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Hélder Pestana é programador especialista em desenvolvimento para a web
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e docente no ensino superior, no Instituto Politécnico de Tomar, onde lecciona
disciplinas na área do desenvolvimento web.

electrónicos e pelo desenvolvimento de software.
Há mais de uma década que produz e participa, como freelancer ou inserido
em equipas de desenvolvimento, em projectos na área da Multimédia
(mais de uma centena, na maior parte das vezes para o suporte web), alguns
destes com grande relevância.
Entre as equipas para as quais participa/desenvolve habitualmente,
destacam-se o CITI/UNL e o IPT, entre outras organizações e empresas.
Neste portfolio encontra-se uma pequena selecção dos últimos projectos
em que participou.
Para conhecer outros projectos, consulte o site www.helderpestana.com
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Suporte Web
Data 2011
Cliente Ministério da Educação
URL min-edu.pt
Equipa de Desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Principais tecnologia/técnicas utilizadas html, css, javascript, xml, rss, php, mysql, jquery, seo, ajax, flash, webservices, tableless
Desenvolvimento do novo portal do Ministério da Educação, ao serviço do CITI - UNL, onde desempenhei funções de programador/analista responsável
técnico pelo seu desenvolvimento.
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Suporte Web
Data 2010
Cliente Ministério da Administração Interna
URL mai.gov.pt
Equipa de Desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Principais tecnologia/técnicas utilizadas html, css, javascript, xml, rss, php, mysql, jquery, seo, ajax, flash, webservices, tableless
Desenvolvimento do novo portal do Ministério da Educação, ao serviço do CITI - UNL, onde desempenhei funções de programador/analista responsável
técnico pelo seu desenvolvimento. O site anterior já havia sido desenvolvido nos mesmos moldes, mas com recurso a tecnologias Microsoft.
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NOVA TV - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Suporte Web
Data 2011
Cliente Universidade Nova de Lisboa
URL novatv.unl.pt
Equipa de Desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Principais tecnologia/técnicas utilizadas html, css, javascript, xml, rss, php, mysql, jquery, seo, ajax, flash, webservices, acessibilidade, usabilidade, url
rewrite, tableless
Reformulação do site para a Nova TV, com recurso a tecnologias open-source. Este novo site surge face ao sucesso do site anterior/necessidade de novas
funcionalidades, desenvolvido pela mesma equipa mas com recurso quase exclusivo a tecnologia flash/actionscript.
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DIRECÇÃO GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Data 2011
Cliente Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular
URL: dgidc.min-edu.pt
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Equipa de Desenvolvimento: Hélder Pestana / CITI
Principais tecnologia/técnicas utilizadas html, css, javascript, xml, rss, php, mysql, jquery, seo, ajax, flash, webservices
Desenvolvimento do novo portal da DGIDC e de cerca de 17 subsites, com vista a promover as suas actividades.
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BRIGADA DO CAGARRO
Suporte CD-ROM
Data 2010
Cliente Governo Regional dos Açores
Equipa de desenvolvimento Hélder / UFF Portugal Designers
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Principais tecnologias/técnicas utilizadas flash, actionscript, xml
Jogo didático que visa alertar e educar as crianças para a necessidade da preservação da natureza, neste caso na preservação da cagarra - uma ave
dos Açores. O jogo consiste num automóvel, que é conduzido pelo utilizador, que deve evitar atropelar as cagarras que estão a voar, e deve recolher as
cagarras feridas e entregar na casa de abrigo.
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FURNAS DIGITAL - ECO-CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Suporte Web
Data 2011
Cliente UNL/CITI
URL furnas.citi.pt
Equipa de desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Principais tecnologias/técnicas utilizadas html, css, javascript, flash, php, mysql, jquery
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Site sobre a localidade e envolvente natural das Furnas, Povoação - Açores. Desenvolvido no âmbito do projecto Europeu sobre Eco-cidadania e
Sustentabilidade, envolvendo universidades e parques ecológicos.
