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Fernando Valente é um criativo junior com aptidões valiosas em Copywriting, Jornalismo, Design e 

Marketing Digital. Atualmente a tirar a pós-graduação em Marketing Digital no IPAM, iniciou em fevereiro 

a construção do Buzzstop, site de informação “descontraída e independente”, sobre web 3.0, redes 

sociais, mobile, tecnologia e música, que está no ar desde 15 de maio do corrente ano.  

A sua experiência inclui copy para turismo de experiências (Smartbox), edição de vídeo e imagem para 

online e jornalismo de vídeojogos (Bgamer), Meios Digitais (Created by Joe) e blogging sobre tecnologia 

e redes sociais (Freelancer e Buzzstop). 

Depois de concluir a licenciatura em Jornalismo no ISLA de Santarém em 2008, iniciou-se no blogging e 

no copywriting freelancer. Em 2010 foi copy na Smartbox, onde redigiu textos sobre as experiências 

incluídas nas caixas da Smartbox Portugal, tendo desenvolvido escrita atrativa para turismo. Durante 

seis meses, foi responsável por escrever e rever todos os conteúdos (experiências, parceiros e 

condições da prestação de serviços) presentes nas caixas e no site oficial da Smartbox.  

Ainda em 2010, terminou o contrato com a Smartbox. Não vendo grandes hipóteses profissionais em 

Portugal, participou no Programa de Mobilidade Da Vinci, onde realizou um estágio na Created by Joe, 

agência digital localizada em Londonderry, na Irlanda do Norte. Durante três meses trabalhou várias 

marcas de Londonderry no digital, sendo responsável pela edição de vídeos e imagens, e de artigos 

culturais sobre a cidade para os outros participantes no estágio.  

De volta a Portugal, não encontrou emprego e voltou a ser copy freelancer. Em 2012, foi convidado para 

um estágio de seis meses na revista Bgamer. As suas responsabilidades continuaram a ser dentro do 

digital e da conversão e edição de multimédia para o online, escrever notícias sobre videojogos e editar 

e publicar trailers no site de Bgamer e nos sites oficiais de Pro Evolution Soccer 2012 e Call of Duty 

MW3.  

Terminado este estágio, conjuga copy freelancing com um emprego de merchadiser em part-time. Em 

fevereiro de 2014 começou a trabalhar por conta própria no site Buzzstop. 

 

Aptidões técnicas e artistícas – Copywriting, jornalismo, marketing digital, design gráfico, 

semiótica, comunicação, captação, edição e conversão de vídeo, edição de som, design de som, edição 

de fotografia e imagem (analógica e digital).  

Aptidões Informáticas - Mac e Windows, Microsoft Office, Wordpress, Blogging, Adobe Master 

Collection CS5: Illustrator, Photoshop, Indesign, Premiere, Adobe Audition. Web 3.0.  

Social Skills - Proactivo, team player, resistente ao stress, ambientes multiculturais, proactividade, 

adaptação e tolerância a novas culturas, resolução de conflitos, iniciativa própria e autonomia. 
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Educação 

2013/2014 – Pós-graduação em Marketing Digital, IPAM. (A decorrer) 

2010 – Curso de Inglês, integrado no programa Da Vinci  na Northwest Academy, Londonderry, Irlanda 

do Norte; 

2010 – Curso profissional de Design Gráfico na Animotic em Lisboa; 

2003/2008 – Licenciado com distinção em Comunicação Social, no Isla de Santarém. 

Idiomas – Português (Língua Materna), Inglês, Espanhol. 

Experiência Profissional: 

2014 – Proprietário, CEO e editor do site de informação Buzzstop. 

2012/2013 – Copy Freelancer e Merchandiser em part-time na Sociprime, onde é responsável por 

implementar campanhas para a Danone, Matutano, Kraft e Ferrero Rocher. 

2000/2013 – 3 projetos de Dj: The Alnighty Dj - electro, electroclash; 

                                               Replay Inc. - 80´s and 90´s; 

                                                James Blonde - 50´s, 60´s, and 70´s;   

2011 - Editor Multimédia para os sítios oficiais dos jogos Pro Evolution Soccer e Call of Duty MW3, e do 

sítio online da revista Bgamer na Goody, Lisboa; 

2011 – Editor Multimédia e Copy no Studio 57, Londonderry, Irlanda do Norte; 

2010 - Copywriter para a Smartbox, Lisboa; 

2008 – Copy e blogger freelancer. 
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