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resumo

A presente dissertação reflete sobre a importância do Design na mudança dos
hábitos alimentares no seio da comunidade académica, na mudança de estilos
de vida e no apoio à agricultura local, evidenciando a sua pertinência através
da criação de um sistema de confeção e distribuição de refeições saudáveis na
Universidade de Aveiro — “VAI À FAVA” — usando como meio de distribuição
a bicicleta.
Este sistema tem por base a reorganização de stakeholders já existentes para
conferir a oferta do serviço mais completo, sustentável e conveniente aos
utilizadores, sem descurar a valorização dos produtores, dos colaboradores
que o integram e a qualidade das refeições.
A partir de uma metodologia de Investigação-ação são exibidos os processos e
ferramentas que estiveram na base do desenvolvimento do projeto, desde a
criação da marca até ao desenvolvimento do serviço.
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abstract

This dissertation reflects on the importance of Design in the change of eating
habits within the academic community, in the change of lifestyle and in the
support to the local agriculture, showing its pertinence through the creation of a
system of confection and distribution of healthy food within the University of
Aveiro - "VAI À FAVA" - using the bicycle as a form of distribution.
This system is based on the reorganization of existing actors to confer the most
complete, sustainable and convenient service offer to their users, without
neglecting the appreciation of the producers, their collaborators and the quality
of the meals.
From an action-research methodology the processes and tools that underlay
the development of the project are displayed, from the brand creation to the
development of the service.
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INTRODUÇÃO
“First we eat, then we do
everything else”,
M. F. K. Fisher

PERTINÊNCIA

A alimentação tem um papel fundamental na nossa cultura. É à
mesa que todos se reúnem, e a comida funciona como uma fórmula
eficaz de juntar as pessoas a conversar sobre qualquer tema, e para
além deste impacto cultural tem também um impacto na qualidade
de vida, sendo muito importante adotar uma dieta saudável e
adequada ao nosso estilo de vida.
Para uma alimentação saudável e equilibrada recomenda-se a
ingestão de diversos tipos de alimentos todos os dias, incluindo na
sua maior parte frutas e vegetais, bem como cereais e seus
derivados. Numa menor escala, mas não menos importante,
apresenta-se a carne, o peixe e o ovo (Dgs, 2018)1.
Atualmente vivemos num ritmo muito acelerado e stressante pelo
que não podemos descurar de uma boa alimentação, sendo esta a
base que nos proporciona tantos benefícios, como regular o peso,
energizar o corpo, evitar doenças e melhorar o sistema imunitário e
autoestima.
Em Portugal tem havido um crescimento visível relativamente às
preocupações nutricionais (Dgs, 2018, p. 16), porém para quem vive
num ambiente urbano é difícil manter-se fiel a uma boa
alimentação, pois há várias alternativas de restaurantes e take away
para evitar o trabalho de cozinhar em casa. Porém, cada vez mais
prevalece o consumo de fast food, uma comida rápida e pouco
saudável, do que uma refeição consciente e rica em nutrientes.
1

http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/biblioteca/dm-o-que-e

Note-se que todas as imagens sem fonte ou legenda são da autoria do autor.

1

O panorama nacional relativo à alimentação saudável levou a que o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) estabelecesse uma estratégia
integrada para a promoção da mesma, onde três dos eixos onde
esta assenta correspondem àquilo que poderia ser parte da
descrição do projeto que segue nas páginas deste documento. O
primeiro eixo corresponde a uma modificação do meio ambiente
onde as pessoas escolhem e compram os produtos alimentares, o
segundo corresponde à promoção e desenvolvimento da literacia e
autonomia do consumidor, para que este possa sentir-se capacitado
no que diz respeito às escolhas alimentares e o terceiro , promover
a inovação e empreendedorismo direcionado para a promoção da
alimentação saudável (Ministério da Saúde, 2018).
DADOS

A entrada na universidade marca a vida de muitos jovens que
iniciam a fase independente da sua vida. Grande parte dos mesmos
coloca em segundo plano a preocupação com a alimentação e
consomem refeições mais rápidas e simples de confecionar que, por
norma, se refletem nos pratos mais calóricos. O gráfico que se
segue é demonstrativo disso mesmo:

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
& Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (2015)

Gráfico 1 - Proporção da população residente com 18 ou mais anos com excesso de peso e obesidade por grupo
etário, Portugal 2014.

Portugal está entre os cinco países europeus com mais
adolescentes obesos (SIC Notícias, 2017), e o os dados recolhidos
pelo novo relatório da World Health Organization (WHO) demonstram
essa mesma realidade. Na Europa, uma em cada três crianças (11

2

anos) tem excesso de peso ou é obesa e ainda, mais de 50% da
população europeia tem excesso de peso e mais de 20% sofre de
obesidade.
Foram dados tão ou mais preocupantes que estes que serviram de
incentivo ao desenvolvimento desta dissertação, na qual se decidiu
enveredar pela temática da alimentação saudável e apoio à criação
de serviços que incentivem à mesma, enquanto parte do processo
de construção de uma universidade mais saudável e consciente,
sempre na perspetiva do design e de como este pode, de forma
estratégica, criar uma transição para uma sociedade mais
sustentável (Franqueira, 2015)
Prevê-se que em 2050 existam 9 mil milhões de pessoas no
mundo, sendo que quase 70% da população irá viver em áreas
urbanas. Sabemos quantos alimentos são produzidos à volta das
nossas cidades? E como é que as cidades se tornaram não
produtivas? Quanto custa mudar de paradigma? O que é que as
cidades e os seus habitantes estão a fazer para tornar o sistema
alimentar mais sustentável? Entre muitas outras, foram respostas a
estas questões, colocadas pelo Público (2018)2, às quais se tentou
responder.
FAVA, que agora se dá pelo nome de VAI À FAVA, foi um projeto
iniciado no ano letivo 2016/17 por 5 alunos do mestrado em design3
na unidade curricular de design para a inovação social, onde o
principal foco era a educação alimentar. Tínhamos como ambição
contribuir para melhorar a alimentação da comunidade académica e
incutir preocupações relativas à mesma, respondendo de forma
responsável à pergunta feita no vídeo “Alimentação na cidade IV: o
que comemos tem um custo “invisível”, mas nós estamos a pagá-lo”
publicado num artigo do Público (2018):

E os cidadãos? O que estão a fazer para mudar o
sistema alimentar? Em casa, na rua, na cidade…
2
3

Alexandra Coelho e Vera Moutinho
Bianca Silva, João Jesus, Nuno Santos, Pablo, Patrícia Mendes

3

Ao longo da formulação e estruturação do projeto, foram feitas
várias pesquisas de campo e contacto com as comunidades que se
pretendia envolver no mesmo, a fim de perceber qual o papel de
cada um dos intervenientes no projeto. Para isso, recorreu-se a
mapas conceptuais, diagramas, matriz motivacional e estudo da
rede de atores. Todo este processo foi sofrendo alterações, foi
sendo revisto à medida que se avançava e é descrito na página 114,
na parte projetual, de uma forma mais detalhada.
O grupo não foi o primeiro a ter consciência desta problemática,
havendo outras pessoas interessadas em inverter as tendências
menos positivas e esse esforço está a começar a revelar-se, uma
vez que, dois dos objetivos da Direção Geral de Saúde (DGS) até 2020
são: identificar e promover ações transversais que incentivem a
disponibilidade e o consumo de alimentos de boa qualidade
nutricional de forma articulada e integrada com outros setores
públicos e privados; e informar e capacitar para a compra, confeção,
armazenamento de alimentos saudáveis e princípios da dieta
mediterrânica na população em geral e em particular em ambiente
escolar e nos grupos sociais mais desfavorecidos (DGS, 2017).
Outro indício de que estão a ser feitos esforços é um estudo4 levado
a cabo pela consultora Deloitte (Silva, 2017), em parceria com
empresas da indústria alimentar e da distribuição, para perceber
em que sentido está a evoluir o padrão de consumo à mesa dos
portugueses e uma das tendências descritas foi a compra não ser
apenas guiada pela confiança nos produtos. O consumidor quer hoje
saber quem são as empresas, as suas práticas em diversos
domínios, como a sustentabilidade ambiental e quem são os rostos
por detrás das iniciativas. Esta é uma área onde o design pode ter
um papel preponderante ao servir de facilitador a esta comunicação
transparente que as marcas necessitam de começar a ter se
quiserem manter a fidelização dos clientes.

4

https://goo.gl/jTe7xa

4

Sabendo de antemão que o design tem um papel preponderante no
que foi apresentado anteriormente, seja através da forma como
alicia a sociedade em geral para consumir um determinado produto
em detrimento de outro, seja na criação de um produto usando um
material em vez de outro, cresce uma vontade maior de mudar o
rumo que temos tomado até aqui, fazendo uso do design como
impulsionador de uma nova era, mais consciente da temática e do
público.
Quando se trabalha sobre algo com o qual temos de lidar
diariamente, torna-se mais claro perceber onde é necessário atuar
e de que forma, portanto, sendo o autor um estudante de mestrado
e tendo passado cinco anos no meio universitário a observar
atentamente os comportamentos no seio da comunidade académica
no que diz respeito aos temas em questão, o objetivo será clarificar
os problemas e apontar alguns possíveis caminhos para que mesmo
aqueles cujo dia-a-dia não se cruze com esta temática, possam
entender e expandir o conhecimento até aqui adquirido em prol da
sustentabilidade.
OBJETIVOS

Deste modo temos, como principal objetivo desta dissertação, uma
reflexão sobre a contribuição do design como ferramenta e
estratégia para a proliferação de uma alimentação saudável e de
uma cultura sustentável dentro do campus universitário, usando
como guia primário o design de serviços, restruturando conexões já
estabelecidas e fazendo a ligação entre vários atores que estão
desconectados, mas que, segundo a perspetiva do design, podem
ser reinterpretados para que haja uma inovação social e todos
fiquem a ganhar.
Existem, portanto, três vertentes que estão sempre presentes
durante todo o processo:
Design: desenvolvimento de uma narrativa gráfica que suporte todo
o projeto, quer a nível analógico quer a nível digital, com a criação
de uma identidade e de tudo a que esta está adjacente
(comunicação, merchandising, embalagens, …), elaboração de uma
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plataforma digital onde o serviço possa estar assente e uma
abordagem criativa no que diz respeito à estruturação do próprio
serviço.
Alimentação Saudável: criar condições favoráveis para uma
alimentação saudável e acessível, que respeite todo o tipo de opções
alimentares e que vá de encontro às novas tendências e
preocupações.
Sustentabilidade: elaborar um serviço que coloque as questões
sustentáveis em primeiro lugar e que possa servir de exemplo para
outros serviços, ainda que estes sejam de outra natureza.
Propõe-se, desta forma, a desenvolver um serviço de confeção e
distribuição alimentar orientado para a comunidade académica,
capaz de dar resposta às necessidades nutricionais de todos, sem
que haja uma discriminação ou quebra na qualidade/quantidade e
que seja capaz de integrar os produtores locais e as novas
tecnologias no processo assente em premissas sustentáveis.
Como pode então o design contribuir para a criação de um serviço
de confeção e distribuição alimentar no campus da Universidade
de Aveiro?
Percebendo de antemão uma necessidade, e olhando para o
panorama geral de forma cuidada, existe uma possibilidade de
restruturação da rede de atores em prol de uma proposta projetual
que incida na elaboração de um sistema sob a alçada do design
estratégico.
A presente dissertação apresenta, então, uma proposição sob a
perspetiva do design que assenta no desenvolvimento de um serviço
que encontre um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades
atuais dos utilizadores e uma necessidade global que busca a
sustentabilidade, com vista a um favorecimento da valorização dos
recursos locais.
Será exposta uma proposta na qual se antevê um sistema

6

sustentável formado por redes locais que alie as potencialidades do
mundo digital e a frescura dos produtos da região, numa sinergia
que intenta conferir visibilidade a todas as partes integradas e
beneficiar a Universidade de Aveiro através de uma narrativa
sustentável que vai de encontro às frustrações dos seus alunos e às
próprias metas da universidade, quer a nível ambiental quer a nível
de proximidade com a região, tal como referido por Ferreira em
Linhas (2018, p. 30).
Pretende-se evidenciar assim a imprescindibilidade do design num
projeto desta natureza, onde ressalta a junção de diferentes
disciplinas e um pensamento estratégico moldado segundo a
perspetiva do design de serviços e comunicação.
Existe ainda a necessidade de mostrar a viabilidade e
sustentabilidade de um projeto deste cariz na atualidade.
METODOLOGIAS

