MODELO EUROPEU DE
CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome
Morada
Telefone
Correio electrónico

MOUTINHO, DOMINGOS MANUEL NEVES
AVENIDA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 155-5ºA, 4445-102 ALFENA, PORTUGAL
960 130 641
domingosmoutinho@hotmail.com

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

27-05-1973

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De Janeiro 2012 até Dezembro de 2018
SPOMAN IBÉRICA (Maia)
Comercialização e distribuição de produtos têxteis e plásticos para o lar.
Designer Produto / Embalagem / Merchandising / Comunicação / Têxtil
.Design de brochuras e expositores para Sistema.
.Design de padrões para Spoman.
.Design expositores para Sonae , Deborla e Maxmat.
.Design de toda a imagem e conceitos dos rótulos, embalagens, expositores, brochuras
comerciais, fotografias e campanhas dos produtos Rena.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De Julho de 2007 até Dezembro de 2011
LFF (Maia)
Comercialização e distribuição de produtos para casa.(Nani, Planetas Alfa, Biluc, Spoman)
Designer Produto / Embalagem / Merchandising / Comunicação
.Criação e design de toda a imagem e conceitos dos rótulos, embalagens, expositores,
brochuras comerciais, fotografias e campanhas dos produtos Rena.
.Design de peças para o lar em PP.
.Design do estacionário da LFF.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De Abril de 2004 até Junho de 2005
Cocamabé Cooperativa de Marceneiros, CRL (Valongo)
Fabrico e comercialização de mobiliário em pinho maciço.
Designer Industrial (Mobiliário, Comunicação e webdesigner)
.Criação de 3 linhas de mobiliário doméstico (Puroline, Camelot e Rodin).
.Criação de 1 linha de mobiliário Juvenil (Nônô).
.Elaboração de fichas técnicas e acompanhamento na execução dos protótipos para a produção
em série das peças desenvolvidas.
.Criação dos catálogos e acompanhamento fotográfico das peças desenvolvidas.
.Criação de duas marcas comerciais e da sua imagem institucional Ergosnature (mobiliário
doméstico) e Mokids (mobiliário escolar).
.Design e construção do site cocamabe.com.
.Projecto de decoração num hotel de turismo rural em Espanha.
.Projecto de peças individuais (berços, brinquedos, etc...).
.Participação na organização de feiras (Fil, Madrid, Exponor).
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• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De 2003 até 2004
Lusoexpansão Centro de ensino e formação técnico profissional, Lda (Maia), Associação
Florestal entre Douro e Vouga (Arouca) e Projcfi Consultadoria e formação profissional (Maia).
Formador
.Captação e tratamento Imagem (18h) Vila do Conde.
.Captação e tratamento Imagem (18h) Braga.
.Comunicação Audiovisual e Multimédia (60h) Vila do Conde.
.Curso Internet (30h) Valongo.
.Curso Powerpoint (18h) Viana do Castelo.
.Curso de Desenho Gráfico (144h) Vila do Conde.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De Maio de 2000 até Maio de 2002
Panike S.A. (Maia)
Fabrico e comercialização de produtos ultracongelados
Designer Industrial (Mobiliário, Comunicação, Embalagem e Webdesign)
.Criação e elaboração dos catálogos, embalagens, relatórios de contas, frota de distribuição e
venda, campanhas, boletins informativos e outro meios da Panike, S.A.
.Projecção de uma loja modular, móvel multiusos, móvel de pão, vitrina aquecida, vitrina de
Muffins e Stands adaptados ao negócio de clientes Horeca.
.Projecção e acompanhamento na execução de todos projectos de design da Pakropis e
Maxideli (Logótipo, Economato, Catálogos, Frota, Embalagens ect.)
.Design e construção do site panike.pt e maxideli.pt
.Participação na organização dos seguintes eventos (lançamento da tosta mista no Lamovida,
Trofíadas no estádio do Trofense, campeonato nacional surf, festivais rock de verão, rally Saxo
e o Nikogolo nas praias Portuguesas.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De Março 1998 até Março de 1999
Ligne Roset (Porto)
Comercio de móveis e decoração
Designer Interiores e comunicação
.Projectos de decoração.
.Vários projectos de comunicação e de interiorismo associado a “Ligne Roset” Portuguesa.

