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CURRICULUM VITAE 
     
   

 
 
Nome:   PEDRO ANTÓNIO DE FREITAS E SILVA GUTIERRES 
 
Natural de:  Lisboa - Portugal 
 
Morada:  Rua Viana da Mota, 16 R/C – Dto. 
   S. Pedro do Estoril 
   2765-562 Estoril 
   Portugal 
 
N.º Telefone:  +351 21 467 48 56 
N.º Telemóvel: +351 93 262 58 41 
Endereço Electr.: pg@atlanticsurveys.com 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 

Desde Outubro de 2012 
 
Perito Marítimo (na área de navios e cargas) na empresa ATLANTIC SURVEYS, 
UNIPESSOAL LDA, tendo como função efectuar peritagens a sinistros ou à condição 
de navios ou cargas e elaborar os respectivos relatórios para Mútuas de Armadores (P&I 
Clubs), Companhias de Seguros (ramos de casco/máquina e cargas), Armadores, 
Agentes de Navegação e empresas exportadoras e importadoras de mercadorias. A 
experiência inclui intervenções nas seguintes áreas: 

- Peritagens a avarias e reparações de navios 
- Peritagens à condição de navios para Mútuas de Armadores e 

Seguradoras de Casco e Máquina 
- Peritagens a avarias e reparações de embarcações/iates de recreio (a 

motor e à vela) 
- Peritagens à condição de embarcações/iates de recreio para Seguradoras 

de Casco e Máquina e para proprietários de iates (a motor e à vela) 
- Peritagens a avarias em cargas 
- Peritagens a estiva e peamento de cargas para transporte terrestre e 

marítimo 
- Inspecções à condicção da carga e navio antes do embarque de 

mercadorias 
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- Inspecções à condição da carga durante e após o desembarque 
 
 

De Maio de 1996 a Abril de 2012 
 
Perito Marítimo (na área de navios e cargas) na empresa SAMPLES – Sociedade de 
Assistência Marítima a Produtos Líquidos e Sólidos, Lda., tendo como função efectuar 
peritagens a sinistros ou à condição de navios ou cargas e elaborar os respectivos 
relatórios para Mútuas de Armadores (P&I Clubs), Companhias de Seguros (ramos de 
casco/máquina e cargas), Armadores, Agentes de Navegação e empresas exportadoras e 
importadoras de mercadorias. 
 
 

De Dezembro de 1990 a Maio de 1996 
 
Perito Marítimo (na área de navios e cargas) na empresa SOPEMA – Sociedade de 
Peritagens Marítimas Lda. (empresa do grupo PINTO BASTO), tendo como função 
efectuar peritagens a sinistros ou à condição de navios ou cargas e elaborar os 
respectivos relatórios, na sua maioria para Mútuas de Armadores inglesas (P&I Clubs) e 
Companhias de Seguros. 
 
 

De Setembro de 1989 a Novembro de 1990 
 
Consultor técnico em projecto de construção naval, nos estaleiros SAGRES IATES 
(construção e reparação de embarcações de recreio), apoiado por uma bolsa do 
L.N.E.T.I. - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial. 
 
 

De Outubro de 1988 a Setembro de 1989 
 
Adjunto de chefe-de-navio (assistant shipmanager) nos ESTALEIROS NAVAIS DA 
LISNAVE (departamento de reparações), tendo como funções: 

- Estudar a especificação de reparação do navio 
- Elaborar listas de trabalho para os sectores da produção 
- Reajustar especificação e prazos em conjunto com o representante do 

armador 
- Definir a bordo todos os trabalhos a executar (chefia de equipa de 

encarregados) 
- Acompanhar e coordenar a evolução dos trabalhos, definir prioridades e 

reportar anomalias 
- Zelar pelo cumprimento a bordo de normas disciplinares e de segurança 
- Actuar com vista ao cumprimento de prazos 
- Executar descrição de trabalhos 
- Controlar a evolução do custo da encomenda e colaborar na elaboração 

da factura 
- Cuidar do atendimento social aos superintendentes e oficiais superiores 

do navio 
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De Abril de 1988 a Setembro de 1988 
 
Coordenador (shipmanager) de novas construções nos ESTALEIROS NAVAIS DE 
VIANA DO CASTELO, com as seguintes funções: 

- Coordenar todos os sectores envolvidos na construção do navio, desde a 
fase de pré-fabricação até à entrega, de acordo com as fases e prazos do 
planeamento 

- Estabelecer a ligação entre a sala de projecto naval, o controlo de 
qualidade e a produção 

- Reportar as dificuldades, tendo em vista o aumento de produtividade e 
diminuição de tempos mortos 

- Representar o estaleiro nos contactos com os representantes do armador 
- Planear e assegurar o cumprimento das vistorias requeridas pelas 

Sociedades Classificadoras de navios 
 
 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS RELEVANTES: 
 
Frequência do seminário “Seguros e Acidentes Marítimos” ministrado na Escola 
Náutica Infante D. Henrique, em Novembro de 1999. 
 
Estágio no departamento de projecto naval dos ESTALEIROS NAVAIS DA 
LISNAVE, enquanto estudante de arquitectura e construção naval, de Maio de 1984 a 
Julho de 1984. 
 
Estágio em soldadura de metais (por arco eléctrico manual e por oxi-acetileno) na 
escola de formação da LISNAVE, enquanto estudante de arquitectura e construção 
naval, de Maio de 1983 a Junho de 1983. 
 
 
HABILITAÇÕES: 
 
Diploma Superior em Arquitectura e Construção Naval (Higher National Diploma in 
Naval Architecture and Shipbuilding Technology) da Sunderland Polytechnic School, 
Inglaterra (curso técnico superior com a duração de 3 anos, de 1982 a 1985). 
 
Diploma do curso de Desenho de Máquinas do I.A.T.A. (Instituto de Aperfeiçoamento 
Técnico Acelerado), em Lisboa, obtido em 1982. 
 
 
LÍNGUAS: 
 
Líndua materna: Português 
Conhecimentos de: Inglês, Françês e Italiano. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

- Data de nascimento: 9 de Maio de 1962 
- Estado civil: casado 
- Carta de condução de automóveis ligeiros 
- Carta de Patrão-de-Vela e Motor (embarcações de recreio) 
- Licença de mergulhador amador  
- Praticante de fotografia subaquática 

 
 
 
 
 
 

         
        …………………………… 
        Pedro Gutierres 
        S. Pedro do Estoril, 2022 


