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As transformações da economia mundial ocorridas nas últimas 
décadas têm conferido aos setores marítimo, costeiro e 
portuário interna- cional um papel determinante. 

A Economia do Mar tem vindo a ganhar uma importância crescente 
ao longo das últimas décadas, com tendências de elevado cresci-
mento, nos setores marítimo, costeiro e portuário. 

O grupo FUTURE conta com uma vasta experiência dos seus especial-
istas em diversas matérias costeiras e portuárias e constitui-se como 
um parceiro estratégico dos seus clientes nos assuntos do mar, 
resultante de um histórico de competências de mais de 40 anos de 
experiência no desenvolvimento de soluções de referência internac-
ional, notabilizando o valor da Engenharia Portuguesa pelo Mundo.

A elevada especialização, o conhecimento integrado e diferenciado 
dos assuntos da Economia Azul e a presença internacional do 
grupo FUTURE, são alguns dos fatores diferenciadores da Unidade 
de Negócio Unidade de Engenharia Marítima-Portuária que 
pretende reforçar a liderança de mercado a nível nacional no setor 
de Portos, Estaleiros, Marinas e Estruturas Costeiras e ser pioneira 
na promoção de serviços de consultoria de Zonas Costeiras e Mar, 
nas vertentes de planeamento, gestão e proteção costeira, adap- 
tação às alterações climáticas e do conceito Building with Nature.



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

SISTEMAS
METRO-FERROVIÁRIOS

INDÚSTRIA E
RECURSOS NATURAIS

INFRAESTRUTURAS
DE TRANSPORTES

AGÊNCIA DE
INVESTIMENTOS

UNIDADES
DE NEGÓCIO

ENGENHARIA
MARÍTIMO-PORTUÁRIA

11

SUSTENTABILIDADE
E ENERGIA

ÁGUA, SANEAMENTO
E RESÍDUOS



A Unidade de Negócios de Engenharia Marítima-Portuária atua no 
setor de consultoria especializada para os assuntos da Economia do Mar 
com ênfase na conceção, dimensionamento, gestão, avaliação ambien-
tal e monitorização nas áreas de infraestruturas portuárias, estaleiros de 
construção e reparação naval e gestão de zonas costeiras, através de:

     • Elaboração de estudos e projetos detalhados;
     • Estudos de viabilidade técnica, económica e ambiental;
     • Planeamento e escolha tecnológica no âmbito dos projetos;
     • Auditoria técnica.

A Unidade de Negócios de Engenharia Marítima-Portuária demon-
stra, através do seu portefólio, uma enorme variedade e resiliência no 
que diz respeito às suas áreas de intervenção, comprovada pela 
competência técnica dos projetos nacionais e internacionais desenvolv-
idos para clientes públicos e privados.

Constituída por uma equipa técnica multidisciplinar de técnicos e 
especialistas altamente qualificados em variadas áreas como: Estruturas, 
Fundações, Geotecnia, Pavimentação, Drenagem, Distribuição de Água, 
Redes de Incêndio, Rede Elétricas e Telecomunicações, Gestão e Logística 
Portuária, Dragagens e Canais Navegáveis, Gestão de Zonas Costeiras e 
Intervenções de Proteção Costeira, a Unidade de Negócios de Engenharia 
Marítima-Portuária possui uma importante experiência, o que, somada à 
experiência individual e de equipa dos seus especialistas, lhe permite 
distinguir-se entre a concorrência no mercado nacional e internacional.  

quem 
somos
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Para o desenvolvimento dos estudos e projetos, a UNEMP desenvolve e gere 
parcerias estratégicas de importante valor com universidades e centros de 
investigação relacionados com o setor do Mar, beneficiando do imenso 
potencial de produção científica e investigação.  

No que concerne a serviços prestados, a UNEMP tem um mercado de 
atuação composto por 5 sub-setores:

O QUE
FAZEMOS

Portos (Acostagem, Terminais, Infraestruturas, Gestão e Logística);

Estaleiros Navais (Estudos, Projetos e Esquemas de Docagem);

Navegabilidade e Dragagens;

Planeamento e Gestão Portuária;

Zonas Costeiras.



Esta unidade de negócio presta
os seguintes serviços na área de: 

Portos

A área de atuação das Zonas Costeiras contempla
os serviços abaixo descritos:

Na área de Comunicação Pública apoiamos
os nossos clientes:

A nossa experiência em Estaleiros Navais inclui:

• Conceção e dimensionamento de portos;
• Conceção e dimensionamento terminais portuários;
• Análise estrutural;
• Estudos geotécnicos;
• Pavimentação;
• Infraestruturas elétricas e telecomunicações;
• Redes de drenagem, abastecimento e incêndios;
• Equipamentos;
• Conceção e dimensionamento de marinas, docas e portos de recreio;
• Conceção e dimensionamento de estruturas de atracação de navios;
• Estudo das condições de atracação;
• Estudos de propagação do clima de agitação marítima;
• Análise de registos de agitação (registos de ondógrafos 
e/ou de hindcast);
• Análise estatística (curto, médio e longo-prazo);
• Estudos de agitação marítima de águas interiores;
• Estudo de galgamentos;      
• Condições de atracação e navegabilidade.