Com vista a alcançar tais resultados, na metodologia aplicada a esta
dissertação, são tidas em consideração, principalmente, pesquisas
de foro bibliográfico e etnográfico e ainda a análise de vários casos
de estudo onde se vêm refletidas várias facetas do projeto.
No que diz respeito ao primeiro ponto, foi feita uma revisão
bibliográfica, considerando livros, artigos científicos, websites e
notícias. Relativamente à pesquisa etnográfica, a estratégia
adaptada consistiu num procedimento de “action-research“, uma
pesquisa de caráter interpretativo baseada num problema existente,
na posterior recolha e análise de dados, na constatação de que pode
haver melhoria e mudança, na procura de eventuais soluções e, por
fim, uma repetição de todo este processo ou a finalização do mesmo
com a apresentação de uma possível intervenção.
É então, com base em tudo o que foi apresentado anteriormente que
será exposta uma breve análise que procede de um trabalho de
campo efetuado na universidade e cidade de Aveiro. Este consistiu
na observação e recolha de dados relativos à própria universidade
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no âmbito alimentar e também no que diz respeito aos serviços
locais que podem, de alguma forma, ditar futuras parcerias ou
relações com o serviço a desenvolver. Teve por base ainda a ida a
conferências e entrevistas formais e informais com pessoas do
meio, para tentar perceber a viabilidade e pertinência do projeto,
bem como fundamentar o mesmo de forma sólida. Servindo o
mesmo propósito, houve ainda uma pesquisa e posterior análise de
casos de estudo, que serviu de apoio ao projeto proposto.
Relativamente à parte projetual, essa deu origem a uma pesquisa
em áreas relacionadas com práticas de design, tais como o design de
serviços, o design de interfaces/experiência (UI/UX design), design de
marcas (branding), slow design e design de comunicação.
Entrando em mais detalhe sobre as metodologias projetuais aliadas
às áreas anteriormente referidas, enumeram-se mais algumas
ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho aqui
apresentado: personas — para que se conseguisse definir e
compreender de forma mais específica o comportamento e
preferências dos utilizadores); user journey map {figura 35} —
permitiu compreender os vários pontos de contacto (touchpoints) ao
longo do serviço e facilitar a apresentação deste a entidades
externas; matriz motivacional/mapa de benefícios — permitiu a
descoberta das motivações necessárias para cativar os vários
intervenientes a aliarem-se ao VAI À FAVA; blueprint — com o
objetivo de esquematizar o projeto no seu todo, apresentando os
processos e funções que estão abaixo ou acima da linha de
visibilidade dos clientes, alinhando todos os touchpoints
anteriormente referidos e os processos de backstage com a
experiência de utilizador e mapa do sistema — facilitou a análise
visual dos vários fluxos envolventes e permitiu um melhor
conhecimento do sistema.
Os princípios aliados ao slow design foram também importantes
para a evolução e molde do projeto num contexto que,
necessariamente, terá de ser cada vez mais sustentável, bem como
os princípios pelos quais se rege o UI/UX design.
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Para além de todas estas ferramentas essenciais para o
desenvolvimento sustentado de um projeto, incluíram-se também
as ferramentas ligadas à área da gestão, pois também estas foram
cruciais no desbloqueio de alguns desafios, são elas o modelo de
negócio (business model canvas), o produto mínimo viável (minimum
viable product) e a proposta de valor (value proposition).
Ao longo de todo o trabalho foram envolvidos vários intervenientes
de forma a que contribuíssem no desenvolvimento projetual. Houve
a pretensão de promover processos abertos (open source), onde a
colaboração, partilha de informação e ideias, foram cruciais na
geração de uma base sólida e com maior qualidade. Sempre que
possível expôs-se o projeto para o debate com o intuito de receber
feedback e maturou-se o mesmo através da simulação de algumas
das fases em contexto próximo do real para que pudessem
descobrir-se incongruências.
O contacto com os participantes estabeleceu-se em duas fases
distintas. A primeira, aquando da realização de inquéritos,
analisados através do cruzamento de resposta com recurso à
ferramenta Excel, de forma a compreender a recetividade do serviço
que se estava a propor e aquilo que eram as frustrações da
comunidade académica. Numa segunda fase, envolveram-se alguns
utilizadores para testar a aplicação e navegação no website, para
que os mesmos fossem postos à prova e, por consequência,
evoluíssem a sua estrutura.
ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação encontra-se dividida em quatro partes base,
são elas a introdução, o enquadramento teórico, o desenvolvimento
projetual e as considerações finais.
Tendo em consideração o enquadramento teórico, cujo intuito é de
dar suporte ao trabalho desenvolvido, foram abordados vários
conceitos chave para se perceber a envolvência do mesmo,
analisaram-se temas relativos a problemas sociais associados ao
projeto de alguma forma como, por exemplo, o desperdício
alimentar ou a obesidade. Foi também no enquadramento teórico
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que se procurou por soluções e se apresentaram alguns casos de
estudo e também qual o papel que o design tem na criação de um
serviço com estas características.
Após o enquadramento teórico, surge o desenvolvimento projetual, o
qual se divide em contexto problemático, metodologia de
investigação-ação e duas fases projetuais, a primeira ainda ao
abrigo da unidade curricular de design para inovação social e a
segunda num contexto mais aprofundado e com um foco diferente,
onde o próximo serviço sofreu alterações.
Por último, surgem as considerações finais nas quais se
apresentam as conclusões retiradas com o desenvolvimento desta
dissertação, assim como se evidenciam as limitações existentes e
se propõem seguimentos para as mesmas.
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I.
ENQUADRAMENTO TEÓRICO
1. PROBLEMAS DA SOCIEDADE ATUAL
1.1.

LADO NEGRO DA INDÚSTRIA ALIMENTAR

1.1.1. USO EXCESSIVO DE PESTICIDAS
Quantos pesticidas já terá ingerido hoje? Se estiver a ler isto depois
da hora de almoço, provavelmente muitos.
“97% dos alimentos testados na UE têm vestígios de pesticidas” é o
título de uma notícia de 2017 no Diário de Notícias, “foram detetados
774 tipos de pesticidas em 84 341 amostras” (Capucho, 2017) e o
grande problema neste momento, é o facto de a EFSA (Autoridade
Europeia para a Segurança Alimentar) considerar que o risco dos
consumidores continua baixo, mesmo quando, segundo a mesma
notícia referida anteriormente, “28% dos alimentos analisados
apresentavam vestígios dos chamados “cocktails de pesticidas””, ou
seja, misturas de pesticidas cujo efeito que têm sobre o consumidor
é desconhecido.
“Para a Quercus, as conclusões da EFSA […] são “um engano para
os europeus”, sobretudo devido aos cocktails“ (Capucho, 2017). De
qualquer das formas, seja este um uso ponderado ou não, permitido
ou não, é definitivamente prejudicial para o meio ambiente, e já se
tornou um dos maiores problemas nos países industrializados, mais
propriamente, no que diz respeito à contaminação de água potável
(Diendéré, Nguyen, Del Corso, & Kephaliacos, 2018).
O que é de salientar aqui é, na maioria dos casos, o
desconhecimento destas situações por parte dos consumidores e
produtores e o facto de, mesmo quando as marcas apresentam os
ingredientes, a generalidade das pessoas não os saber interpretar.
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De acordo com uma publicação da Deco Proteste (2011), “apesar
dos limites estabelecidos na lei, há alimentos que os ultrapassam e
alguns rótulos nem sequer anunciam estes aditivos“ o que por si só
deveria induzir uma maior precaução por parte dos consumidores e
não só.
De acordo com Berg & Tam (2018), os lesados não são só os
consumidores, são também todos aqueles que aplicam os pesticidas
nos alimentos, pois 85% de todos os agricultores presentes no
estudo sofreram problemas de saúde relativos ao uso destes
químicos.
Mas, tal como foi referido várias vezes na Conferência +Bio na qual
foi possível marcar presença, o facto de algumas destas práticas
terem passado de geração em geração fez com que se criasse uma
consciência coletiva com uma perceção destorcida sobre a
realidade, ou seja, começou a existir um grupo de pessoas que
acredita que um alimento é realmente melhor se for usado um
pesticida e que naturalmente é impossível ter sucesso na sua
produção e é este, um dos muitos obstáculos à mudança de
mentalidade e de práticas, muito devido também à falta de
informação sobre os efeitos que o uso dos pesticidas a nível
ambiental e da saúde pública possam ter a par com um baixo nível
de escolaridade.

1.1.2. DESPERDÍCIOS

Fonte: Jake Naughton/The New York Times https://www.nytimes.com/2017/12/12/climate/fo
od-waste-emissions.html

O desperdício em geral faz parte da nossa
condição humana atual, pois a partir do
momento em que se introduziu no mundo o
primeiro material sintético passou a haver
desperdício, até esse momento de viragem tudo
era natural e sustentável. Atualmente, existem
muitos materiais que não são possíveis sequer
de reciclar o que nos deixa numa posição muito
mais delicada, pois acumulam-se infinitamente
em aterros. Portanto, esta é uma temática
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importantíssima atualmente visto que estamos perto do limite que o
planeta pode albergar, no que diz respeito ao desperdício de
materiais sintéticos, mas o desperdício pode também ser de
natureza alimentar.
Quanto ao desperdício alimentar e numa perspetiva humanitária e
de uma sociedade evoluída e extremamente dotada, não faz
qualquer sentido, visto que estamos munidos de muitas
ferramentas para que isso seja evitado, o único motivo pelo qual se
continua a praticar essa atrocidade é o desleixo e a preguiça. Este
obstáculo torna-se mais grave ainda quando, de acordo com a
Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA,
2017) existem atualmente 800 milhões de pessoas subnutridas,
apesar de atualmente a produção alimentar ser suficiente para
alimentar a população mundial.
Porém, “cerca de um terço dos alimentos produzidos no planeta é
perdido ou desperdiçado” (Agência Europeia do Ambiente, 2016) e
“só nos Estados Unidos desperdiçam-se aproximadamente 141
triliões de calorias de comida todos os anos” (Treuhaft, 2014).
Apesar de estes dados parecerem de alguma forma distantes
existem alguns bem perto, segundo uma notícia avançada pela
Universidade de Aveiro em março de 20185, cerca de “21% da
comida servida na cantina vai para o lixo, só numa cantina são
deitados fora 100 kg de comida por dia” e isto põe em causa, não só
a instituição, mas também o sistema e recursos que estão por trás
das refeições, como o solo, a água, a mão de obra e energia
despendida.
Foi elaborado um vídeo por parte da universidade para promover
iniciativas que venham colmatar este desperdício, no entanto, esse
mesmo vídeo teve apenas 27 visualizações, o que no máximo daria 1
visualização por pessoa que num total de cerca de 15 000
estudantes não representa absolutamente nada.

5

https://www.ua.pt/campusmaissustentavel/page/23538?ref=ID0EACA [acedido em 9 de Maio de 2018]
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Quero com isto dizer que, muitas das vezes as iniciativas surgem,
mas não lhes dão a visibilidade, nem o alcance necessário para que
estas apareçam junto da comunidade como exemplos a seguir e é
também através do design que se pretende resolver este tipo de
questões, colocando as ferramentas deste à disposição de uma boa
comunicação e boa disseminação das informações, chegando aos
demais interessados de forma eficaz.
Existe ainda, para além de tudo o que foi referido anteriormente, um
custo monetário associado a este desperdício e talvez mostrando
aos cidadãos quanto dinheiro está a ser gasto a comprar comida
que depois vai ser desperdiçada, lhes sirva de alerta. Está estimado
que a “comida que é desperdiçada por cada família americana de
quatro elementos num ano corresponda a 1500 dólares”6, dinheiro
esse que, segundo Treuhaft (2014) “poderia estar a ajudar a crescer
a economia que está em recuperação caso houvesse uma melhor
gestão da cadeia de abastecimento e se as pessoas comessem mais
dos alimentos para os quais gastam tanto tempo, energia e dinheiro
para fazer crescer, colher, transportar e comercializar.”
Existem algumas entidades que estão a trabalhar em prol da
comunicação da filosofia Zero Waste e a tentar disseminar
informações valiosas que levarão as pessoas a verem reduzidos os
desperdícios, como o livegreentoronto.ca que promove a prevenção
do desperdício alimentar com ficheiros em formato .pdf onde são
explicados os locais do frigorífico onde cada alimento deve estar
armazenado e como é que deve ser armazenado, pequenas práticas
que não são ensinadas nas escolas ou universidades.
Segundo o conceito estabelecido pela ZWIA – Zero Waste
International Alliance citada pelo Instituto Lixo Zero Brasil (n.d.),
desperdício zero é “uma meta ética, econômica, eficiente e
visionária para guiar as pessoas a mudar os seus modos de vida e
práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde
todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e
uso pós-consumo”.

6

https://www.adcouncil.org/Impact/Case-Studies/Reducing-Food-Waste-2016 [acedido a 19 de maio de 2018]
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Zero Waste Home é um livro escrito por Bea Johnson, relacionado
com o dia a dia, one esta partilha dicas de como evitar o desperdício
nas nossas casas. Começando pelos 5 R’s que são essenciais para o
projeto FAVA.
Recusar é o primeiro R, que passa por saber dizer não a muita
coisa, como aos guardanapos num restaurante caso dele não
necessitemos, dizer não ao uso das palhinhas, sejam estas de
plástico ou não, recusar copos de plástico, amostras ou até quando
em congressos ou seminários são oferecidos brindes como canetas,
pastas, porta-chaves, saber dizer não a tudo isso e colocarem-se
questões importantes nesses momentos, como “Será que preciso
de mais canetas ou porta-chaves?” ou “Será que o que me estão a
oferecer vai acrescentar algo de novo à minha vida?”.
Porém, nem tudo é tão linear assim e o desperdício zero acaba por
ser uma meta inalcansável, uma vez que, como seres humanos,
temos necessidades básicas que não permitem que não haja
desperdícios. Surge então o segundo R de reduzir, reduzir ao
máximo aquilo que é impossível recusar ou evitar, nomeadamente, o
uso de água, ou o uso de plásticos quando se vai às compras e não
há secção para levar os produtos a granel ou optar sempre por
embalagens de vidro que são 100% recicláveis e aí estaremos já a
pensar no terceiro R, que é de reutilizar.
Reutilizar os vidros em casa é uma boa prática ou mesmo os sacos
que não se puderam evitar, poderão ser reutilizados numa segunda
vez e numa terceira, até não serem mais úteis.
O quarto R é o de reciclar e ao contrário do que muitas pessoas
pensam este não está em primeiro lugar, porque antes de se
reciclar existem três R’s que devem ser respeitados.
Reciclar é pensar na comunidade e não em nós próprios, pois se a
separação não for feita este vai para aterros, contribuindo para uma
acumulação que é completamente insustentável ou segue para o
processo de incineração onde contribui para as emissões de CO2
contra as quais se tem tentado travar batalhas constantes.
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O quinto e último R representa “rot” que não tem tradução livre para
português, no entanto, quer dizer fazer a compostagem e esta pode
ser feita por cada um dos cidadãos, mas seria bem mais
disseminada e melhor aceite se fosse apoiada de forma comunitária
pelo governo.
Como apontado por Scherer, Palazzo, e Matten (2009), hoje mais do
que nunca, com a Internet e os meios de comunicação a forçar uma
crescente transparência quer no comportamento das pessoas quer
nas políticas das empresas, através de um minucioso escrutínio, a
sociedade civil está mais alerta do que se passa, valorizando assim
das mais diversas formas, atitudes sustentáveis. Cabe às empresas,
tendo isto em conta, colocar a sustentabilidade a seu favor,
atribuindo a esta prioridade máxima na hora de tomar decisões.
Em Portugal, existe um website {figura 1} criado
com a associação contra o desperdício —
dariacordar — o zerodesperdicio.pt, onde é possível
obter alguns dados interessantes sobre o
desperdício alimentar em Portugal, como por
exemplo, através da criação desse website já foram
possíveis gerar através de desperdícios 15 125 279
€, valor que corresponde a um total de 5 994 293
refeições, números com os quais o projeto FAVA
gostaria de colaborar, ao adaptar o serviço o mais
possível, para integrar uma cultura de desperdício
zero em todas as suas fases.

1.1.3. O PLÁSTICO

Figura 1 - Website
www.zerodesperdicio.pt.

