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CURRICULUM VITAE  

Olinda Martins | 2005.06.01 

 

 

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME Maria Olinda Carneiro Martins 

FILIAÇÃO  Fernando Martins | Deolinda de Fátima Carneiro Martins 

DATA DE NASCIMENTO 04 de Setembro de 1975 

NATURALIDADE Portuguesa 

BILHETE DE IDENTIDADE 10499738 | Arquivo do Porto 

ESTADO CIVIL  Solteira 

CARTA DE CONDUÇÃO Ligeiros 

 

CONTACTOS 

 

MORADA  Rua Companhia dos Caolinos, 678 4º Frt. | 4460-205 Senhora da Hora 

TELEMÓVEL  965 371 568 

E-MAIL olinda@mdemaria.com 

SITE www.mdemaria.com 

 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

1997/1998 Licenciatura em Design de Comunicação (Curso de Estudos Superiores Especializados, 

opção de Comunicação), pela Escola Superior de Artes e Design. 

Média final 16 valores.  

1994/1997 Bacharelato em Design de Comunicação (Curso de Estudos Superiores Especializados, 

opção de Comunicação), pela Escola Superior de Artes e Design. 

Média final 15 valores. 

1990/1993 Curso Técnico Profissional de Design de Moda, pela Escola Secundária Aurélia de Sousa. 

Média final 13 valores. 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

2004 Formação Pedagógica Inicial de Formadores. Classificação Final Muito Bom.  

2003 Conferência “Personal Views 01” com Ken Garland, realizada na Escola Superior de  

Artes e Design. 

1999 Workshop de ilustração digital orientado por Patricking, realizado na Escola Superior de  

Artes e Design. 
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1999 Colóquios de ilustração “Instantes para contar, Histórias por ilustrar”, realizados na Escola 

Superior de Artes e Design.  

1994 Conferência sobre Tipografia, realizada na Escola Superior de Artes e Design. 

 

CONHECIMENTO ADQUIRIDO 

FERRAMENTAS Macromedia FreeHand, Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop, QuarkXPress,  

MS Office. 

LÍNGUAS Bons conhecimentos de inglês falado e escrito. Conhecimento médio de espanhol falado.  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2005/hoje ASA Editores | Editora. 

Desenvolvimento de projectos na área do Design de Comunicação: 

Design Editorial (livros escolares e literatura) | Design Promocional | Arte-final. 

1999/2005 A+B Design e Desenvolvimento de Software, Lda. | Empresa New Media.  

Coordenadora do departamento de design. 

Desenvolvimento de projectos na área do Design de Comunicação: 

Identidade Corporativa | Design Editorial | Campanha Promocional | Ilustração | Design Multimédia 

| Web Design (Internet/Intranet).  

2001 (Março/Julho) ESAD, Escola Superior de Artes e Design.  

Docência da disciplina de Design e Projectação I (2º ano) e da disciplina de Design Aplicado (4º ano). 

1998/1999 ED, Escritório de Design | Gabinete de Design (Comunicação/Mobiliário/Equipamento). 

Desenvolvimento de projectos na área do Design de Comunicação: 

Identidade Corporativa | Design Editorial | Campanha Promocional | Stands.  

1997/1998 Freelancer.  

Desenvolvimento de projectos na área do Design de Comunicação: 

Identidade Corporativa | Design Editorial. 
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TRABALHOS REALIZADOS MAIS RELEVANTES - 2005/2002 

DESIGN GRÁFICO 

CLIENTE Grestel, S.A. 

TRABALHO Imagem Corporativa | Catálogos 

Concepção da linha gráfica da empresa a partir de um logótipo já existente. Criação da nova 

imagem promocional (catálogos, brochura institucional e anúncios publicitários).  

DESAFIO Criar uma imagem forte que permita a expansão nos mercados onde a empresa actua 

(EUA e Europa). Criar novas referencias visuais destacando a Grestel das demais empresas  

do sector. 

 

CLIENTE A+B / Projecto Hesitar 

TRABALHO Imagem Corporativa | Marcadores de Livros 

Concepção gráfica de logótipo e linha gráfica da marca e criação de colecção de marcadores de 

livros cujo tema se baseava nos azulejos do Porto. 

DESAFIO Dada a vertente cultural e grande variedade dos objectos comercializados pela marca, era 

necessário encontrar soluções gráficas para a imagem corporativa, sóbrias o suficiente, para 

abarcar essa diversidade. 

 

CLIENTE Galeria Espaço Ilimitado - Arte Contemporânea 

TRABALHO Catálogo | Convite 

Design Gráfico de catálogos e convites para diversas exposições patentes na Galeria. 

DESAFIO Encontrar soluções gráficas que dotassem a Galeria de uma imagem de marca, sem com 

isso retirar a cada uma das exposições o seu carácter individual. 

