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José Basílio Simões, 49 anos, é licenciado em Engenharia Física e doutorado em Física 
Tecnológica pela Universidade de Coimbra onde é atualmente Professor Convidado com a 
responsabilidade pela disciplina de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. 
Foi um dos fundadores da ISA   Intelligent Sensing Anywhre, S. A., empresa de base tecnológica 
pioneira na Internet das Coisas e que este ano completa 25 anos. A ISA é líder em soluções de 
telemetria e gestão remota aplicadas às áreas da Energia, Ambiente e Sustentabilidade e à 
Saúde, constituindo hoje um grupo com mais de 100 colaboradores e mais de 100.000 
equipamentos instalados nos 5 continentes, tendo-se tornado em 2012 a primeira empresa 
portuguesa admitida à Bolsa das PMEs, NYSE Alternext Lisbon. 
Exerce igualmente atividade como Business Angel, sendo coordenador do Clube de Business 
Angels do Centro e responsável por vários fundos de investimento em startups tecnológicas; 
Nos seus 25 anos de carreira profissional exerceu vários cargos diretivos em associações 
empresariais como a Câmara de Comércio e Indústria do Centro CEC/CCIC, o Clube de 
Empresários de Coimbra e o Núcleo do Centro da ANJE - Associação Nacional de Jovens 
Empresários. 
Na sua atividade universitária e de investigação científica foi responsável pela regência de 
disciplinas nas áreas da Física, da Electrónica, da Instrumentação e Processamento Digital de 
Sinal, tendo dirigido mais de uma dezena de projetos de investigação e desenvolvimento 
tecnológico nacionais e internacionais. É autor de várias patentes e de dezenas de 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 embedded systems e da eficiência energética. 
Recebeu vários prémios e distinções entre as quais o Innovation Award na Metering Europe 
2006, uma Menção Honrosa no IV Prémio INSEAD de Entrepreneurship 2009/2010 e o 
Innovative Product of the Year 2009 pela COTEC Portugal.» 
 