Apesar de tudo aquilo que tem sido feito quanto a este tema tão
sensível e apesar de áreas do design, como “eco-design”
que, segundo Thorpe (2010), emergiu como um campo reconhecido,
exemplificado até pelos princípios do design ecológico em Ecological
Design (1996) e por abordagens detalhadas ao ciclo de vida dos
produtos em trabalhos como A Guide to EcoReDesign (1997) e
Ecodesign: A Promising Approach to Sustainable Production and
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Consumption (1997), não tem sido suficiente para inverter a situação
em que nos encontramos neste momento.
Segundo o último relatório apresentado pela Ellen MacArthur
Foundation (2016), “a produção de plásticos aumentou nos últimos
50 anos, de 15 milhões de toneladas em 1964 para 311 milhões de
toneladas em 2014 e espera-se que volte a duplicar nos próximos 20
anos, visto que os plásticos têm servido cada vez mais aplicações.”
Quase todas essas aplicações são pensadas e desenvolvidas por
designers de todo o mundo, o que quer dizer que há a necessidade
de se inverter as tendências do uso do plástico e começar a atuar
em conjunto com outras áreas de conhecimento, nomeadamente,
áreas que estejam a desenvolver novos materiais, passíveis de
substituir plásticos e outro tipo de materiais insustentáveis, pois
“parte da solução passa por repensar a forma como a maioria dos
consumíveis são embalados” (Wearden, 2016).
“As embalagens de plástico representam 26% do total do volume de
plástico usado” (Ellen MacArthur Foundation, 2016) e este será um
momento para reforçar a educação de novos designers numa
vertente mais sustentável, onde cada decisão que tomam tem de ter
em conta os riscos e problemas associados, porque se nada for
feito, “estima-se que em 2050 haja mais plástico do que peixes no
oceano”.

17

Começam a surgir cada vez mais iniciativas por todo o mundo para
que se possa pôr um fim a este uso desenfreado de plástico. Numa
publicação de facebook recente7, a Quercus ANCN (Associação
Nacional de Conservação da Natureza) fez uma observação sobre a
qual vale a pena refletir:

“uma palhinha demora um minuto a ser
produzida e é usada durante dez minutos,
acaba por ficar na natureza durante cem
anos e existem milhares de mortes de
espécies marinhas relacionadas com os
despojos das mesmas, principalmente
nos oceanos.”
Fonte: https://www.thebetterindia.com/121732/sassoondocks-art-project/

Wearden (2016), num artigo escrito no The Guardian enfatiza alguns
dados do último relatório da Fundação Ellen MacArthur, dados esses
extremamente catastróficos, dos quais é impossível
desviar a atenção — “a cada ano, no mínimo 8 milhões de toneladas
de plásticos são vazados nos oceanos, o que é equivalente a
despejar todo o conteúdo de um camião do lixo no oceano a cada
minuto, se não se tomarem medidas, o expectável será que este
número aumente para dois por minuto até 2030 e 4 por minuto em
2050.”.
São informações como as apresentadas anteriormente, que se têm
debatido nos inúmeros meios de comunicação e são necessárias
para alertar os padrões de consumo do público em geral, porque se
continuar a haver procura o mais provável é continuar a existir
produção, mas mais do que conclusões há uma crescente
necessidade de mostrar que é possível mudar e é preciso mudar
rápido, alterando os padrões de consumo, é preciso mudar a
narrativa e apresentar alternativas com urgência.

7

https://www.facebook.com/QuercusANCN/posts/diga-não-às-palhinhas-de-plástico/1802109933142694
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Uma das desculpas pode ser a dificuldade que existe em mudar o
comportamento da maioria das pessoas, mas se efetivamente essa
dificuldade existe, façamos com que os serviços se encarreguem
desse trabalho por elas, minimizando os impactos ao usarem
materiais recicláveis e orgânicos.

1.2.

A SOCIEDADE EM CONTRA-RELÓGIO

1.1.4. FAST LIVING/STRESS/BURNOUT
O mundo atual é pautado por um ritmo extremamente
acelerado, quando neste momento seria necessário abrandar,
deveríamos estar a trocar o fast living pelo slow living, como já
tem acontecido em muitos movimentos espalhados pelo
mundo, como é descrito mais à frente em pormenor, no ponto
3.2. desta dissertação.
O stress surge aqui devido a uma perceção de um desajuste
entre os objetivos estabelecidos e os recursos à disposição
para os atingir (Portelada, A. and João, 2012), algo recorrente
atualmente, pois dentro de cada pessoa existe uma vontade de
se realizar pessoal e profissionalmente, porém e tendo em
conta os dados apresentados mais à frente, o que está a
acontecer é que não existe esse equilíbrio e há pessoas
extremamente realizadas profissionalmente que não têm
tempo para as relações pessoais e vice-versa.
Vive-se a era do instantâneo e ninguém se permite ficar sem
fazer nada, exceto quando se dorme e, mesmo assim, o
telemóvel está sempre por perto para o caso de haver uma
insónia. Há uma necessidade de querer estar a par de tudo e
em todo o lado ao mesmo tempo, é como se sempre que não
se está online se estivesse a perder algum acontecimento de
grande valor e tudo isto vai corroendo o bom senso e o
cérebro.
Os horários de trabalho viram-se aumentados e cada vez se
passa mais tempo fora de casa e quando se está em casa a
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probabilidade de se estar ao telemóvel é grande, a manter
muitas das vezes relações a que Bauman (2001) chama de
frágeis ou fluidas, o que para a saúde mental de alguém é algo
que não é nada favorável visto que o ser humano é um ser
sociável, precisa de tempo para o parceiro ou para os amigos e
esse tempo não pode ser só virtual.
Todos os comportamentos negativos mencionados
anteriormente, acontecendo de forma continuada, podem
tornar-se crónicos e é aí que surge o tão comentado e
preocupante burnout. Segundo Queirós (2005), citado por
Portelada, A. e João (2012, p.487), “o termo burnout pode ser
traduzido por falha, ou exaustão devido a gastos excessivos de
energia, força ou recursos.”.
As relações pessoais estão cada vez mais distantes e isso está
a deixar as pessoas a sentirem-se sós, o que justifica o
aumento da taxa de suicídio e de pessoas a sofrer de
depressão. De acordo com a WHO (2017), a depressão é a
principal causa de problemas de saúde e incapacidade em todo
o mundo.
“Segundo as últimas estimativas da OMS, mais de 300 milhões
de pessoas vivem com depressão, um aumento de mais de
18% entre 2005 e 2015. A falta de apoio para pessoas com
transtornos mentais, associada ao medo do estigma, impede
que muitos procurem tratamento” (WHO, 2017).
Temos pessoas perto, mas falamos com as que estão longe,
porque a internet e a facilidade de acesso à mesma o
permitem, mas também permitem, que mesmo depois do
horário de trabalho terminar haja quem possa trazer o
trabalho para casa e perpetuar esse mau hábito.
Facilmente se percebe que, tudo o que foi referido
anteriormente aliado a uma má alimentação poderá ter
resultados catastróficos. E os dois temas tocam-se
mutuamente, pois uma má alimentação poderá levar a
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quebras de tensão, irritação e posterior stress, mais ainda
quando a pessoa já tem distúrbios corporais como obesidade
ou anorexia. O contrário também é verdade, caso não haja
tempo suficiente ou haja demasiada pressão profissional, as
pessoas tendem a optar por refeições mais rápidas e calóricas.

1.1.5. CONSUMO DE CONVENIÊNCIA
A má alimentação é a principal responsável por termos anos
de vida com doença e esses anos têm um custo tal como
refere Pedro Graça, responsável pelo programa Nacional para
a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da
Saúde, no Público (2018).
Da cultura fast living surge também a má alimentação,
proveniente de uma sociedade que procura a conveniência,
nem tudo o que é rápido ou conveniente nos faz mal, porém, a
maior parte dos serviços alimentares que oferecem soluções
deste tipo têm poucas preocupações com a saúde dos
consumidores. Companhias de fast food criam produtos com
muitos químicos adicionados, produtos para um consumo
rápido e prazeroso, que faça a pessoa viciar, logo, criam
produtos que usam excesso de sal, gordura ou açúcar na
confeção, ingredientes altamente prejudiciais à saúde pública.
Este tipo de decisões das empresas/estabelecimentos têm
dois propósitos que se unem numa mesma frase — “gerar a
maior atratividade pelo menor custo possível” (Moss, 2013,
p.28) — pois ingredientes como o açúcar não servem só para
adoçar, mas também para substituir ingredientes caros, como
o tomate no ketchup (Moss, 2013).
Segundo o mesmo autor, o nosso cérebro é estimulado da
mesma forma pelo açúcar e pela cocaína e isso é uma
informação valiosíssima para as companhias que estão por
trás das centenas de produtos alimentares nos
supermercados.
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Porém, com base nos vários estudos que têm sido publicados,
alertas do ministério da saúde, palestras e entrevistas dadas,
algumas pessoas começam a perceber o quão prejudicial pode
ser esta alimentação e têm em conta a leitura dos rótulos
quando vão às compras. São pessoas com esse tipo de
preocupações e mind set que o serviço apresentado nesta
dissertação ambiciona captar em primeiro lugar, não
descurando contudo, de todas as outras que não as têm, mas
que precisam de ser alertadas para tal e esse trabalho está
destinado a ser executado pelas palestras e workshops
previstos no mesmo serviço.

1.1.6. OBESIDADE
Diz-se ser obeso ou ter excesso de peso qualquer pessoa cujo
peso corporal esteja acima do normal para a respetiva altura e
que cujo desvio corresponda a uma excessiva acumulação de
gordura. Por norma, este tipo de distúrbios surgem associados
a uma ingestão calórica inferior àquela que é consumida.
De acordo com a FAO (2017) e com a WHO (2018) existem 815
milhões de pessoas a passar fome no mundo e 650 milhões
com excesso de peso e a questão que se coloca é, como é que
se chegou a este ponto de desigualdade, onde a diferença
entre quem passa fome e quem tem excesso de peso ou
obesidade é de apenas 165 milhões?
A qualidade e quantidade do que se come afeta diretamente a
nossa saúde e o que torna tudo isto perigoso é que as
mudanças apresentam-se lentamente e quando por norma as
pessoas se apercebem do problema, este só tende a piorar
devido às pressões sociais, que são cada vez maiores, levando
a que estas mesmas pessoas entrem num ciclo difícil de
contrariar.
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A população portuguesa e não só, está a assistir a uma
redução dos anos de vida saudáveis, e isto é uma consequência
primária dos hábitos alimentares inadequados (Alves, 2016).
O mundo mudou muito nestes últimos anos a vários níveis,
mas no que diz respeito a alguns aspetos, nos quais se
enquadra a alimentação, os comportamentos das pessoas
mantiveram-se iguais, o que faz ressaltar um problema, pois
se o ambiente e as rotinas mudam e as pessoas não se
adaptam existirá um choque, aliás, esse choque já aconteceu e
as últimas gerações já estão a pagar caro por isso, fala-se aqui
de obesidade infantil.
Apesar dos números estarem a baixar em Portugal, de 15,3%
em 2008 para 11,7% em 2016 (Ministério da Saúde, 2018), em
todo o mundo, incluindo Portugal, em 2016 eram mais de 41
milhões de crianças com excesso de peso (FAO, IFAD, UNICEF
et al., 2017), segundo o mesmo relatório excesso de peso e
obesidade infantil estavam a aumentar na maioria das regiões
e em todas as regiões no que que aos adultos diz respeito.
No core de tantas problemáticas a nível mundial, a obesidade
carece de especial atenção pois é já considerada uma das
doenças do século XXI, já o era em 2006 (Textos, 2006) e em
Portugal, continua a haver um grande número de pessoas
obesas apesar dos números estarem a abrandar.
Nietzsche advertiu-nos de que, em períodos de decadência, é
fácil perder “a capacidade espontânea de se autorregular
coletiva e individualmente”, de tal modo que “preferimos o
artificial ao real”, deixando prevalecer os “motivos
desinteressados’” a ponto de “escolhermos [instintivamente] o
que é pernicioso” (Bauman & Mauro, 2016).
O serviço VAI À FAVA pretende atuar em três vertentes, uma
delas é na alimentar, através de refeições saudáveis e
adaptadas às necessidades de cada indivíduo.
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Outra das vertentes é a informação e educação, através de
workshops e palestras sobre este tipo de temáticas. Estas
teriam o intuito de mover as camadas jovens, dentro do âmbito
universitário para promoverem campanhas que
sensibilizassem os demais para estas questões que carecem
de atenção.
Quanto à terceira é de nível cultural, promovendo a
gastronomia e os produtores locais e dando a conhecer novas
práticas dentro destas duas áreas, a agrícola e a
gastronómica.
Com isto o projeto FAVA pretende dar suporte e ajudar a
espalhar estas questões alertando e ensinando como mudar
hábitos e criar boas práticas à mesa e fora dela.

2. CAMINHO A SEGUIR
2.1.

IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO

Tal como é explicado por Pedro Graça numa entrevista ao
Público (2018), dar comida a muitas pessoas não é uma tarefa
fácil, principalmente se quisermos manter o sabor, qualidade
dos alimentos e os preços baixos praticados nas instituições
públicas tal como acontece naquela onde incide este projeto, a
Universidade de Aveiro.
Por outro lado, e segundo o mesmo autor, qualquer pequena
alteração que se faça, como por exemplo, a substituição de pão
branco por pão integral, tem um grande impacto na saúde,
visto que a média de refeições servidas é de aproximadamente
13 mil por dia nas universidades portuguesas (Cardoso, 2018).
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2.1.1. O CASO PORTUGUÊS
2.1.1.1.

