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DAVID BRANCO
Rua Paulino Cunha e Silva, 88 

2000-369 Alcanhões 
(Santarém)

Disponibilidade imediata para trabalhar em qualquer parte do país

Telefone: +351 967 978 544 

Data de Nascimento 1 de Agosto, 1985

Encontre-me online:

david@david.pt 
www.david.pt

twitter.com/davidbranco 
facebook.com/davidbranco.design 
linkedin.com/in/davidbranco
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ESES - Santarém • 2011-2014

ESGTS - Santarém • 2008–2009

ISCTE - Lisboa • 2005–2008

Alta Lógica - Lisboa • 2007

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA — LICENCIATURA
ESES 2011-2014 •Licenciatura em Educação e Comunicação Mul-
timédia na Escola Superior de Educação de Santarém.

Fotografia, vídeo, programação, sistemas de informação, bases 
de dados, wordpress, joomla, redes sociais, jornalismo, história e 
análise do discurso dos média, estatística,  expressões artísticas, 
design, publicidade e marketing, arte digital, programação, entre 
outros.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MULTIMÉDIA — CET IV
ESGTS 2008–2009 • Curso de Especialização Tecnológica de 
nível IV na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém.

Web Design, programação, edição gráfica, edição de som e vídeo,  
webmarketing, empreendedorismo na web, sociologia do ciber-
espaço, autoria multimédia, entre outros

MARKETING — LICENCIATURA
ISCTE 2005–2008 • Frequência da licenciatura em Marketing no 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Insti-
tuto Universitário de Lisboa.

Gestão, marketing, informática de gestão, matemática, economia, 
contabilidade, introdução às finanças, webmarketing e comércio 
electrónico, entre outras.

WEB DESIGNER — FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Lisboa 2007 • Curso de 90 horas presenciais no Centro de Forma-
ção Alta Lógica em Lisboa. Html, CSS, Javascript, PHP e mySQL.

OUTROS CURSOS

2014 • Fotografia Digital - 26h - Futuro Sem Prazo (Cartaxo)    
2012 • Empreendedorismo e Criação de Empresas - 16h - Futuro 
Sem Prazo (Cartaxo). 
2012 • Pensamento Criativo - 16h - Espaço 34 (Lisboa). 
2011 • Escrita Criativa - 26h - Futuro Sem Prazo (Cartaxo).

formação
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FÁBRICA DO LOGÓTIPO • 2013 Layout XLNews • 2013

A trabalhar como freelancer na área do web design e problogging 
desde o final de 2007, inicialmente sob a marca DoffProductions que 
detive até ao verão de 2012 e, após isso apenas em nome individual. 

Efectuei trabalhos para várias agências de comunicação e para particu-
lares.

Em 2010, juntamente com alguns colegas de curso fundei a agência 
de comunicação digital Hectare Digital, com a qual assinei grande 

parte dos meus trabalhos desde então.  Já em 2011 fundei a associação 
Comunicação Criativa, uma associação de promoção da criatividade ao 

serviço da comunicação e, neste ano, nasceu também a startup Ideias 
de Marca, especializada em New Brand. Já em 2014 iniciei um projecto 
académico de desenvolvimento de uma revista online sobre Arte Digi-

tal - SCARTMAGAZINE, que pretendo alargar a outros âmbitos.

Paralelamente a estas actividades sou voluntário do Corpo Nacional de 
Escutas, colaborando a vários níveis nesta associação.
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experiência
profissional



NeoRural• 2013 Chegar & Vencer • 2014
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HECTARE DIGITAL
Nesta agência da qual fui co-fun-
dador, desempenhei as funções de 
criativo multimédia e web designer, 
sendo ainda um dos responsáveis 
pela área de social media da agên-
cia e alguns dos seus clientes.

A Hectare Digital dedica-se ao de-
senvolvimento de soluções comple-
tas de comunicação, com enfoco na 
comunicação digital. 

POPULAR JUMP
No final da Licenciatura, em 2014 
estagiei na Popular Jump (Pjump), 
empresa de criação de conteú-
dos para as Redes Sociais onde fiz 
gestão e monitorização de páginas 
do facebook, produção e edição de 
vídeo e áudio, webdesign e stream-
ing de eventos.

Nesta empresa tive a oportunidade 
de ter a meu cargo toda a estraté-
gia de comunicação online de um 
cliente, bem como trabalhar com 
grandes clientes. 

Atualmente trabalho como 
webddeveloper nesta empresa.

FREELANCER
Enquanto freelancer, no mercado 
desde 2007, realizei trabalhos sob 
a marca  Doffproductions para 
clientes particulares e empresariais 
e ainda colaborei em projectos de 
empresas de design e comunica-
ção como por exemplo a Publisan 
- Comunicação Global, NextLine 
- produções, Loja dos Brindes e 
Pjump, entre outras.

Os trabalhos realizados em regime 
de freelancing são de design grá-
fico, web design, design editorial, 
gestão de bases de dados, fotogra-
fia, vídeo, search engine marketing, 
blogging, consultoria multimédia, 
streaming de eventos, entre outros.

