
 

Eduardo 
Féteira 
Profissional de 
Comunicação 

 

Profissional criativo, pró-ativo e multifacetado com uma vasta experiȇncia, 
que trabalha em função de apresentar resultados e atingir objetivos.  

+44 (0)7702 499103  
eduardofeteira@gmail.com 
eduardofeteirapholio.wordpress.com 

ㅡ 

Competências 

 

Competências Linguísticas: Inglês, Espanhol (Fluente), Francês (Intermédio) 

Software: Conhecimento avançado de Adobe CS6, MS Office, Audacity, Wordpress 
e Google Analytics. 

ㅡ 

Experiência Profissional 
      Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Administrativo 

 

Warc / Consultor Editorial 
JULHO 2015 - PRESENTE,  LONDRES 

Conjunto de projetos internacionais levados a cabo pelo maior serviço de 
informação de marketing do mundo. 
Responsável pela edição e redação de artigos e casos de estudo de marketing 
internacionais; gestão de base de dados para o projeto de ranking internacional de 
empresas e campanhas de publicidade; e assistência administrativa em eventos 
corporativos, trabalhando em proximidade com a equipa executiva e parceiros. 

Little Joe / Assistente Editorial 
JANEIRO 2013 - PRESENTE,  LONDRES 

Revista de cinema e cultura alternativa. 
Responsável pela redação e edição de comunicados de imprensa, de artigos e de 
newsletters; gestão de redes sociais e análise de dados para relatórios de audiȇncia; 
organização de eventos de lançamento e de projeções; compilação e manutenção 
de base de dados de marketing; estabelecimento de parcerias com revendedores a 
nível global, gestão de faturas comerciais e respetivos pagamentos. 

Shoreditch Hype / Curador/Repórter 
AGOSTO 2013 - NOVEMBRO 2013,  LONDRES 

Startup de divulgação de eventos, artistas e atividades em Shoreditch, Londres. 
Responsável pela pesquisa, redação e edição de conteúdo; organização da 
distribuição de conteúdo através do CMS da aplicação e consequente 
disseminação deste em diferentes redes sociais.  

Monocle / Estágio Editorial e de Produção 
NOVEMBRO 2011 - MARÇO 2012,  LONDRES 

Para a rádio Monocle24: contacto, agendamento e pré-entrevista de convidados 
para os diversos programas; gestão do calendário internacional de convidados e 
de entrevistas tanto em estúdio quanto por telefone. 
Para a revista Monocle: redação e revisão de artigos; definição e pesquisa de 
novas leads noticiosas; comunicação e assistência às equipas de fotografia e de 
moda. 

Aesop - Liberty Dpt Store / Gerente 
OUTUBRO 2015 - PRESENTE,  LONDRES 

Responsável pela direção do segundo espaço de vendas mais lucrativo a nível 
global (rendimento anual 2015/16: £1.25 milhões), incluindo treino e direção da 

https://eduardofeteirapholio.wordpress.com/
http://www.warc.com/
http://www.littlejoemagazine.com/
https://hypeapp.co/
https://monocle.com/magazine/
http://www.aesop.com/uk/


equipa, gestão das relações com a department store , estímulo do crescimento de 
vendas durante período de obras de renovação do espaço, condução de KPIs (Key 
Performance Indicators)  e criação/apresentação de relatórios mensais referentes 
ao negócio. 

Barclays HQ / Recepcionista Executivo  
SETEMBRO 2014 - SETEMBRO 2015,  LONDRES 

Responsável pela gestão de salas e calendários, recepção de convidados, 
assistência aos membros sénior da direção, redação de atas, implementação de 
protocolos de segurança e treino de novos membros da equipa.  

 

ㅡ 

Freelancer 

 

Novelty Magazine / Co-Editor 
OUTUBRO 2015 - MAIO 2016,  LONDRES 

Revista cultural de edição trimestral. 
Responsável pela seleção e comissão de peças, redação e edição de artigos e 
gestão de redes sociais. 

House of Illustration / Assistente 
AGOSTO 2015 - ABRIL 2016,  LONDRES 

Galeria dedicada a Ilustração. 
Responsável, enquanto voluntário, pelo apoio ao cliente no ȃmbito da exposição e 
pela assistȇncia a eventos.  

London School of Economics / Tradutor e Produtor de Podcast 
NOVEMBRO 2013- ABRIL 2014,  LONDRES 

Série de podcasts jornalísticos “LSE Review of books in Brazil” sobre o 
desenvolvimento urbanístico do Brasil. 
Responsável pela gestão e edição de entrevistas, tradução de fontes e gravação de 
voice-overs. 

Offbeatz Lisboa / Produtor/Apresentador 
NOVEMBRO 2010 - DEZEMBRO 2011, LISBOA 

Projeto de divulgação de nova música portuguesa em plataformas televisivas, 
online e de eventos. 
Responsável pela seleção e edição de vídeos e de spots publicitários, agendamento 
de bandas e realizadores, entrevistas aos convidados para integração no programa 
de TV.  
 

Outras Publicações (disponíveis para consulta no portfolio acima referido) 
Umbigo, Janela Urbana, Parq, Time Out Lisboa, Vega Youth Centre - Serbia, 
Handsome London, Hackney PictureHouse. 

ㅡ 

Educação 
 
 
 

ㅡ 

Referências disponíveis 

 

Universidade Nova de Lisboa / Licenciatura em Ciências da 
Comunicação 
SETEMBRO 2007 - JUNHO 2011,  LISBOA 

Especialização em Jornalismo, Cinema e Televisão.  

 

https://www.home.barclays/about-barclays/history/barclays-head-office.html
http://noveltymag.co.uk/
http://www.houseofillustration.org.uk/
http://www.lse.ac.uk/home.aspx
http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2014/04/03/lse-review-of-books-in-brazil-episode-2/
http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2014/04/03/lse-review-of-books-in-brazil-episode-2/
http://offbeatz.com/