DIETA MEDITERRÂNICA

A Dieta mediterrânica está envolta numa série de saberes-fazer,
conhecimentos, rituais, símbolos e tradições sobre técnicas
agrícolas, pesca, criação de gado, conservação, processamento,
preparação e, especialmente, partilha e consumo de alimentos
(Comissão Nacional da UNESCO, 2013). É uma dieta rica em
alimentos que derivam de plantas, tais como, cereais, vegetais,
frutos, legumes, frutos secos, sementes e azeitonas, tendo o azeite
como principal fonte de gordura adicionada. É também conhecida
pela ingestão alta a moderada de peixes, crustáceos e moluscos,
ingestão moderada de ovos, laticínios e aves; baixo consumo de
carnes vermelhas e moderado consumo de álcool (Bach-Faig et al.,
2011).
Mas a referida dieta, a mesma que foi sendo passada de geração em
geração, base dos hábitos alimentares durante o século XX em
todos os países da região, originalmente baseados em modelos
agrícolas e rurais mediterrânicos (Bach-Faig et al., 2011) está em
crise e tem vindo a degradar-se tal como tem vindo a ser
demonstrado em vários estudos realizados nos últimos anos.
Segundo os mesmos autores, essa degradação deu-se,
maioritariamente, devido “à ampla disseminação da economia
ocidental, da cultura urbana e tecnológica, bem como da
globalização da produção e consumo de alimentos, relacionada com
a homogeneização dos comportamentos alimentares na era
moderna e com a própria alteração dos estilos de vida, cujo
resultado tem sido voltado para pessoas cada vez mais sedentárias
e com cada vez menos tempo para cultivar os próprios alimentos.”
(Bach-Faig et al., 2011, p. 2275).
O ritmo de vida acelerado e o contexto cultural catapultaram a
sociedade para uma dependência das grandes cooperativas, ainda
que, neste momento, as próprias não consigam dar resposta à
elevada procura, o que faz com que necessitemos de um maior
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Fonte:
http://visao.sapo.pt/ver
de/2016-07-19Comprar-produtoslocais-e-muito-melhorpara-o-ambiente.-Mito-

fluxo de importações, sobre as quais, por muito que se queira, há
um menor controlo.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2017), no que diz
respeito aos hortícolas, a disponibilidade deveria de se situar nos
23%, no entanto, situa-se nos 16,2%, cerca de 7% abaixo do
recomendado. Quanto à fruta, o que deveria ter uma disponibilidade
de 20%, tem apenas de 12,7%. Porém, se nos colocarmos do outro
lado da balança, onde estão representados os produtos de origem
animal, conseguimos retirar outras conclusões, pois a
disponibilidade alimentar neste setor (16,5%) está bem acima da
recomendada, sendo esta de 5%.
Esta problemática levanta uma questão: se o consumo de produtos
de origem animal está cada vez mais reduzido, porque é que se
continua a produzir em excesso, não dando mais apoio e prioridade
ao cultivo de outros bens que estão em falta?

2.1.1.2.

PRODUTORES LOCAIS

Os produtores locais são, tal como o próprio nome indica, aqueles
que produzem localmente.
Algo que tem vindo a acontecer, um pouco talvez por causa do êxodo
rural, é um aumento dos produtores biológicos (Governo Português,
2017, p. 12)8. Um dos motivos é o facto de quem já estava nas
cidades e estava habituado a fazer compras nas grandes superfícies
começar a ouvir falar em produções biológicas, produções locais,
“comprar nacional”, hortas comunitárias e isto ter, eventualmente,
desencadeado uma procura, quanto mais não seja para poderem
experimentar a diferença.
O cuidado acrescido com o que se compra e com a origem leva a
que muitas pessoas procurem os produtores locais e as produções
biológicas, que crescem a bom ritmo como comprovado pela LUSA
(2017) que relata que à data em que escreveu o artigo existiriam
8

https://dre.pt/application/file/a/107761804
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cerca de 4000 produtores e 300 processadores/transformadores e
um valor de produção superior a 22 milhões de euros, isto só no que
diz respeito a produção biológica.
Um outro possível motivo para este crescimento de 12% entre 2014
e 2015 (LUSA, 2017) pode ter sido a migração para as cidades, que
levou a que muitas das pessoas que estavam habituadas desde
pequenas à agricultura e a ter produtos agrícolas caseiros por
perto, a iniciarem negócios e produções desta tipologia.
Dois casos curiosos em Aveiro são a Banca Terra e o Cabaz da Grela,
em que em ambos os casos os donos tinham cargos bem
remunerados em grandes cidades, no caso da Banca Terra o Márcio
manteve um cargo de banqueiro durante 8 anos e abandonaram-nos
para se dedicarem a tempo inteiro à agricultura sustentável e
biológica. Estas informações puderam ser recolhidas durante as
entrevistas feitas que se encontram na no ponto 6.7.2. deste
documento.
Por último, resta salientar a importância do apoio à agricultura local
que proporciona reduções na pegada ecológica dos países, pois ao
consumir localmente existe um menor impacto ambiental, quer na
fase de transporte, quer na fase do armazenamento dos produtos.
Há ainda a importância a nível económico, pois esse tipo de apoio ao
produtores locais fortalece a economia da cidade em questão,
afastando os grandes fornecedores externos e ajudam os
agricultores a escoar os produtos, incentivando-os a produzir mais e
mais próximo (Jaime Ferreira citado em LUSA, 2017).

2.1.1.3.

ECONOMIA

No que diz respeito à alimentação é necessário fazer escolhas e,
como todas as escolhas que fazemos há uma consequência
acoplada que pode ser benéfica ou não.
Relativamente, por exemplo, à alimentação os custos associados
podem ser demasiado elevados, tendo em consideração que, caso a
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alimentação seja precária ou desadequada, esta terá um impacto
futuro que precisará de ser minimizado pagando por outros
serviços. Inicialmente esses serviços não são contabilizados,
aquando da escolha das refeições ou da compra dos ingredientes,
mas estão lá.
A globalização permitiu que houvesse frutas como a manga a
atravessar o oceano de avião e ainda assim chegarem ao preço da
maçã, o que tem um impacto ambiental expressivo, mas por algum
motivo não é repercutido no seu custo final, conforme refere Pedro
Graça em entrevista ao Público (2018). Será que a oferta de manga,
que vem do outro lado do oceano é culpa nossa por exigirmos este
tipo de frutos? A resposta pode não ser direta, mas aparentemente é
o consumidor quem molda o mercado.
Para confrontar e contrariar este tipo de comportamentos é
necessário promover economias locais e comunitárias, economias
de pequena escala, diversificadas, autossustentáveis, ligadas a
forças exteriores, mas não dependentes delas (Domingues, 2011).

2.2.

INFORMAR PARA UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL

Por tudo aquilo que foi referido anteriormente, há ainda um longo
caminho a percorrer, urge uma tomada de consciência da situação
de emergência ambiental e, apesar de ser nas crianças que este
tipo de ensinamentos terá um maior impacto e influência futura, é
nos adolescentes e nos adultos que reside a capacidade de começar
a inverter o ciclo e de fazer algo para que o futuro seja mais positivo
e com um planeta menos poluído.
“Para todos os que pensam sobre como poderão contribuir a nível
pessoal para este problema, poderão olhar para a própria dieta e
dizer para eles mesmos que não têm de comer tanta carne de vaca,
não têm de comer tanto frango, não têm de comer tanta carne de
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porco, podem alterar as dietas que fazem atualmente e estarão a
salvar o planeta (Silverstein, 2013).”9.
Portanto, há aqui uma necessidade de educar de formar geral a
sociedade, sensibilizar para estas temáticas e de munir com
ferramentas sustentáveis, principalmente, os alunos das
universidades para que estes possam enfrentar conscientemente
estas problemáticas de escala mundial.
Essa educação pode passar pela criação de unidades curriculares
ligadas ao tema, como já existe na Universidade de Aveiro a
disciplina de Educação para a Sustentabilidade10, que tem como
objetivos, por exemplo, a mobilização do pensamento crítico na
procura de soluções para a sustentabilidade do planeta, perspetivar
o trabalho em equipa, privilegiando a reflexão sobre saberes e
experiências como fator de enriquecimento e mudança ou
reconhecer a importância do desenvolvimento linguístico, cultural,
pessoal, social e ético para o exercício responsável da cidadania.
Porém esta só é lecionada numa percentagem residual de cursos e,
naquilo que é a perspetiva deste projeto, há uma urgência que passe
a ser lecionada em todos eles.
A sustentabilidade, que não é mais do que uma ferramenta para
proteger e potenciar um determinado recurso, pode ser, em
alternativa a uma unidade curricular ou a par com a mesma,
concedida através de métodos alternativos e mais informais, como
workshops ou grupos extracurriculares, onde pudessem ser
ensinados novos métodos de se fazerem tarefas que, em primeira
instância, parecem estar a ser realizadas da melhor forma por todos
nós, onde fossem reunidas todas as informações a nível sustentável
para evitar aquilo que atualmente se verifica, ou seja, uma dispersão
da informação. Podia ser também uma forma de se falar
abertamente sobre o tema e despertar consciências, apresentar de
9

Transcrição livre do autor. Versão original (falada) “and for many of you in this room who were thinking about personal

contribution to this problem, you can look at your own diet and you can say to yourself — I don’t have to eat so much beef, I
don’t have to eat so much chicken , I don’t have to eat so much pork, I can actually modify my diet and that would save our
planet”
10

https://www.ua.pt/uc/11937 [acedido em 30 de Junho de 2018]
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forma clara e desprovida de medo aquilo que se acha não estar
correto atualmente, mesmo que seja do outro lado da rua onde
moramos.
Há quem se acomode por acreditar que não fará a diferença num
mundo com quase 9 bilhões de pessoas. A perceção de que as
mudanças demoram demasiado tempo a serem conseguidas, e o
facto do processo de encontrar novas soluções e possibilidades ser
moroso, dificulta a mobilização individual dos cidadãos. Mas
havendo grupos que se disponibilizem a fazê-lo e comunicá-lo da
forma correta, talvez haja a possibilidade de mudança, pois assim
que as pessoas se sentem integradas num grupo maior em que há
uma semelhança na forma como olham as coisas e, portanto, as
fazem sentir mais protegidas, existirá um maior comprometimento
com a causa e um maior sentido de responsabilidade.
Através das redes socias é possível encontrar com alguma
frequência indivíduos que falam sobre sustentabilidade e dizem agir
dessa mesma forma virtualmente, publicitando as boas práticas. Na
realidade é uma pequena minoria que de facto tenta fazer a
diferença e são também esses que são muitas vezes postos de parte
socialmente, como se atitudes como apanhar lixo na rua ou na
praia, ou aproveitar fruta tocada para fazer batidos fossem
estranhas ou tornassem as pessoas menos dignas.
Provavelmente, através da pressão que vai sendo exercida pelas
massas as pessoas que mais podiam fazer entram na espiral do
comodismo, espelhando comportamentos como aqueles que foram
possíveis observar no que em 1956 passou a chamar-se experiência
de Asch (1956). Nela ficou demonstrada a força que as massas ou
maiorias podem ter numa minoria, impedindo as pessoas/grupos de
sequer racionalizarem ou agirem em conformidade com o que
realmente pensam.
Por tudo o que foi mencionado em cima, coloca-se a questão se
estaremos nós a assistir a uma experiência de Asch à escala global?
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3. UM OLHAR SOBRE DIFERENTES
ABORDAGENS PARA A RESOLUÇÃO DE
ALGUMAS DESTAS PROBLEMÁTICAS
3.1.

VEGETARIANISMO E VEGANISMO

O vegetarianismo e o veganismo são mais do que a célebre frase
“comer alface” possa indiciar, correspondem a duas opções
alimentares de bases parecidas, porém, divergem em alguns
aspetos.
A dieta vegana ou também conhecida como vegetarianismo
rigoroso, tem uma única regra, excluir tudo o que são produtos
derivados de animais, sejam eles alimentares (ovos, peixe, carne,
mel, …) ou outros, tais como vestuário onde se usem peles, penas,
seda ou lã. Por norma, quem opta por este tipo de dieta fá-lo por
questões éticas (relacionadas com o sofrimento animal), de saúde
ou ambas.
A palavra “vegan” surgiu em 1944 graças a Elsie Shriglley e Donald
Watson, que argumentaram que a palavra ia buscar o inicio e o fim
da palavra vegetarian, uma vez que, queriam dar a entender que a
dieta vegan era o início e o fim da dieta vegetariana (EBSCO CAM
Review Board, 2013).
De acordo com vários estudos já realizados, de forma geral, quer
seguidores de uma dieta vegetariana ou vegana têm uma menor
probabilidade de serem obesos ou ter excesso de peso do que
pessoas que não sigam estas dietas. Tipicamente, alguém que siga
uma destas duas dietas referidas terá também um colesterol e
pressão sanguínea mais baixos, bem como menor risco de diabetes
tipo 2.
Resultados como os descritos em cima parecem estar a criar mais
adeptos destes dois tipos de dieta, segundo a Food Revolution citada
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pela Associação Vegetariana Portuguesa (2018) o número de
veganos aumentou 600% em 3 anos nos Estados Unidos e parece
ser algo que se reflete um pouco por todo o mundo e de várias
formas, no Reino Unido, por exemplo, a percentagem de pessoas
veganas é de 8% e dados recentes revelam que as vendas de
bebidas vegetais aumentaram em 61% desde 2012, contrariamente
ao que aconteceu ao leite convencional que teve uma quebras nas
vendas.
Segundo os dados obtidos no segundo inquérito feito no âmbito
deste projeto, no qual se obtiveram 276 respostas, 24 pessoas eram
vegetarianas e 16 disseram-se veganas o que perfaz um total de
14,5% da amostra, o que é um valor bastante significativo. Valor
esse que está a ser desvalorizado e prejudicado quando nas
cantinas da universidade o tipo de alimentação para este tipo de
dietas é muito pobre naquilo que deveria ser uma das maiores fatias
da roda dos alimentos, os hortícolas, como demonstrado na figura 2
em baixo representada, onde o único produto hortícola servido foi
meia cenoura, visto que as ervilhas correspondem à secção das
leguminosas.

Figura 2 - Comparação entre um prato vegetariano servido na cantina e a roda dos alimentos.

3.2.

MOVIMENTO SLOW / SLOW FOOD

Este ponto é dedicado à exploração de dois conceitos, os referidos
no título, Movimento slow ou Slow Movement e Slow Food.
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Ao longo da explicação teórica que será apresentada de seguida é
possível perceber que, o facto de os dois conceitos parecerem
semelhantes não é um acaso, o primeiro corresponde a um
movimento mais amplo nas áreas que abrange, enquanto que o
segundo é parte integrante do primeiro e surge como sendo um
movimento mas também uma organização não governamental.
Os dois conceitos surgem com o objetivo primário de equilibrar o
ritmo de vida e bem-estar social, combatendo este culto atual de
velocidade desenfreada ("Slow Movement", 2016). Estes movimentos
visam promover práticas mais conscientes e reflexivas, moldando a
sociedade para escolhas que se enquadrem nessas práticas que
anteriormente foram referidas.
Tudo fica mais claro quando lemos uma breve descrição do filósofo
norueguês Guttorm Fløistad citado por Botta (2015, p. 5):
“A única coisa que é certa é que tudo muda. […] Poderá, contudo, ser
útil relembrar as pessoas de que as nossas necessidades básicas
permanecem inalteradas. A necessidade de ser visto e apreciado! É
a necessidade de pertencer. A necessidade de proximidade e afeto,
e um pouco de amor! Tudo isto só é conseguido se abrandarmos as
relações humanas. Para que possamos controlar as mudanças,
temos de recuperar a lentidão, a reflexão e a união.”11.
E nada do que foi referido anteriormente indica que Slow Movement
é sinónimo de uma oposição ao desenvolvimento e evolução, este
simplesmente tem como desígnio alternativas a esta pressão e
aceleração social, defendendo o princípio que que cada indivíduo
tem o seu próprio ritmo, o seu próprio “tempo giusto” (Honoré, 2004,
p. 38).

