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2021/-- UX/UI designer na Emergn.com  
Responsável pela área de UX/UI design em todas as fases de projecto, em conjunto com equipas 
multidisciplinares internacionais em nas áreas de negócio de pharma, seguros e energia

2015/21 UX designer e “design sprint facilitator” na F3M nas áreas ITV, gestão de óticas, economia social 
e gestão de unidades de saúde

 “Design sprint facilitator” em projetos e produtos da F3M e em projectos internos dos seus clientes, 
ajudando a alavancar ideias e novos produtos através da metodologia dos 5 dias.

 Responsável pela pela área de UX, UX research e implementação de de um design system de suporte 
aos produtos empresariais web desenvolvidos pela empresa: 

 - Prisma -  para gestão de óticas.
 - Produz - para gestão de produção textil.
 - Esocial - para gestão de IPSSs.
 - MpDS - Pre diagnostic system - aplicação móvel para a monitorização, em ambiente hospitalar e de 

cuidados continuados de Úlceras de pressão e sinais cutâneos.
 - PIU - processo integrado de gestão médica e de atividades diárias dos utentes de IPSSs.  

2013/15 UX/Ui designer + front-end, site de viagens mobeetrip.com, Travel Store viagens
 Responsável pelo redesign, planeamento, user research e front end development de uma plataforma 

digital para reserva de viagens de negócios (avião, hotel e carro) self-service mobeetrip.com.

 2011/19 Designer freelancer nas áreas de web design (UX/Ui e front-end) e gráfico
 Responsável pela criação, e desenvolvimento de websites e plataformas digitais para vários clientes nas 

áreas de UX/UI design, webdesign e front-end development.

2012/13 UI/UX designer na webnographer development
 UX/UI designer, responsável pela criação da plataforma de recolha e análise de dados de testes de 

usabilidade remotos, criação de guiões de testes de usabilidade e implementação dos mesmos em 
formato de formulários na plataforma webnographer para serem usados em páginas específicas dos 
sites dos clientes.

NACIONALIDADE   Portuguesa
TLM                           +351 963387375   
EMAIL                        jotacunha@gmail.com
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA
1995/02 
Licenciatura em Arquitectura do Design, 
Faculdade de Arquitectura de Lisboa (UTL).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2011 
Programa de User Interface / UserExperience 
Design & Development na EDIT

2010
Curso de webdesign/dreamweaver escola 
FRENETIK POLIS

1999/03
Participação na Experimentadesign 1999/03, 
Ciclos de Conferências de Lisboa

1998
Participação no Seminário Europeu Design 
Universal Acessibilidade Social

SOBRE MIM

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

KEY SKILLS (in person e remote) 

UX/UI design (discovery, prototyping, design sprints, working 
with development team), UX research, usability testing, HTML 
and CSS basics 

SOFTWARE 
Windows e Mac  -  adobe suite, UXpin, 
Figma, miro, Jira, Office
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MAIS EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2008/11  Designer/webdesigner ADDmore comunicação
2009 Formador no módulo flash do curso de animação
2007/08 Designer Ivan Pinheiro e Associados 
2005/08 Designer freelancer na área web design, design gráfico e design de 

equipamento
2003/06 Designer MOIOdesign Lda., atelier de design de equipamento/

gráfico/web, do qual foi sócio fundador

PRINCIPAIS CLIENTES

F3m SA   TravelStore   CML Lisboa    Bedeteca de Lisboa     CIEAM Faculdade de 
belas artes de Lisboa    Instituto superior de tecnologia e gestão de Portalegre     
Ilustrador André Carrilho    Artista plástico Pedro Zamith     Associação chili 
com carne     Juventude musical portuguesa     Associação Thisco     Escola 
Restart     Festivais de cinema IndieLisboa e DocLisboa     Fesenius     Bayer, 
Boheringer     Pfizer     Novartis     APF     Rituals     RTP     Antenas 1 2 e 3     Águas 
de Portugal     Infarmed

OUTROS PROJETOS

DESIGN DE PRODUTO E EXPOSIÇÕES
 Mesa de luz portátil M-luz, para o Curso de Animação da Restart - Escola de Criatividade e 
Novas Tecnologias, Lisboa. 

 Troféu INDIELISBOA - Festival de Cinema Independente de Lisboa, para as várias categorias 
de filmes vencedores, Edições 2004 e 2005.

 Colecção XS-estórias sobre cerâmica, com lançamento no Salão Lisboa 2003 de 
Ilustração e Banda desenhada. 

 Cadeira Carnívora , projecto desenvolvido pela MOIOdesign.
 Contentor de detritos CESTIC_, para a Escola Profissional ETIC, Lisboa.
 Objecto modular DO-IT, para crianças (protótipo).
 WC para todos, projecto desenvolvido no âmbito académico (fim de curso).
 Elaboração e criação gráfica de um vídeo para acompanhar a exposição “A ROLHA… 
Política e imprensa na obra humoristica de Rafael Bordalo Pinheiro (1875-1905)” 
Hemeroteca Municipal.

 Concepção da exposição de apresentação dos trabalhos premiados no “prémio design 
briefing 2003”, Restart    

 Lançamento do projecto “XS- estórias sobre cerâmica”, no Âmbito do Salão Lisboa 2003 de 
Banda desenhada e ilustração, Restart

 Participação na Exposição “S*Cool” – Bienal Experimenta Design 2003.
 Design de comunicação, coordenação e orientação de espaço, festival INDIELISBOA 2003 
a 2006. 

 Exposição” Born in to brothels”, inserida no festival de cinema independente, INDIELISBOA 
edição de 2005.

 Fanzine Multimédia “Gritante”, Salão Lisboa  2001 de Banda Desenhada e Ilustração, 
Bedeteca de Lisboa.

DESIGN GRÁFICO
 Direcção de arte, design gráfico e acompanhamento de produção do livro “ANTIBOTHIS”, 
edição conjunta entre a editora THISCO e CHILI com CARNE.

 Direcção de arte e design gráfico do jornal “CASCAIS SUBMERSO”, Mostra Jovem 07, Câmara 
Municipal de Cascais.

 Direcção de arte, design gráfico - álbum de Banda Desenhada “Memórias10”, CITEN - 
Fundação Calouste     Gulbenkian, Lisboa.

 Design de comunicação exposição “Bibliotecas Municipais de Lisboa, um percurso 1883-
2006”, Câmara Municipal de Lisboa.

 Design de comunicação “Salão Lisboa 2005 de Banda desenhada e Ilustração”, Bedeteca 
de Lisboa.

 Design de comunicação expo do Pintor Guido Buzzeli, Bedeteca de Lisboa.

PRÉMIOS
 2o Prémio no concurso “Oeiras Inova 2005”, projecto Mapa Verde Oeiras.
 Seleccionado para a fase final do “Prémio Milénio Sagres/Expresso 2002” com o projecto 
colectivo  “WC paraTodos”.

 Vencedor a nível nacional do Prémio Europeu “Eurowards 2002– Jovens Empreendedores” 
na categoria  Seed, com o projecto” Cerâmica XS”.

 Seleccionado para a “Mostra Jovens Criadores 2001” -  Clube Artes e Ideias, Lisboa, com o 
projecto colectivo “Carnívora”, na área de Design de Equipamento.

 Menção Honrosa no “5th Internacional Design Resourse Awards 2001”, EUA, com o projecto 
colectivo “módulos recreativos DO-IT”.

 1o Prémio - “Concurso Cena d´Arte 2001”, área Banda Desenhada, Câmara Municipal de 
Lisboa, com o Projecto “Gritante”,  Fanzine BD multimédia, com banda sonora.


