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@ Nuno Guilherme Nogueira - 2021 

 Habilitações: 
 

- Freq. Universitária (em curso) nas licenciaturas:  Informática de Gestão, Gestão de Empresas  - 

ISLA; 

 - Curso de Projectista Informático, Centro de  Cálculo  ISEL; 

- Certificado de competências pedagógicas (CCP-Julho/2018); 

 - Curso Técnico de Multimédia IEFP 2017 (niv. IV); 

- Curso  Nixdorf Comet Care product management and marketing development (Dusseldorf); 

-  Curso PI Electronique programming and product management (Paris); 

-  Curso Micros Fidelio Sales Strategy and Business Development (Dusseldorf). 
 

 

 Línguas estrangeiras e skills: 
 

 - Domínio do inglês corrente/técnico, falado e escrito; 

 - Conhecimentos coloquiais de francês, espanhol e italiano; 

 - Vasto interesse em ciências químicas e em medicina; 

- Experiente em traduções e retroversões Português-Inglês, Inglês-Português; 

- Vasta experiência em micro-informática e diagnóstico; 

- Conhecimentos de programação e gestão de bases de dados; 

- Forte vocação técnica e orientada para a satisfação do utilizador; 

- Experiente em todas as ferramentas do universo MS-OFFICE; 

- Gosto pelo trabalho em equipa e por desafios profissionais; 

- Acesso a extensa bibliografia técnica pessoal; 

- Autodidata na formação própria; 

- Cursos complementares técnicos de formação Rima Em Dusseldorf / Madrid; 

- Cursos técnicos de marketing pela Regislitom, Lda. em França (PI Electronique); 

- Cursos de formação de formadores pela Micros Fidelio Eame. 

 
 

 Ocupações extra curriculares: 
 

- Traduções e retroversões Eng-Pt / Pt-Eng de publicações científicas e técnicas, manuais e artigos. 

Colaboração na edição de publicações de informática, fotografia e química orgânica. 

- Organização de cursos de office, windows, web publishing e web programming com foco na 

otimização da experiência e interface do utilizador (Ux / Ui). 
 

 Cargos e Funções Profissionais: 
 

 Mais recente: 
 

 Planificação e programação de sites internet (wp framework / html / php / mysql) 

 

- Portal particular: http://easyrede.pt/ 

- Restauração (multi-site) : https://trovasedancas.com/ 

- InvestInLisbon Real Estate portal em https://investinlisbon.com 

- Manutenção hw/sw, suporte remoto, gestão de acessos e formação dos utilizadores 

- Formação de formadores: plataforma Moodle. 

http://easyrede.pt/
https://trovasedancas.com/
https://investinlisbon.com/
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 Anteriores, por ordem temporal decrescente: 
 

 Consultor de vendas técnicas na Logidados de Dez/2014 a Mai/2015 
Motivo de saída: extinção do posto de trabalho. 

 

- Configuração de sistemas, elaboração de propostas e contratos de manutenção para aplicações de 

gestão integrada nos mercados verticais : gestão de pedreiras e cálculos para corte de pedras. 

Gestão de marketing e consultoria dos produtos integrados com produção, faturação, contabilidade 

analítica, encomendas e distribuição. Configração dos interfaces e equipamentos de rede. 

 
 

 Consultor técnico na MemoSis Lda. de Mar/2010 a Abr/2011 
Motivo de saída: a Empresa migrou para centro de suporte sem vendas. 

 

- Aplicações integradas de gestão automóvel, equipamentos especializados de traffic shaping, wan 

optimization and compression para médias e grandes Empresas, interfaces com equipamentos de 

rede. 

 
 

 Senior sales & brand manager da área restauração na Micros Fidelio Portugal 

(Hotel hardware & software products), de Setembro/2005 a Julho/2007 

Motivo de saída: Fusão de serviços em outras empresas. 

 

- Startup do departamento Restauration – Sales, Marketing & Account Management. 

- Coordenação das políticas de marketing, expansão da carteira de Clientes. 

- Gestor dos projectos de integração e configurações globais. 

- Gestão da aplicação do budget de marketing. 

- Major account e key account manager. 

 

 

 Gestor de configurações técnicas na CM Soluções Informática (aplicações informáticas de 

gestão hoteleira) de Setembro/2001 a Setembro/2005 – Brasil / Rio de Janeiro 

Motivo de saída: auto-suficiência do projecto, convite para novo projecto em Portugal. 

 

- Coordenação do departamento de configurações técnicas e marketing da Empresa, incluindo 3 

filiais, 12 agentes e revendedores, e carteira de 1100 Clientes. 

- Gestão dos contratos de suporte técnico, criação e acompanhamento de projetos de instalação de 

hardware, gestão das atualizações de software aplicativo nos Clientes.  
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 Tech Sales Manager na Micros Fidelio (Hotel software) de Agosto/97 a Maio/01 

 Motivo de saída: convite para projecto internacional. 

 

- Tech sales and integration manager 

- Gestão da carteira de Clientes englobando 185 Hotéis ou grupos hoteleiros de na implementação 

de soluções integradas de hardware (Micros systems) e software (Fidelio hotel management). 

- Co-op nas negociações com o Canal da distribuição. 

- Responsável pela elaboração das propostas, contratos de compra e venda e contratos de assistência 

pós-venda nas diversas vertentes comerciais e técnicas dos respectivos Clientes finais. 

- Consultoria na integração de produtos informáticos terceiros. 

 

 

  Product Manager na Regislitom, Lda. de Julho/93 a Julho/97 
  Motivo de saída: evolução na carreira e aumento das responsabilidades. 

 

 - Instalação e suporte da gama de P.O.S. “PI Electronique” (restauração/hotelaria),    

  organização e execução das respectivas acções de formação. 

 - Instalação e manutenção da gama de POS “SWEDA SHOP 2000” (retail/grandes superfícies), 

  P.O.S. “TOP POS” (retail/ind. farmacêutica/pequenas superfícies/gestão confecções). 

 - Elo de ligação entre cliente/sector de desenvolvimento na definição de soluções específicas. 

 - Instalação/adaptação do software de “Gestão Comercial” e respectivas ligações aos P.O.S. 

 - Instalação/manutenção de redes NOVELL 4.11, 3.12 e 2.2, Lantastic 6 e 7, Netware Lite. 

 

 

 Analista de sistemas na Rima Nixdorf de Fevereiro/87 a Maio/88. 

  Motivo de saída: extinção da Empresa. 

 

- Responsável pelo departamento de micro-informática e área de formação interna/externa em 

estreita colaboração com a Direcção Internacional  de Informática da Nixdorf. 

 - Gestor da gama de produtos respectivos. 

 - Desenvolvimento de projectos de marketing, nomeadamente o “COMET-CARE”. 

 - Formação/instalação de equipamentos NIXDORF 8810 e redes de ligação à gama 8870. 

 

 

 Programador/demonstrador de microsistemas informáticos na Landry - Engenheiros  

 Consultores, Lda. (futura da Solbi, Lda.) de Abril/84 a Janeiro/87 

  Motivo de saída: evolução na carreira.  

 

 - Demonstrador de equipamentos. 

- Programador de módulos e soluções específicas em MS/GW BASIC, TURBO PASCAL. 

- Demonstrador de software, monitor de cursos de iniciação à informática. 
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