11

Tradução livre. Versão original “The only thing for certain is that everything changes. […] It could, however, be useful to

remind everyone that our basic needs never change. The need to be seen and appreciated! It is the need to belong. The need
for nearness and care, and for a little love! This is given only through slowness in human relations. In order to master
changes, we have to recover slowness, reflection and togetherness.”
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Slow Food, tal como já foi referido, não é só um movimento, mas
também uma ONG fundada por Carlo Petrini em 1986, com o
objetivo de promover uma melhor apreciação da comida,
melhorando a qualidade das refeições, bem como a produção dos
alimentos, para uma maior valorização dos mesmos, dos produtores
e do meio ambiente (“Movimento Slow Food,” 2007). Todos esses
valores são os mesmos que o projeto FAVA tem em grande
consideração e pretende defender e comunicar.
Segundo Petrini (2015), no livro “Slow Food: the case for taste”, a
organização Slow Food contava, à data da edição do livro, com 31 mil
pessoas em Itália e 75 mil pelo resto do mundo, números que
possivelmente já aumentaram nestes 3 últimos anos.
Petrini (2015, xvii) afirma que Slow Food significa “nutrirmo-nos da
importância que merecemos ter, aprender a ter prazer na
diversidade de receitas e sabores, reconhecer a variedade de
lugares onde a comida é produzida, respeitando o ritmo da
sazonalidade e da união humana.”12.
A Slow Food enquanto organização promove o “desenvolvimento de
ideias de projetos de serviços que conectam as pessoas, os recursos
culturais e que possibilitem a combinação de novos lugares (as cited
in Vieira, 2016) o que espelha aquilo que começou por ser o FAVA e,
também por isso, o tema Slow Food é valorizado nesta dissertação.
Para que o movimento Slow Food seja realmente respeitado é
também necessário que haja uma cultura do bom, limpo e justo,
como defendido no manifesto “Bom, Limpo e Justo: O Manifesto
Slow Food pela Qualidade”13, onde o bom implica que não haja
alteração da naturalidade dos produtos cultivados, o limpo implica
uma preocupação acrescida com o meio ambiente e requer práticas
sustentáveis ao longo de todo o processo, desde a produção ao
consumo, passando pela própria promoção. Por último, o justo, que
12

Tradução livre. Versão original “means giving the act of nourishing oneself the importance it deserves, learning to take

pleasure in the diversity of recipes and flavors, recognizing the variety of places where food is produced and the people who
produce it, and respecting the rhythm of the seasons and of human gatherings.”
13

http://slowfood.com/filemanager/Convivium%20Leader%20Area/Manifesto_Quality_POR.pdf
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apela a que haja justiça e bom senso para que as condições de
trabalho sejam favoráveis ao ser humano em todas as vertentes e
apela a uma economia balanceada que respeita as tradições e as
diferenças culturais.

3.3.

CASOS DE ESTUDO

Seguem-se agora alguns casos de estudo que espelham o projeto
FAVA de alguma forma e que têm bastante potencial. A reunião dos
mesmos serve o propósito de provar a pertinência do projeto
atualmente e serve também como demonstrativo do sucesso
alcançado por cada um deles. Crê-se também que com a
apresentação dos mesmos possamos concluir algo que vá servir de
base para o projeto da corrente dissertação. Enquadram-se aqui
projetos que sejam inovadores e relativamente recentes para que
possa haver uma comparação viável com o FAVA, projetos de escala
pequena e que façam bom uso das novas tecnologias para
divulgação e comunicação, projetos que tenham sido de alguma
forma transformadores.
Foi efetuada uma pesquisa de casos de estudo que resultou numa
lista de 19 exemplos interessantes para o tema e que atuam na área
do " comércio local ", " produção local " , que trabalham a "origem
do produto " ou projetos sustentáveis que proponham o uso da "
bicicleta como meio de distribuição". Dentro destes, a filtragem
reduziu o número de casos em análise a 10, apresentados e
analisados de seguida. Consistem essencialmente em projetos
nascidos num cenário em que predomina a dificuldade em
encontrar produtos hortícolas e frutas de qualidade a um preço
razoável nas cidades.
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RESTAURANTE DATERRA
País Portugal
Locais de intervenção Porto, Viseu, Vila Nova de Gaia, Lisboa, Matosinhos, Cascais, Aveiro
Keywords vegetarianismo; serviço; biológico
Data indisponível
Web daterra
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

Tendo por base uma visão ecológica e socialmente sustentável, o
daTerra, restaurante buffet vegetariano, pretende disponibilizar uma
alimentação saudável e variada dando preferência a produtos
biológicos que em alguns casos têm produção própria, uma vez que
é um serviço de franchising.
PARTICULARIDADES

Como fator distintivo o daTerra foi a primeira marca de restaurantes
vegetarianos em Portugal e apresenta-se já com dez restaurantes
pelo país, através de franchising e têm para além do restaurante
uma escola de cozinha onde disponibilizam workshops e cursos de
culinária. Uma outra particularidade é o facto de o projeto, para dar
resposta a algumas questões colocadas por clientes (De onde vêm
os alimentos? Quem os produz? Como fazem?), meteu as mãos na
terra de forma literal e deu inicio a uma produção biológica com 20
hectares sob a alçada de um dos sócios, Rui Bizarro, com o objetivo
de produzir os próprios alimentos que são cozinhados e vendidos
nos seus restaurantes.
IMPACTOS

A criação deste projeto permitiu uma maior disseminação da
alimentação vegetariana e permitiu também desmistificar um pouco
a ideia de que a comida vegetariana é uma comida com pouco ou
nenhum sabor e sem personalidade. Possibilitou também um
aumento de opções vegetarianas por todo o país e uma maior
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educação alimentar através dos seus cursos e workshops, pois há
pessoas que não alteram a sua dieta com receio de não conseguir
fazer a transição.
Algo que também convém ter em conta é a dinamização a nível
agrícola que esta marca traz às cidades para onde se ramifica, pois,
por norma ajuda os produtores locais a escoar produtos, visto que,
nos locais onde não consegue ter uma produção própria, faz uma
análise para encontrar produtores locais com boas práticas
agrícolas, sejam estas biológicas ou não.
RELAÇÃO COM O PROJETO

A relação do daTerra com o projeto está muito ligada com o facto de
este também fazer parte do setor alimentar e a forma como o faz,
fazendo uso de uma boa comunicação, escolhendo produtos frescos
e de produção local (quando esta não pode ser de produção própria)
e pelo facto das opções do buffet fugirem à norma e irem de
encontro a esta exigência de mais produtos hortícolas e menos
produtos de origem animal.

Fonte:
https://www.instagram.com/date
rra_vegetariano/
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FRUTA FEIA
País Portugal
Locais de intervenção Lisboa
Keywords desperdício alimentar; serviço; e-commerce;
Data 2013
Web frutafeia.pt

PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

Combater o desperdício de hortofrutícolas rejeitados pela aparência.

PARTICULARIDADES

Uma das particularidades deste projeto é conseguir através de uma
mudança de mentalidade suprir tantas necessidades e problemas
sociais. É também uma particularidade o cuidado que o projeto teve
em dar a conhecer os vários agricultores associados através de
vários vídeos em estilo de documentário, carregados na plataforma
Youtube. Apesar da pouca notoriedade que estes tiveram, eles
realmente existem e podem ser consultados14.

IMPACTOS

A criação deste projeto permitiu uma consciencialização da
população para o desperdício alimentar, principalmente para o
desperdício com base na aparência, motivo que não tem qualquer
impacto no sabor na maioria dos casos.
Esta iniciativa abriu também novas possibilidades de consumo de
produtos sazonais e locais de forma mais económica.

14

https://www.youtube.com/watch?v=q9MJu8P8OIQ [acedido a 20 de Agosto de 2018]
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RELAÇÃO COM O PROJETO

O projeto fruta feia, assim como o FAVA, propõe-se a criar relações
entre produtores locais e colocá-los num lugar de destaque na
hierarquia do serviço e fá-lo de forma exemplar, sendo por isso, um
bom exemplo de método e organização, para além de que tem uma
grande preocupação com o desperdício, sendo esse o mote de
criação do próprio projeto. Poderia este ser uma parceria futura.

Fonte: https://frutafeia.pt/pt/profileproductor/55
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SOUPCYCLE
País EUA
Locais de intervenção Portland
Keywords serviço entrega ao domicilio; alimentação; produção local; bicicleta; pequena escala;
e-commerce.
Data 2008
Web soupcycle.com
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

Jed e Shauna são os promotores deste serviço e apresentam-se
como amantes de sopa e defensores do uso da bicicleta como meio
de locomoção. Acreditam que a população precisa de comida mais
saudável e iniciaram o SoupCycle com esse intuito, entregar
inicialmente sopas ao domicilio através de bicicletas e agora todo o
tipo de refeições rápidas, bem confecionadas, saborosas e com o
uso de ingredientes orgânicos e provenientes de agricultura local.
Para que as pessoas possam viver com menos stress no dia a dia,
pelo menos no que diz respeito à preparação de refeições.

PARTICULARIDADES

Tem a particularidade de ser um serviço de subscrição online, onde
o utilizador pode encomendar desde sopas a limonadas de mirtilo,
passando também pelas batatas fritas, papas de aveia, wraps, entre
outros.
Outra das particularidades e que já foi, de alguma forma, referida
em anteriormente, prende-se com o facto de usarem a bicicleta
para fazer a distribuição.

IMPACTOS

Tiveram um grande impacto nos produtores locais, que viram no
serviço um ótimo veículo para escoar produtos e o projeto acaba por
ganhar a qualidade dos produtos que depois vende a toda a
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comunidade de Portland, que beneficiará de uma alimentação mais
cuidada e com certeza mais nutritiva.
Tem também um outro impacto positivo, nomeadamente por não
contribuir para o aumento da pegada ecológica da cidade, fazendo
uso da bicicleta como meio de distribuição.

RELAÇÃO COM O PROJETO

A relação deste com o projeto está relacionada com vários pontos,
nomeadamente, e como primeiro ponto o facto de trabalharem na
área alimentar, segundo pelo facto de usarem bicicletas no
transporte das refeições, terceiro por estarem a apoiar a produção
local e quarto pela pequena escala do serviço.
É portanto, um excelente exemplo de como um serviço desta
natureza pode ser realizado e ter sucesso.

Fonte: https://www.soupcycle.com/about-us
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UBEREATS
País Brasil (primeiro)
Locais de intervenção por todo o mundo
Keywords serviço de entrega ao domicilio; e-commerce; mobile app;
Data 2016
Web ubereats.com
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

Quem lançou o UberEats foi a empresa mãe Uber e fê-lo pois já
possuía uma enorme frota de motoristas e foi uma forma de reciclar
recursos humanos para mais um negócio e tornar-se mais rentável
ainda.

PARTICULARIDADES

Em Portugal o serviço foi lançado em Lisboa no ano de 2017 e
rapidamente se expandiu para o Porto.
A empresa possui um website e uma aplicação mobile, ambos bem
elaborados e intuitivos.

IMPACTOS

Como impactos a empresa apresenta-se como uma séria ameaça a
todas as plataformas do mesmo género e vem facilitar imenso a
vida de todos os que gostam de refeições práticas e entregues num
local específico. Este serviço traz a comodidade que as pessoas
procuram nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades, o
que acaba por espelhar parte do seu sucesso.
Porém, para que possa sobreviver tem de existir volume, logo o
serviço em Portugal, dificilmente irá para além do Porto e Lisboa,
tal como a própria empresa mãe não o foi.
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RELAÇÃO COM O PROJETO

A UberEats é um ótimo exemplo para o projeto de como se trabalha
um website e uma aplicação para satisfazer o cliente. Apresentando
soluções práticas e funcionais para que o consumidor navegue
rapidamente e sem grandes dúvidas por toda a aplicação/website.

Fonte:
https://www.ubereats.com/pt-PT/
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LIQUID
País Portugal
Locais de intervenção Porto, Lisboa
Keywords serviço de entrega ao domicilio; e-commerce; mobile app;
Data 2011
Web liquid.pt
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

O Liquid é um projeto que surgiu pelas mãos de Teresa Alves Barata
em Abril de 2011, no Chiado e que se assume como uma “marca
100% nacional”, tal como referido no website da mesma — liquid.pt15
— e dizem também ser “pioneiros em Portugal no conceito de
sumos e smoothies funcionais de fruta e legumes, feitos na hora e à
frente do cliente, e ainda de shots de wheatgrass (erva de trigo, isto
é, as folhas mais jovens da plana germinada)”.
Para além de sumos e smoothies o Liquid oferece outros produtos
sempre numa vertente alimentar natural e saudável. Fazem Health
Coaching e foram uma das primeiras entidades na área a formar-se
no país, estando certificados pelo Institute for Integrative Nutrion em
Nova Iorque.
A missão que dizem ter é a de mudar a vida dos clientes, dando-lhes
mais energia, saúde e bem-estar.

PARTICULARIDADES

A utilização de produtos locais e sazonais é uma particularidade do
projeto, dão preferência aos biológicos, optam por farinhas e cereais
integrais, escolhem proteínas animais provenientes de criação ao ar
livre ou de alto mar e usam embalagens biodegradáveis.

15

Liquid.pt. (n.d.). Retrieved August 20, 2006, from https://liquid.pt
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IMPACTOS

Crê-se que um serviço deste tipo venha avivar as mentes da
população para a importância de se cuidar da saúde, sendo
que a alimentação pode ser o primeiro passo, mesmo que
seja através da utilização de batidos vegetais.
Uma vez mais existe também a conveniência no serviço, pois
o batido é algo que se pode comprar e levar para qualquer
sítio facilmente.

RELAÇÃO COM O PROJETO

A Liquid foi escolhida como caso de estudo pois é um caso de
sucesso e um conceito diferenciador e que quando surgiu
rompeu com aquilo que era até então considerado comum.
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EATTASTY
País Brasil (primeiro)
Locais de intervenção por todo o mundo
Keywords serviço de entrega ao domicilio; e-commerce; mobile app;
Data 2016
Web eattasty.com

PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

“Orlando Lopes e Rui Costa fundaram a Eat Tasty, uma start up
portuguesa de confeção e entrega de comida caseira no local de
trabalho, que é “uma espécie de cantina virtual com comida de
qualidade” (Garcia, 2018).

