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Resumo Executivo

É docente do Ensino Secundário. Tem vasta experiência profissional em contexto de empresa, onde se destaca nas áreas
do design para a web e interfaces gráficos, gestão de equipas, gestão de empresas e como formador. Formação académica:
Licenciatura em Ciências Sociais e Mestrado em Intervenção Comunitária. É fluente em Português e Inglês, desenvolto em
Espanhol; possui rudimentos de Alemão e Francês.

Qualificações

Experiência profissional diversificada. Criativo, aberto à mudança e entusiasmado com a perspetiva de um desafio:
o

Docente à disciplina de Sociologia aos três anos do Curso de Técnico de Apoio Psicossocial (ensino secundário,

nível 4), na EPROFCOR – Escola Profissional de Cortegaça;
o

Extenso trabalho como designer gráfico e multimédia, gestor de projetos na área da segurança na internet e na
criação de quiosques interativos e de UX/UI (interfaces táteis para app’s médicas), em empresas como a Alquimia
da Cor, Imediata, Electricity, B-simple e Ambidata;

o

Webmaster, desde 2004, na Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, onde é responsável pela manutenção

da presença digital da Escola.
o

Consultor informático especialista em MacOS, prestou e presta assessoria informática em agências de publicidade,

como a Electricity e Caetsu, clínicas dentárias e profissionais liberais com tipologia SOHO;
o

Formador (atualmente a colaborar com a Adecco e a A. A. Faria Gomes, Lda) capaz de transmitir as matérias de

formas inovadoras e cativantes. Mais de 1000 horas em áreas como Office avançado; planificação e gestão de
redes na ótica do utilizador; fotografia digital na captura, tratamento e organização de portfólios; uso profissional

de dispositivos móveis; cefalometria digital (Quickceph e Dolphin). Elaborou e ministrou ações únicas na sua
abordagem: comunicar em público (Powerpoint e Keynote) e a visão sociológica na gestão de recursos humanos;
CCP: EDF 16025/2000 DN;

o

Gestor de uma microempresa na área dos facility services entre 2012 e 2018. Aí, recrutou e geriu meios humanos

e materiais, organizou agendas de serviços e exerceu funções comerciais e de acompanhamento ao cliente. Com
a ajuda dos seus funcionários, em 5 anos e com uma gestão personalizada assente na fidelização do cliente,
aumentou a faturação em cerca de 45%;

Atividade e cargos que desempenhou

2020 – pres.

Docente da disciplina de Sociologia aos 3 anos do Curso de Técnico de Apoio Psicossocial
da Escola Profissional de Cortegaça

2019 – 2020

Formador na Addeco

2019 – 2020

Gestor de campanha da Clínica do Sono e Clínica ORL Dr. Anselmo Pinto – Porto

2012 – 2018

Sócio gerente da Jardins Cor de Rosa, Unipessoal Lda

2006 – 2010

Designer de interfaces gráficos para a saúde e aplicações móveis na b-Simple e Ambidata

2004 – pres.

Webmaster na ESE de Paula Frassinetti
Consultor na Clínica A. A. Faria Gomes

2003 – 2004

Gestor de produção no atelier Francisco Providência Design

2000 – 2001

DTP da edição do Jornal “Portugal Empresarial” da AEP
Gestor de Projetos, web designer e designer de interfaces para quiosques interativos na
Imediata, SA

1999 – pres.

Consultor MacOS e especialista em aplicações de cefalometria digital para o SAMS

1996 – 2000

Especialista DTP e responsável pela área multimédia na Alquimia da Cor

1994 – 1996

Especialista Macintosh, DTP e novos meios na Prológica, SA

1992 – 1994

Especialista Macintosh e Desktop Publishing (DTP) na Digigraf, Lda

1992 – 2013

Manutenção parque informático da agência de publicidade 25 Rãs (depois Electricity;
depois fusão com a Caetsu); Art-diretor e Arte finalista

1990 – pres.

Formador

1989 – 1992

Funcionário nos Serviços Académicos da Fundação Fernando Pessoa

Experiência Formador

Fez o Curso de Formação de Formadores em 1998 com a nota de “Muito Bom”.
Concebeu e realizou, entre outras, as seguintes ações de formação:
Planificação multimédia;

Quark-Xpress e FreeHand;

Flash e Dreamweaver;

MS Office (powerpoint e excel);

Gestão de projetos multimédia;

Comunicar em Público;

FileMaker; Sistemas digitais para a pré-impressão;

Fotografia digital, Edição e arquivo digital; Wordpress.

Línguas
Português – nativo;

Alemão e Francês – suficientes para manter uma

Inglês – fluente;

conversação elementar.

Espanhol – desenvolto;

Habilitações
Intervenção Comunitária – Mestre pela ESE de Paula Frassinetti, Porto, 17 valores, 2018;

Ciências Sociais – Licenciado, com minor em Sociologia, pela Universidade Aberta, Lisboa, 14 valores, 2015;
Economia e Finanças na Universidade Fernando Pessoa, (licenciatura não concluída).

Atividade científica
Ciência Vitæ: 2318-5B0C-F52C.

07.02.2019 – Comunicação na V edição da Conferência Ibérica de Inovação na Educação com Tecnologias da Informação
e Comunicação (ieTIC2019), promovida pelo Departamento de Tecnologia Educativa e Gestão de informação da Escola

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança e o Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de
Investigación da Universidad de Salamanca, com o título “Religar – Comunicações móveis, Pais e Escola. A contribuição das
Comunicações móveis na relação entre Pais e Escola”.

Referências

Profissionais de referência nas suas áreas de atuação com quem tem o prazer de colaborar e que se mostraram disponíveis
para serem contactados para referência:
o

Dr. Marcolino Gomes, Médico Estomatologista, Aveiro, marcolinogomes@gmail.com

o

Prof. Doutor José Carlos Pinto Noronha, Médico Ortopedista, Porto, dc.noronha@gmail.com

o

Eng. Albano Sousa, Engenheiro Informático, Porto, asousa@b-simple.pt

o

Dr. Joaquim Morgado, Médico Dentista, Matosinhos, Joaquim.morgado@gmail.com

o

Dr. José Luís Gonçalves, Investigador, Diretor da ESE de Paula Frassinetti, joseluis@esepf.pt

o

Professora Isabel Cláudia Nogueira, Diretora da Licenciatura em Educação Básica da ESEPF,
isa.claudia@esepf.pt

Outros interesses

Por vezes é escritor.
Publicou “O Zigurate“ (2007), “Manual do Suicida“ (2008) e participou em “Cunhal | Cem anos | 100 palavras” (2011,
coletivo). Mantém um blog de crónica poética, os vampirae e maquinamundi.com/escrita.

