
 

 

 

BIOS CONVIDADOS 

 

 

Ricardo Melo 

Head of Frontend & Innovation @ Fullsix Portugal 

Linkedin 

 

https://www.linkedin.com/in/meloricardo/


 

 

Tenho 39 anos, vivo em Sesimbra e desde cedo os computadores se tornaram a 

minha paixão, e sempre me acompanharam fazendo crescer o gosto pelo digital. 

Desde o ano 2000 que comecei a investir na minha formação começando com 

design gráfico, passando por web design e depois iniciando a minha carreira 

profissional no final de 2000 onde comecei a ter os primeiros contactos com 

desenvolvimento web. 
Ao logo dos anos o percurso fez-se com evolução diária, acompanhamento e estudo 

do meio digital de forma a usar a tecnologia como ferramenta no dia a dia. 

Mais tarde em 2009 juntei-me ao grupo Fullsix onde trabalhei como frontend 

developer para várias marcas nacionais e em vários projetos internacionais. Tive 

experiências profissionais em Londres e Paris onde trabalhei marcas como Fiat, 

Alfa-Romeu, Tesco e a nível nacional, desde Coca-Cola, EDP, Médis, Porto 

Business School, Seguro Direto, Vodafone, Ageas Seguros, CUF, McDonald's, 

Portgás entre outros. 

Atualmente sou Head of Frontend na Fullsix Portugal onde tenho como 

responsabilidade a gestão dos projetos e de uma equipa de 15 frontend developers 

focados no desenvolvimento aplicacional das plataformas para os nossos clientes. 

Sou também desde 2011 formador na EDIT. 

 

www.ricardomelo.eu 

 

 

Jorge Chagas 

Lead Frontend Developer @ Fullsix Portugal 

Linkedin 

 

http://www.ricardomelo.eu/
https://www.linkedin.com/in/jorge-chagas-3b58902b/


 

 

Nasci em lisboa, tenho 37 anos, e neste momento sou Lead Frontend Developer na 

Fullsix Portugal. 

Sou licenciado em Design, pela faculdade de Belas Artes, e o digital sempre foi um 

fascínio, assim como tudo relacionado com computadores. 

Esta “paixão” ganhou mais força em 2010, quando trabalhei como UI designer, no 

desenvolvimento de um software para a área da saúde. Esta proximidade com 

programadores acabou, naturalmente por fazer o resto. 

Assim em 2011, comecei a minha aventura como programador, não foi exatamente 

como esperava, foi num banco, e a maioria das tarefas, vamos ser” meiguinhos”, 

eram quase sempre aborrecidas. 

Finalmente em 2013, aconteceu aquela magia e pude aliar toda a minha capacidade 

e sensibilidade como designer, à programação. 

Entrei na Fullsix, sim já passaram 8 anos, e á data de hoje confesso, já são alguns 

projetos, bastantes horas de código, mas a paixão cresceu e não me vejo a fazer 

outra coisa. 

No Frontend consigo juntar o melhor dos dois mundos a parte visual e a 

interatividade, aliando isso à inovação e ao trabalho em equipa, e é isso que todos 

os dias me faz querer fazer mais e melhor. 

 

 

 

 

 

Renato Miguel 

Head of UX/UI Design @ Fullsix Portugal 

Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/foan82/


 

 

 

Tenho 38 anos, vivo em Oeiras e sou formado em Design de Comunicação desde 

2004. 

Tive o privilégio de viver e acompanhar de perto o surgimento desta era digital e das 

oportunidades que trouxe por acréscimo ao universo do Design. 

Pela crescente necessidade de desenhar com foco no utilizador surgiu o meu 

interesse pela área de user experience e user interface. Mais tarde, vim a fazer 

parte do núcleo que criou um produto interno (Design System Standards) focado em 

agilizar todo este processo e fluxos de trabalho associados. Este produto foi o 

desbloqueador que pouco a pouco veio a mudar mentalidades e a cultura das 

próprias equipas. 

Atualmente, sou Head of UX/UI na Fullsix Portugal e lidero uma equipa de 12 UX/UI 

Designers, responsáveis pela criação de soluções de design integradas. 

Ao longo deste percurso tive a oportunidade de desenvolver, gerir e coordenar 

sistemas de design para marcas como EDP, Médis, Porto Business School, Seguro 

Direto, Vodafone, Ageas Seguros, CUF, McDonald's, Portgás entre outros. 

 

www.foan82.com 
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