PARTICULARIDADES

Começaram em 2016 com uma área muito modesta e neste
momento estão a entregar refeições em toda a Grande Lisboa, com
pelo menos, 3 pratos diários à disposição (carne, peixe e
vegetariano) e numa mesma semana os pratos não repetem.
Têm a possibilidade de se encomendar no próprio dia até às 11h55 e
as entregas são feitas em cerca de 1h e isto só é possível porque
produzem sem vendas, ou seja, quando alguém está a encomendar
é provável que a comida esteja já a ser preparada.
Não cobram o transporte visto que cada estafeta consegue levar
imensas refeições e as embalagens garantem a que os alimentos
mantêm a temperatura, porém as embalagens são de plástico, algo
que estão a tentar mudar.
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Segundo a Timeout (2018), o melhor cliente do serviço, “em
231 dias uteis, encomendou 200”. O que prova que este
serviço, uma vez causada boa impressão ao cliente,
dificilmente o perderá. Para além de que uma das
particularidades que o serviço oferece são a rapidez na
entrega.
Um dado interessante a salientar é que 80 a 90% das
encomendas são feitas no próprio dia.

IMPACTOS

Tal como o que acontece no UberEats este serviço facilita
extremamente a vida de alguém que trabalha em cidades
muito movimentadas e em que a dificuldade para se circular
de carro é enorme e se perde imenso tempo só a tentar
encontrar estacionamentos.
É um serviço que tem ainda, neste momento, a questão das
embalagens de plástico para resolver, o que é um impacto
negativo grande tendo em conta o volume de encomendas
diárias.

RELAÇÃO COM O PROJETO

A estrutura do projeto tem como base algo dentro dos
mesmos moldes deste serviço, logo é um ótimo ponto de
partida e fonte de inspiração, principalmente em termos de
organização e crescimento.
A nível de comunicação visual têm uma linguagem apelativa,
algo que, para um projeto que trabalhará para uma
comunidade mais jovem é uma mais valia, como é o caso do
FAVA.

47

EAT EVERYTHING
País EUA
Locais de intervenção Nova Iorque
Keywords desperdício alimentar; serviço; comunidade; food design;
Data 2014
Web indisponível
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

Figura 3 - Do "Perfeito" ao
"Não comestível".
Fonte: eat everything de
Treuhaft (2014)

Eat Everything começa nas mãos de Josh Trehaft na Shcool of Visual
Arts (SVA) no âmbito do Design para a Inovação Social (DSI). Este,
mais, juntou-se a vários restaurantes locais para difundir o projeto,
cuja motivação é dar uma nova vida aos alimentos ou partes destes
que por norma são desperdiçados por causa do aspecto {figura 2}
ou, simplesmente, porque as pessoas criaram um estereotipo em
relação ao uso dos mesmos (casca e rama de vários alimentos).
PARTICULARIDADES

No Salvage Supperclub, restaurante ao ar livre criado no
âmbito do projeto, conseguiu-se que, em média 726
gramas de alimentos que iriam ser desperdiçados
alimentassem uma pessoa. Assumindo que se consegue
alcançar apenas 5% dos nova-iorquinos com a onda “Eat
Everything” seriam 400 mil pessoas. Se todas estas
pessoas se juntassem regularmente aos Salvage
Supperclubs ou a outra refeição qualquer dentro dos
parâmetros Eat Everything seriam poupados do
desperdício mais de 290 milhões de quilos de comida.
Desta forma é menos o dinheiro enviado para os aterros,
a empregabilidade local fica fortalecida e existe uma
maior consciencialização acerca do desperdício
alimentar.
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IMPACTOS

Para além da sensibilização da comunidade para o desperdício
alimentar, que por si só é um enorme impacto, este projeto ajuda os
cozinheiros locais a ganhar visibilidade e a tornarem-se mais
criativos e envolvidos na comunidade.

RELAÇÃO COM O PROJETO

Relativamente à relação com o projeto FAVA, neste caso, prende-se
mais com o facto de ambos terem como meta o mínimo desperdício
possível e o uso da criatividade para reaproveitar alimentos noutras
receitas.

49

UMBIGO FELIZ
País Brasil (primeiro)
Locais de intervenção por todo o mundo
Keywords serviço de entrega ao domicilio; e-commerce; mobile app;
Data 2014
Web umbigofeliz.pt
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

O Umbigo Feliz nasce com o sonho de uma menina que deixou de ser
bancária para se dedicar à sua paixão, a cozinha! A ela juntou-se um
menino que sonhava combater a obesidade mas que não sabia por
onde começar. Foi dessa combinação de improbabilidades que
surgiu o objectivo de criar pratos que não nos tirassem o prazer de
comer, mas que alterando a sua forma de confeção e fazendo
substituições inteligentes nos proporcionassem os melhores
nutrientes sem tornar o prato insípido! (Umbigofeliz.pt)

PARTICULARIDADES

Em Portugal o serviço foi lançado em Lisboa no ano de 2017 e
rapidamente se expandiu para o Porto.
A empresa possui um website e uma aplicação mobile, ambos bem
elaborados e intuitivos.

IMPACTOS

Esta empresa apresenta como impactos o facto de poder ajudar na
gestão do tempo pessoal dos trabalhadores das áreas que a
circundam, uma vez que, tendo estes uma refeição caseira à
disposição, têm mais tempo em casa para se preocuparem com
outras tarefas.
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RELAÇÃO COM O PROJETO

A forma como o projeto está organizado permite espelhar algumas
funcionalidades para o projeto FAVA.
Uma outra relação importante é o facto de eles terem
implementado uma ideia que foi pensada também para o FAVA, um
laboratório para experimentar, junto com os clientes, algumas das
receitas confecionadas. Para que quando estas fossem
comercializadas tivessem sucesso com 100% de certeza.
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THE GNOMES
País Irlanda
Locais de intervenção Dublin
Keywords agricultura biointensiva; projeto universitário; comunidade;
food design;
Data 2014
Web https://www.facebook.com/MarketGnomes
PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

O projeto The Gnomes surgiu pelas mãos de 2 estudantes
universitários, Martin e Jason, na Dublin City University (DCU), após
ambos terem frequentado o mesmo programa de trabalho
comunitário — Tús — onde comprovaram a aptidão de ambos para
questões relacionadas com a sustentabilidade.
PARTICULARIDADES

Desde que seguiram em frente com o projeto, aprimoraram e
aperfeiçoaram as habilidades na horta comunitária, onde,
atualmente, operam uma quinta e um mercado de produção
biointensiva e especializada em culturas de alto valor e de
crescimento rápido e até à data deste documento, creem ser a única
quinta mercado biointensiva em todo o país. O mais extraordinário
de tudo isto é terem conseguido alcançar tudo isto sem apoio
financeiro da DCU, pois criaram um modelo de negócio agrícola
viável comercialmente e de pequena escala.
Durante o período de crescimento inicial puderam contar com mais
dois alunos que se juntaram ao projeto, o Li e o Shane. Para
conseguirem aprender tudo o que sabem até ao momento seguiram
os ensinamentos de Elaine Ingham, uma microbiologista e
investigadora de biologia do solo que é conhecida por ser líder em
microbiologia do solo e pesquisas sobre a teia alimentar do solo. Os
The Gnomes não usam herbicidas, fungicidas, pesticidas ou
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fertilizantes sintéticos, contrariamente, eles tratam o solo de forma
orgânica, com micronutrientes, extrato de algas marinhas e confrei
(planta) para criar um sistema imunológico saudável para o solo.
Martin diz que “se houver respeito pelo solo irão ter uma boa
colheita como recompensa” e isto é tão verdade que têm conseguido
vender os produtos à comunidade local, a mercados agrícolas e em
restaurantes.
IMPACTOS

O projeto antes de ser representado pelos belos campos de cultivo
era uma parcela de terreno deixado ao abandono que
posteriormente foi cedida pela DCU aos dois alunos. Martin e Jason
limparam o terreno e ele é a base daquilo que cultivam hoje, neste
momento, aquela parcela que outrora fora abandonada é um solo
fértil e saudável, o que demonstra por si só um grande acrescento
de valor à universidade em questão. No ano passado, em vinte
semanas de mercado conseguiram um volume de negócios de 500
quilos de alimentos.
Os The Gnomes estão a abrir caminho para uma revolução agrícola
na Irlanda e têm sido uma enorme inspiração para projetos como o
FAVA, pois foram um dos maiores potenciadores de motivação para
que este projeto fosse em frente e seria fantástico se o FAVA
pudesse ser também ele um pioneiro nas universidades
portuguesas.

RELAÇÃO COM O PROJETO

O The Gnomes tem um grande respeito pela terra e pela comunidade
onde se insere, o facto de ambos os projetos terem nascido num
âmbito universitário faz com que haja semelhanças, pelo menos na
forma de abordar os obstáculos e na forma de usar algo que já
existia no campus para gerar valor acrescido. Uma outra
semelhança é que ambos os projetos são criados por estudantes
para a comunidade académica.
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WASTE BUFFETS
País EUA
Locais de intervenção Califórnia, Santa Cruz
Keywords desperdício alimentar; sustentabilidade; comunidade;
Data 2013
Web https://goo.gl/6JZzKi

PROMOTORES E/OU MOTIVAÇÕES

Figura 4 - Iniciativa Waste Buffets.

Como já foi referido várias vezes ao longo deste documento, o
desperdício alimentar é uma constante, mas uma vez que é um
tema bastante debatido atualmente, é relativamente fácil encontrar
projetos que têm como objetivo lançar alertas para o mesmo. Waste
Buffets é um exemplo disso, criado pela Universidade da Califórnia,
Santa Cruz (UCSC) com o intuito de mostrar aos alunos a
quantidade de comida que poderia estar a ser feita com os
desperdícios criados.
O conceito está bastante interessante, pois é visualmente
impactante.

PARTICULARIDADES

Um grupo de trabalhadores e estudantes da universidade juntou-se
à causa e recolheram toda a comida deixada no prato pelos
membros da universidade e ao invés de enviar toda essa comida
para que sirva de composto, mediram quanta comida era
desperdiçada e criaram vários empratamentos para demonstração.
Uma ideia que se mostrou bastante eficaz na medida em que os
membros da academia podiam claramente ver o potencial que todo
o desperdício criado poderia vir a ter.
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IMPACTOS

Imediatamente se percebe que este projeto tem um impacto
tremendo na forma como os estudantes encaram o desperdício, pois
a forma crua como lhes são expostos os restos lado a lado com
aquilo que poderiam estar a comer é engenhosa e eficaz.

RELAÇÃO COM O PROJETO

Este projeto que visa alertar os estudantes para o desperdício
alimentar é também, à semelhança do FAVA, um projeto que nasceu
dentro do âmbito educacional e nesse sentido é um exemplo de uma
possível campanha para publicitar as boas práticas dentro do
campus universitário através dos workshops pensados para esse
efeito.
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4. O DESIGN
4.1.

O DESIGN NA CRIAÇÃO DO SERVIÇO

A produção local de alimentos tem sofrido duros golpes ao longo
das últimas décadas e as últimas gerações tem dividido as águas no
que ao futuro desta arte milenar diz respeito. A par com a profunda
remodelação social estamos a assistir hoje a uma transformação
daquilo que era a produção agrícola.
A industrialização trouxe a desconfiança dos consumidores
relativamente à falta de qualidade dos produtos e poucos devem ser
aqueles que ousam discordar disso, basta comparar o sabor dos
alimentos frescos comprados em grandes superfícies comerciais
com aqueles que são cultivados pelos nossos familiares ou
produtores de pequena escala. A industrialização “é percebida como
um processo que pode distanciar o alimento das pessoas, na
medida em que, muitas vezes, pode dificultar a perceção da origem
e/ou dos ingredientes que compõem um determinado alimento”
(Proença, 2010), há refeições vendidas em grandes superfícies que
mesmo pessoas letradas teriam dificuldade para decifrar todos os
ingredientes presentes, o que nos leva, de certo modo, a concordar
com aquilo que é sugerido por Pollan (2007) num artigo escrito para
a revista do New York Times, “não comas nada que a tua bisavó não
reconhecesse como sendo comida”16 o que faz com que fiquemos
restritos a um grupo alimentar já conhecido por todos, os não
processados ou alimentos crus.
Como já era de esperar a agricultura biológica e os pequenos
produtores encontraram aqui uma oportunidade de se afirmar e de
mostrar a necessidade de não nos deixarmos ir na onda da
industrialização, diferenciando-se pela qualidade, sustentabilidade e
proximidade, qualidades que também o serviço VAI À FAVA pretende
oferecer.

16

Tradução livre do autor. Versão original: “Don’t eat anything your great-great-grandmother wouldn’t recognize as

food.”
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A qualidade tem um preço e é difícil compreender como é que se
põe em causa os valores de muitos dos produtos que provam ser
biológicos ou de produção local por serem mais caros ou
“demasiado” caros. Pois a palavra “caro” é relativa e se aquilo que
alguém ingere lhe vai trazer menos complicações no que diz
respeito à saúde, vai ter um sabor mais rico e é fruto de um
processo mais sustentável, justifica bem a diferença, a questão
essencial é - Qual é que é a prioridade na nossa vida?

De que modo pode então o design contribuir para a valorização
da alimentação saudável e consciente no que diz respeito à
sustentabilidade?
Em primeiro lugar, pode parecer longínqua a relação entre este
tema e o design, no entanto o mesmo já tem vindo a mostrar as suas
mais valias ao longo dos anos, nas várias áreas nas quais foi
podendo atuar, nomeadamente em Portugal, quando observamos
que, durante três edições seguidas do Concurso Universitário CAP –
Cultiva o teu futuro, o qual tem preocupações ambientais, agrícolas e
alimentares, os alunos de design conseguiram o primeiro prémio, e
nas últimas duas edições, foram desenvolvidas soluções no âmbito
alimentar (“myt!” e “Barroz”) {figura 5}, onde a sustentabilidade e
inovação foram tidas em consideração.

