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João Ricardo Mendes de Freitas Pereira 

Nascido a 12 de Julho de 1976. Residência em Torres Novas 

914348456  |  jotarpereira@gmail.com 

 

Formação Académica/Habilitações literárias         

2011: Mestrado em Audiovisual e Multimédia pela Escola Superior de Comunicação Social do Instituto 

Politécnico de Lisboa, com a Dissertação intitulada “Estratégias de informação de um jornal híbrido – o 

caso do ‘i’ nos media portugueses”, sob a orientação do Professor Doutor Gustavo Cardoso; 

2004: Licenciatura em Comunicação Social pela Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto 

Politécnico de Tomar; 

2002: Bacharelato em Comunicação Social pela Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto 

Politécnico de Tomar; 

Atividade Profissional            

2017: Formador de Animação Digital para a Oficina Tecnológica 

2017/2018: Professor no cTesp de Animação e Modelação 3D nas cadeiras de Efeitos Visuais, Composição 

e Teorias e Modelos de Comunicação, cTesp de Som e Imagem em Motion Graphics e Iluminação e no 

cTesp de Design Multimédia na cadeira de Edição de Vídeo e Animação Digital, como Assistente 

Convidado no Instituto Politécnico de Tomar. 

2016/2017: Professor no cTesp de Animação e Modelação 3D nas cadeiras de Pré-Produção, Edição de 

Vídeo e Pós-Produção, e de Efeitos Visuais, e no cTesp de Design Multimédia na cadeira de Edição de 

Vídeo e Animação Digital, como Assistente Convidado no Instituto Politécnico de Tomar. 

2017: Formador em ação de Formação de Formadores no Módulo de Recursos Didáticos Multimédia 

Nessum Dorma, Abrantes (10h). 

2017: Workshop “Animação gráfica para vídeo” no Encontro de Criativos Digitais, em Torres Novas. 

2016: Formador pelo I.E.F.P. Santarém no curso de Páginas Web nos módulos de Caracterização de vários 

tipos e formatos de imagens (25h), Criação e tratamento de imagens matriciais (25h) e de Fórmulas e 

técnicas de retoque de imagem (25h) 

2015/2016: Professor na Licenciatura de Comunicação Social na cadeiras de Escrita Digital e Atelier III 

(TV), e no cTesp de Design Multimédia na cadeira de Edição de Vídeo e Animação Digital como Assistente 

Convidado no Instituto Politécnico de Tomar. 

2016: Aula de introdução ao software de animação gráfica “Adobe After Effects” à licenciatura de Artes 

Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar, a convite do Professor Adjunto João Costa Rosa. 

2016: Formador em ações de Formação de Formadores no Módulo de Recursos Didáticos Multimédia 

Escalada Académica, em Torres Novas (20h). 

mailto:jotarpereira@gmail.com


CV – João Ricardo Mendes de Freitas Pereira 

2 / 5 
 

2015: Formador pelo I.E.F.P. Santarém no curso EFA Técnico de Multimédia – Nível IV, nos módulos de 

Linguagem HTML e construção de páginas para Internet (25h), Design – comunicação e multimédia (25h) 

e de Desenho vetorial – criação e manipulação de imagens (50h); curso Vida Activa de Páginas Web no 

módulo de Desenho vetorial-criação e manipulação de imagens (50h) e no curso de Vida Activa de 

Tratamento de Imagem no módulo Caracterização de vários tipos e formatos de imagens (25h). 

2014: Formador em Ação de Formação de Formadores no Módulo de Recursos Didáticos Multimédia 

Escalada Académica, em Torres Novas (20h) e em Conclusão, Abrantes (10H). 

2013 Novembro/Dezembro: Formador no curso de Informática Avançada, Módulo de Criação de páginas 

Web (50h) para a Associação Torrejana de Ensino Profissional.  