• Conceção e dimensionamento de estaleiros de construção 
e reparação naval;
• Conceção e dimensionamento de estações de bombagem;
• Análise estrutural;
• Estudos geotécnicos;
• Pavimentação;
• Infraestruturas elétricas e hidráulicas;
• Conceção e dimensionamento de comportas e sistemas de alagem;
• Definição de planos de docagem de navios.

• Estudos de navegabilidade em portos, barras e canais;

• Estudos de navegabilidade em portos, barras e canais;
• Análise das condições de hidrodinâmicas, de transporte 
sedimentar e morfodinâmicas;
• Estudos de mitigação de erosão marginal;
• Estudos e projetos de dragagens;
• Análise das condições de hidrodinâmicas, de transporte 
sedimentar e morfodinâmicas;
• Estudo geotécnico;
• Estudo de otimização do processo de dragagem.

• Estudos de planeamento e gestão de faixas costeiras;
• Gestão e análise de riscos;
• Projetos de intervenções de proteção Costeira: Esporões;
• Quebra-mares destacados;
• Obras Longitudinais Aderentes;
• Alimentações artificiais;
• Dragagens e gestão de dragados;
• Análises custo benefício e de otimização das 
intervenções preconizadas;
• Estudos e projetos de dragagens e de transposição de 
sedimentos;
• Estudos de monitorização costeira;
• Impactos das alterações climáticas.

• Na realização de sessões públicas;
• Na interface com entidades públicas e privadas;
• Na gestão de agentes locais/stakeholders;
• Na interface com financiadores.No que se refere a Dragagens e Navegabilidade

atuamos na realização de:
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DIRETOR
DA UNIDADE

Diretor da FUTURE PROMAN
ANTÓNIO RESSURREIÇÃO

a.ressurreicao@future.proman.pt



te
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ai

s
Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões e Polo de 
Mar da Universidade do 
Porto- Verificação de projetos, 
Fiscalização e Coordenação 
de Segurança; Projeto de 
Execução e Estudos de 
Impacte Ambiental (EIA) para 
as obras marítimas

PORTUGAL



ASRY - Arab Shipbuilding and 
Repair Yard - Conceção e Projeto

BAHRAIN
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Estaleiro Naval de Jeddah - 
Conceção e Verificação de Projeto

ARABIA SAUDITA



Hydrolift - Estaleiro Naval da 
Lisnave, Mitrena - Conceção, 
Projeto e Fiscalização

PORTUGAL
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Estaleiro Naval Atlântico Sul - 
Verificação do Projeto da laje 
da doca seca

BRASIL
ES

TA
LE

IR
O

S



Estaleiro Rio Grande - Verificação e 
Revisão do Projeto da doca seca

BRASIL
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Estaleiro e Base Naval de 
Itaguaí - Engenharia Básica 
dos diques secos do 
Complexo Radiológico

BRASIL

Estaleiro Enseada do 
Paraguaçu - Verificação e 
Revisão do Projeto da 
docaseca

BRASIL

Estudos de concepção, 
elaboração do projecto de 
execução, assistência técnica 
e supervisão da obra

SENEGAL

ES
TA

LE
IR

O
S



Estaleiro de Cadiz - Conceção, Projeto 
de execução e Assistência técnica

ESPANHA

Estaleiro Naval de São Vicente
Fiscalização, estudos de 
localização, das condições locais e 
definição do “Lay-out”; Análise e 
aprovação do projeto de execução

cabo verde
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portugal

Porto de Sines - Terminal XXI – 
Diversos estudos e projetos de 
execução (Cais, Terminal de 
Contentores, quebra-mar, etc) de 
diversos contratos; Fiscalização 
de diversos contratos

es
ta

le
ir

o
s



suécia

Expansão do Terminal de Gävle – Estudos e 
projetos de execução
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Reabilitação do Porto de 
Nacala – Projetos de 
execução e Fiscalização 
e Coordenação de 
Segurança em Obra

MOÇAMBIQUE
po

rt
o

s



Porto de Sal-Rei, Ilha 
da Boavista – 
Verificação de Projetos 
e Fiscalização da Obra

CABO VERDE
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Expansão e Modernização do 
Porto de Palmeira, Ilha do Sal 
– Projeto de Execução

CABO VERDE

PO
RT

O
S



Trabalhos de Melhoramen-
to e modernização do Porto 
de S. Mateus, Açores – 
Fiscalização da obra

PORTUGAL
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Ponte Móvel do Porto de 
Leixões – Conceção e Projeto 
de Execução

PORTUGAL

PO
RT

O
S



Terminal de Contentores de 
Alcântara – Projecto de 
Execução e Fiscalização da 
Obra – diversos contratos

