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Nome – António Manuel Gonçalves Delgado 

Telemóvel: +351964276978 

E-mail: antonio.delgado.coach@gmail.com 

 
Formação Académica 
e 
Formação Certificada 

 
Executive Coach, certificado na Insight Out. 
Membro credenciado PCC (Professional Certified Coach) da 
ICF (International Coach Federation). 
Membro acreditado Senior Practitioner da EMCC (European 
Mentoring and Coaching Council). 
Certified Practitioner of the Global Leadership Assessment. 
Formador com CAP (Certificado de Aptidão Pedagógica). 
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, ramo 
Telecomunicações e Eletrónica no IST (Instituto Superior 
Técnico) em Lisboa, em 1978. 

 
Experiência Profissional 
resumida 

 
Como Coach (profissional independente) 
Executive, Team and Group Coach desde 2018 
 
Nos CTT 
2008/17 Responsável pela conceção e implementação do 
Sistema de Formação a Distância, na Direção de RH/Formação 
2006/7 Responsável pelo Programa de Gestão do 
Conhecimento 
1989/2006 Responsável por Equipas e Projetos, com funções 
de Direção, Chefe de Projeto e Analista de Sistemas, sempre 
em sistemas abertos, fundamentalmente UNIX/Oracle, e com 
a principal vertente em todas os domínios de Recursos 
Humanos. 
1895/88 Comissão de Serviço na Companhia de Eletricidade 
de Macau, com funções de Chefe de Projeto e Analista de 
Sistemas, usando uma plataforma proprietária. 
1979/85 Técnico Especialista de Informática, Analista de 
Sistemas e chefe de projeto 
 
No Ensino Secundário Oficial. 
1975/79 Docência de disciplinas de Matemática, 
Telecomunicações e Eletrónica. 
 

Experiência Profissional 
detalhada 
 

Como Coach (profissional independente) 
Exerce Coaching Individual, de Equipas e Grupos (desde 2018); 
Organiza webinars e workshops vivenciais inscritos no 
conceito “Tea Time Coaching” – espaço de reflexão sobre as 8 
competências Core da ICF: 

• As Dúvidas do Coach 
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• O Silêncio em Coaching 

