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Formação Académica
Completei o Curso Técnico de Design Industrial, na Escola Profissional Gustave Eiffel
(1996-1999), tendo como principais competências o desenho técnico e de arquitectura,
a maquetagem, a modelagem e animação tridimensional e a apresentação e imagem de
projecto.
Experiência profissional
2006 — presente: trabalho, em regime de freelancer, nas áreas do Design Gráfico, Webdesign e
Paginação (nomeadamente de livros escolares).
Outubro de 2008 — Setembro de 2010: desempenhei as funções de desenhador técnico na
área da consultoria ambiental (desenho CAD/SIG em projectos de ambiente), na empresa
Amb & Veritas — Ambiente, Qualidade e Formação, L.da. Em Outubro de 2008, frequentei um
curso de formação em AutoCAD Map 3D, na Luzocuanza.
Julho de 2002 — Setembro de 2008: trabalhei na empresa Moniz Dias — Tecnologia
Informática, L.da, como desenhador. Tinha como principais funções a concepção e
desenvolvimento de projectos de design comercial (sinalética, publicidade, marketing, etc.),
em todos os níveis de implementação, incluindo: preparação de propostas em desenho
vectorial, tridimensional e raster; produção de desenhos para fabrico; fabricação e aplicação.
Colaboração nos seguintes projecto: Luz del Tajo (Toledo, Espanha), Rio Sul (Seixal), El Rosal
(Ponferrada, Espanha) e Colombo (Lisboa, remodelação), entre outros.
Setembro de 2001 — Junho de 2002: trabalhei como desenhador CAD/SIG, na empresa
Nemus — Gestão e Requalificação Ambiental, L.da, onde participei em vários projectos de
ambiente. Durante o mesmo período frequentei um curso de «Introdução ao ArcView 8.1 na
ESRI-Portugal.
Setembro de 1999 — Agosto de 2001: após ter estagiado na empresa Ideias & Design —
Publicidade, L.da, fui convidado para continuar a trabalhar na mesma. Tive como principais
actividades o desenho de arquitectura e a modelação tridimensional.
Informação adicional
Conhecimentos sobre os seguintes programas (áreas):








Adobe Indesign (paginação e design gráfico);
Adobe Illustrator (experiência não específica);
Adobe Photoshop (experiência não específica);
CorelDraw (design gráfico e edição vectorial);
Autodesk AutoCAD (desenho técnico);
ESRI ArcView (sistema de informação geográfica);
Microsoft Word (processamento de texto) e Excel.

