curriculum vitae
INFORMAÇÃO PESSOAL

Nome:
Telefone:
E-Mail:
Portfolio [ website pessoal ]

. Rui Fernando Mariani de Melo
. [ +351 ] 93 345 21 64
. rui@crvdesign.com
. www.crvdesign.com

Residência:
Nacionalidade:
Data de nascimento:

. Maia [ Portugal ]
. Portuguesa
. 20 de Setembro de 1972

NOTA INTRODUTÓRIA

Sou um profissional de design de comunicação com mais de 18 de experiência.
O meu método profissional é tomar total responsabilidade na criação /execução de um projeto, desde o primeiro contacto com o cliente até ao resultado final.
Durante os meus anos como profissional, estive enquadrado tanto na qualidade de 'freelancer' como colaborador em full-time, como são os casos da "Blue Dog - Design,
Marketing e Publicidade" e da "Flyby - Comércio de Material Aeronáutico" (ambas já extintas); nesta última (Flyby) iniciei a minha colaboração assim que a mesma foi
criada, em 1998, e mantive-me relacionado com a empresa até à seu fecho, em 2015. Excetuando um breve período inicial, posso afirmar que fui responsável por todos
os assuntos relacionados com a imagem visual desta empresa; A minha posição evoluiu no sentido de criar e dirigir um departamento autónomo dentro desta empresa,
com o fim de dar resposta a projetos gráficos - ‘K uervo Design’. Tanto como na qualidade de diretor da ‘Kuervo Design’ como na condição de 'freelancer', desenvolvi
um leque de projetos para os setores de comércio, indústria, serviços e instituições públicas, e.g. Identidade corporativa, imagem promocional, relatórios e contas, catálogos,
brochuras, posters, outdoors, branding, rotulagem/imagem de produto, packaging, pictografia, decoração de stands, e projetos no 'contexto web', tais como criação de
templates até à total criação de websites e newsletters, na maioria concebidos 'de raíz' em linhas de código usando HTML, CSS e Javascript;
Entre outras, as minha ferramentas de preferência (i.e. mais usadas) são "Adobe Photoshop", "FreeHand" e "NotePad++"
A minha atitude profissional foi sempre baseada numa relação pessoal com o cliente, e sempre que possível, disponibilizo-me totalmente para acompanhar /monitorizar
todos os aspetos técnicos na produção.

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

.
.

Licenciatura no curso de Design de Comunicação pela ‘Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto’.
[ Curso de 5 anos: Processo Pré-Bolonha ]
[ frequências prévias ] >> Frequências no Curso de Arquitectura na ‘Escola Superior Artística do Porto’
e na ‘Escola Superior de Arte e Design - ESAD’ [ Porto ]

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

. Designer de comunicação freelancer / web designer
1998 > 2015 . Designer de comunicação / web designer na ‘Flyby - Comércio de Material Aeronáutico, Lda.’;
2010 > 2016

> Director de imagem da ‘Flyby’ desde 2000,
> Director do departamento autónomo de design da ‘Flyby’: ‘Kuervo Design’ / ‘CRV Design’ , desde 2006.

. Designer de comunicação freelancer
2000 > 2003 . Designer de comunicação na ‘Blue Dog - Design, Marketing e Publicidade, Lda.’
1999 . Designer de comunicação na ‘Webpt, Lda’
2004 > 2006
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - Projectos mais destacados executados na ‘Flyby’ / ’Kuervo Design’ e/ou em regime ‘freelance’

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Flyby - Comércio de Material Aeronáutico, Lda.
Criações de identidade corporativa: design de marca/logotipo e re-design, economatos e múltiplas aplicações promocionais | Publicações regulares no jornal ‘Take-Off’
e na revista ‘Sirius’ | Criação do website da empresa em plataforma 'OSCommerce', assim como subsequente criação regular de newsletters (em ambos os casos incluindo
extenso trabalho fotográfico /tratamento digital das imagens dos produtos) | Criação gráfica (decoração) do espaço físico da empresa | [ etc. ] | 1998 >> 2015
Barão de Vilar _Vinhos, S.A. [ Produtores e Distribuidores - Fundada em 1715 - Exportadores para E.U.A., Asia e dentro da Europa ]
Imagem de produto (rotulagem) e soluções de packaging | 2013 >> 2016
Quinta de Cottas, Lda.
Imagem de produto (rotulagem) | 2015
Novopca - Construtores Associados, S.A.
Concepção / Sistema Gráfico de Relatórios e Contas | 2004 >> 2010
Indubel - Indústrias de Betão, S.A.
Concepção / Sistema Gráfico de Relatórios e Contas | 2008 + 2010
FUJIFILM Portugal
Concepção / Sistema Gráfico de Relatórios e Contas | 2008
Portugal Air Show ‘07
Criação da Identidade Corporativa / Imagem Promocional | 2007
Força Aérea Portuguesa
Criação / Estilização de Capacete Regulamentar dos ‘ASAS de Portugal’ - Equipa Aerobática da FAP | 2006
LIFTECH - Tecnologia para Elevadores, Lda. [ Grupo EFACEC ]
Criação de Catálogos Promocionais e Brochuras | 2006 + 2011 >> 2012
Instituto Piaget
Imagem Promocional - ‘Academia Sénior’ - Poster & Brochura | 2004

