
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 10,95 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75947252 19-07-2018

— PROTAGONISTA - 

O engenheiro que  
corre o Vundo 

Paulo Silva tem formação em engenharia civil e já 
trabalhou no Qatar, Abu Dhabi e vai para a AEA 

Paulo Silva tem orgulho em ter nascido em Sesimbra 

SESIMBRA  A engenharia civil le-
vou o sesimbrense Paulo Silva a 
abraçar projetos pelo Mundo, des-
de as infraestruturas para a reali-
zação do Mundial de 2022, no Qa-
tar, à construção da maior estação 
de bombagem, em Abu Dhabi. 
Agora, prepara-se para integrar a 
equipa da Agência Espacial Euro-
peia, na Holanda. 

O engenheiro, de 45 anos, des-
creve com entusiasmo toda a ex-
periência adquirida além-frontei-
ras, principalmente no papel que 
tem nas equipas que integra. "Os 
engenheiros portugueses são vis-
tos como os melhores pelas suas 
capacidades de adaptação a novos 
desafios, enorme capacidade de li-
derança e de de resiliência e exce-
lente know-how adquirido nas 
universidades portuguesas", con-
ta. 

Paulo Silva realizou todo o per-
curso académico em solo nacio-
nal. Estudou em Sesimbra, até en-
trar na Universidade Nova de Lis-
boa, onde se licenciou em enge-
nharia civil. Realizou o mestrado 
no Instituto Politécnico de Setú-
bal e fez várias pós-graduações. 
Ainda trabalhou nos projetos para 
a construção da A33 e na barragem 
de Baixo Sabor, mas em 2014 tece- 
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Paulo Silva 

• Idade: 45 anos 
• Naturalidade: 
Sesimbra 
• Profissão: 
Engenheiro civil 

beu o convite que o levaria além-
-fronteiras. "Coincidiu com o nas-
cimento da minha filha", recorda. 
Foi convidado para o megaprojeto 
da construção da maior estação de 
bombagem do Mundo nos Emira-
dos Árabes Unidos, onde integrou 
uma equipa de engenheiros com 
mais de 30 nacionalidades. 

Ainda no Médio Oriente, foi des-
tacado como consultor para o Go-
verno do Qatar para supervisionar 
a construção das infraestruturas 
inerentes à preparação do Mun-
dial de Futebol 2020, nomeada-
mente, a área de infraestruturação 
rodoviária, onde se manteve até 
recentemente. Inicia agora fun-
ções na Agência Espacial Europeia, 
onde integrará o Departamento 
de Engenharia da Qualidade e Ges-
tão de Infraestruturas.• 


