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Curriculum Vitæ 
                              (resumido) 

 
 

Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Santos, Júlio 

Telemóvel: 967 814 227   

Correio electrónico e Web pages consulges@juliosantos.net  –  www.juliosantos.net – www.juliosantos.net/forum  

Nacionalidade Portuguesa 

Situação Atual  

Datas MAR2016 

  Consultoria e Gestão de Património – projeto pessoal 

Datas JAN2016 

  Pré reforma 

Experiência profissional  

Datas OUT92 a DEZ2015 

Nome e morada do empregador Caixa Geral de Depósitos – Av. João XXI, 63 1000-300 Lisboa 

Tipo de empresa ou sector Instituição Bancária 

Função/Cargo ocupado 

 

MAI2015 – Membro do Secretariado, na CGD, do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. 

JUL2009 – Membro Efetivo da Comissão de Trabalhadores da CGD.  

Função/Cargo ocupado - Principais 

actividades e responsabilidades 
 SET93 - Especialista de Segurança – Supervisor de Operação de sistemas de Segurança 

 

 Supervisão do grupo de trabalho – composto por, aproximadamente, cinquenta 

Operadores divididos por sete Centrais de Segurança (CS) em Lisboa e Porto. 

Elaboração e gestão de escalas para Elementos com e sem vínculo à Caixa Geral de 

Depósitos CGD;  

 Contacto privilegiado entre as CS e os restantes órgãos de estrutura da CGD; 

 Elaboração e acompanhamento na aplicação de Planos de Procedimentos de Gestão da 

Segurança e de Gestão de Emergências para as CS e restante Componente Humana do 

Modelo de Segurança (CHMS); 

 Coautor do Caderno de Encargos para a adjudicação da prestação de serviços de 

Segurança Privada; 

 Análise de propostas e elaboração de Pareceres e Informações para adjudicação de 

Serviços de Segurança Privada; 

 Controlo dos níveis de serviço e elaboração de relatórios analíticos das empresas 

contratadas para a prestação de Serviços de Segurança Privada; 
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 Coautor do primeiro conteúdo programático do “Curso de Operadores de Central de 

Segurança” (148h), abordando 11 temas, responsável pelas revisões e atualizações até à 

atual versão. Coordenador de 13 dos cursos ministrados; 

 Um número superior a 1000h de formação teórica e prática, utilizando diversos meios e 

métodos pedagógicos, com os objetivos de melhorar o desempenho dos elementos da 

CHMS, adaptar os comportamentos de segurança de Colaboradores colocados nas 

Agências e dos técnicos de manutenção a desempenhar funções nos Edifícios Centrais 

da CGD; 

 Participação na remodelação/adaptação do Modelo de Segurança do Edifício Sede da 

CGD;  

 Gestão das comunicações Radioelétricas do Órgão de Estrutura responsável pela Gestão 

da Segurança na CGD. Criação de listas de códigos de identificação dos postos de 

Vigilância de situações de emergência e de anomalias estruturais facilitando a sua 

comunicação aos serviços de manutenção; 

 Colaboração na elaboração de um relatório analítico identificando as condições da rede 

de comunicações radioelétricas do Edifício Sede da CGD; 

 Consultoria na remodelação da rede radioelétrica do edifício da Av. 5 de Outubro;  

 Relacionamento com as Autoridades Policiais e Judiciais (fornecimento de imagens 

recolhidas pelos sistemas de CFTV de acordo com o DL 35/2004 para elaboração de 

Processos Judiciais de acordo com o Código de Processo Penal); 

 Reorganização das Equipas de Primeira Intervenção (EPI dos Edifícios Sede e 5 de 

Outubro e, em conjunto com a Direção de Pessoal, organização dos planos de formação 

ministrada, pela Escola Nacional de Bombeiros. 

 Desenvolvimento do conceito “Grupo de Intervenção para Emergências (GIE)” – 

Vigilantes com competências e formação adquiridas nos Corporações de Bombeiros. 

Conceito hoje aplicado nos edifícios Centrais da CGD e utilizado como área de negócio 

por várias empresas de Segurança Privada em clientes de diversas áreas de atividade; 

 Desenvolvimento de conceitos de apoio à Gestão da Segurança, como p.e.: 

Análise/classificação/encaminhamento da informação; 

 Colaboração na organização e implementação do Gabinete de Crise na CGD; 

 Conceção da base do Manual de Segurança para Edifícios Centrais da CGD; 

 Elaboração de Planos de Rotinas Normas e Procedimentos/Protocolos para a Gestão da 

Segurança em situações normais e de emergência. 

