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Nome
Morada
Telefone
Fax
Correio electrónico

Paulo Jorge Gama Antunes da Costa
Rua Amílcar Cabral nº 9 8º G 1750-018 Lisboa Portugal
929268969
Paulo.Gama,pt@gmail.com

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

22-05-1963

FORMAÇÃO ACADÉMICA

• Datas (de – até)
• Nome e tipo de
organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas
/ competências
profissionais
• Designação da
qualificação atribuída
• Classificação obtida

2007-2010
Cisco Career Certification and Training

• Datas (de – até)
• Nome e tipo de

2007-2010
IBM Professional Certification Program

CISCO Sales Expert ,CISCO LifeCycle Services Expert e
Advanced Wireless LAN
CISCO Sales Expert Classificação final 98,9%,CISCO
LifeCycle Services Expert Classificação final 100% e
Advanced Wireless Lan Classificação Final 98,6%.

organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas
/ competências
profissionais
• Designação da
qualificação atribuída
• Classificação obtida
• Datas (de – até)
• Nome e tipo de
organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas
/ competências
profissionais
• Designação da
qualificação atribuída
• Classificação obtida

• Datas (de – até)
• Nome e tipo de
organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas
/ competências
profissionais

IBM Specialist CS – Storage Sales IBM, Power Systems
Sales for AIX and Linux
IBM Specialist CS – Storage Sales Classificação final
95%,Power Systems Sales for AIX and Linux Classificação
final 100%
2007-2010
SUN MycroSystems Computer Company

Sun Vision and Technology,Introduction to SUN
Services,SUN Fire X4600 Server Sales Essencials,SUN
Storage Servers Sales Essencials.
Sun Vision and Technology Cassificação Final
80%,Introduction to SUN Services,Classificação Final
87%,SUN Fire X4600 Server Sales Essencials
Classificação Final 100%,SUN Storage Servers Sales
Essencials Classificação Final 90%.
1984-1988
Unisys SA Portugal – Centro de Educação
Mapper Run Design,Mapper Aplication Design,Introdução
ao Computador Pessoal da Sperry- Aplicações,Prática de
MS-DOS, Mapper Utilizador,Unix- Utilizador,Mapper
Advanced Run Design,dBase II-III,Inteligência Artificial o
Sonho Torna-se Realidade,Sistemas Periciais Uma
Perspectiva Técnica,Oracle SQL,Oracle IAF,Unix
Administração e Introdução à Linguagem Shell.

• Designação da
qualificação atribuída
• Classificação obtida
• Datas (de – até)
• Nome e tipo de
organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas
/ competências
profissionais

• Designação da
qualificação atribuída
• Classificação obtida
• Datas (de – até)
• Nome e tipo de
organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas
/ competências
profissionais
• Designação da
qualificação atribuída
• Classificação obtida

1981-1986
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa
Matemática para as Ciências Sociais e Humanas,Teoria
das Fontes e Problemática do Saber Nistórico,Pré-História,
Sociedades Culturas e Civilizações PréClássicas,Sociedades Culturas e Civilizações
Clássicas,História Económica e Social ( Sécs. IIIXIV),História Institucional e Politica ( Sécs. III-XIV),História
Cultural e das Mentalidades ( Sécs. III-XIV),História de
Portugal ( Sécs IX-XV),Informática Aplicada à História.
História Económica e Social ( Sécs. XIV-XVIII),História
Institucional e Politica ( Sécs.XIV)-XVIII),História Cultural e
das Mentalidades ( Sécs. IXIV-XVIII),História de Portugal (
Sécs XV)-XVIII),Língua Japonesa, História Económica e
Social ( Sécs. XVIII)-XX),História Institucional e Politica (
Sécs.XVIII)-XX,História Cultural e das Mentalidades ( Sécs.
IXVIII)-XX),História de Portugal ( Sécs XVIII-XX),Teoria da
História e do Conhecimento Histórico.,
Licenciatura em História.
Classificação Final de Bom 15 Valores
1986
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa
Curso Intensivo de Informática Aplicada ás Ciências
Humanas

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

2009-2018
PG_CSI Lda.

