Europass-Curriculum
Vitae
Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)
Morada(s)

Oliveira, Hugo.
Rua Jornal Correio do sul, n.º 14 1º E, 8005-241 Faro

Telefone(s)

Telemóvel:

914 513 663

Fax(es)
Correio(s) electrónico(s)
Nacionalidade
Data de nascimento
Sexo

hugougo@gmail.com
Portuguesa
16-09-77
Masculino

Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Desde 2004
Arquitecto, chefe de equipa
Elaborar projectos de arquitectura, nas suas diversas fases, desde estudo prévio a projecto de
execução, coordenando a equipa de trabalho e fazendo ainda a coordenação da arquitectura com as
diversas especialidades.
Desenvolvimento de projectos com preocupações ambientais.

Nome e morada do empregador TFF, arquitectos, com o arquitecto Tierri Farias, Praça D. Francisco Gomes, n.º 16 8000-168 Faro
Tipo de empresa Gabinete de arquitectura
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

De 2002 até 2004
Arquitecto
Elaborar projectos de arquitectura, nas suas diversas fases, desde estudo prévio a projecto de
execução e acompanhamento de obra, fazendo ainda a coordenação da arquitectura com as diversas
especialidades.

Nome e morada do empregador CO3, Lda., com os arquitectos Tierri Farias e João Nuno Mendes e o Engenheiro Paulo Barriga em
Tipo de empresa Faro
Empresa de construção e desenvolvimento de projectos.
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

De 2001 até 2002
Arquitecto
Elaborar projectos de arquitectura, nas suas diversas fases, desde estudo prévio a projecto de
execução e acompanhamento de obra, fazendo ainda a coordenação da arquitectura com as diversas
especialidades.

Nome e morada do empregador Roberto Oliveira, estudos de planeamento e arquitectura com o arquitecto Roberto Oliveira, em Ponta
Tipo de empresa Delgada
Gabinete de arquitectura.
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
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Em 2001
Arquitecto
Elaborar projectos de arquitectura, nas suas diversas fases, desde estudo prévio a projecto de
execução.
Atelier 1k, com o arquiteto Jorge Palma Martins, Lisboa
Gabinete de arquitectura.
Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
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Educação e formação

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

De Setembro de 2010 a Setembro de 2011
Pós Graduação em Planeamento e Construção Sustentável
DOMINIO GERAL
- Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Cidades Sustentáveis (com trabalhos direccionados para a sociologia urbana e “social town
planning”
- Seminários
- Gestão e Avaliação da Sustentabilidade
- Avaliação de Impacte Ambiental (com trabalho direccionado para os impactes sociais)
DOMINIO PROFISSIONAL
- Arquitectura Bioclimática (pequena monografia aplicada a um projecto em curso no atelier)
- Construção Sustentável
- Ordenamento do Território
- Gestão sustentável da Água
- Eficiência Energética e Solar Térmico

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Departamento de Engenharia Civil do Instituto de Engenharia da Universidade do Algarve

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

16 Valores (Muito Bom)

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

De Setembro de 1995 a Fevereiro de 2001
Licenciatura em arquitectura
DOMINIO GERAL
- Introdução ao pensamento contemporâneo
- Sociologia
- Direito da Arquitectura
DOMINIO PROFISSIONAL
- Projecto (tendo sido convidado pelo Professor Jorge Palma Martins para integrar o seu gabinete.)
- Tecnologias e edificações tropicais
- Arquitectura tropical

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculdade das artes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

13 Valores.

Aptidões e competências
pessoais
Língua(s) materna(s)

Português

Outra(s) língua(s)
Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Compreensão
Compreensão oral

Conversação

Leitura

Interacção oral

Escrita

Produção oral

Inglês

C1

C1

C1

C1

B2

Francês

B2

B2

B2

B1

A2

Castelhano

B2

B2

B1

A2

A2

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)
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Aptidões e competências sociais

- Investigação na área da sociologia urbana desenvolvida ao longo da pós-graduação devido a opção
própria de afunilamento de conhecimentos.
- Grande capacidade de adaptação a diversos ambientes socioculturais, adquirida devido aos
diversos espaços geográficos em que já exerci a profissão, assim como à diferença sociocultural dos
clientes para os quais trabalhei, desde populações carenciadas na Ilha do Pico, afectadas por um
forte sismo, até moradias e condomínios de luxo, no Algarve e na zona da grande Lisboa.

Aptidões e competências de
organização

- Capacidade de Liderança e trabalho em equipa, obtida através das minhas actuais funções como
chefe de equipa.
- Aptidão para coordenar equipas multidisciplinares, ganha com o trabalho diário, desde o inicio da
profissão, na coordenação dos projectos das diversas especialidades.

Aptidões e competências
informáticas

Aptidões e competências artísticas

- Domínio do software Office (Word, Excel e power point)
- Domínio do software auto-cad em 2D
-Amplo domínio do software All-Plan 2008 2D e 3D
- Coreldraw
- Photoshop
-Curso de Teatro na companhia teatral Os Satyros, com duração de 1 ano, entre 1994 e 1995
- Membro fundador do Teatro Praga
- Participação como actor em diversas peças de teatro entre 1995 e 2000.
- Desenho e pintura em diversas técnicas.
--

Informação adicional - Exposição colectiva na Sociedade Portuguesa de Belas Artes, dos melhores trabalhos de fim de
curso das diversas universidades portuguesas.
- Membro efectivo da ordem dos arquitectos, desde 2001, inscrito com o n.º 10711.

Anexos - Listagem de projectos desenvolvidos, como arquitecto.
-
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