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geral@anaperes.com,
anaraquelperes@hotmail.com
Tlm. (+351) 939611076
www.anaperes.com

Contactos

AutoCad ++++     Rhinocerus 3D  +++++ 
3D Studio Max  +++      Illustrator  +++++  
Photoshop  ++++ Indesign  ++++
Freehand  +++++  CorelDraw  +++++  
Flash  +++             DreamWeaver  +++++
HTML / CSS +++++ Joomla!  ++++
Wordpress  +++

skills



palavras chave
Designer,

design de comunicação, ‘brand design’,
design industrial, design de produto,

design gráfico, illustração, 
tipos, impressão, artwork,

3d, render, 
fotografia, copy,

gestão de redes sociais, webmaster.



design gráfico
CrossFit 2725 . MY HOME . Nova Ertek

Sara Peres . Bianca
Grupo NETT . Ertek . Rais

Nett Turkiye . Nett Moçambique
EPI . MEXX

Porta de Comunicação . Filpes



Brand design

Nova identidade corporativa da Box 
CrossFit 2725, com redesign do 

logotipo e website.

www.crossfit2725.pt



Brand design

Elaboração de estacionários e 
produtos de merchandise, como 
canetas, blocos de notas ou pasta 
porta-documentos, entre outros.
Redesign de balcão das agências e 
logo em vinil.

www.novaertek.com





Brand design
Criação de logo e estacionários.

Cliente pediu que logo reflectisse o 
seu amor aos animais e transmitisse 
a ideia de ‘medicina’ com um toque 
muito pessoal da veterinária, na 
escolha do cocker para representar 
o cão.
Lettering foi pensado para dar um 
toque mais pessoal e intimista.

www.saraperes.pt



Brand design
Criação de logo e estacionários.

Empresa sediada em Martinica, EPI desenvolve a 
sua atividade em construção, metalúrgica e pintura.
O logo pretende refletir o desdobrar da construção 

através da graduação de cor.



Design de Produto/Comunicação
Design de calendário para GRUPO NETT.

Com orçamento limitado, a ideia passou por criar um calendário que 
marcasse a diferença mantendo a imagem da empresa sempre visível 

em qualquer ângulo.
Concepção e desenvolvimento exclusivamente feito por mim.





Design de Produto/Comunicação
Design de calendário para GRUPO NETT.

O desafio passou por construir um calendário multifuncional, 
ora calendário ora àrvore de natal que aguentasse a viagem 

dos correios além do longo manuseamento que iria sofrer ao 
longo do ano. Foi oferta da empresa a clientes, fornecedores e 

colaboradores.

Desenvolvimento e arte final feito por mim.



Design de Comunicação
Publicidade MEXX

Desenvolvimento de publicidade a constar na casa de 
banho do centro comercial, para a marca MEXX, 

seguindo as normas gráficas da empresa.

Design e arte final da minha responsabilidade.



Design Grá�co/Ilustração
Convite de casamento sob o tema Viagens.

Sob o tema ‘Viagens’ o convite de casamento representou 
cada país/cidade onde o casal passou.
O convite tomou forma de um bilhete de avião, com as 
cores preferidas do casal.

Conceito, grafismo e arte final da minha responsabilidade.



Design Grá�co
BIANCA

A ideia era promover os 
animais para adopção e o 
trabalho feito pela associação 
e levá-lo a outros países.
Calendário com dupla função, 
cada mês é um postal 
destacável com um animal 
em destaque.

Conceito, grafismo, fotografia 
da minha responsabilidade.



Design Grá�co/Direção de Arte
Bianca

Direção de Arte e coordenação de modelos, 
fotógrafos e maquiadores. Posterior design 
gráfico de 2 calendários da associação.



Bianca, Grupo NETT,
Ertek, Rais, Nett Mocambique,

Anadolu, Nett Türkiye,
Porta de Comunicação, Sara Peres, 

MY HOME, Nova Ertek

webdesign



Web Design
Nova Ertek

www.novaertek.com

Design . HTML . CSS . PHP . BOOTSTRAP



Web Design
MY HOME

www.myhome-sesimbra.com

Design . HTML . CSS . PHP . BOOTSTRAP



Web Design
Sara Peres

www.saraperes.pt

Design . HTML . CSS



Web Design
NETT MOÇAMBIQUE

HTML . CSS . PHP



Design de Comunicação
GRUPO NETT

Execução de postal de natal para a empresa. 
Feito em Flash e html.



Web Design
Porta de Comunicação

Flash . HTML . PHP