Datas ABR91 - OUT92 

Nome e morada do empregador Pridelise, SA 

Tipo de empresa ou sector  Gestora do Centro Comercial CascaiShoping 

Função ou cargo ocupado  Operador de Central de Segurança 

Principais actividades e 

responsabilidades 
 Monitorização e operação de sistemas na Central de Segurança do CascaiShoping 
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Datas JUL90-FEV91 

Nome e morada do empregador Rede A 

Tipo de empresa ou sector  Rádio Local 

Função ou cargo ocupado  Locutor/Diretor Adjunto (interino) 

Principais actividades e 

responsabilidades 

 Produção e locução programa da manhã (7H/10H); 

 Produção e locução de programs de exterior; 

 Responsável pelos serviços noticiosos. 

  

Datas JUL86 - JUN90 

Nome e morada do empregador Profor, Lda  

Tipo de empresa ou sector 
 Comercialização de produtos de segurança, protecção eléctrica, protecção individual, 

acessórios eléctricos e sinalização. 

Função ou cargo ocupado  Técnico de Vendas 

Principais actividades e 

responsabilidades 

 Comercialização de equipamentos de protecção para trabalhos em tensão (Baixa e média 

tensão); 

 Projectos de sinalização de segurança; 

 Elaboração de propostas de fornecimento de material de protecção deeléctrica e 

sinalização para os PALOP. 

Outras aptidões profissionais  JAN81-JAN82 - Serviço Militar – Polícia Aérea; 

  ABR79-DEZ80 – Artes Gráficas Serigrafia (Comér); 

  MAI74-MAR79 - Empregado de balcão em diversos ramos de actividade (Armazéns Pitti). 

Aptidões e competências 

pessoais: 

 

 Capacidade de tomada autónoma de decisões; 

 Capacidade de gestão de situações de stress/risco; 

 Boa Capacidade de trabalhar em equipa 

 Autodidata;  

 Boa capacidade oral e escrita; 

 Rápida apropriação de conhecimentos; 

 Gosto por partilhar saberes; 

 Solidário; 

 Exigente; 

 Bom relacionamento pessoal. 
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Aptidões e competências de 

organização: 

 

 Capacidade de Liderança; 

 Capacidade de motivação de Grupos de Trabalho. 

Aptidões e competências 

Técnicas: 

 

 Auditorias com o objetivo de racionalizar meios e/ou automatizar de procedimentos e 

protocolos; 

 Especificação de requisitos para a automatização de processos; 

 Criação de modelos normalizados quer de recolha, quer de partilha de informação na 

organização; 

 Elaboração de Planos e Programas de formação na área da segurança e liderança 

operacional; 

 Elaboração de Relatórios de níveis de serviço em diversas áreas. 

Aptidões e competências 

informáticas 

 Ms Windows - Ms Office  

 Editor de uma página pessoal, na internet, sobre o tema da Segurança; 

 Administrador, na internet, de um Fórum sobre Segurança; 

 Identificação de necessidades, elaboração de cadernos de requisitos e acompanhamento 

no lançamento de Aplicações Informáticas e bases de dados para a Gestão de 

Segurança; 

 Concepção de um portal de gestão para Centrais de Segurança; 

 Gestão de conteúdos informáticos. 

Outras Aptidões e  

competências  
 Membro da Coordenação Nacional do Grupo de Dadores de Sangue dos Serviços Sociais 

da CGD; 

 Artigos sobre Segurança, publicados nas Revistas: “Segurança”, “Segurança Privada”, 

“Jornal dos Serviços Sociais da CGD” e “Segurança Comportamental” e no 

blog.safemed.pt/ 

 Palestras sobre Segurança no 1.º Congresso de Segurança Privada realizado em Braga e 

sobre segurança informática organização dos Antigos Alunos do Liceu de Odivelas  

 2005 - Colaborador da Certitecna, como Formador no Curso Planeamento e protecção de 

instalações “security” 

 2002 – Vogal da Direcção dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses (interrompido devido a 

doença); 

 1985 – 1992 – Part-Time em iluminação e som de espectáculos; 

 1979 e 1982 – Vogal da Direcção Associação Cultural e Desportiva. 

  

 


