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João Carrôlo

perfil pessoal
Sou utilizador frequente de computadores há quase 20 anos pelo que adquiri um excelente conhecimento 
em todas as áreas de design, computadores e internet. Sou um apaixonado da indústria em que estou 
envolvido.  

Penso que um dos meus pontos fortes é a capacidade de adaptação. Sou capaz de alternar entre
designer, programador , técnico de hardware e de tomar decisões. Esta capacidade de adaptação também 
está presente no meu portfolio onde demonstro que sou capaz de lidar com qualquer tarefa, seja internet, 
logótipos, layout , paginação e impressão.

experiênCia profissional
Designer Gráfico & Webdesigner Freelancer – desde Julho 2006 até hoje

Desenvolvimento de páginas de internet, capas de livros, logotipos, Identidade corporativa e produção 
audiovisual.

iTouch Movilisto Portugal – março 2004 a Julho 2006
Director Criativo

Responsável por toda a publicidade impressa em variados meios de comunicação; desenvolvimento de 
conteúdos multimédia para telemóveis e elaboração de páginas de internet como suporte aos conteúdos
multimédia desenvolvidos para telemóveis.

Talento Agência de Publicidade e Editora – Julho 2002 a março 2004
Director Criativo

Responsável gráfico da revista mensal AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS; concepção de anúncios, imprensa e 
televisão, flyers, logotipos de eventos, convites, cartões de boas festas e layout de vários livros; cartões 
animados e apresentação de projectos futuros.

Jornal Semanário Económico – março 2000 a março 2002
Designer Gráfico

Paginação do jornal; concepção e paginação de suplementos integrados no jornal; paginação da revista 
semanal VALOR; responsável gráfico pela revista mensal STATUS .

Jornal A Bola – abril 1998 a março 2000
Designer Gráfico

Elaboração de páginas no jornal diário A BOLA ; responsável gráfico da revista mensal A BOLA MAGAZINE; 
design gráfico de todas as publicações neste jornal: fascículos, cadernos de A BOLA , outdoors,
anúncios de televisão (storyboards), anúncios de imprensa, tabelas de publicidade.

Futura Arquitectura & Design – 1995 a 1998
Designer Gráfico

Execução de catálogos, manuais de normas, relatórios e contas, agendas, cartazes, exposições e ilustrações.

Atelier Poiais Arquitectura & Design – 1993 a 1995
Designer Gráfico

Execução de catálogos, manuais de normas, relatórios e contas, agendas, cartazes, exposições e ilustrações.
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outras formações
Penso que a internet, com sua vasta biblioteca de informações, se revela  um dos melhores lugares para 
pesquisar, estudar e expandir o meu conjunto de habilidades.  Contudo, desde que terminei a formação 
académica, concluí os seguintes cursos:

Desenho Modelo Sociedade Nacional de belas Artes  – 6 meses

Design Gráfico Arco – 6 meses

Macromedia Flash – 6 meses

QualiDaDes profissionais
Minucioso e meticuloso.
Rápido e capaz de trabalhar sob pressão.
Capaz de fazer uma enorme gama de estilos e não apenas o meu.
Capacidade de manter as directrizes criativas.
Excelentes conhecimentos de design e tipografia.

QualiDaDes pessoais
Amigável, curioso,....

hobbies e interesses
Todas as facetas do design, arte, fotografia, computadores, tecnologia, ouvir música e tocar, filmes e viagens.

softWare pC/maC 
Tenho amplo conhecimento de vários softwares. Em seguida apresento uma lista daqueles que uso 
regularmente:

Adobe Photoshop
Tenho usado o Photoshop extensivamente desde 1995. Uso o Photoshop para criar layouts para a maioria 
dos meus projetos, bem como retoque e manipulação de fotos.

Macromedia Dreamweaver
Uso o Dreamweaver como base HTML para colocar online projectos de websites programados em Flash..

Adobe Illustrator, Freehand and Corel Draw
Tenho muita experiência na criação de layouts e logotipos com estes programas.

Adobe InDesign
Esta é a minha aplicação preferida quando tenho de paginar documentos de várias páginas. Sejam 
brochuras, revistas, jornais ou elaborar capas de livros.

Macromedia Flash
Já criei vários projetos em Flash incluindo sites, galerias, banners publicitários, CDROMs e apresentações.

Obrigado por ver o meu curriculum vitae. Pode visitar o meu portfólio em: 
www.joaocarrolo.com

Cumprimentos

João Carrôlo
clientes@joaocarrolo.com
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