2013 Agosto/Novembro: Formador no curso de Técnico Multimédia, vertente de Webdesign, coordenado 

pelo I.E.F.P. nos módulos de Caracterização de vários tipos e formatos de imagens (25h), Criação e 

tratamento de imagens matriciais (25h), Fórmulas, parâmetros para seleção da cor, procedimentos e 

técnicas de retoques de imagem (25), Design – comunicação e multimédia (25h), Estrutura de um sítio 

para Internet (25h) e Finalização de um sítio para Internet (25h).  

2013 Julho/Agosto: Formador em Ação de Formação de Formadores no Módulo de Recursos Didáticos 

Multimédia (20h); Escalada Académica, em Torres Novas. 

2008/2011: Equiparado a Assistente de 1.º Triénio do curso de Comunicação Social da Escola Superior de 

Tecnologia de Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar. Professor das cadeiras de Conteúdos Multimédia 

para a Comunicação, Paginação, Atelier de Comunicação I – Online, Atelier de Comunicação III. 

Assistência às cadeiras de Tecnologias do Audiovisual e de Realização e Produção Televisiva. 

Desenvolvimento de projetos editoriais e de produções audiovisuais.  

2005/2011: Responsável pelo “Gabinete Técnico” da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Área que 

compreende os estúdios de Televisão e de Rádio, salas de Montagem Vídeo, Ateliers de Imprensa e de 

Fotografia, e sala de equipamentos audiovisuais. Manutenção e reparação de equipamentos 

informáticos. 

2004/2008: Encarregado de Trabalhos do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Tecnologia 

de Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar. Desenvolvimento de projetos editoriais e de produções 

audiovisuais.  

1997/1999: Operador de Processo / Condutor de Máquinas na empresa Renova – Fábrica de Papel do 

Almonda, S.A. 

Formação complementar           

.Curso Microsoft Word 2013 Essentials (2015); 

.Formação em Folha de Cálculo “Excel” (2013); 

.Formação Pedagógica Inicial de Formadores, CCP n.º F589725/2012; 

.Gestor de conteúdos www.estajornal.com (2009-2011); 

.Coordenador dos Ateliers de Imprensa, Televisão, Rádio, Fotografia e Montagem da Escola Superior de 
Tecnologia de Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar (2005-2011); 
.Workshop de FinalCut Studio, 8 horas (2008); 
.Curso de formação SO e Pré-Impressão na FLAG, 17,5 horas (2005); 
.Curso Básico de Televisão no CENJOR, 45 horas (2003); 

http://www.estajornal.com/
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.Estágio Curricular no jornal “Público” na secção gráfica, de Agosto a Outubro de 2004; 

.Estágio no jornal “O Torrejano” em Agosto e Setembro de 2002; 

.Estágio no jornal “Expresso”, na área de “Magazines”, em Agosto e Setembro de 2001; 

.Estágio no jornal “Expresso”, na área de “Expresso On-line”, em Agosto de 2000; 
 
Design gráfico              
 
.2017 (desde 2013) Paginação ESTAjornal  – jornal laboratório do curso de Comunicação Social da Escola 
Superior de Tecnologia de Abrantes (múltiplas edições) –; 
.2017  Layout Booklet CD “Guerreiros” – Cruz de Ferro 
.2017 Edição e pós-produção de vídeo clip “Entre a espada e a parede” da banda Cruz de Ferro  
.2017 (desde 2012) Diversos lyric vídeos em After Effects  
.2015 Layout Booklet CD “Morreremos de pé” – Cruz de Ferro 
 Desenvolvimento em HTML5+CSS3 Responsivo dos websites quintamaneldagaita.pt e 
armazemdacor.pt; 
 Criação de diversos logos e cartazes publicitários para Associações e particulares; 
.2014 Outdoor – Publicidade para “Um Dia Único”; Diversos cartazes para eventos; 

Capa+booklet CD “Debris” – Waste Disposal Machine; 
.2012 Logotipo+Booklet – CD Cruz de Ferro; 
.2004-2011 ESTAjornal – conceção e paginação; 

