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“O talento desenvolve-se no amor
que pomos no que fazemos”

Máximo Gorky

Curriculum Vitae*
João Diogo Matos Martins

Mais do que um designer, prefiro ser um elemento essencial a 
qualquer equipa, um criativo a 360º. O importante são as pesso-

as e o modo como criamos novos sonhos e as levamos à sua 
realização. Somos apenas uma pequena ajuda!

Sou apenas um criativo, daqueles 
com boas ideia. Costumo eu dizer, 
que o primeiro passo é acreditar, 
também aplicável ao meu trabalho e 
à solução que encontro para cada 
projeto.

O que mais me seduz no meu 
trabalho não é a solução encontrada 
para cada desafio, mas sim a paixão 

com que o cliente empenha 
o trabalho que realizo e se orgulha 
do mesmo tanto quanto eu.

A trabalhar desde 2008, dei a cada 
etapa do meu percurso académico, 
um valor acrescido, onde eu poderia 
ir “beber” as mais variadas 
ferramentas e aprendizagens. Foi 
assim que cresci como profissional.

*as cores deste documento encontram-se em RGB. 
 Por favor imprima apenas se estritamente necessário. dmatosdesign.com



2011-2014 | Mestrado em Design de Comunicação, realizado na Faculdade de Arquitetura da Universidade Lisboa - Concluído com 
média final de 16 valores

Projeto de dissertação de mestrado, sobre O Video Mapping como ferramenta para o Design de Comunicação, orientado pelo Professor 
Doutor João Aranda Brandão , da Faculdade de Arquitetura da UTL e pela Mestre Cláudia Pernencar do IADE

2008-2011 | Licenciatura em Design, realizada no IADE Creative University - Escola Superior de Design, com média final de 16 valores

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

07/2016 | Designer de Comunicação e Diretor Artístico Multimédia no atelier OCUBO, coordenador do departamento de Design e 
Comunicação do atelier

01/2016 a 06/2016 | Designer de Comunicação na agência CHOICE, agência de comunicação global

11/2015 a 01/2016 | Caixeiro Ajudante na loja AREA INFINITAS - DESIGN DE INTERIORES, S.A.

03/2015 | Criação da marca D’oodles by João Diogo Martins

Criação e desenvolvimento de trabalhos de design de comunicação para:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

LUMINA 2017 | Criação da imagem do Festival de Luz de Cascais e 
respetivos materiais gráficos, no âmbito do trabalho realizado no atelier 
OCUBO - maio 2017

OCUBO | Criação de logotípos e imagens de comunicação para todos os 
espetaculos do atelier OCUBO durante o periodo de julho 2016 a julho 
2017

Cuca Roseta e OCUBO - show | direção artística multimédia do video 
mapping realizado para o espetáculo do disco Luz da fadista Cuca Roseta, 
no âmbito do trabalho realizado no atelier OCUBO - novembro 2017

Renault Zoe no LUMINA 2017 | direção artística multimédia do video 
mapping realizado para o modelo da marca, no âmbito do trabalho 
realizado no atelier OCUBO - agosto 2016

Sindicato Democrático dos Professores da Grande Lisboa | criação de 
cartazes, folhetos, regalias sociais (edição 2008 e 2011), ilustrações, 
merchandising e eventos: congresso 2011, congresso 2016 - 2008 a 2011

Portugal Heritage | Criação da marca para o projeto nacional, no âmbito do 
trabalho realizado no atelier OCUBO - outubro 2017

M! Music For Musicians | escola e organização de músicos profissionais e 
amadores - criação de marca, estacionário e campanhas de divulgação - 
setembro 2016

Jerónimo Martins | Criação de ilustrações para o Livro de Práticas 
Sustentáveis da Jerónimo Martins, capa e separadores, no âmbito do 
trabalho desenvolvido na agÊncia Choice Cimunicação Global - maio 2016

Millennium Banque Privée | Criação de layout do relatório e contas do 
banco, no âmbito do trabalho desenvolvido na agência Choice 
Cimunicação Global - abril 2016

PT Empresas | trabalho de marcas e aplicações, no âmbito estágio 
profissional na empresa Mybrand - 2014/2015

PT Comunicações | trabalho de marcas e aplicações, no âmbito estágio 
profissional na empresa Mybrand - 2014/2015

MEO | trabalho de marcas e aplicações, no âmbito estágio profissional na 
empresa Mybrand - 2014/2015

