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Jorge Silva 

 

Jorge Silva é Head of IT / Europe, responsável pela função IT das empresas europeias do grupo 
Huf, diretor do departamento Processes and IT, Company Security Officer - responsável pelo 
sistema de gestão de segurança de informação certificado segundo a norma ISO 27001 - e 
responsável pela função inovação do grupo multinacional Huf em Portugal. 

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico de 
Lisboa, e pós-graduação em Gestão de Empresas pela Porto Business School, possui uma carreira 
diversificada, com atuação em uma grande variedade de projetos, desde a Inteligência Artificial 
até à gestão de empresas de pequena dimensão. 

É certificado ITIL V3 (gestão de serviços de IT), ARCHIMATE (arquitetura empresarial), auditor líder 
segundo o referencial ISO 27001 – Sistemas de Gestão de Segurança da Informação - e 
certificado segundo o referencial ISO 27005 – Gestão do risco relacionado com a segurança da 
informação. 

É autor de vários artigos publicados por diversas entidades, nomeadamente, o BPTGroup e a 
APQ; tem sido convidado para realizar diversas palestras sobre temas variados como a 
estratégia, a inovação, a gestão por processos, a Internet das Coisas ou a Indústria 4.0. 

É professor convidado desde 2010 no Instituto Politécnico de Viseu responsável pela disciplina de 
gestão de projectos entre 2010 e 2013 e responsável pela disciplina de Gestão de Sistemas de 
Informação desde 2015 no Mestrado em Sistemas de Informação para as Organizações. 

É coordenador científico da pós graduação em BPM (Business Process Management) na RUMOS 
e lecciona as disciplinas de Arquitectura de Empresa, Modelação, Análise e Desenho de 
Processos. 

É vice-presidente do IPBPM – Instituto Português de Business Process Management, uma 
organização sem fins lucrativos que se dedica à divulgação das boas práticas da gestão por 
processos e inovação organizacional. 
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