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José Basílio Simões

José Basílio Simões é Licenciado em Engenharia Física e Doutorado em Física Tecnológica pela 
Universidade de Coimbra, é co-fundador, presidente e CEO da ISA - Intelligent Sensing Anywhere, 
S.A., empresa de base tecnológica pioneira e líder mundial em telemetria e gestão remota aplicada
aos mercados do Oil & Gas, Energia, Ambiente e Saúde. Com mais de 60.000 equipamentos 
instalados nos 5 continentes em multinacionais como a BP, Repsol, Total, Galp e EDP, a ISA é hoje 
um grupo com mais de 150 colaboradores, cerca de um terço dos quais no seu centro de 
desenvolvimento sediado em Coimbra, e com subsidiárias em vários países europeus, no Médio 
Oriente, Estados Unidos e no Brasil.

Nos seus mais de 25 anos de carreira profissional exerceu vários cargos directivos em associações 
empresariais como a Câmara de Comércio e Indústria do Centro CEC/CCIC, o Clube de Empresários 
de Coimbra e a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários. Com o objectivo de contribuir 
activamente para a construção de um Ecossistema de Inovação Tecnológica em Portugal, tornou-se
Business Angel, sendo responsável pelo fundo Smart Ventures e coordenador do clube Centro 
Business Angels desde 2007.

É desde 2010 Professor Convidado da Universidade de Coimbra para a área do Empreendedorismo
e Inovação Tecnológica  tendo anteriormente sido  responsável  pela  regência  de disciplinas  nas
áreas da Física, da Electrónica, da Instrumentação e Processamento Digital de Sinal em tempo real.
Entre 1990 e 2006 desenvolveu actividade de investigação científica na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra onde dirigiu mais de uma dezena de projectos de I&DT
nacionais e internacionais sendo autor de várias patentes e de mais de 50 publicações em revistas
internacionais e comunicações em congressos científicos. Foi ainda perito avaliador da Agência de
Inovação, do IAPMEI, da Academia i-Techpartner e da Comissão Europeia na área dos  real time
embedded systems e da eficiência energética.