.Suplementos ESTAjornal (2004-2011): Vistas do 4.º sob a direção de Carlos Pinto Coelho; 
Economia sob a direcção de Helena Garrido; Revistas ESTAdesporto; Fotojornalismo; 

.Dias da Comunicação, ESTA (2011) – cartaz e certificados de presença/organização; 

.Festival Sensações, ESTA (2010) – cartaz; 

.Novo Almourol – mensário regional (2005-2007) – paginação; 

.Logótipo e Brochura de Aniversário 25 anos Bosch (2007)  

.Aniversário 25 anos Bosch (2007) 

.Revista Nova Vaga (2007) – paginação; 

.06 Encontro de Comunicação, ESTA (2007) – cartaz, tríptico, diplomas e publicidade; 

.Conferências com Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa, Manuel Carrilho, ESTA (2006) – cartaz; 

.Pós-graduação em Media, Segurança e a Defesa, ESTA-IPT (2005) – cartaz e tríptico;  

.Pós-graduação em Comunicação e Património, ESTA-IPT (2005) – cartaz e tríptico; 
 
Produções audiovisuais [Realização /Câmara/Edição de vídeo]      

.Dias da Comunicação, ESTA (2011) – câmara; 

.X Templário Festival Internacional de Tunas (2011) – realização; 

.Gala Comic Awards (2011) – realização; 

.Workshop “Escrever para teleponto” (2011) – operador de teleponto; 

.I Jornadas ACES Serra D’Aire (2010) – câmara; 

.IX Templário Festival Internacional de Tunas (2010) – realização, edição, dvd authoring; 

.Festival FNATES (2010) – realização, edição, dvd authoring; 

.VIII Jornadas de Urologia (2010) – realização, edição, dvd authoring; 

.Festival de Tunas Femininas Sellium (2010) – realização, edição, dvd authoring; 

.Festival Sensações, ESTA (2010) – realização, edição; 

.Maternidade (2010) filme para o Hospital de Abrantes – edição; 

.Redes Sociais de Abrantes (2010) filme promocional para as Festas da Cidade – edição; 

.Animabrantes (2010) filme do evento – câmara, edição, dvd authoring; 

.Treinador de Bancada (2009/2010) programa de debate semanal para olivredirecto.blogspot.com – 
realização, edição; 
.Pontapé de Saída (2009/2010) programa de debate semanal para olivredirecto.blogspot.com – 
realização, edição; 
.Ferreira do Zêzere (2009) filme promocional do concelho – câmara, edição, dvd authoring; 

https://www.youtube.com/watch?v=4P3FLla59kQ
https://www.youtube.com/watch?v=kj_SxFs_Ftc
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.Conferência de Marketing Internacional, ESTA (2009) – realização; 

.Espetáculo Dia do Idoso (2009) – câmara; 

.Artec, Simpósio de Artes Gráficas, IPT (2009) – câmara, edição; 

.Exercício Militar Rosa Brava (2009) – câmara, edição; 

.VII Jornadas da Urologia (2009) – realização, edição, dvd authoring; 

. IX fESTA, Festival de Tunas (2009) – realização, edição, dvd authoring; 

.VIII Templário Festival Internacional de Tunas (2009) – edição, dvd authoring; 

.Cerimónia da Benção das Pastas e Queima das Fitas, ESTA (2009) – câmara, edição, dvd authoring; 

.8.ª Semana de Engenharia, ESTA (2008) – realização, edição, dvd authoring; 

.VII Templário Festival Internacional de Tunas (2008) – realização, edição, dvd authoring; 