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL [ cont. ] - Projectos mais destacados executados na empresa ‘Blue Dog - Design Marketing & Publicidade’ [ 2000 >> 2003 ]

.

ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários
Aplicações para imagem promocional: Conceitos visuais para eventos / Cartazes / Brochuras / ... | Criações de templates para websites e CDs interativos |
Conceitos gráficos para Stands promocionais

.
.

Câmara Municipal de Paredes - Pelouro do Ambiente
Aplicações para imagem promocional: Cartazes / Brochuras / Merchandizing / ...
Câmara Municipal de Paredes - ‘Rota dos Móveis’
Criação da identidade corporativa: Economato / Outdoors / Design urbano / Criação de Mascote

.

CRUARB - Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo
Aplicações gráficas para eventos: Economato / Folders / Cartazes / Brochuras / Credenciais

.

Soares da Costa, SGPS
Criação de Grafismo para Totems corporativos

.

Caves do Casalinho, S.A.
Imagem de produto (rotulagem) / Cartazes

.

Bee Consulting
Criação da identidade corporativa: Marca-Logotipo / Economato / Folders / Template para website

.

WireMaze - Sistemas de Informação, S.A.
Aplicações para imagem promocional: Cartazes / Folders / Brochuras / Template para website da empresa / ...
_em parceria com a ‘WireMaze’, múltiplos templates para websites foram criados, nomeadamente para:

.
.
.
.
.

Hospital de S. João [ incluindo templates para intranet ]
INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica
Câmara Municipal de Leiria
Câmara Municipal de Grândola
Câmara Municipal de Bragança
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL [ cont. ] - Projectos mais destacados desenvolvidos em França [ 2013 + 2015 ]

.

Comm’On - Agência de Consultoria em Comunicação /// Agence Comm’On - Agence Conseil en Communication
_por um breve periodo, alguns projetos foram desenvolvidos em nome desta agência _ Arras | 2013 :

.
.
.
.

Criação de marca-logotipo para a ‘Rede Pública de Ensino Agrícola’ _ Nord - Pas de Calais /// ‘Réseau Enseignement Agricole Public _ Nord - Pas de Calais’
Criação de marca-logotipo e economato para a empresa ‘LVI - Ventilação Industrial‘ /// ‘LVI - Ventilation Industrielle‘
Criação de Brochura para a Câmara Municipal de Dainville _ ‘Votos de Boas Festas’ /// ‘Mairie de Dainville’ _ ‘Voeux Joyeux Noel et Bonne Année’
REVAZUR - Associação Recreativa de Pilotos Aviadores /// ‘REVAZUR - Association récréative d' aviateurs’
Criação de marca-logotipo | 2015

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

.

Conhecimentos aprofundados de 'Adobe Photoshop' and 'Macromedia Free-Hand', assim sendo:
Grande facilidade de adaptação em 'Adobe Illustrator', 'Adobe InDesign', 'Adobe Acrobat Professional'

.

Conhecimentos de HTML e CSS, e conhecimentos razoáveis de JavaScript; >> [ normalmente escrevendo directamente em linhas de código ]
Conhecimentos de OSCommerce v2.3.1.
[ examplos relevantes - 'www.crvdesign.com/flybycrv/' (clone do website original para efeitos de portfolio) (*) |
'www.corte-e-costura.com' (**) | 'www.zimbro.pt' (**) ]
(*) - mecânica php alterada em colaboração com terceiro.
(**) - mecânica php montada por terceiro.

.

Experiência em ambiente ‘MS Windows’ e ‘Macintosh’.

QUALIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

.
.

Fluente em Inglês e Francês [ falado e escrito ] ; conhecimento razoável de Espanhol
Carta de condução

REFERÊNCIA

.

Mário Borges Coelho [ sócio fundador da Flyby ]
Chefe dos Serviços de Controlo de Tráfego Aéreo - Porto
DOPLIS/TWRPOR
Email: mario.coelho@nav.pt
Tel.: +351 229 408 017
Fax: +351 229 408 029

Maia, Março, 2016

.................................................................
Rui Fernando Mariani de Melo
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