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Quem é Quem?

| Rui Franco |

Rui Franco vem abrir a sessão do Fórum "Interactive Cities/URBACT" na qualidade de Presidente da Rede de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária - Lisboa.

Formado em Arquitetura, foi administrador da ARQCOOP – Cooperativa para a Inserção Profissional em Arquitetura e 
diretor-geral da CIDEAS - Cooperativa de Investigação e Desenvolvimento em Arquitetura.

Do seu currículo constam ainda a coordenação política e direção da equipa técnica municipal e dos sete parceiros de 
Lisboa no Consórcio "Sharing Cities", bem como a representação do município de Lisboa na "EU Urban Agenda 
Housing Partnership".

É atualmente vereador substituto do Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Lisboa.

| Carolina Farias |

Especialista em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetónica e Urbanística, e doutoranda em Arquitetura Digital no
ISCTE-IUL, Ana Carolina vem ao Fórum Interactive Cities/URBACT apresentar a comunicação "Observatório territorial:
uma ferramenta útil para a avaliação e a participação no BIP/ZIP".

A arquiteta  e  urbanista  é  ainda  empregada  sob  licença  da  Caixa  Econômica  Federal,  no  Brasil,  onde  atuou  no
acompanhamento de projetos e obras públicas, com ênfase em habitação social promovida por movimentos sociais.

Cofundou a Sobreurbana, um estúdio de urbanismo colaborativo.

| Pedro Freire |

Empreendedor e fundador de várias organizações não governamentais e startups, o Pedro Freire veste hoje a camisola 
da Cooperativa Milacessos, uma instituição que promove o turismo e o acesso ao lazer para tod@s.

Neste momento co-coordena o consórcio LETT Labs, que reúne entidades não governamentais e tecnológicas no 
âmbito da criação de um laboratório experencial tecnológico no centro histórico de Lisboa, com especial incidência no 
Bairro do Castelo. O objetivo desta plataforma é desenvolver laboratórios-piloto para encontrar soluções de 
compromisso que potenciem o turismo como motor de desenvolvimento local.

http://sobreurbana.com/
https://ocportugal.com/


| Cristiano Viegas |

Empreendedor em série e estratega em diversos setores, Cristiano Viegas é também um consultor experiente, tendo 
liderado projetos de consultoria estratégica na Europa, América do Sul, Ásia e África.

Licenciado em Gestão pelo ISCTE, conta ainda no currículo com um curso executivo em Media, Telecomunicações e 
Tecnologia da Informação pela Universidade Católica e um mestrado em Gestão de Marketing pelo ISEG. Atualmente é 
doutorando em Gestão, nas vertentes de Empreendedorismo e Inovação, na NOVA SBE.

O Cristiano é ainda co-fundador da Giveto  U, uma plataforma que visa alavancar projetos de crowdfunding, angariação 
de fundos e donativos e gestão de voluntariado. 

| Bernardo Gonçalves |

Cofundador da myPolis, Bernardo Gonçalves foi recentemente agraciado com o prémio de Democracia 
Digital da Representação Portuguesa na Comissão Europeia.

Licenciado e mestre em Economia pela Nova School of Business and Economics, onde presidiu à 
associação de estudantes, o Bernardo é um apaixonado por política e um sonhador determinado e foi deste 
mix de sonho e determinação que nasceu a myPolis.

Está previsto para este ano o lançamento desta plataforma mobile que, entre outros objetivos, pretende 
ativar a participação cívica a nível autárquico. 

Numa vida profissional passada foi consultor na Deloitte Digital.

| Rita Wengorovius |

Rita Wengorovius é diretora artística do Teatro Umano, associação cultural promotora de projetos comunitários de 
inclusão e inovação social.

Tem desenvolvido e coordenado várias iniciativas no âmbito do teatro social, com destaque para o projeto "Identidades".
Este arrojado teatro ao domicílio e intergeracional foi galordeado com um Prémio Excelência Pedagógica e de 
Intervenção Comunitária pelo Instituto Politécnico de Lisboa.

Mestre em Criatividade Aplicada no Teatro na Comunidade pela Universidade de Santiago de Compostela e doutorada 
em "Teatro Sociale e di Comunitá" pela Universidade de Turim, é atualmente professora convidada na Escola Superior 
de Teatro e Cinema, onde se licenciou em Teatro e Educação.

http://www.mypolis.eu/
https://www.facebook.com/teatroumanopt/
http://www.givetou.pt/


| José Almeida e Nicole Figueiredo |

Nicole Figueiredo é psicóloga comunitária de formação e gestora de projetos no CLIP – uma plataforma de 
fortelecimento da sociedade civil que presta auxílio a associações no terreno, mais concretamente na Alta de Lisboa.

Já José Almeida, além de consultor na associação CLIP, é presidente da Associação de Moradores da Alta do Lumiar e 
representante do CLIP na direção da Rede DLBC Lisboa. 

| Manuel António Pereira |

Formado em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, Manuel António Pereira sabe bem os chãos que pisa: 
inovação social, regeneração urbana, indústrias criativas e estratégia na área de negócios. 

Atualmente é gestor de projetos na Rés do Chão, programa de regeneração urbana que combate o problema da 
desativação social e económica de bairros nos centros urbanos e premiado no Concurso - FAZ -Ideias de Origem 
Portuguesa 2013 da Fundação Calouste Gulbenkian e no âmbito do BIP ZIP da Câmara Municipal de Lisboa.

Manuel Pereira foi ainda, entre muitos outros afazeres, consultor no Centro de Inovação da Mouraria.

| Maria José Domingos |

Socióloga na EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobreza no Núcleo Distrital de Lisboa, desde 2003, a Maria José
Domingos representa a EAPN Portugal na direção da Rede DLBC Lisboa, e, entre outros, no Grupo Implementação,
Monitorização e Avaliação da Estratégia para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo, no Conselho
Consultivo das ONG da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no Fórum para a Governação Integrada.

Colabora com várias Plataformas Supraconcelhias e Redes Sociais e é membro da rede europeia “Alliances to fight
poverty” desde 2011. Vai moderar o debate "Plataformas online e on-action: Complementares ou antagónicas?"

| Helena Gata |

Helena Gata trabalha para o setor da Economia Social desde 1997 e acumula cinco experiências profissionais de longa 
duração fora de Portugal (França, Inglaterra, Holanda, Mozambique e Guiné-Bissau).

Estudou Sociologia na Universidade do Porto, tem um mestrado em Cooperação e Desenvolvimento Internacional do 
ISEG, fez o curso de Empreendedorismo Social (ISEP) do INSEAD em Singapura e frequenta atualmente o 
Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações no ISEG, aprofundando conhecimentos na área do 
Emprego, Trabalhadores Pobres, Desigualdades Sociais e Políticas Públicas. Criou e implementou projetos sociais em 
Portugal e nos PALOP.

Atualmente é Presidente da ESLIDER - Rede Nacional de Empreendedores Sociais e Líderes da Sociedade Civil, uma 
associação que tem por foco a criação de valor partilhado entre os seus membros e outros agentes da sociedade civil e 
Diretora Geral da REDE DLBC Lisboa, uma associação que visa criar resposta na área do Emprego, 
Empreendedorismo, Educação e Inclusão Social através de um modelo inovador de cogovernação de territórios de 
intervenção prioritária da cidade de Lisboa.

https://www.facebook.com/pg/ocuparesdochao
https://cliprd.wordpress.com/author/cliprdgeral/