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CAMINHO DAS LETRAS
Suporte CD-ROM e versão Web
Data 2009
Cliente Plano Nacional de Leitura
URL e-livros.clube-de-leituras.pt/cdl/
Equipa de desenvolvimento: Hélder Pestana / CITI
Principais tecnologias/técnicas utilizadas flash, html, css, javascript, php, mysql
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Aplicação com o objectivo de estimular as crianças pela aprendizagem pela leitura, desenvolvida para o ambiente “desktop” e web.
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BIBLIOTECA DOS LIVROS DIGITAIS
Suporte Web
Data 2008
URL e-livros.clube-de-leituras.pt
Cliente Plano Nacional de Leitura
Equipa de desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Função desempenhada Programador/Analista Responsável
Principais tecnologias/técnicas utilizadas html, css, javascript, flash, php, mysql, xml, actionscript
Biblioteca digital, onde se encontram livros de autores portugueses em formato digital, combinando vários tipos de média, com o objectivo de incentivar
o gosto pela leitura e escrita.
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ALLGARFO - GUIA DE RESTAURANTES E VINHOS
Suporte Web
Data: 2010/2011
Cliente: Wladival
URL: allgarfo.pt, allgarfo.com.br, allgarfomocambique.com, allgarfoangola.com, allgarfocaboverde.com, allgarfoguinebissau.com,
allgarfosaotomeprincipe.com, allgarfochina.com, allgarfoindia.com, allgarfotimor.com
Equipa de desenvolvimento: Hélder Pestana / IPT
Função desempenhada: Coordenador de Projecto/Programador/Analista
Principais tecnologias/técnicas utilizadas: html, css, javascript, flash, php, mysql, xml, rss, facebook, dispositivos móveis, twitter, pagamentos electrónicos
Portal internacional AllGarfo, um guia de restaurantes e vinhos de todos os países de língua Lusófona. Consiste num directório de restaurantes e
vinhos que podem ser avaliados pelos utilizadores. O projecto integra também as redes sociais Facebook e Twitter de forma automática. Foi também
desenvolvido uma aplicação no Facebook.
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MONUMENTOS: JERÓNIMOS, ALCOBAÇA, BATALHA, BELÉM E CONVENTO DE CRISTO
Data: 2010
Suporte Web
Cliente IGESPAR
URL mosteiroalcobaca.pt, mosteirojeronimos.pt, conventocristo.pt, mosteirobatalha.pt, torrebelem.pt
Equipa de DEsenvolvimento Hélder Pestana/ IPT
Principais tecnologias/técnicas utilizadas html, css, javascript, php, mysql, flash
Função desempenhada Programador/Analista
Desenvolvimento dos novos portais para os sites dos monumentos nacionais, património mundial da humanidade: Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro de
Alcobaça, Mosteiro da Batalha, Torre de Belém e Convento de Cristo de Tomar.
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JAMOR - CENTRO DESPORTIVO NACIONAL
Data 2007
Cliente IDP
URL jamor.idesporto.pt
Equipa de desenvolvimento Hélder Pestana / AgendaSetting
Principais tecnologias/técnicas utilizadashtml, css, javascript, php, mysql, flash
Site do complexo do Centro Desportivo Nacional do Jamor, com a finalidade de promover os espaços e actividades do mesmo.
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SEF TV
Data 2008
Cliente SEF
URL tv.sef.pt
Equipa de desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Tecnologias html, css, javascript, flash, silverlight
Desenvolvimento da tv online para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com o objectivo a prestar informações sobre a migração, aos cidadãos nacionais
e estrangeiros.
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PNL TV
Data 2009
Cliente Plano Nacional de Leitura
URL tv.sef.pt
Equipa de desenvolvimento Hélder Pestana / CITI
Tecnologias html, css, javascript, flash, silverlight
Desenvolvimento da tv online para o Plano Nacional de Leitura.
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T +351 963035929 E helder@helderpestana.com Skype helderpestana MSN heldercortepestana@msn.com

www.helderpestana.com
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