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

2007-2009
Grupo TrendGlobal

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

.Sócio Gerente e Director Geral
Primeiro trimestre de 2010, assume a gestão da Linha de
Negócio, IT Sourcing na PG_CSI

Director Geral
Primeiro trimestre de 2007 assume a convite, a gestão de
Linha de Negócios do setor público no grupo TrendGlobal,
nomeadamente responsável por : Gestão de Negócios ,
Previsão e Planeamento, Gestão de Parcerias e
Alianças;,Gestão de todos as Licitações e Contratos. ANCP
(Agência Nacional de Compras Públicas).
2003-2007
PG_CSI Lda.
Consultor de Empresas
Oferecendo consultoria especializada em competências TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação) para a linha
de negócios do Sector Público a saber:

Planeamento de Negócios para o Sector Público, gestão de
contas nomeadas, aplicação de metodologias /
planeamento de gestão de perspectivas e de instrumentos
de previsão, recrutamento de gestores de contas,
elaboração de planos de marketing, incluindo a gestão de
eventos especiais para o sector público, gestão de
parcerias e alianças, coordenação de equipas de
planeamento estratégico.
A resultante é a construção do Plano de Negócios
respectivo, a concepção e a disponibilização das
ferramentas e metodologias de gestão estratégica
adequadas, para a correcta aplicação dos procedimentos
de controlo da actividade comercial, bem como a
concepção de eventos especiais de mercado da
Administração Pública.
Como principais clientes podemos destacar:
Gismédia SA, Sisbit Lda, DPW IT Consulting, a
Information Builders SA, Qindel Lda, Fujitsu Services,
SA Sols Solsuni SA.

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

2001-2002
Sispública Lda.
Sócio gerente e Director Geral
Inicia a sua actividade na vertente da gestão empresarial,
com a constituição da Sispública Lda, um projecto
destinado a operar exclusivamente no segmento de
mercado do Sector Público.
Durante os primeiros oito meses do ano fiscal de 2001, a
equipe conseguiu 3 milhões de euros, principalmente nos

segmentos de mercado da Educação,
• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

2000-2001
Fujitsu Siemens Computers

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

1996-2000
Compaq Computer Portugal

Director Comercial
Por convite integra a equipe da Fujitsu Siemens Computers,
assumindo a gestão e o recrutamento de especialistas em
vendas para o Mercado da Administração Pública.
Reportando directamente ao Director Geral da subsidiária,
a Divisão Comercial do Sector Público, atinge a facturação
de 16 milhões de euros neste segmento, durante os
primeiros nove meses de 2000.

Director Comercial. Supervisor de Vendas, Gestor de
Grandes Contas
Iniciando-se como gestor de grandes contas, tendo a seu
cargo a gestão da linha de negócio do Sector Público .
O passo seguinte foi a supervisão das equipas comerciais
internas e externas, afectas ao mercado da Administração
Pública Central e Local.
Como Director de Vendas, ele lidera posteriormente a
Divisão Comercial da Administração Pública, alcançando 25
milhões de dólares de facturação no ano fiscal de 1998.
Até o final do quarto trimestre de 1999, a Divisão Comercial
do Sector Público alcança um crescimento de receita na
ordem dos 60% fechando o ano com 41 milhões de dólares
de facturação consolidada, e tendo atingido a liderança
deste segmento com um cota de mercado de 30%

• Datas (de – até)
• Nome e endereço
do empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais
actividades e
responsabilidades

