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Nasci alfacinha nos grandiosos anos 90, fruto de uma 
mistura entre o Norte Mirandês e a Ilha da Madeira.

Desde pequena apaixonada pelas artes, nunca 
pus barreiras à minha imaginação e sonho sempre 
mais alto!

Portuguesa nos genes mas cidadã do mundo, 
decidi sair da minha zona de conforto e procurei 
uma experiência internacional onde pudesse 
desenvolver as minhas competências e ao mesmo 
tempo estar em contacto com diferentes culturas.

Desde a minha formação académica à minha 
iniciação num contexto profissional, tenho procurado 
reforçar o meu leque de conhecimentos, através 
do aumento das minhas competências técnicas  
e da minha flexibilidade como criativa. Fatores que 
têm permitido maior à vontade com  desafios de 
diferentes setores. 

Lisboa, Portugal
1992
Designer



IDEIA
Criar uma marca de almofadas personalizáveis, pintadas  
e costuradas à mão.

POPI 
Almofadas com padrões únicos, handmade.

‘Escolha a sua Popi preferida para decorar a casa, o seu 
jardim e até o quarto dos mais pequenos! 

Leve a sua Popi consigo e torne as suas viagens mais 
confortáveis, sem perder o estilo! Viajar, acampar, ir a 
concertos ou até à praia nunca mais serão os mesmos!’

Palavras-Chave: Identidade Corporativa, Padrões, Gestão 
de Redes Sociais

ritagomesdasilva.wordpress.com/portfolio/popi-pillows/

POPI PILLOWS 
2016/2017



Projeto desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado.

IDEIA
Estarão as relações sociais e interpessoais no mundo 
atual, caracterizadas por uma forte presença online, 
mudando respeito à realidade social precedente?
Estaremos perante uma alteração de tipologias  
de relações interpessoais?

Quais serão as consequências, se um indíviduo 
desaparece das Social Networks? Um desaparecimento 
ao improviso das plataformas digitais comporta 
consequências nos comportamentos da pessoa e, mais 
importante, provoca reações no interior da comunidade 
onde está inserido?

Existem alterações no modo como se utiliza o próprio 
tempo? Poderemos substituir a comunicação através 
das redes sociais por outros canais?

Esta tese prevê verificar estas perguntas através de  
um projecto com uma amostra de utilizadores habituais 
e outros menos habituais.

Palavras-Chave: Identidade Corporativa, Editorial, Wordpress, 
Merchandising, Office, Typeform, MailChimp

ritagomesdasilva.wordpress.com/portfolio/unplugged/

UNPLUGGED PROJECT
2015/ 2016



TERRACE

Some places have a special energy, almost an alchemy that makes them 
simply unique. 
Here you can behold the magnificent 360º view from the mountains to 
the sea while drinking a cocktail relaxing in our chaiselong. 

Here, the drink you choose will be merely an excuse to enjoy the views...

Há sítios que têm uma energia especial, uma alquimia que os torna 
simplesmente unicos.
Aqui pode admirar a magnífica vista 360º desde a serra até ao mar 
enquanto bebe um cocktail nas nossas chaiselong.

Aqui, a bebida que escolher será apenas uma desculpa para apreciar a vista...

Apresente este Voucher no nosso Spa para usufruir do seu Presente mais exclusivo
Para mais informações e reserva: spa@hotelthevine.com // +351 291 009 000

Porque hoje é o seu dia!

O The Spa deseja-lhe felicidades neste dia 
especial e convida-o a celebrar conosco.

Oferta de 25% nos nossos tratamentos*
The Vine Hotel SET'15

2015/2016 PROGRAM

Christmas 
Reveillon 

IS COMING TO THE VINE

IDEIA 
Projetos desenvolvidos durante o estágio no Hotel, 
como o welcome kit para os clientes, restruturação da 
newsletter, criando novos conteúdos. 
A criação da imagem para a programação de natal  
e reveillon foi um dos maiores projetos que desenvolvi, bem 
como conteúdos diversos para o spa do hotel, entre outros.

HOTEL THE VINE
‘Um Hotel com alma, tal como um bom vinho. 
O tema das videiras está representado num design 
arrojado onde os quatro pisos de andares refletem  
o estado da vinha numa determinada estação do ano, 
com um esquema de cores diferente em cada andar.’

Palavras-Chave: Cartões Visita, Editorial, MailChimp, Print

HOTEL THE VINE 
2015/ 2016



IDEIA
Tornar a experiência no hospital mais confortável e serena.
Melhorar a orientação na ala pediátrica de modo  
a proporcionar uma melhor experiência para pessoas  
de diferentes culturas e linguagens.

