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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Diploma de Liceu das Artes, specialização 
em Artes figurativas,“Progetto Leonardo”,  
Liceu das Artes do Estado “Pier Luigi Nervi”, Ravenna (Itália);  
votação final 100/100, ano letivo 1998/99.

Em 2004 tirei o mestrado em Design Gráfico no 
instituto I.S.I.A. (www.isiaurbino.net). Desde estudante, 
fiz experiências em ateliers de design, para melhorar 
as minhas competências profissionais, para enfrentar 
a realidade do trabalho e gerir os contactos com os 
clientes. Atualmente, estou à trabalhar como designer 
gráfica em regime de freelance, com a mesma paixão e 
motivação do inicio. Neste periodo, estou mais envolvida 
em projectos de web design, que incluem a gestão das 
redes sociais e da comunicação web.

Mestrado em Design Gráfico na I.S.I.A. 
(Istituto Superiore Industrie Artistiche - Instituto Superior pelas 
Indústrias Artísticas) em Urbino (Itália), votação final 110/110, 
ano letivo 2003/04.
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Colaborações em regime de designer gráfico freelance: 

Wamads - Madrid (Espanha)  
Logotipos, brochuras, fichas técnicas para publicações médicas 
RiWeb - Almada
Ilustração, banners da web para campanhas Google e Facebook
Status Effects Lda - Lisboa 
Design de newsletters e anúncios para promoções de móveis.

Colaborações em regime de designer gráfico freelance:

Altab snc (www.altab.net), Prato (Itália)  
Design e ilustração vetorial para apresentações interativas. 
InteRa srl (www.intera.it), Ravenna (Itália)  
Design gráfico para publicidade, brochuras relacionadas com feiras 
e exposições, web design.
Inter.Activ, Imola (Itália).  
Design de jogos online, banners web, interfaces de plataforma online.

Designer gráfico - Communiqué Creative  
(www.communiquecreative.com), Sliema (Malta).  
Design gráfico, retoco fotográfico, ilustração, gestão de base 
de dados, tarefas de escritório.
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Designer gráfico - Studio Emo Risaliti  
(www.emorisaliti.com) Agliana (Itália).  
Design gráfico, logótipos, brochuras, packaging, 
ilustração, websites. Gestão de clientes e fornecedores.
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Designer gráfico - Menabó srl  
(www.menabo.com), Forlì (Itália).  
Projetação de logótipos, brochuras, publicidade. 
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2012

Agente de gestão de reclamações e apoio aos clientes 
da Barclaycard Itália, Teleperformance, Lisboa.

2018

2013

Apoio técnico de impressoras laser Lexmark, em italiano, 
Sitel, Lisboa. 

COntACtOs

ilaria.federici@gmail.com

www.ilariola.com

facebook.com/ilarioladesign

instagram.com/ilariozza

linkedin.com/in/ilariola

COMpEtênCiAs E intEREssEs

it / sOFtWARE

Photoshop  
Illustrator 
InDesign  
After Effects  
Wordpress 
Dreamweaver
Social Media 
Mailchimp
HTML 5  
CSS 
UX

Italiano Língua nativa 
Inglês C1
Francês B2
Português B2

pEssOAis

Artes  
Fotografia 
Escritura  
Viagens  
Música

LinGUAs

ilaria Federici
graphic / web designer