• Datas
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou sector
• Função ou cargo ocupado
• Principais actividades e
responsabilidades

De Setembro 1997 até Março de 1998
IF Comunicação e Imagem Lda. (Braga)
Agência de Publicidade
Designer
.Criação da imagem gráfica nas “Campanhas Autárquicas “ de vários candidatos à Câmara de
(Barcelos, Vila Verde, Caminha, Melgaço, etc.)
.Criação de vários trabalhos para a “F3 Auto” .
.Participação na criação da campanha dos “Vinhos Verdes”.
.Criação e participação na concepção de um stand, brochuras e economato do empreendimento
“Guardeiras Campo” de Moreira da Maia.
.Concepção do Relatório de Contas dos “Vinhos Verdes de Ponte Lima.
.Criação de uma campanha de promoção (Cartaz e Brochuras) da peça de teatro (Lixo Total) do
“Novo Teatro Construção de Joane” – Famalicão.
.Criação de vários tipos de aplicações em camiões TIR, automóveis comerciais, carrinhas,
autocarros e globos aerostáticos.
. Participação na organização da campanha do lançamento do novo “BMW série 3” a nível
nacional em 37 stands.

Página 2 - Curriculum vitae de
MOUTINHO, Domingos

FORMAÇÃO ACADÉMICA E
PROFISSIONAL

• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída

Março 2018
Centro de Formação Comenius (Matosinhos)

• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída

Julho 2005
Certform Formação e Consultadoria, Lda. (Porto)

• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída

Dezembro 1999
Multidominium Consultoria de gestão, tecnológico, económico e financeira, Lda. (Maia)

• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

Setembro de 1997
Glasgow School of Art e o Centro Português de Design (Lisboa)

• Designação da qualificação
atribuída
• Datas
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída

• Classificação final
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Curso Especialização em Marketing Digital (100 horas)
Classificação 19,9 Valores

Curso Prático de Organização de Eventos (15 horas)
Classificação Muito Bom.

Curso de formação pedagógica de formadores em Autocad-Arquitectura (nível 5 - 240 horas)
Autocad 16 valores, Autoarq 17 valores.
Pedagogia da formação, Audiovisuais no Apoio à formação e Autoscopia Classificação Bom.

Pós-Graduação em Design Industrial
.Investigação e Desenvolvimento em Design (382 horas)
.Metodologia do Design (300 horas)
.Materiais e Tecnologias (168 horas)
.Cad (170 horas)
.Inglês (120 horas)
.Análise de Comportamentos (90 horas)
.Teoria da Comunicação (60 horas)
Classificação Pass

Julho de 1996
ESAD Escola Superior de Artes e Design (Matosinhos)
Licenciatura em Design opção de equipamentos
.Teoria do Design 16 valores
.Correntes do Design Contemporâneo 13 valores
.Informática Aplicada ao Design 19 valores
.Técnicas de Projecto 14 valores
.Design Aplicado 18 valores
Grau de licenciado em Design com média de 15 valores

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS

PRIMEIRA LÍNGUA

PORTUGUÊS

OUTRAS LÍNGUAS
FRANCÊS

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

excelente
bom
excelente
INGLÊS

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
SOCIAIS

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE
ORGANIZAÇÃO

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
ARTÍSTICAS

OUTRAS APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS

CARTA(S) DE CONDUÇÃO
MY WEB SITE
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elementar
elementar
elementar
.Catequista /Mec/Fé e Luz (Paróquia Folgosa Maia)
.Jogador Basketball – Wild Cats (Amador)
.Ilusionista (Amador)
.Presidente de um grupo juvenil. (1997 e 1999)
.Participação na organização de eventos como espectáculos, exposições e actividades
desportivas a nível da freguesia de Folgosa, do concelho da Maia e da diocese do Porto.
.Conhecimentos de informática PC e Macintosh: Photoshop, Ilustrator, Indesign, Word, Excel,
Power Point, Corel Draw, Freehand, QuarkXpress, Ulead Video, Inventor, SolidWorks, Autocad
e 3DStudio Max.
.Internet: Wordpress/Facebook/Instagram/SEO

.Fotógrafia Estúdio.
.Vídeo (reportagem com montagem).
.Bricolage (Madeiras e aço).
.Execução de protótipos em aço, madeira e polieretano expandido com acabamento final.
.Participação numa acção de Formação em Espeleologia organizada, Alto Relevo Clube de
Montanhismo, realizado durante 5 dias em Abril de 2003 na Serra de Sta. Justa em Valongo.
.Participação no Challenger 2001 realizado na Serra de Sta. Justa e Vale de Couce em
Valongo.
.Estágio na A.S.L. (Almeida e Saraiva Lda.), em Águeda, na concepção de um forno eléctrico de
bancada (1997).
.Estágio na Maiaporce (1996).
.Participação no Concurso Jovem Designer 96, estagiando no CENCAL (cerâmica) das Caldas
da Rainha.
.Participação no Concurso Jovem Designer 95, estagiando no CENFIM (metais) da Marinha
Grande e na Atlantis (Cristal) de Alcobaça.
.Participação no Concurso de Fotografia em 1995 sobre o tema do Património Histórico e
Cultural tendo ganho o primeiro prémio.
-Veículos ligeiros (categoria B).
-www.doo.pt
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