AMICI IN VIAGGIO
Cruzando a ala pediátrica, as crianças e pais vão entrar 
numa viagem com os seus novos amigos.
Para cada departamento existe um habitat diferente 
onde as histórias dos 6 amigos serão contadas.

Projeto realizado com o patrocínio da Fondazione Pirelli

Palavras-Chave: Ilustração, Editorial

ritagomesdasilva.wordpress.com/portfolio/amici/

AMICI IN VIAGGIO
NABA X OSPEDALE NIGUARDA 
2015



Your city is a real pirates 

place to discover. 

Use the map to find the 
treasure!

Choose a path, 

in every one there’s 
a different treasure! 

Find them all!

Have you got your 

first treasure?
Keep playing and 
collect as much skill 

badges as you can

Escolhe um caminho,
em todos eles existe 
um tesouro diferente! 
Descobre-os todos!

A tua cidade é um verdadeiro 
sítio de piratas a descobrir.
Usa o mapa para encontrar 
o tesouro

Tens o teu 1º tesouro? 
Continua a jogar e 
coleciona quantos 
badges conseguires!

IDEIA
Usar a tecnologia para convencer as crianças a serem 
mais ativas.

NIKE+ FOR KIDS
A tecnologia não é só um íman que nos cola ao sofá.
Deve levar as crianças a sair e mexer-se. Torna o teu 
smartphone num mapa do tesouro.

A ‘nova app da NIKE’ dedicada a todos os piratas com 
menos de 12 anos que querem correr, saltar e participar 
na maior caça ao tesouro da história!
O que esperas? Faz download da app e transforma  
o mapa da tua cidade num mapa do tesouro gigante!

Palavras-Chave: Identidade Corporativa, Ilustração, Digital, 
Realidade Aumentada

ritagomesdasilva.wordpress.com/portfolio/nike-for-kids/

NIKE+ FOR KIDS
PROPOSTA ONE SHOW
2015



IDEIA
Promover o novo Samsung Note 4 ao abrigo  
do University Box Tour em Itália.

UNIVERSITY BOX TOUR
Projeto que une diferentes marcas de renome como 
a Samsung, Tucano, Gillette e HP num tour pelas 
universidades italianas com o intuito de aumentar  
as vendas junto de um target mais jovem.

Palavras-Chave: Expositores, Print 

UNIVERSITY BOX
SAMSUNG STAND
2015



503,5 kcl // 2000 kcl*
PROTEINE - 8,39g (10%)

CARBOIDRATI - 33,51g (41%)

FAT- 39,69g (49%)
*Info nutritiva per dose 1 pax

SPAGHETTI AI 
POMODORINI PACHINO

41%
Carboidrati

49%
fat

10%
proteine

8 foglie basilico - 1 calorie

1 spicchio aglio - 4 calorie

100gr parmigiano - 44 calorie

350gr pomodorini pachino - 67 calorie

160gr spaghetti - 251 calorie

80gr olio extra virgine - 640 calorie

TOTale calorie dose 1 pax- 503,5 calorie

TOTale calorie dose 2 pax- 1007 calorie

IDEIA
Criar duas infografias dentro do tema food information.

INFOGRAFIAS
RECEITA: Infografia acerca da informação calórica da 
receita, elaboração do prato e fotomontagem.
‘THE WASTE’: Infografia para a sensibilização dos 
desperdícios alimentares no mundo.

Palavras-Chave: Infografia, Print 

VISUALIZE FOOD INFORMATION
INFOGRAFIAS
2015
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CHIAMA
NABA X SVS DAD MILAN, 2014

IDEIA
Dirigir-nos ao agressor e convencê-lo que ligar à associação 
é a melhor opção. 
Quando se fala de violência as campanhas publicitárias são 
demasiado chocantes. Imagens agressivas aumentam o 
medo de tomar iniciativa, por isso, decidimos seguir uma  
denotação diferente, menos agressiva que leva a um 
momento de reflexão.

CHIAMA
Existem gestos e ações que vão para além de fronteiras 
invisiveis. onde o amor não tem lugar mas a violência 
sim. A SVS DAD ONLUS pode ajudar a controlar a tua 
agressividade e a respeitar as pessoas que tu amas.

Jogo de palavras italianas entre ligar (chiama) e aqueles 
que amam (chi ama). Uma mensagem que faz as 
pessoas refletir sobre o assunto sem a agressividade.

‘Aqueles que amam não magoam, Liga e escolhe mudar’
‘Chi ama non fa male, Chiama e scegli di cambiare’

Palavras-Chave: Identidade Corporativa, Print

ritagomesdasilva.wordpress.com/portfolio/chiama/



gomesdasilva.rita@gmail.com

(+351) 912665585

ritagomesdasilva.wordpress.com

www.behance.net/ritagomesdasilva

www.linkedin.com/in/ritagomesdasilva