Scartmagazine • 2014



Interessado por tudo o que me rodeia, tento sempre adquirir 
novos conhecimentos e experiências das minhas vivências e 

convivências. O escutismo, sim, sou escuteiro desde os seis anos 
de idade, fez-me gostar e aprender a trabalhar em equipa , algo 

que adoro. A curiosidade fez-me envergar por estas áreas profis-
sionais, e é tendo essa curiosidade como base que encaro cada 

desafio profissional.

SOFTWARE
Windows/Mac 

Adobe Creative Suite  
Corel Draw 

Microsoft Office  
Android e IOS  

Final Cut Studio

LÍNGUAS
Português 

Inglês 
Francês

Espanhol

Palavras que definem a minha 
personalidade

Criativo 
Imaginativo 
Alegre 
Comunicativo 
Perfeccionista q.b. 
Atento ao Detalhe 
Social 
Colaborativo 
e muitas mais!
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valências & 
qualidades



Algumas aptidões adquirem-se 
com o estudo e com a forma-

ção. Outras adquirem-se com a 
experiência profissional e outras 
com a vivência e experiências de 

cada um.

Para mim criar e desenvolver é 
um prazer, tal como o Ar Livre a 

Música, os Amigos, a Fotografia, 
a Natureza, os Desportos Motor-

izados, o BTT , o Geocaching ou o 
Escutismo por exemplo.

É da conjugação de todas as 
experiências (profissionais, 

formativas, lúdicas, pessoais) que 
advém a maior parte da minha 

experiência e inspiração. Sou 
um curioso por natureza e gosto 

sempre de aprender e acom-
panhar as novas tendências dos 
meus temas e áreas de interesse 

(pessoais e profissionais).
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aptidões
TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E LINGUAGENS 
Google AdWords        Android
Google Analytics        IOS
Wordpress                     Action Script
Joomla                             Quintly
Open Cart                       Mention
PrestaShop                    Sculptris
facebook Apps             Blender              
HTML5                              ASPX 
CSS3                                   ...
jQuery
JavaScript
PHP
mySQL
VB.net

OUTRAS APTIDÕES E MAIS VALIAS
Associativismo • Escuteiro do CNE - Corpo Nacional de Escutas 
desde 1991. Actualmente Secretário de um agrupamento, re-
sponsável pelas actividades pedagógicas dos jovens dos 18 aos 
22 anos nesse agrupamento. Fui responsável regional da Comu-
nicação e Imagem e pelas actividades pedagógicas dos jovens 
dos 18 aos 22 anos na região, entre 2011 e 2014. Colaboro ainda 
com a associação ao nível nacional.
•  Académico - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Fed-
eração Académica de Santarém.

Desporto • Praticante ocasional de BTT, Geocaching e hiking. 

Música • Fui membro de uma tuna académica universitária. Con-
hecimentos de Viola e Cavaquinho.

Responsabilidade Social • Coloco os meus conhecimentos ao 
dispor da comunidade local onde resido, criando e gerindo o site 
da freguesia e um portal de notícias. Patrocínio de vários eventos 
culturais e desportivos, bem como reportagens fotográficas.

Escrita • Criei e mantenho vários blogues de assuntos diversos. 
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Matclever • 2012 Cartaz Caloiro Aguenta • 2013

Com o objectivo de manter o foco no desenvolvimento de projectos 
em plataformas de social media e estratégias online e, ciente da im-

portância  da gestão estratégica de marcas e pessoas nas redes sociais,  
adquiri conhecimentos e formação que me permitem desenvolver 

estratégias de comunicação, gestão da comunicação e campanhas de 
social media intelligence 

Desenvolvo trabalhos em todas as áreas que uma organização necessi-
ta para criar, ampliar e amplificar a sua presença online. Com especial-
ização em multimédia, audiovisuais e comunicação, focado na “World 

Wide Web” e em como criar os melhores conteúdos para todas as suas 
plataformas.

Multimédia e Audiovisuais,  Desenvolvimento e Avaliação de Projectos 
Tecnológicos  Online, Marketing Digital (Social) e Inteligência Online 
são alguns dos serviços que estou preparado para desenvolver e os 

quais já desenvolvo.
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new media 
strategies

Tenho experiência na 
gestão de campanhas 
de comunicação 
online e na gestão 
e monitorização 
completa de pági-
nas do facebook de 
pequenos e grandes 
clientes.

Adquiri conhecimen-
tos de Social Media 
Inteligence e Social 
Media Marketing, para 
a optimização de re-
sultados em Estraté-
gias de Social Media.



Movimento Esclerose Múltipla • 2013 David Branco (marca pessoal) • 2013
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PORTEFÓLIO
Para além de trabalhos gráficos de comunicação 
e branding, tenho realizado bastantes trabalhos 
de produção de conteúdos multimédia (prin-
cipalmente vídeo e fotografia) para diversas 
empresas e clientes.

O WebDesign sempre esteve presente nos meus 
trabalhos, uma vez que comecei por esta ver-
tente da comunicação digital. Actualmente faço 
a gestão de websites de pequenas, médias e 
grandes empresas e de particulares, bem como 
dos meus sites pessoais e do site da agência 
Hectare Digital e de alguns sites de associações 
e entidades públicasMotoRacer • 2013

Abelha do Campo • 2013 Branding.PT • 2014



“O grande objectivo da educação não é o conhecimento, mas a acção.” 
—Herbert Spencer (1820–1903)

Poderá consultar o meu 

portfólio em 

www.davidmatosbranco.pt


