso 

papel em contribuir de forma positiva para as comunidades em que nos inserimos e pretendemos reforçar 

A NOSSA VISÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA ASSENTA NUM CONJUNTO DE POLÍTICAS E VALORES DO GRUPO, QUE ORIENTAM 
O NOSSO RELACIONAMENTO COM CLIENTES, COLABORADORES, PARCEIROS, GOVERNOS E COM TODAS AS COMUNIDADES COM QUE NOS 
RELACIONAMOS E QUE VISAM:

• Criar um ambiente de trabalho positivo, responsável e acolhedor para as nossas equipas;

• Assegurar condições de segurança e saúde para os nossos colaboradores e ativos;

• 

• Reconhecer e respeitar as culturas e idiossincrasias regionais e locais;

• Assegurar um adequado diálogo e envolvimento com os stakeholders, conduzidos no espírito de transparência e boa fé;

• 

• 

• Apoiar e proteger os direitos humanos internacionalmente reconhecidos.
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contactos
FUTURE ATP

Alameda Santos 
745, Conj. 111/112
Cerqueira César - CEP 01419-001

FUTURE BDM

Av. Pedro de Castro Van-Dúnem 
Loy - Luanda Sul, Angola

FUTURE PROMAN

Alameda Fernão Lopes 

1495-190 Algés - Portugal

FUTURE ASIA

 
Room 403, Nan Fung Tower 88 
Connaught Road Central
Central - Hong Kong

 

JianGuoMenWai Street
Chaoyang District - BeijingSão Paulo, Brasil


