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BENTO MACHADO AIRES 
 

Nota Biográfica  

Nasceu no Porto em 1984, viveu em Trás-os-Montes até 2008, ano em que regressou ao Porto para responder a desafios 
profissionais. Desde sempre o fascinou o fazer acontecer, tornar projetos e ideias em realidade, motivação que o levou à 
formação de base em engenharia, que tem vindo a complementar noutras áreas de conhecimento. O fazer acontecer só 
é possível com planeamento e criatividade, defende ainda que há sempre um caminho para o consenso e vários para o 
desenvolvimento.  

Do mundo tem uma visão tecnológica, acredita que com inovação o mundo poderá ser mais justo, equilibrado e 
desenvolvido, devendo a criação de valor ser desenvolvida neste sentido. Gosta de desafios, amplos e motivadores, 
quem envolvam relacionamento humano e que tenham como objetivo final a melhoria da sociedade. 
Formação Académica  

Licenciado em Engenharia Civil pela UTAD  (2007); 

Mestre em Reabilitação Urbana pela UTAD  (2009); 

Pós-graduado em Gestão de Projetos pela Porto Business School (2013). 

Experiência Profissional 

 Gestor de projeto –Trabalho independente (2007): 

Diretor de Comunicação e Gestor de Projecto – A400 – Consultores de Engenharia Civil, Lda. (2008-2009); 

Diretor de Operações – Imorendimento, SGFII, S.A. (desde 2009) 

Diretor Executivo da – APARC – Gestão de parques de estacionamento, Lda.  

Actividade Social 

Membro da Mesa da Assembleia Geral do Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil da UTAD (2005); 

Subdirector da Revista INFO da Ordem dos Engenheiros da Região Norte (desde 2011); 

Coordenador do Grupo de Trabalho de Jovens Engenheiros da OERN (desde 2011); 

Presidente da Comissão Executiva do Congresso Ibérico de Jovens Engenheiros (2012); 

Coordenado do Colégio Regional de Engenharia Civil da OERN (2016-2019); 

Chairman do European Young Engineers Forum (2015); 

Membro da CT 192 do IPQ para implementação das EN 15221 – Facility Management (2015); 

Orador em seminários e conferências sobre Inovação, Empreendedorismo e Desenvolvimento Tecnológico em 
Universidades Portuguesas. 
 

Publicações  

SALAVESSA, Eunice; AIRES, Bento; PINTO, Bruno; LEITE, Ivan; MOLDÃO, João; “Conservação e Restauro da 
Capela da Misericórdia de Murça”; 4.º Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas em 
Edifícios, Aveiro, 2008, ISBN 978-989-95695-3-9; 
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AIRES, Bento; “Aplicação de metodologias de gestão de projeto a projetos de investimento imobiliário” ; A 
Coruña; Espanha; 

Vários artigos de opinião publicados em revistas de engenharia e imobiliário. 
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