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RESUMO BIOGRÁFICO O QUE SEI FAZER BEM ÁREA DE COMPETÊNCIA 

Vítor Albano Rompante Carneiro, nasceu em 1982 no 

Concelho de Paços de Ferreira, local onde reside e 

desenvolve algumas das suas atividades profissionais. É 

consultor e técnico de multimédia na empresa VHS 

Productions, da qual é sócio fundador. Para além disso é 

formador certificado, com uma experiência bastante 

relevante de formação ministrada em áreas tecnológicas, 

nomeadamente de multimédia e informática em diversas 

empresas formadoras. 

Em 2005 terminou o curso profissional de tecnologias de 

informação na FDTI.  

Em 2006 ingressou na FDTI como formador externo. 

Em 2010 ingressou no CET no Instituto Universitário da 

Maia, no ramo das Tecnologias de Comunicação 

Multimédia.  

Em janeiro de 2011 iniciou na PFRinvest, um estágio 

profissional. 

Em 2011 ingressou na licenciatura de Tecnologias de 

Comunicação e Multimédia. Durante o curso foi designado 

responsável dos alunos do curso de Tecnologias de 

comunicação multimédia e representante dos alunos no 

conselho pedagógico. Concluiu o grau de licenciado em 

Desenvolve um conjunto de serviços 

que prestigiem a comunicação de uma 

forma profissional das empresas 

 

Num mundo, cada vez mais liderado 

pela evolução tecnológica, acredita que 

pelo benefício do uso e de aplicações e 

diversas  ferramentas,  consegue 

apresentar soluções inovadoras, 

criativas e personalizadas, tendo em 

vista a qualidade do produto final e as 

necessidades do cliente. 

 

 

 

 

 

 

Técnico Superior de Tecnologias de 

Comunicação e Multimédia, desenvolve 
diversas atividades nesta área. 

 

Criatividade e Inovação 
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2014, sendo atribuído o prémio de melhor aluno do curso.  
Em 2014 deu entrada no departamento de marketing do 

Instituto Universitário da Maia, como estagiário de 

multimédia, desempenhando funções em parceria com a 

Camara Municipal da Maia.  

Em 2013 criou a sua própria empresa, Vítor Carneiro 

Unipessoal, Lda. E simultaneamente cria a marca VHS 

Productions, onde presta vários serviços para as empresas 

da região.  

Em 2015 ingressa como fotografo externo na OFFE e 

Futebol clube de Paços de Ferreira, onde desempenhou 

diversas atividades ligadas à área de fotografia. 

Deste 2010 colabora como formador externo na área de 

tecnologias de informação, na Associação Empresarial de 

Paços de Ferreira e na Duodifusão – Formação e 

Consultoria até à atualidade 

Entre 2004 a 2011, desempenhou funções na comissão do 

politica da JSD de Paços de Ferreira. Ingressou na 

Comissão politica do PSD de Paços de ferreira em 2011 até 

à atualidade. 

 

 

 

 

 

Tecnologias e Comunicação 

 

COMO POSSO AJUDAR CONTACTOS 

Criação de Websites à medida do 

cliente, desde simples blogs a sites de 

venda online, catálogos online, páginas 

institucionais, gestão de redes sociais, 

entre outros produtos para a web; 

Fotografia de produto, moda, 

institucional, corporativa, 

fotorreportagem e cobertura de 

eventos. 

Faz o agendamento e otimização das 

publicações. 

Ajuda na sugestão e elaboração de 

conteúdos diferenciadores. 

Faz a elaboração, planeamento e gestão 

das campanhas pagas. 

 
vitoracarneiro@gmail.com 

 
Vitoracarneiro 

 
www.twitter.com/vitoracarneiro 

 
www.facebook.com/vitorarcarneiro 

QUANTO TEMPO TENHO DISPONÍVEL 

Conforme marcação e agenda prévia 
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