Figura 5 - Duas das recentes equipas de design vencedoras do concurso CAP.
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Todos os esforços são poucos quando se trata da regeneração do
planeta e apesar da crescente preocupação por parte de várias
entidades por todo o mundo, não chega, há que fazer mais e o design
tem um papel fundamental quando se trata de guiar o consumidor
ou chamar à razão a sociedade. Os nossos olhos também comem e
é através deles que o design pode servir e serve de agente
mobilizador social, contribuindo para uma melhor
consciencialização para a adoção de estilos de vida saudáveis,
sempre sem fazer esquecer, a vertente sustentável e o impacto
ambiental das escolhas alimentares dos cidadãos e em particular,
dos estudantes.
A área do design está em constante mutação e é de fácil adaptação,
pode, portanto, ajudar no setor agroalimentar de várias formas, tais
como, através da construção de uma comunicação/narrativa
direcionada a um determinado público-alvo, como instrumento de
persuasão e consciencialização, pois existem muitos serviços que
podem ser extremamente capazes, porém, caso não consigam
chegar sequer a ter a atenção dos utilizadores, nunca terão a
possibilidade de se mostrar, pelo menos da forma que era desejável.
Existe também uma abordagem mais palpável, apesar de não se
referir diretamente área agroalimentar exceto quando nos
referimos a embalagens, que é o foco em redesenhar produtos para
que estes tenham menos impacto no ambiente, na esperança de
que os consumidores mais informados os comprem (Thorpe, 2010)
ou, contrariamente e segundo Ezio Manzini, tentar afastar a
sociedade deste bem estar baseado em produtos (product-based),
típico de uma sociedade de consumo e tendo particular atenção no
que diz respeito à qualidade do contexto em que vivemos (Thorpe,
2010), alterando ou reformulando os serviços/sistemas já existentes.
Nesse caso, o design aparece como facilitador, ao inventar uma
linguagem que possa ser partilhada para resolver problemas,
passando por uma análise dos utilizadores e dos seus hábitos e
ações.
O design, até ao século 20, era diferente e tem sofrido uma
transição, principalmente de foco. Até então e segundo Manzini
(2016) o design tinha como referência a produção industrial, fazendo
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crescer a ideia de que era uma atividade de especialistas, que
tinham como objetivo conceber e desenvolver produtos para
produção em série usando a tecnologia industrial da época. Porém,
segundo o mesmo autor, o foco mudou dos objetos (entendam-se
produtos, serviços e sistemas) em direção a “formas de pensar e
fazer” e é também, com base nas novas interpretações daquilo que
é o design à data deste documento, que esta proposta se foi
desenvolvendo.
O design, atualmente, deve ter muitas das vezes, um caráter de codesign no qual se envolvem uma variedade de atores: designers
profissionais, outro tipo de peritos e os utilizadores finais (Ehn, 2008)
e onde o resultado final deixa de ser “product-oriented” para passar
a ser “human-centered” em que as soluções projetadas visam
problemas sociais, ambientais e, por vezes, políticos complexos e
muitas das vezes, intratáveis.
Mais do que nunca, o design é uma disciplina transdisciplinar e nem
sempre se consegue ver a sua influência, é de aproveitar o mote
daquela que foi a 7ª edição do Encontro de Doutoramentos em
Design — a (in)visibilidade do design — para provar isso mesmo, que
este nem sempre é algo aparente, nem sempre é possível de ser
materializado e, portanto, nem sempre será visto de igual modo por
todos, mas que quando é idealizado da melhor forma não há dúvida
da sua existência e tal como Joe Sparano escreve, “um bom design é
óbvio, um excelente design é invisível”.
Atualmente, talvez sejam até mais as áreas onde o design tomou um
papel invisível do que aquelas onde este é visível, abarcando um
largo espectro de temáticas relacionadas com a existência humana
— alimentação, habitação, vestuário, território, saúde, bem-estar,
aprendizagem, comunicação, ensino, vida em sociedade, interação
com dispositivos digitais, enfim, podiam ser inumeradas muitas
mais vertentes, porém, já é possível perceber o quão importante é o
papel que este desempenha na atualidade.
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Com a crescente oferta de serviços, a escolha do consumidor recai
sobre as diferentes ofertas e sobre a qualidade que cada um oferece
aos mais variados níveis.

“Nós vivemos em serviços. O serviço não é apenas um artefacto
intangível ou um luxo memorável, mas sim uma necessidade da vida
moderna” (Kim, 2018, p. 102), e por ser uma necessidade o papel do
designer deve ser também perceber em primeira instância quais as
prioridades dos consumidores para fazer o molde do serviço, porém
valorizando de igual forma todas as etapas do serviço e não só os
touchpoins. Ainda segundo Kim (2018) o design de serviço
corresponde à elevação da autonomia e dignidade das pessoas e
deve ser esse, uma vez mais, o enfoque do designer: dar a
possibilidade de autonomia e personalização ao consumidor,
mostrando-lhe claramente onde é que este se encontra ao longo do
processo e com quem é que este pode interagir em cada uma das
fases do serviço, deixando-o sensível a possíveis contratempos, pois
passará a perceber melhor cada uma das etapas e perceberá
melhor quais os contratempos que possam surgir.
O design de serviços é uma das áreas que acaba por surgir na
invisibilidade e que facilmente, pela sua capacidade de se aliar e de
se misturar com outras áreas de atuação, pode ser confundido com
disciplinas como gestão. É então aqui que se começam a misturar
várias áreas do design, pois o design de serviços, precisa de englobar
o design de comunicação e o design de identidade para ser bemsucedido, visto que cada um deles é necessário em cada uma das
etapas de construção do mesmo.
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II.

DESENVOLVIMENTO PROJETUAL

5. CONTEXTO PROBLEMÁTICO
O projeto VAI À FAVA surge num contexto universitário,
primeiramente como sendo FAVA (explicado no ponto 6.6.), na
unidade curricular de Design para a Inovação Social quando, a par
com mais quatro alunos e em resposta a um desafio proposto pelos
tutores da unidade curricular, se percebeu a dificuldade que existia
em se encontrar uma alimentação que correspondesse a
determinados padrões de exigência dentro da Universidade de
Aveiro. De seguida surge já com o nome acima referido — VAI À
FAVA — em contexto de dissertação, onde o projeto ganhou uma
outra dimensão e um outro rumo, não saindo por completo do
mesmo contexto local nem temático, mantendo o foco no mesmo
contexto problemático.

5.1.

BRAINSTORMING

Durante o brainstorming inicial, onde vários campos de atuação
foram debatidos, para que um deles fosse aprofundado e melhorado
em algum aspeto pertinente, optou-se pelo que se apresenta neste
documento — alimentação saudável. Esta é a temática com a qual
há uma maior familiaridade, ou seja, aquela com que se tem de lidar
diariamente, cada vez que se pergunta “O que vou levar para comer
amanhã? Onde é que vou comer?”. Seja no próprio dia, ou no dia
anterior, para os mais organizados, a escolha da refeição pode
tornar-se um problema, pois nem sempre há disposição para
cozinhar. As ofertas existentes para quem se revê neste último caso,
podem não ser as ideais, visto que cada vez mais alunos levam
almoço de casa, por falta de opções na universidade ou mesmo
porque não existem de todo outras opções.
A nota que ressalta desta primeira abordagem é o quão importante
são os debates sobre qualquer que seja o tema vivenciado no
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quotidiano, desde que seja discutido com inteligência e respeito
pelas opiniões contrárias. Ao serem debatidas, no mínimo, as
dificuldades com as quais se convive diariamente, pondo em causa,
fazendo uso do pensamento crítico, a forma como determinadas
tarefas são realizadas ou como determinados serviços são geridos e
cruzando os dados e reparos de cada um dos elementos presentes
na discussão, chega-se a muitas conclusões e uma delas é
impossível não registar — há sempre alguma coisa a melhorar.
E no caso em questão, não foi diferente, o facto de haver quem
levasse para a universidade o almoço todos os dias e se queixasse
de que não era de todo confortável e dissecando essa mesma
premissa pôde-se seguir para uma segunda questão — porque é
que todos os dias havia essa necessidade de levar almoço de casa
por parte de alguns alunos?
A resposta não é assim tão óbvia, muito menos quando, ao listar as
diferentes opções existentes no campi, se percebeu a quantidade de
bares (16), cantinas (2) e restaurantes (2) em redor e é importante
salientar aqui os bares, isto, porque são a opção mais viável para a
maioria dos estudantes, sendo que trazem uma maior flexibilidade,
pois estão próximo dos departamentos e/ou embutidos nos próprios,
têm várias tipologias de menus e permitem, na maioria das vezes,
adquirir a refeição e comer noutro local. As refeições variam de
preço, mas na sua maioria, as mais completas estão acima dos
3,50€.
Enquanto que as cantinas/refeitórios (Crasto e Santiago), têm 5
opções disponíveis, se não se incluir a sopa como sendo uma, são
elas o prato normal de carne, prato normal de peixe, prato dieta,
prato vegetariano e prato de opção, sendo que em cada uma destas
opções se pode incluir a sopa, a salada, o pão de mistura e uma
sobremesa (fruta da época ou doce), tudo isto por 2,45€ (preço para
estudante), 4,10€ (preço para funcionário ou utente credenciado) ou
5€ (preço de visitante).
Existe ainda o restaurante da universidade que permite duas opções
para prato de carne, duas para pratos de peixe e uma de prato
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vegetariano, qualquer uma das opções tem a salada incluída, sendo
apenas a sopa paga à parte. O preço dos pratos é de 3,80€.
Por último, há um restaurante denominado por restaurante dos
funcionários ou da AFUAV17, que apresenta como opções vários
pratos que variam de dia para dia, apresentam também uma opção
vegetariana, mas nem sempre está disponível, a sopa é sempre
paga à parte (0,50€). O preço de menu (prato principal + bebida +
café + sobremesa) fica em 3,5€.

Bares
Após esta longa introdução às várias alternativas e entrando em
maior detalhe sobre as mesmas deu para perceber, após se
frequentar a maioria destes estabelecimentos, que a variedade
entre os mesmos é muito pouca salvo raras exceções e em cada um
deles as opções saudáveis e vegetarianas são descuradas, visto que
os elementos que as constituem são pouco nutritivos, ou seja, não
preenchem os requisitos nutricionais recomendados muito menos
os esperados por alguém que, por exemplo, pratique desporto com
frequência, poucas serão as pessoas que ficam satisfeitas com uma
salada sem proteínas ou hidratos de carbono, o que faz com que
pouco tempo depois a pessoa em questão esteja novamente com
fome.
E esse é o primeiro e principal problema nos bares da universidade:
falta de opções saudáveis e nutritivas e de, pelo menos, uma opção
vegan. O tempo de espera e as filas que se geram em torno destes
espaços, principalmente daqueles que se munem das melhores
ofertas, é outro entrave, o que faz com que aquilo que à partida seria
uma opção mais flexível e menos demorada não o seja.
Outro elemento que pesa na consciência dos mais informados é a
sustentabilidade que se defende no campus, sustentabilidade essa
que deixa de ser respeitada a partir do momento em que se
17

AFUAV – Associação de Funcionários da Universidade de Aveiro
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distribuem copos e embalagens de plástico, de utilização única,
quando as mesmas podiam facilmente ser substituídas por
alternativas ambientalmente mais responsáveis.

Cantinas/refeitórios
Quanto às cantinas, pelo preço praticado não se pode esperar que a
comida tenha a melhor qualidade, apesar de a mesma ser aceitável
quando comparada com a maioria das universidades e escolas do
país. Mas o facto de, comparativamente, se mostrar sólida, não quer
dizer que não haja espaço para a mudança e para a melhoria
contínua dos serviços prestados, há que estar sempre a pôr tudo em
causa para não estagnar.

5.2.

ETNOGRAFIA / INVESTIGAÇÃO DE CAMPO

Após o brainstorming inicial e alguma pesquisa percebeu-se que
existia matéria suficiente para avançar com uma investigação mais
aprofundada.
Para melhor compreender a sociedade e os seus hábitos
alimentares, foi importante entrar em campo e observar as suas
ações.
Partiu-se então, da experiência pessoal para uma pesquisa
etnográfica (onde se começou a olhar para tudo de forma crítica e
mais consciente.
Decidiu-se investigar o campus da Universidade de modo a perceber
a alimentação dos seus alunos e o contexto onde o próprio projeto
se insere.
Reuniu-se para esta fase projetual um conjunto de elementos que
foram importantes para simplificar e sistematizar todo o processo,
nomeadamente:
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FERRAMENTAS

Smartphone - pela facilidade de uso e portabilidade e porque
se se mantiver a localização ativa, mais tarde é possível
perceber o local exato onde determinada foto foi tirada; se for
nas novas gerações poderá servir também como gravador,
para possíveis entrevistas informais;
Máquina fotográfica — para casos especiais onde existe a
necessidade de se obter uma fotografia com melhor qualidade;
Bloco de notas e caneta — pois nada é melhor do que o papel
quando se quer fazer um esboço rápido ou anotar algo para
mais tarde analisar;
Informações legais — Dependendo do caso, convém que se
perceba também com antecedência os limites legais dos
nossos atos, como fotografar espaços privados, pessoas ou
gravar áudio sem consentimento;

Universidade de Aveiro
Fez-se a prospeção dos espaços alimentares existentes, tentou
encontrar-se um padrão de comportamento entre os alunos, existiu
a preocupação de se almoçar várias vezes na cantina e em alguns
bares, ou seja, os membros da equipa envolveram-se numa
experiência em particular, num contexto situacional real (Stickdorn,
Hormess, Lawrence, & Schneider, 2018), neste caso, incorporando o
público alvo (clientes/consumidores) dos serviços que estavam a
investigar para que se percebesse o que era necessário mudar e
onde estavam os maiores obstáculos.
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Figura 6 - Alguns dos estabelecimentos alimentares da
Universidade de Aveiro.

Ainda relativamente à Universidade de Aveiro, concordou-se que
uma conversa com algum nutricionista pertencente à organização
seria uma mais valia e poderia trazer informações relevantes.
Quando confrontado com as questões colocadas, um dos
nutricionistas com o qual se estabeleceu contacto, o Dr.º Nélson
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Sabenca, explicou que existe muita comida que é congelada e muita
que é importada. Alegou ainda que aquilo que os nutricionistas
podem fazer, segundo ele, é tentar afincadamente, com os poucos
recursos que têm, fazer uma refeição o mais nutritiva possível,
sabendo à priori, que muita coisa possa estar em falta para que os
pratos servidos sejam completos nutricionalmente. Ou seja, na
verdade eles podem decidir, mas as decisões já têm um grande
filtro quando chegam às mãos deles.

Escola Secundária José Estevão
Estabeleceu-se também contacto com a escola secundária José
Estevão que nos informou do grande aumento do uso de
tupperwares pelos alunos da mesma e também do frequente acesso
à restauração nas proximidades, o que nos leva ao terceiro ponto
que é a restauração local e a sua influência.
Figura 7 - Caixa de fruta e
vegetais relativamente em
bom estado junto a um
caixote do lixo e perto de um
estabelecimento alimentar.