Joyarit Hotel | proposta de logo e aplicações para o empreendimento 
turístico no México, no âmbito estágio profissional na empresa Mybrand - 
abril 2015

Media Rumo Angola | Criação da marca do grupo de media, no âmbito 
estágio profissional na empresa Mybrand - abril 2015

IAPMEI Selo 40 anos | no âmbito estágio profissional na empresa Mybrand 
- janeiro 2015

Global Media Group | aplicações de marca e artes finais, no âmbito estágio 
profissional na empresa Mybrand - dezembro 2014

CTT - Revista APOSTA | Proposta de paginação, no âmbito estágio 
profissional na empresa Mybrand - outubro 2014

Associação CASA | Proposta de Rebranding e campanha, no âmbito 
estágio profissional na empresa Mybrand - setembro 2014

PT Bluestart | newsletter e aplicações em merchandising da marca, no 
âmbito estágio profissional na empresa Mybrand - agosto 2014

IG Portal | Proposta de Identidade Corporativa e aplicações, no âmbito 
estágio profissional na empresa Mybrand - maio 2014

Manta Beach Club 2014 | Proposta de Identidade Corporativa - fevereiro 
2014

Vj Workx Community | Identidade corporativa, estacionário, merchandising 
e website - março 2013

TalImagem | Identidade Corporativa, vitrinismo, e estacionário - janeiro 
2013

Correio da Manhã | elaboração da capa do booklet da coleção “O Mundo é 
Matemático” no âmbito estágio curricular na empresa Ogilvy Portugal - 
julho 2011

Evento Moda ao Lado 2011 e 2012 | criação da imagem corporativa, cartazes, 
spots vídeo, identidade corporativa, cenografia, site, banners para web e 
press, e VJ - novembro 2011 e abril 2012

10/2014 a 10/2015 |  Estágio na agência My Brand, como designer (estágio IEFP)

ESTÁGIO PROFISSIONAL



QUALIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

05/2014 a 10/2014 | Estágio Curricular na agência My Brand como designer

06/2012 a 07/2013 | Estágio na Faculdade de Arquitetura, como designer interno. Criação de banners para o site da FA, identidade 
corporativa, cartazes, convites digitais, atualização do site, tabelas e merchandising

10/2011 a 01/2012 | Estágio no atelier Estrelas de Papel, como designer interno - ilustração, newsletter’s, postais e merchandising

07/2011 a 10/2011 | Estágio na agência Ogilvy Design Portugal, como art diretor

ESTÁGIOS CURRICULARES

2º Lugar | Inaset Challenge na Faculdade de Arquitetura - 2012

1º Lugar | Concurso IADE-GreenWeek 2011 – Premiado com um estágio profissional na agência Ogilvy, com a duração de 3 meses - 2011

PRÉMIOS

06/2018 | Elemento do 1º painel de jurados do concurso LUMINA Design Contest, do evento LUMINA Festival da Luz do atelier OCUBO

03/2017 | Orador na conferência EVA, da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, sobre o atelier OCUBO e o Vídeo 
Mapping

03/2017 | Orador na conferência EVA, da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, sobre o atelier OCUBO e o Vídeo 
Mapping

10/2015 a 01/2016 | Curso Semestral de Inglês (45h) no Centro de Línguas da Faculdade de Línguas de Lisboa

26 e 27/2013 e 2/11/2013 | Workshop de Vídeo Mapping na escola Restart-Instituto de Criatividade Artes e Novas Tecnologias, com o 
formador Guillaume Alatak da empresa Oskar&Gaspar

2010 | Happy Conference 2010 com Lyn Heward (diretora de criação do Cirque du Soleil) - Talento, Criatividade e Inovação

OUTRAS HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS

Conhecimentos da Língua Inglesa

Conhecimentos da Língua Francesa

Conhecimentos em coordenação e 
gestão de equipas multidisciplinares

Bons conhecimentos das tecnologias 
de informação e comunicação, na 
óptica do utilizador, nomeadamente 
de programas de criação, edição 
e animação de imagens e video:

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Autodesk AutoCad

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Autodesk 3D Studio Max

Cinema 4D

Resolume Arena

MadMapper

OUTRAS APTIDÕES E INTERESSES PESSOAIS
Espírito de equipa

Empreendedorismo 
 
Capacidade de adaptação a novos ambientes

Boa capacidade de comunicação e relacionamento

Interesse profissional por decoração, vijing, video mapping, 
visual merchandising e fotografia

Gosto por leitura, música, pintura, dança, viagens e acrobacias 
aéreas


