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ATIVIDADE PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL: 

Coordenador Estudio Digital no Grupo Impresa. 

 

Investigador: 
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Projeto RETHINK-Alternative Narratives for Violent Extremism. 

 

Professor associado no Mestrado Internacional KINOEYES-The European Master 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa (Portugal) 

 

Professor associado do Projeto Essemble 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugal) 

 

Professor associado na Licenciatura de Cinema Vídeo e Comunicação Multimédia 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa (Portugal) 

 

Professor convidado na Licenciatura Aplicações Multimédia e videojogos 
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OUTRAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 

Frequenta o Doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias. Obteve um Certificado em Content Marketing na School of The 

New York Times. Frequentou o curso em narrativa VR/360º em Berkeley no Graduate School of 

Journalism na Universidade da Califórnia, frequentou o pós-graduação "Elements of Journalism" 

na Universidade Lusófona. Convidado a participar na pós-graduação CIAKL, curso europeu de 

empreendedorismo para as indústrias criativas, que envolveu várias universidades e empresas 

europeias das indústrias criativas, procurando novos modelos de negócio para a Indústria. 

Defendeu a tese de Mestrado em Estudos de Cinematográficos na mesma Universidade, com o 



projeto Transmedia "Lápis Azul”. Licenciado em Cinema, Víideo e Comunicacão Multimédia na 

Universidade Lusófona. Frequentou o Programa Erasmus na SZFE (Universidade de Teatro, 

Cinema e Televisãoo) em Budapest, Hungría, participo no Digital Media Summer Institute, 2011, 

UT Austin | Portugal 2011 em "Convergence Culture" e "Transmedia Storytelling” na 

Universidade Nova de Lisboa. 

 

 

TRABALHOS RELEVANTES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 

Realizou as curtas-metragens "Moeda Viva", sobre a obra de Pierre Klossowski, filme que foi 

selecionado para exibição na Cinemateca Portuguesa e no Museu Berardo; “O Tenente” filmado 

em Súper 16 milímetros sobre o estabelecimento da Republica Portuguesa em 1910, filme que 

ganhou o primeiro prémio ICA / Lusófona 2010, finalista dos prémios ZON, e ganhou o III Festival 

Digital de Odemira, foi exibido na SIC NOTICIAS e em vários festivais de cinema nacionais e 

internacionais ;"Um Natal Especial" filmado em Súper 16 milímetros em 2010, exibido na RTP. 

Produziu e realizou o projeto Transmedia “Mutter” que teve como principal objetivo o 

desenvolvimento de uma narrativa transmedia que integrasse diferentes plataformas e 

cruzamentos narrativos e dramáticos, desenvolveu o conceito de distribuição exibindo o filme 

em sala de cinema, desenvolveu um jogo online, publicou um livro de fotografia e de banda 

desenhada, desenvolveu a temática central do filme em blog, distribuiu o filme em televisão e 

lançou através do canal SIC Radical e do seu programa Curto Circuito, dois concursos paralelos 

que permitiram que a audiência pudesse participar na narrativa e envolver-se na sua construção; 

este projeto foi premiado nos prémios ZON e esteve presente em vários festivais de cinema 

nacionais e internacionais. No âmbito da tese de mestrado, realizou, um projeto transmedia 

“Lápis Azul”, que a partir de um núcleo central constituído por um filme de ficção enganchado 

em factos reais sobre a cencura  a narrativa estendeu-se , por um documentário, um site com 

material de arquivo sobre a censura, um jogo online que desafia a escrita sobre temas sensíveis 

à censura, websódios com personalidades que foram visados pela censura e estão retratados no 

filme de ficção e um debate sobre a liberdade de imprensa. O projeto Lápis Azul ganhou o 

Prémio Sophia da Academia Portuguesa de Cinema, e prémio para melhor guião original no 

festival Caminhos do Cinema Português. O filme foi escolhido para um projeto do MIT sobre as 

ditaduras Europeias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


