Gonçalo Nuno Fernandes de Loureiro Lopes
Data de nascimento: 25-02-1978
Naturalidade: São Cristóvão e São Lourenço / Lisboa
Nacionalidade: Portuguesa
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Desde Setembro de 2009
Empresa: LOGIC - Logística Integrada
Função: Gestor de Operações ZON - Logística Inversa
Desde Setembro de 2009, acumulando com a pasta de Responsável de Qualidade e Segurança (SST), passei
a exercer o cargo de Responsável de operações do cliente ZON Multimédia no que respeita à logística inversa,
tendo como principais funções:
 Planeamento do Layout e ferramentas necessárias para o arranque da operação
 Gestão e supervisão da equipa operacional e recursos materiais afectos às operações;
 Planear e nivelar o trabalho das equipas;
 Responsável pela produtividade das operações, prazos e níveis de serviço;
 Estabelecimento dos processos das operações, sua análise e melhoria contínua;
 Reportar à Administração e ao Cliente as análises e resultados da operação.
Desde Dezembro de 2006
Empresa: LOGIC - Logística Integrada
Função: Responsável da Qualidade e Segurança
 Responsável pela implementação e manutenção do sistema integrado da Qualidade e Segurança no âmbito
das normas ISO 9001, OHSAS 18001 e conhecimentos em HACCP;
 Responsável pelo programa de auditorias internas, bem como o acompanhamento e implementação das
acções correctivas/ oportunidades de melhoria /observações;
 Acompanhamento e coordenação de auditorias externas e internas.
FORMAÇÃO ACADÉMICA
- Licenciatura em Engenharia de Materiais (5 anos, pré-bolonha), média de 13 valores
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) - Universidade Nova de Lisboa (UNL)
Controlo e gestão da qualidade, Materiais semicondutores, Microelectrónica, Conservação e conversão de
energia, Metalurgia, Elasticidade de materiais e estruturas, Plasticidade de materiais, Tratamentos térmicos
mecânicos, Física de polímeros, Mecânica dos meios contínuos, Cristais líquidos, Compósitos, entre outras.
- Pós graduação em Técnico de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (CAP V), média de 18
valores
TUV Rheinland Portugal
Gestão da prevenção, Legislação, Regulamentos e normas de segurança, Gestão das organizações, Higiene
do trabalho, Segurança do trabalho, Ergonomia, Avaliação dos riscos, Organização de emergência, Controlo
de riscos profissionais, Auditorias, Técnicas de informação, Comunicação e Negociação.
- Curso de Auditorias a Sistemas Integrados (Qualidade e Segurança)
TUV Rheinland Portugal
Preparação, condução, elaboração de relatórios de auditorias.
- Formação em Liderança Operacional Eficaz
OGY
Tipos de liderança; Liderar equipas de pessoas multidisciplinares; Adequado tratamento de situções
complexas.
- Curso de projectista/instalador de painéis solares para águas sanitárias
INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação
Dimensionamento; Cálculos necessários para a instalação de painéis solares.
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Primeira língua: Português
Outras línguas: Inglês (Certificado IELTS— International English Language Test System) e Espanhol
COMPETÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO
Sentido de responsabilidade, flexibilidade, iniciativa, bem como uma boa capacidade de liderança e gestão
de equipas.

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
 Domínio das ferramentas MS Office (Excel, Word, Powerpoint, Visio, Publisher, Outlook) e do sistema
operativo Windows e sistema LINUX
 Competência em AutoCAD, Solterm (software de cálculo para instalações de painéis solares), AS400
 Contacto com equipamentos de difracção de RX, Infravermelhos, SEM, Reómetro, entre outros.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Carta de condução de veículos ligeiros (Cat. B)
Carta de Patrão Local para embarcações de Recreio
Carta de Socorrista da Cruz Vermelha

