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FRANCISCO FERNANDES GIL 

 
 
EMAIL: francisco.gil@sata.pt          Contacto Tel.: (+351) 91 3816284 
DADOS PESSOAIS: 39 Anos, Português 

 
 
PERFIL 
 
MBA pela Universidade Católica. Vogal do Conselho de Administração do Grupo SATA, Presidente da 
Associação de Turismo dos Açores, entidade responsável pela promoção turística do destino Açores, 
eleito após exercer funções de Director Executivo na mesma associação,  Administador na área da 
promoção imobiliária no arquipélago dos Açores (volume de negócios de cerca de 50 milhoes de 
euros). Consultor Sénior na área de gestão com experiência na elaboração de Business Plans, Planos 
Estratégicos e Business Technology. Consultor na área de telecomunicações móveis com experiência 
internacional (Espanha França e Suiça) na gestão dos processos de planeamento e optimização de 
redes de telecomunicações móveis. Experiência de liderança na coordenação de equipas multi-
culturais e disciplinares. 
 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 
 
2008 – Leadership for the 21st Century, Harvard University, JFK School of Government, Portugal 
 
2003 – 2004 - MBA, Universidade Católica Portuguesa 
 
1992 – 1998 - Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, IST  
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Desde Maio 2013 – SATA Air Açores & SATA Internacional 
  Vogal do Conselho de Admnistração - Chief Commercial Officer 

§ Gestão Comercial do Grupo SATA 
 
 
Desde Abril 2013 – Associação de Turismo dos Açores – Convention & Visitors Bureau 
  Presidente da Direcção 

§ Gestão da promoção turística do destino Açores nos mercados emissores estratégicos 
 
 
Nov 2010 a Abril 2013 – Associação de Turismo dos Açores – Convention & Visitors Bureau 
  Director Executivo 

§ Gestão da promoção turística do destino Açores nos mercados emissores estratégicos 
 
 
Maio 2006 a Maio 2013 – NGV Promoção Imobiliária S.A. 
  Administrador 

§ Gestão do projecto imobiliário Quinta do Moinho: www.quintadomoinho.pt, com um volume 
de vendas de 9 milhões €. 

§ Elaboração do plano estratégicao de posicionamento do produto. 
§ Divulgação internacional do produto. 

 
Maio 2006 a Nov.2010 – Aldeiaisilha Promoção  Imobiliária S.A. 
  Director Geral 

§ Responsável pela área de promoção imobiliária do Grupo Vasconcelos nos Açores (volume 
aproximado de 50 milhões €). 

 
Set. 2004 a Mai. 2006 Leadership Business Consulting (Portugal) 
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 Sénior Consultor   
    
§ Participação no projecto de definição das normas para a construção de Websites do Estado e 

Administração Púlica para ANGOLA. 
§ Elaboração de um plano estratégico para o fomento do apoio ao empreendedorismo no 

espaço SUDOE (Portugal, Espanha e França). 
§ Participação no projecto de elaboração das contas de regulação de um operador ferroviário. 
§ Eleboração de um Business Case para o desenvolvimento de um centro de formação. 
§ Responsável pela elaboração de um Business Case na área da Educação e apresentação a 

potenciais investidores. Investimento de cerca de 12,5 milhões de euros faseado em 3 anos. 
 
Set. 2002 a Ago. 2003 Motorola (Portugal) 
 Consultor  - Team–Leader (Grupo de Planeamento e Optimização de Lisboa) 

    
§ Responsável por uma equipa de optimização e planeamento  da rede da TMN em Lisboa. 

Objectivo de reduzir em 2% o índice de chamadas perdidas pelo cliente, bem como aumentar 
para 98% a taxa de transferência de chamadas entre estações, foi atinigido antes do prazo 
acordado com a TMN. A Motorola consegue posicionar a TMN em segundo lugar no ranking 
de qualidade de voz preparado e divulgado pela ANACOM, mantendo o contrato de 
outsourcing  para a optimização da rede. 

 
Set. 2001 a Ago. 2002  ONIWAY Infocomunicações (Portugal) 
 Consultor  - Engenheiro de Planeamento de Rádio-Frequência (UMTS) 

    
§ Consultor na elaboração e implementação de um rápido processo de planeamento e 

optimização de toda a infra-estrutura de radiofrequência da rede da ONIWAY na zona norte 
de Portugal.  

§ Coordenação e gestão de uma equipa multi-disciplinar que atinge o objectivo de 
dimensionamento da rede num prazo de 6 meses.  