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

1995-1996
Silvac Lda
Gestor de Unidade de Negócios
.
Junta-se à equipa SILVAC Lda., um integrador de
computadores Sun Microsystems Corporation em Portugal,
como Gestor de Unidade de negócios, tendo a seu cargo o
desenvolvimento do negócio SUN nos segmentos de
mercado da Administração Pública e dos Transportes.
Membro da equipe da SMCC que tinha em seu cargo a
concepção e implementação do plano estratégico
comercial e de marketing, para o segmento do Mercado da
Saúde.
1988-1994
Unisys Portugal SA
Gestor de Grandes Contas.,Gestor de Contas, Professor
Formador
Integra os quadros da Unisys e assume as funções de
professor no Centro Educação da Unisys, assegurando a
formação Tecnológica de clientes finais, nomeadamente
nos segmentos de mercado da Administração Pública e
Instituições Financeiras.
.
Convidado pelo presidente da Unisys, assume funções de
gestão directa de clientes finais nos mercados da
Segurança Social e Saúde. Neste contexto, foi o gestor
coordenador de execução e implementação do Sistema de
Gestão da informação Hospitalar, no Hospital de Curry de
Cabral.
Enquanto Gestor de Grandes Contas, foi o responsável

pela coordenação da evolução da plataforma tecnológica e
sistema de informação em produção no "Centro Nacional
de Pensões" ao longo da implementação do projecto
"Solução Intercalar".
.
Lidera o processo de negociação comercial, relativo ao
projecto de solução integrada TIC (Tecnologias da
Informação e Comunicação), implementado na
Administração Regional de Saúde de Lisboa.

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

Teve a seu cargo coordenação das equipas responsáveis
pela remodelação total do Sistema de Informação e
Telecomunicações do Centro Regional de Segurança
Social do Algarve.
1987-1988

Professor Coordenador de Projectos Educacionais e 4GL
No âmbito da implementação do projecto de micro
informática Sperry/Unisys no Laboratório Nacional de
Engenharia e Tecnologia Industrial foi o
Coordenador/Formador de todos os quadros de directivos
e técnicos do respectivo Instituo.
Na Sociedade Nacional de Sabões, foi o
coordenador/formador de todos os quadros directivos e
técnicos no âmbito de um projecto comunitário ( financiado
pela então CEE) de formação em tecnologias da
informação e comunicação.
Na Direcção Geral de Ordenamento do Território, foi o
formador coordenador de um projecto de formação em
Bases de Dados Relacionais, Sistemas Operativos e
Telecomunicações.
Este projecto destinou-se a quadros superiores e

intermédios da Administração Pública Portuguesa.
Na Nestlé SA, foi o coordenador executivo de um projecto
de formação Educacionais em linguagens de 4 ª geração e
metodologias de análise e concepção de sistemas de
informação destinado aos quadros comerciais e de
marketing da empresa.
Teve em seu cargo o desenho e concepção do protótipo de
solução para a gestão integrada da Biblioteca João Paulo II,
apresentada à Universidade Católica Portuguesa por
Sperry Portugal.

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do
empregador
• Função ou cargo
ocupado
• Principais actividades
e responsabilidades

Professor responsável pela formação de formadores, do
Curso sistema operativo Unix , no Departamento de
Matemática da Universidade Lusíada
1985-1986
ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração
Assistente Convidado
No ISLA foi o responsável da disciplina de
Deontologia do 4 º ano da Licenciatura em Informática de
Gestão.

APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS
PESSOAIS

Primeira Língua

Portuguesa

OUTRAS LÍNGUAS
• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

Inglês
Boa
Boa
Boa

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

FRANCÊS
BOA
BOA
BOA

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

Castelhano
BOA
BOA
BOA

APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS SOCIAIS

Interesse activo nos domínios da Gastronomia, Agricultura
Biológica.

APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS DE
ORGANIZAÇÃO

Gestor de Recursos Materiais e Humanos no âmito da sua
actividade profissional.

APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS

Decorrentes da formação Académica e Profissional
possuída.

APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS
ARTISTICAS

Especial apreço por Música Clássica e Cinema.

OUTRAS APTIDÕES E
COMPETÊNCIA

Professor de Karaté Do e Terapeuta de Shiatsu

CARTA DE CONDUÇÃO
INFORMAÇÃO
ADICIONAL

L-1201704 renovada pela DGV de Lisboa em27.05.2003
Membro da Associação Portuguesa para a Promoção de
Desenvolvimento da Sociedade da Informação e membro
dos respectivos Grupos permanentes de Trabalho da
Justiça e Saúde.

