Olá!

O meu nome é EDUARDO VIEIRA

ART DIRECTOR & DIGITAL GRAPHICS EXPERT

Sediado em Portugal, para contratação!

CONTACTO

www.behance.net/elvieira/
RUA DE SÃO BRÁS Nº 14 // 6230-160 CASTELO NOVO // PORTUGAL
ELVIEIRA@GMAIL.COM
(+351) 91 988 00 65

13 DE DEZEMBRO 1974

Perfil Pessoal
A melhor forma que encontro para me descrever é que sou criativo e gestor de imagem, pleno de ideias e soluções
inovadoras.
Com 22 anos de experiência em imagem e comunicação, detenho o know-how e possuo as competências que me
permitem especializar no fornecimento de soluções à medida de cada projeto, respondendo de forma rápida e eficaz
a alguns "problemas" que, à partida, parecem de difícil resolução. Sou proficiente nos standards da indústria gráfica,
ferramentas de design, web layouts e algumas linguagens de programação.
O desenvolvimento de trabalhos em diversos setores de atividade, facultou-me a flexibilidade e adaptabilidade
necessárias para fazer face aos novos desafios com que me tenho deparado ao longo do tempo.

Educação
Frequência na escola António Arroio de Arte & Design – especialização em Design

1992 a 1994

12º Ano no programa “Novas Oportunidades”

2008 a 2009

Curso de Internet Macromedia no instituto FLAG (Dreamweaver, Fireworks, Flash)

2005 a 2006

Curso de Web Developer no instituto FLAG (HTML, DHTML, CSS)

2005 a 2006
2016

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores B-Learning - RPB Consultores

Detalhes de carreira
GESTOR DE PROJETOS / SENIOR DESIGNER

julho 2007 até ao presente

VER – Valores, Ética e Responsabilidade (Lisboa)
O VER é um portal de média online que disponibiliza notícias e artigos acerca de responsabilidade social, ética e
sustentabilidade. Tem uma publicação semanal de uma newsletter digital.
Função:
Responsável pela elaboração de propostas, gestão de novos projetos, organização de campanhas, orçamentações e prospeção de novas
formas de negócio e atuação.
Responsável pelos quatro portais da empresa, a nível informático e gráfico, que inclui manutenção e monitorização dos sistemas
implementados. Criação de banners, newsletters e comunicações especiais para as várias áreas. Paginação de conteúdos para inserção nos
portais, criação de peças institucionais para a empresa.
Contacto com fornecedores e parceiros para dinamização dos portais. Criação de websites temáticos para os vários projetos especiais da
empresa. Criação de peças de comunicação para eventos.

A reportar ao: CEO
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DIRETOR DE MARKETING

julho 2006 até fevereiro 2007

PCMG Cosméticos (Lisboa)
PCMG é uma empresa distribuidora de várias marcas internacionais na área da cosmética profissional.
Função:
Reportando ao Diretor Geral, fui responsável pela gestão e dinamização das várias marcas que fazem parte da empresa.
Apoio à gestão comercial dos Delegados de Vendas; apoio ao desenvolvimento, expansão e monitorização da carteira de
clientes; estabelecimento e cumprimento de objetivos; elaboração de propostas comerciais para novas marcas,
nomeadamente Marie Galland.
Responsável pela presença e produção em feiras e eventos de cosmética, nomeadamente na Expo cosmética 2006 (Lisboa
e Porto) e Viver Saúde 2006. Desenvolvimento de peças de marketing e campanhas promocionais.
Responsável pela criação do website do grupo. Responsável pela elaboração de propostas, acompanhamento de projetos,
organização de campanhas, orçamentações e prospeção de novas formas de negócio e atuação.
A reportar ao: CEO

WEB DESIGNER

fevereiro 2003 até maio 2006

Portal Executivo, S.A. (Lisboa)
Portal Executivo era um portal dedicado a conteúdos dirigidos aos CEO e CFO de empresas portuguesas.
Função:
Responsável pelo layout gráfico do site. Criação de banners, newsletters e comunicações especiais para as várias áreas e
eventos. Paginação de conteúdos para inserção nos portais, criação de peças institucionais para a empresa.
Responsável pelo Web design de novos projetos especiais.
Criação de websites temáticos para os vários projetos especiais da empresa.
Criação de peças de comunicação para eventos.
A reportar à: Diretora Geral

FINISHER

maio 1999 até fevereiro 2001

NOVODESIGN - Empresa Portuguesa de Design (Lisboa)
NOVODESIGN foi, durante vários anos, a agência nº 1 de design em Portugal, trabalhando com grandes contas como por
exemplo, Telecel (Vodafone), CTT, Soporcel, Nestlé, STCP, Metro, entre muitas outras.
Função:
Responsável pela arte finalização de diversas peças para produção. Tratamento de imagem digital.
Apoio ao departamento de Design e elo de ligação entre o departamento de arte final e o departamento de produção.
Acompanhamento das peças em produção até ao produto final.
Contacto com vários clientes do grupo.
A reportar ao: Diretor de Arte Final
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FINISHER

abril 1998 até abril 1999

Inclusão - Empresa de Fotocomposição e Imagem (Porto Salvo)
Inclusão é uma empresa dedicada à Fotocomposição e Artes Gráficas.
Função:
Departamento fotocomposição.
Elaboração de provas de cor, pelo método tradicional.
Preparação de trabalhos para impressão.
Tratamento de imagem.
A reportar ao: Diretor de Departamento

DESIGNER GRÁFICO

fevereiro 1994 até dezembro 1997

Dois Riscos - Atelier de Imagem, Lda (Lisboa)
Dois Riscos é um Atelier de Imagem, desde 1989, detendo várias contas até hoje como a UNICER, LEVER, SUPER BOCK,
entre outras.
Função:
Criação e arte finalização de peças para vários clientes em diversos setores de atividade.
Elaboração de projetos para stands de feiras.
Elo de ligação entre o departamento de criação e fornecedores.
Contacto com clientes.
A reportar ao: Diretor Criativo

Competências
Proficiente em aplicações standard da indústria de design gráfico, ferramentas de web layouts e linguagens de
programação.
Design Gráfico: Illustrator, Freehand MX, CorelDraw
Edição de imagem: Photoshop
Aplicações para a Web: Sketch, Atom, Dreamweaver, Fireworks, Flash
Microsoft Office: Todos
Sistemas Operativos: Mac OS, Windows
Linguagens de programação: HTML, CSS
Plataformas de CMS: SharePoint 2007, Wordpress, Drupal

Línguas
Português (Nativo)
Inglês (Fluente)
Espanhol (Elementar)
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Interesses
Música, Fotografia, Literatura, Motociclismo, Pesca, Cinema, Jogos de Vídeo

Trabalho de Voluntariado
Durante 2 anos fui Presidente de uma Associação Sócio Cultural sem fins lucrativos de uma aldeia local (Castelo Novo)
onde o mote era criar uma agenda cultural de interesse, que enaltecesse o dinamismo da aldeia e promovesse a cultura
junto dos seus habitantes.
Esta tarefa envolveu várias competências, sendo as mais importantes a liderança, dinamismo, criatividade, gestão de
recursos além de todo o tempo dedicado à promoção e sensibilização para o bem comum.
Foi uma experiência recompensadora, que me permitiu crescer como pessoa e me deu a oportunidade de também
conhecer outras pessoas, cada uma delas dotada de uma personalidade e mentalidade distintas. Por vezes torna-se difícil
lidar com pessoas, especialmente no que concerne a um grupo tão heterogéneo, mas no fundo proporcionou-me tanto
conhecimento como aprendizagem que considero de grande valor.
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