 
Set. 2000 a Ago. 2001: NORTEL NETWORKS (Suiça – Espanha) 
 Consultor  - Engenheiro de Planeamento de Rádio-Frequência (UMTS) 
 

§ Consultor responsável pelo projecto de planeamento da empresa XFERA, na Ilha de Gran 
Canária. Equipa multidisciplinar formada por 10 consultores. Assegura a interacção com o 
cliente durante o projecto. 

§ Responsável pela gestão do projecto de planeamento e optimização UMTS, para a empresa 
SUNRISE, em Zurique (Suiça).  

 
Set. 1999 a Ago. 2000: ERICSSON España, S.A. (Espanha) 
 Consultor  - Engenheiro de Planeamento de Rádio-Frequência (GSM) 
 

§ Consultor de telecomunicações para a rede da AMENA nas províncias de Salamanca, 
Valladolid, Burgos, Teruel, Madrid, Pais Basco e Santander.  

§ Responsável pelo departamento de rádio frequência na província de Burgos.  
§ Consultor responsável pela coordenação da equipa de controlo de qualidade e optimização da 

rede do operador AMENA em Barcelona. 
 
Set. 1998 a Set. 1999: OPTIMUS Telecomunicações, S.A. (Portugal) 
 Engenheiro de Planeamento de Rádio-Frequência (GSM) 

§ Membro do grupo de planeamento e optimização na zona de Lisboa e Alentejo. 
§ Responsável pelo planeamento e optimização da rede nos Arquipélagos dos Açores e Madeira. 

 
 
 
FORMAÇÃO 
 
“Licenciamento Urbanístico” 
IFE - International Faculty for Executives - LISBOA 
Junh0 2007 
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“Custos de uma Promoção Imobiliária” 
IFE - International Faculty for Executives - LISBOA 
Junh0 2007 
 
 
“Gestão Imobiliária” 
IFE - International Faculty for Executives - LISBOA 
Junho 2006 
 
 
“UMTS/IMT 2000” 
Prof. Humid Aghvami 
 “Center for Telecommunications Research” 
King’s College - LONDRES 
Abril 2000 
 
“GSM/DCS Network Optimization Training” 
TELEMATE – Mobile Consultants 
Paris, FRANÇA 
Julho 1999 
  
“Radio Network Tuning” 
ERICSSON Radio Systems 
Lisboa, PORTUGAL 
Maio 1999 
 
“Design Radio Team Training” 
TELEMATE – Mobile Consultants 
Paris, FRANÇA 
Outubro 1998 
 
“CDMA Personal Communications Networks” 
Prof. Elvino S. Sousa 
Department of Electrical and Computer Engineering 
University of Toronto, CANADA 
Julho 1998 
 
 
PROJECTOS 
 
 
“Design of a Corner Reflector System for GSM Panel Antennas” 
 
Technical University of Lisbon – IST, October 1997 – September 1998 
The aim of this project was to reduce co-channel interference in a GSM/DCS network due to antennas’ back-
lobe radiation. For this purpose an antenna modeling tool, MININEC (Mini Numerical Electromagnetics Code), 
was used. The reflector designed increased the FBR (Front-to-Back Ratio) of the antenna on 15 dB, which is 
quite good for a mobile communications environment. 
 
“Signal Level Requirements for 2 W Mobile Phones” 
 
Technical University of Lisbon – IST, February 1998 – July 1998 
This report deals with a statistical characterization of indoor coverage from outdoor base stations, based on 
measurements, in urban environments, for GSM at the 900 MHz band. Various buildings with different 
characteristics were measured, mainly in the city of Lisbon but in Porto as well, having in mind a 
characterization as complete as possible. 
 
“A 3D Extrapolation Model for Base Station Antennas’ Radiation Patterns” 
 
Technical University of Lisbon – IST, March 1998 – July 1998 
This extrapolation model estimates the 3D-radiation pattern of a given antenna, having as input the horizontal 
and vertical radiation patterns. The motivation for this project was the fact that antenna manufactures do not 
make available a full 3D-radiation pattern, but only the horizontal and vertical ones. The report of this project 
was presented by me in the COST231-259 Antennas and Propagation conference, in Vienna, April 1999, and 
also in VTC-Fall – IEEE Conference on Mobile Communications in Amsterdam, September 1999. 



 4 

 
 
 
LÍNGUAS 
 
 
Fluente em Inglês. 
Fluente em Espanhol. 
 
 
 
 