 

CLIENTE IPP - Instituto Politécnico do Porto 

TRABALHO Design Editorial 

Design e paginação do Livro “Saúde... Aprender Cantando” da autoria da Dra. Maria Frederico, 

editado pelo Instituto Politécnico do Porto. 

DESAFIO Criar grelha de paginação que não entrasse em conflito com as ilustrações exi stentes, 

bem como permitisse a existência de conteúdos de prosa e poesia. Criação de novas ilustrações 

para o prefácio e para a introdução. 
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DESIGN MULTIMÉDIA 

CLIENTE AMDE 

TRABALHO CD-ROM Separar, o Poder de Transformar 

Integrado na campanha de sensibilização Separar, o poder de transformar, inclui também o 

desenvolvimento de um site. 

O objectivo do CD -Rom era tornar- se numa ferramenta de ensino que os professores do município 

de Évora pudessem utilizar no ensino da educação ambiental nas suas escolas.  

O CD-ROM contém para além da informação pedagógica, alguns jogos educativos. 

DESAFIO Desenvolver muitas ilustrações e respectivas animações, de forma a tornar CD o mais 

apelativo possível a faixa etária a que se destinava (1º e 2º ciclo). 

 

CLIENTE SPED - Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva 

TRABALHO CD-ROM Endoscopia Digestiva 2003 

Prémio de Fotografia Endoscópica promovido pela SPED que reúne um conjunto de casos clínicos a 

concurso no ano 2003, devidamente identificados, descritos e fotografados. Neste CD é dada a 

possibilidade de guardar anotações para cada caso clínico, imprimir e guardar os casos 

seleccionados numa pasta de favoritos, fazer pesquisas, etc.  

DESAFIO Apresentar uma solução para o interface do CD-ROM, suficientemente apelativo e de fácil 

utilização, que permitisse um entendimento imediato das suas funcionalidades. Sendo este um 

trabalho anual a inovação, no que toca a elementos gráficos, foi primordial. 

 

CLIENTE Slogan (Agência de Publicidade) / Grupo Accor (Cadeia Hoteleira) 

TRABALHO CD-ROM | Vídeo Grupo Accor 

CD-ROM de apresentação dos hotéis do grupo existentes em Portugal, bem como as suas 

características técnicas. Apresentação institucional do Grupo Accor/Amorim (Sofitel, Novotel, 

Mercure, Ibis). 

DESAFIO Apresentar uma solução interactiva, que conseguisse reunir duma forma atractiva e 

funcional, um grande volume de informação. 

 

WEB DESIGN 

CLIENTE Quinta do Cão 

TRABALHO www.quintadocao.com 
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A Quinta do Cão – Turismo Rural, Lda., situada em Marco de Canaveses resolveu apostar na 

Internet como forma de divulgação. 

DESAFIO Deixar o site viver sobretudo das fotografias do magnífico local onde a quinta está situada. 

 

 

CLIENTE AMDE 

TRABALHO Site - www.opoderdetransformar.com 

O site “O Poder de Transformar “  faz parte de uma campanha de sensibilização ambiental cujo 

objectivo é assegurar a recuperação dos materiais constituintes dos Resíduos Sólidos Urbanos da 

população do Distrito de Évora, promovido pela Associação dos Municípios do Distrito de Évora 

(AMDE). 

DESAFIO Encontrar soluções gráficas apelativas quer para o público infantil/juvenil, quer para o 

público adulto, conciliando algumas ilustrações já existentes, com a criação de outras 

especialmente desenhadas para o site. 

 

CLIENTE Polisport 

TRABALHO Site - www.polisport.com  

Actuando na área das réplicas em plástico para motas e produtos originais para bicicletas, o site da 

Polisport reúne estes dois mundos através de ambientes e animações flash.  

DESAFIO Encontro de grafismos que permitissem reunir dois mundos distintos; o motocross e o 

material para bicicletas. 

 

CLIENTE Habilar Cozinha 

TRABALHO Site - www.habilar.com 

Desenvolvimento do site institucional da Habilar Cozinha, empresa especializada na 

comercialização e venda de cozinhas.  

DESAFIO Criação de um site, integrado na imagem global da empresa. 

 

CLIENTE Nazari 

TRABALHO Site - www.nazari.pt 

Site institucional da Nazari, empresa fabricante de louça pintada à mão, onde podemos encontrar 

para além da informação institucional da empresa um catálogo com os produtos que fabrica. 

DESAFIO Criação de um site integrado na imagem global da empresa anteriormente desenvolvida, e 

que vive sobretudo do uso das imagens dos produtos. 

 

INTERESSES PARTICULARES 
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Cinema, Fotografia, Artes Plásticas, Música e Literatura. 