.II Jornadas Turismo, Património e Cultura do Norte Alentejano (2008) – realização, edição, dvd 
authoring; 
.VIII fESTA, Festival de Tunas (2008) – realização, edição, dvd authoring; 
.Aula Professor José Luis Dader, ESTA (2008) – câmara, edição; 
.Gala Comic Awards (2008) – realização, edição, dvd authoring; 
.Aniversário 25 anos Bosch (2007) filme promocional – câmara, edição, dvd authoring; 
.Banda T (2008) filme concerto – realização, edição, dvd authoring; 
.VI Templário Festival Internacional de Tunas (2007) – realização, edição, dvd authoring; 
.Congresso da Cidadania (2007) – realização, edição, dvd authoring; 
.7.ª Semana de Engenharia, ESTA (2007) – realização, edição, dvd authoring; 
.06 Encontro de Comunicação, ESTA (2007) – realização, edição, dvd authoring; 
.III Festival de Tunas Femininas Sellium (2007) – realização, edição, dvd authoring; 
.V Templário Festival Internacional de Tunas (2006) – realização, edição, dvd authoring; 
.Semana Social de Abrantes (2006) – câmara, edição, dvd authoring; 
.Ciclo de Conferências Pensar a Comunicação (2006) – realização, edição, dvd authoring; 
.IV Templário Festival Internacional de Tunas (2005) – realização, edição, dvd authoring; 
.III Templário Festival Internacional de Tunas (2004) – realização; 
 
Peças informação audiovisuais [2010-2011]         

.1.ª Prova de Cozinha Fervida e Vinhos do Sardoal 

.Iniciativa Azeite da Nossa Terra  

.Inauguração Campo de Futebol Rossio-ao-Sul do Tejo (texto) 

.Entrega Estandarte - Castelo (produção) 

.5ª Feira Nacional do Fumeiro, Queijo e Pão  

.Jantar de solidariedade CRIA (produção) 

.Assinatura de Contratos Programa em Abrantes  

.Abrantes muito mais para Descobrir  

.Grande Entrevista - Carlos Pinto Coelho (câmara; produção) 

.Conferência de Marketing Internacional (câmara; edição) 

.IX Templário Festival Internacional de Tunas (edição) 
 
Design web [Html/CSS]            

.Armazém da Cor – Loja Online 

.Quinta Manel da Gaita – turismo rural 

.Um Dia Único – loja fotografia 

.Hyubris – banda musical 

.Metalomania – programa de rádio 

.Waste Disposal Machine – banda musical 

.Heavenwood – banda musical 

.Nemesis Musica – distribuidora musical 
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.MetalGate – fanzine musical 

.Enhydra – projeto académico 

.D’esta Abrantes – magazine cultural 
 
Participação em encontros e congressos         

.“Ciclos da Comunicação” no Politécnico de Leiria dedicado ao tema “Aceleração dos Ciclos de Produção” 
2011; 
.“ÑH6 - Lo Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal”, Oeiras 2010; 
.“Broadband Media: Changing Times, Changing Media Conferencia”,  Lisboa 2010; 
 .“IV Congresso Internacional – Comunicación, Universidad y Sociedad del Conocimiento”, Espanha, 
Salamanca 2002; 
.Conferência “Portugal e a União Europeia perante a crise Internacional”, Lisboa, 2001; 
.“Congresso Internacional sobre Jornalismo e Internet”, Coimbra, 2001; 
 .“II Congresso Internacional Turismo Cultural, Lusofonia e Desenvolvimento”, Brasil, Pelotas 2000; 
.Ciclo de Conferências “Paz e Segurança – Património Comum da Humanidade”, Tomar, 2000; 
 
Outras informações            

Extensos conhecimentos de Informática, Windows e Mac, InDesign, PhotoShop, Illustrator, 

Dreamweaver, Premiere Pro, Encore, After Effects, assim como de várias ferramentas criativas. 

Linguagem html5/CSS3 e desenvolvimento de produtos multimédia; Gestor de Comunidades Virtuais; 

Membro do Centro de Investigação Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão; 

Cozinha e viola-baixo são os meus hobbies. 

 

 

 

Torres Novas, 15 de setembro de 2017 

 

[João Pereira] 