PORTUGAL
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Ampliação do Porto de 
Aveiro (novos 
terminais) Conceção e 
Projeto de Execução

PORTUGAL

Reabilitação dos muros cais 
das docas internas do Porto 
de Leixões, Conceção e 
Projeto de Execução

PORTUGAL

Base Naval de Lisboa
Projeto e Fiscalização – 
diversos contratos

PORTUGAL

Terminal de Contentores de 
Xabregas - Verificação de 
Projeto e Fiscalização da Obra

PORTUGAL

PO
RT

O
S



TEDP- Terminal de Pesca ao 
Largo do Porto de Aveiro 
Conceção, Projeto e Fiscalização

PORTUGAL

Porto Comercial de Viana do 
Castelo - Conceção, Projeto e 
EIA  de Ampliação do Porto

PORTUGAL

Porto de Maputo
Conceção e Projeto

PORTUGAL 33
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Master Plan do 
Porto de Luanda

angola



Plano Orientador do Desenvolvi-
mento Integrado dos Portos de 
Lisboa, Setúbal e Sines

portugal
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Expansão do Estaleiro da Mitrena – 
Lisnave – Estudos de conceção, de 
viabilidade técnica e de investi-
gação das condições físicas locais

portugal
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Melhoria das condições de 
abrigo nos cais comerciais e a 
manutenção do canal de 
acesso do Porto da Figueira 
da Foz – Estudos de 
Viabilidade Técnica, Económi-
ca e Financeira, Modelação 
Matemática e Estudos de 
Impacte Ambiental do 
aprofundamento do Porto e 
do canal de navegação; 
Projeto de execução de 
diversos contratos

angola
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ASRY – Estaleiro Naval - Estudos de 
viabilidade, de localização e de 
investigação das condições locais

bahrain



Terminal Petrolífero do 
Caniçal - Estudo de 
viabilidade Técnica e 
Económica, modelação 
matemática em modelo 
numérico de ondas e 
caracterização das 
necessidades portuárias
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Marina de Albufeira –Project 
Management, Verificação de 
projeto, Fiscalização e Coorde-
nação de Segurança em Obra

PORTUGAL
m

ar
in

as



Marina do Parque da Nações - 
Lisboa  - Reabilitação da Marina do 
Parque das Nações – Projeto de 
Execução, Fiscalização e Coorde-
nação de Segurança em Obra

Portugal
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Marina de Vila Real de Santo António 
Marine – Fiscalização da Obra

Portugal

m
ar

in
as



Rio Douro – Melhoria das 
condições de navegabilidade 
– Projeto de Execução para 
alargamento e aprofunda-
mento do canal de 
navegação do rio Douro, 
entre Cotas e Valeira (14 Km)

PORTUGAL
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Melhoria da Acessibilidade ao 
Porto de Setúbal- Projecto, 
Estudo de Impacte Ambiental 
and outros Estudos Técnicos

PORTUGAL
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Desassoreamento da Lagoa de 
Óbidos - Projecto e estudos técnicos

portugal



H
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Modelação dos impactos das 
correntes e sedimentos na 
melhoria de acesso ao Cais da 
Secil - Outão, Setúbal

PORTUGAL
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Marina de Vila Real de Santo António 
Marine – Fiscalização da Obra

Portugal



O Grupo FUTURE quer estar sempre na vanguarda. Por isso, investe na criação de uma cultura de 

inovação com iniciativas como o Futurelab, que existe para gerar colaboração online entre os técnicos 

e especialistas que trabalham na holding no mundo inteiro. O Grupo FUTURE também quer estar 

pioneiro, inovador e, como não poderia deixar de ser, com os olhos postos no futuro.

inovação 
e tecno-
logia

AUTOCAD:
O AutoCAD® é um software de 
desenho de construção para criar 
desenhos em 2D e 3D com precisão.

REVIT:
O software Revit® é utilizado na produção 
de projetos e documentação de 
construção baseados em modelos mais 
consistentes, coordenados e completos.

CIVIL 3D:
O Autodesk Civil 3D® é um software 
para projetos de engenharia civil 
que suporta BIM e inclui funcionali-
dades integradas para melhorar a 
conceção de esboços, a projeção e a 
documentação de construção.

SAP2000:
O SAP2000 é um programa de 
elementos finitos, com interface 
gráfica 3D orientado a objetos, 
preparado para realizar, de forma 
totalmente integrada, a modelação, 
análise e dimensionamento do mais 
vasto conjunto de problemas de 
engenharia de estruturas.

Fin EC:
Software para verificação de seções 
transversais de betão armado de 
qualquer forma, sob ação de 
combinações de forças e momentos 
fletores. A análise é realizada de 
acordo com a EN 1992-1-1 e EN 
1992-2 (Eurocódigo 2).

PLAXIS:
Programa de elementos finitos para 
análises geotécnicas de deformação 
e estabilidade de solos.



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


