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1989-94    Degree of Arts (Honours) in Graphic Design and Communication

                    School of Arts Coventry University, U.k.
EDUCATION

PROFESSIONAL 
SKILLS

SOFTWARE
SKILLS

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

t   
 nas diferentes necessidades do cliente. 
t Uma compreensão profunda dos problemas dos clientes para criar soluções elegantes,  
 mas práticas. Fortes conhecimentos completos e experiência em várias abordagens de  
 
t   
 qualidade dos projetos. 
t Visão e versatilidade de ˝escola de design˝ ou tendencial, a aplicar aos projetos.
t Uma forte capacidade de colaboração entre disciplinas de design para impulsionar a   
 mudança de produtos associados em campanhas de marketing.
t Capacidade de gerenciar e trabalhar em projetos múltiplos simultaneamente
t Experiência de trabalho com equipes grandes ou pequenas e self-starter.
t Foco nas diretrizes da marca, produzindo um design inovador único.
t Uma forte comunicação escrita e verbal e habilidades na apresentação de mockups. 
t Educado com boa apresentação e boa disposição ;-).
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2009 - Presente
t MUSAPLATED STUDIO, Design + Communication 
a DIRETOR DE ARTE 
Com funções de criativo e direção de arte do estúdio dentro da Musaplated, adquiri uma valiosa 
experiência em UI design para ferramentas móveis, plataformas digitais e dispositivos de aplicativos de 
internet. O web design e a elaboração de marcas têm sido elementos chave dentro do meu trabalho, bem
como a gestão diária de clientes.

2005-2009
t MAUS HÁBITOS (ARTE, MUSICA & CULTURE SPACE) 
a   DIRETOR DE ARTE  

um estilo não convencional, com soluções de underground design cultural. 

ON.OFF em  “Guimarães Capital  da Cultura 2012”Capital 
http://www.maushabitos.com

1997-2005
t ATELIÊ JOÃO NUNES 
a   SENIOR DESIGNER/PROFESSOR 
Direção de design do ateliê, incluindo a exploração dos domínios d
novas plataformas inovadoras e criativas. Responsável pelo apoio aos estagiários. 

que preparam estudantes com um forte foco no currículo criativo. 
http://www.ateliernunesepa.pt

1993-1997 
t IMAGINATO, Advertising Agency 
a   GRAPHIC  DESIGNER
Trabalho em agência, especializada em publicidade na área da alimentação e retalho de grandes marcas 
nacionais. 

LINGUAS
Escritas/

Faladas

Portuguese
English
Spanish
French