• Da Solidão à Solitude 

• De Clone a Clown 

• Coaching e Emoções 
 
Nos CTT 
2008/17 
Responsável pela conceção e implementação do Sistema de 
Formação a Distância (FaD), na Direção de RH/Formação. 
A equipa FaD era responsável pela construção dos cursos a 
distância, pela sua difusão e tutoria bem como pela gestão do 
LMS (Learning Management System) e pela articulação deste 
com o Sistema de Gestão da Formação. 
Este foi (é) um programa de grande sucesso. 
Em 2017 tivemos 281 ações de formação, envolvendo 5.057 
participantes e 14.324 participações, num total de 65.788 
horas de formação. 
2006/7 
Responsável pelo Programa de Gestão do Conhecimento, 
lançando a Rede Comum de Conhecimento dos CTT, baseada 
em Wikis, Blogues, Fóruns de discussão e RSS.  
2005/6 
Responsável das equipas de desenvolvimento de todas as 
áreas de suporte, na TiPost (ACE CTT/IBM), em regime de 
Outsourcing 
2003/5 
Account manager interno para todas as áreas de suporte 
2002/3 
Responsável pela Direção de Serviços Sistemas de Informação 
de Pessoal (SIP), na dependência da Direção de Recursos 
Humanos (DRH), com a missão de suportar toda a atividade de 
gestão de Recursos Humanos, dentro e fora da DRH. 
Atualmente este suporte é dado em torno de duas aplicações, 
Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Ponto. Pretende-se 
passar a ter uma única plataforma que integre estas duas 
funções, bem como a Gestão da Formação e disponha de 
capacidades de Business Intelligence. 
1998/2002 
Responsável pela Direção de Serviços Sistemas de Informação 
de Gestão Departamental (IGD), na dependência da Direção 
de Sistemas de Informação (SIF), dedicada ao 
desenvolvimento e manutenção de aplicações em sistemas 
abertos. 
Neste período este departamento geria 21 aplicações. 
Foram também dados os primeiros passos na construção de 
um Data Warehouse. 
1997 
Mantendo as responsabilidades anteriores, nomeado membro 
da Comissão de Gestão de Programa do Programa de Sistemas 
de Informação e Gestão de Recursos Humanos (PROSIGEST 
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RH), destinado a renovar e integrar todo o suporte informático 
à gestão de Recursos Humanos. 
1994/97 
Responsável pela equipa de projetos Recursos Humanos, 
assegurando o interface com o cliente e com as equipas de 
exploração, sistemas e gestão de base de dados, bem como o 
desenvolvimento de novas funcionalidades dentro e em torno 
da aplicação instalada, a manutenção do existente e o apoio 
ao cliente. 
1990/93 
Coordenador do grupo de desenvolvimento informático do 
Sistema Integrado de Informação de Pessoal (SIIP). Foi missão 
deste grupo adaptar à realidade dos Correios de Portugal e da 
Telecom Portugal o ‘package’ de Recursos Humanos da Oracle 
bem como controlar a qualidade da localização para Portugal 
e da tradução para língua portuguesa do produto. 
1989 
Regresso aos Correios de Portugal (CTT), finda a comissão de 
serviço em Macau. 
Coordenação de projetos informáticos de Recursos Humanos. 
1985/88 
Companhia de Eletricidade de Macau, como Analista de 
Sistemas e Coordenador de Projetos, sendo responsável por 
parte da informática nos projetos Sistema de 
Aprovisionamentos, Imobilizado, Controlo do Orçamento e 
Sistema de Consumidores. 
1979/85 
Direção Central de Informática dos Correios de Portugal (CTT), 
como Técnico Especialista de Informática, tendo sido 
responsável pelos projetos Sistema Local de Informação de 
Pessoal (SLIP) e Estatísticas de Pessoal e participado nos 
projetos Sistema Integrado de Informação de Pessoal (SIIP) e 
aplicação de Gestão de Beneficiários do IOS (subsistema de 
saúde dos CTT). 
1975/79 
Ensino Secundário Oficial. 
Docência de disciplinas de Matemática, Telecomunicações e 
Eletrónica. 
 
Como profissional independente 
1992 
Colaboração com a TDC (Tecnologia das Comunicações), na 
conceção e desenvolvimento de uma aplicação de gestão do 
sector Filatelia. 
1991 
Colaboração com o Instituto Português da Qualidade na 
conceção e desenvolvimento de uma aplicação de pesquisa e 
consulta das Normas Portuguesas. 
1989 
Colaboração com a PORTLINE na conceção e desenvolvimento 
de uma aplicação de gestão de contentores. 
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1983/84 
Colaboração com o Centro Coordenador de Trabalho 
Portuário de Setúbal, tendo concebido e apoiado o 
desenvolvimento das aplicações de colocação de 
trabalhadores portuários, incluindo gestão de escalas e 
atribuição automática de posto de trabalho, atualização e 
consulta ao ficheiro de Pessoal e vencimentos. 
 

Características 
Profissionais 
 

Foco nos objetivos e nos prazos 
Ético 
Metódico 
Empático 
Comunicador 
Negociador 
Líder Coach 
Escuta ativa 

Características Pessoais O prazer de um trabalho bem feito é um grande motivador. 
Solidário. 
Preocupado com o ambiente. 
Adora uma conversa estimulante. 
Melómano eclético (de Vivaldi a Shostakovich, passando por 
Miles Davis, John Coltrane, Júlio Resende, Camané, Chico 
Buarque, Led Zepplin, Frank Zappa, Jimmy Hendrix, Leonard 
Cohen, etc., etc.) 
Fotógrafo amador e grande fã de Cartier-Bresson. 
Viajante insatisfeito (o mundo é tão grande e o tempo é tão 
pouco) 
Bricoleur 
E nunca perdi o gostinho pela Física, dos quarks às galáxias. 

 

Lisboa, 03 de Setembro de 2020 

António Manuel Gonçalves Delgado 

 