Restauração local

Durante as horas de almoço foram abordados vários estabelecimentos de
restauração na cidade para compreender as camadas que mais
frequentam esses espaços e a forma como estes interagem com a
sociedade {figura 7}. Um deles é a conceituada padaria “5 Bicas” onde foi
possível observar o grande consumo de alimentos fast food e confeitaria
pelas camadas mais jovens. Outro estabelecimento destacado foi o
McDonald’s se percebeu rapidamente a grande afluência dos grupos de
jovens ao espaço, o que acaba por ser difícil de evitar visto que se situa
numa avenida principal frente da Universidade e a sua comunicação e
nome têm maior preponderância em comparação com os restantes
estabelecimentos.
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Mercados
Visitaram-se dois mini mercados locais, “meu Super” e “Minipreço”,
no centro da região de Aveiro onde foi possível constatar a excessiva
compra de produtos de rápida confeção como pizzas congeladas,
bolachas e batatas fritas.
Figura 8 - Estabelecimento
Liquid na cidade do Porto.

Liquid
Também no porto se situa um negócio próximo em alguns aspetos
daquele que se pretende implementar e, portanto, houve também
uma deslocação da parte da equipa ao mesmo {figura 8} para se
tentar perceber a logística do espaço, a forma como os menus
{figura 9} eram elaborados e qual o espírito que se sentia quando se
estava lá.
Esse negócio é o Liquid, projeto que surgiu pelas mãos de Teresa
Alves Barata em Abril de 2011, no Chiado e que se assume como
uma “marca 100% nacional”, tal como referido no website da mesma
— liquid.pt 18 — e dizem também ser “pioneiros em Portugal no
conceito de sumos e smoothies funcionais de fruta e legumes, feitos
na hora e à frente do cliente, e ainda de shots de wheatgrass (erva de
trigo, isto é, as folhas mais jovens da plana germinada)”.
Utilizam produtos locais e sazonais, dando preferência aos
biológicos, optam por farinhas e cereais integrais, escolhem
proteínas animais provenientes de criação ao ar livre ou de alto mar
e usam embalagens biodegradáveis.

Figura 9 - Menu Liquid,
afixado à entrada do
estabelecimento.

18

Liquid.pt. (n.d.). Retrieved August 20, 2006, from https://liquid.pt/

68

Conferência +BIO
Houve a oportunidade de assistir à Conferência +Bio – Mercado
Biológico e Inovação que decorreu no Porto Innovation Hub no dia 7
de Abril de 2017. Nesta conferência, onde tiveram lugar
intervenientes políticos, investigadores e especialistas de diferentes
áreas, como Nélson Silva da Agrobio, Ricardo Santos da Bio Origem
e Mercatu, Dr.ª Paula Costa (representante da SONAE, Bio &
Saudável - Continente), Pedro Rocha da A MAP (Associação para a
Manutenção da Agricultura de Proximidade), Jaime Ferreira
(presidente da direção da Agrobio), Manuel Cardoso da Drap Norte e
Filipe Araújo (vereador do pelouro da inovação e ambiente),
puderam tirar-se conclusões muito interessantes sobre o estado do
país e em específico do Porto no que diz respeito à agricultura
biológica.
Uma das informações retidas foi a de que há várias hortas
biológicas em Portugal e com tendência para aumentar. Outro dado
foi que os principais motivos pelos quais a questão dos produtos
biológicos tem crescido tanto nos últimos anos são a saúde pública
e a preservação ambiental, explicaram também que os produtos
biológicos precisam de certificação e essa certificação não é tão
fácil de conseguir como se possa pensar, exige esforço e
comprometimento da parte dos agricultores e tem um custo que
nem todos estão dispostos a pagar. Tal como também pressupõe
visitas regulares para averiguar se os protocolos estão a ser
seguidos à risca, porém há um acompanhamento especializado
inicialmente para que os produtores façam a transição, de um tipo
de agricultura tradicional para um biológico, da forma menos
abrupta possível.
Foi dito também que estão a ser feitos inúmeros esforços para
privilegiar os agricultores de produção local, tentando aproximá-los
dos consumidores retirando partido dos novos meios de divulgação,
como as já conhecidas redes sociais.
Enfatizou-se a importância da diversidade sazonal, de educar o
consumidor, quer para a questão da sazonalidade dos produtos quer
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Fonte:
https://www.flickr.com/ph
otos/portoinnovationhub
Figura 10 - Foto da
Conferência +Bio.

para o mote “bom, justo e limpo”, pois o que acontece muitas vezes
é que o agricultor, quem tem mais trabalho em todo o processo,
acaba por ficar esmagado na cadeia alimentar, levando sempre a
menor fatia financeira com diferenças demasiado notórias.
Por último, levantaram-se algumas questões sobre a realidade
atual da produção agrícola portuguesa, produção essa que, apesar
do que se pensa, peca muito em alimentos como a batata ou a
cebola, alimentos típicos em Portugal e que a generalidade das
pessoas acha que há em abundância, no entanto, os dados
apresentados dizem-nos que não e que, face à procura, a oferta
precisa de aumentar bastante, principalmente no que aos produtos
biológicos diz respeito.
A conferência foi uma mais valia na medida em que proporcionou
uma perspetiva alargada daquilo que está a ser feito no sentido de
diminuir a pegada ecológica do país através de várias iniciativas e
projetos, biológicos ou não, permitindo também uma aproximação
às novas tendências, antecipando de certa forma o futuro.

Outros
Durante a investigação deparámo-nos com uma visita de estudo de
jovens entre os 15-18 anos, que consumiam gelados, batatas fritas,
panados, sumos gaseificados e doces, demonstrando um pouco
daquilo que é a cultura alimentar a que se dá preferência na
adolescência atualmente e pela qual se opta caso haja escolha,
acentuando a necessidade de, após a entrada na Universidade, este
tema precisar de ser trabalhado até à exaustão para que se mudem
mentalidades, pois é durante e na transição para percurso
universitário que a maioria dos jovens se torna mais responsável e
consciente, como tem vindo a ser demonstrado por um projeto
desenvolvido no Instituto de Saúde dos EUA, cujo resultado indica
que “o cérebro é sujeito a uma reorganização maciça entre os 12 e
os 25 anos” (Dobbs, 2011).
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Segundo Beatriz Luna, professora de psiquiatria da Universidade de
Pitsburgo, citada por Dobbs (2011), aos 20 anos os cérebros dos
jovens “apresentam um desempenho muito semelhante ao dos
adultos (...) permitindo-lhes recorrer a muitos recursos cerebrais e
resistir melhor à tentação”. É então, aproveitando essa evolução
cognitiva, que se pretende incutir melhores hábitos alimentares e
diluir essas tentações o mais possível, levando os jovens a focaremse e relacionarem-se melhor com a comida saudável.

5.3.

CONCLUSÕES

Neste estudo, que se mostrou um pouco superficial, pelo menos no
que diz respeito à cidade, para aquilo que é um projeto desta
natureza, pôde perceber-se como é frequente o acesso a alimentos
calóricos e a facilidade de acesso que se tem aos mesmos, bem
como a pouca a variedade de refeições para se conseguir uma
alimentação mais saudável.
Permitiu também retirar ilações relativamente a tudo aquilo que se
tinha discutido no brainstorming, ou seja, a investigação em campo
acabou por vir reforçar a problemática já encontrada e demonstrar
que, olhando para o futuro, existe uma grande probabilidade de
crescimento para este tipo de serviços, bem como para as
produções biológicas e ainda para uma alimentação sem proteína
animal.
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5.4.

AVEIRO COMO LOCAL DE ATUAÇÃO

Aveiro, uma cidade portuguesa que está situada na região centro do
país e é a capital do distrito cujo o nome é o mesmo. É também sede
de município com cerca de 77 436 habitantes, segundo dados
apurados em 2018 pelo PORDATA & INE, tendo o mesmo 10
freguesias na sua constituição.
A cidade possui um importante centro urbano, portuário, ferroviário,
universitário e turístico e é conhecida por “Veneza Portuguesa” dada
a existência da ria que a divide — Ria de Aveiro — “uma região sem
igual no Centro de Portugal, a Ria de Aveiro faz uma conjugação
única do melhor que o Homem e a Natureza criaram” (Turismo do
Centro de Portugal, 2017).
Atualmente e devido à construção da Universidade, a cidade
conheceu um forte rejuvenescimento devido ao número de
estudantes, vindos de todo o país. É conhecido o grande volume
industrial que caracteriza a cidade e a sua ligação às atividades
económicas que estão de certa forma associadas com a produção
de sal. Olhando para o sal como um dos temperos mais apreciados,
não se pode não falar da grande produção agrícola na área dos
cereais, frutas, legumes e vinhos, pois Aveiro é caracterizada pela
diversidade a todos os níveis.
Existe também uma dualidade saudável em Aveiro, representada de
um lado pela tradição e do outro pela inovação. Quanto à tradição
pode observar-se ao longo das suas ruas os apontamentos da Arte
Nova na arquitetura, os típicos barcos moliceiros, os ovos moles
feitos como antigamente e os mosaicos tão característicos que
reluzem ao sol em quase todas as esquinas.
Quanto à inovação é trazida pela universidade e por todo o tecido
tecnológico envolvente e que cresce a um ritmo cada vez mais
acelerado, esteja este associado ou não à mesma. Está também
sediada na cidade uma multinacional líder em inovação e no
desenvolvimento de telecomunicações, sistemas e tecnologias de
informação, a Altice.
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Para além disto é em Aveiro que se realiza todos os anos a única
feira tecnológica e de inovação do país, Techdays.
A cidade mostra-se também preocupada com as questões
ambientais e de sustentabilidade, visto que já faz parte da identidade
da mesma desde um projeto com o nome BUGA — Bicicleta de
Utilização Gratuita de Aveiro, que disponibiliza a toda a comunidade
bicicletas para se locomoverem, pois por vezes é mais rápido usar
uma bicicleta do que um automóvel ou transporte público dada a
topografia plana da cidade e também representa uma deslocação
mais agradável, saudável e ecológica.
Foi também concretizado recentemente um projeto — Parque da
Cidade — que brotou da conjugação dos vários parques existentes
na cidade.
Atendendo ainda aos esforços feitos pela câmara municipal, numa
das últimas entrevistas feitas no âmbito deste projeto, pôde-se
perceber que existem metas a alcançar no que diz respeito à
restruturação dos mercados em Aveiro, criando novas dinâmicas,
novos espaços e uma nova imagem, para que estejam todos em
sintonia e sejam mais capazes de atrair os aveirenses para o
comércio local.
Paralelamente a estes projetos levados a cabo pela câmara, existem
muitos outros a dar vida à cidade nas mais variadas áreas, desde a
revitalização de espaços urbanos (AsK), passando pelo apoio ao
comércio local (CORDA) até à promoção da cidadania com o projeto
“Agora Aveiro”, entre outros.
Culturalmente a cidade também tem crescido imenso,
principalmente nos últimos anos. Se há dois anos atrás havia quem
se queixasse que não existia nada a nível cultural que lhe
interessasse, agora talvez seja difícil alguém o afirmar. A dificuldade
neste momento reside em educar a comunidade a participar nas
atividades e eventos culturais por muitos deles serem novos e tão
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diversos, o que deixa as pessoas receosas, pois querem sempre
pagar por algo que têm a certeza de que vão gostar.
Alguns dos promotores culturais em Aveiro são o GretUA, um grupo
de teatro extremamente talentoso associado à Universidade de
Aveiro, os Trilhos da Terra, espaço de cowork que dinamiza a cidade
através de eventos gratuitos (tertúlias de viagens, quiz’s, …) e, por
exemplo, a AAUAV com todos os eventos mensais que vai criando e
também estes pertencentes a várias temáticas.
Nos últimos 3 anos viu nascer 4 restaurantes (Green City, Musgo,
Saladas + e o daTerra) voltados para uma alimentação mais saudável
e cuidada, sendo que dois deles são veganos.
Um dos mais recente é o Green City, restaurante com o qual se
tentou manter uma certa proximidade dada a semelhança de
valores com o serviço que se pretendia projetar. A adesão inicial foi
gigantesca e das mais variadas faixas etárias o que, inclusive, fez
com que os donos do estabelecimento repensassem a estrutura do
mesmo, deixou de servir ao almoço e jantar para passar a servir só
ao almoço, pois seria necessária uma capacidade sobre-humana
para dar resposta à confeção de tanta comida fresca em tão pouco
tempo. E isso de facto é admirável, sendo que poderiam ter
continuado a produzir, aumentando o volume de negócio, colocando
menos opções à disposição, descurando da qualidade e por vezes,
do serviço de atendimento, no entanto, perceberam o motivo que
levava os consumidores até ao estabelecimento e não o fizeram.
Apesar do espaço ser pequeno e de as pessoas terem de esperar
um pouco para comer, não há falta de clientes nem de criatividade
na confeção dos vários pratos à disposição, o que é deveras
extraordinário, visto que nenhum dos proprietários tem formação na
área.
Há sempre um grande cuidado no atendimento, há simpatia e a
mensagem que o estabelecimento passa a quem o frequenta é
transparência e conforto. Tudo isto demonstra que, claramente, há
espaço para mais um serviço dentro destes moldes em Aveiro, há
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público para que isso aconteça e não é necessário ser-se um chefe
especializado para fazer refeições agradáveis e saudáveis.
Algo curioso que aconteceu paralelamente à escrita deste
documento foi o surgimento do acima referido, daTerra, em Aveiro,
mais precisamente durante o mês de Outubro. O serviço é descrito
com mais detalhe nos casos de estudo apresentados nesta
dissertação, uma vez que era algo que já era visto como referência e
só foi referido aqui para mostrar que isto é algo real e que
restaurantes deste tipo vão surgindo aos poucos a par com a
necessidade dos mesmos e a cidade de Aveiro, pelos mais variados
motivos aqui apresentados, encontra-se disponível para os receber.

5.5.

PRIMEIRO INQUÉRITO: UMA OPÇÃO SAUDÁVEL

Após se ver reunida grande parte da informação necessária para
começar a optar por alguns desenhos do serviço, decidiu-se que
seria apropriado, e acabaria por trazer mais força e credibilidade ao
projeto, a elaboração de um inquérito. Esse inquérito teve como
base uma ideia muito crua daquilo que é, à data deste documento, o
projeto “VAI À FAVA”. Na altura o que estava a planear-se era um
mercado de produtos com boas práticas agrícolas, que promove-se
o contacto com os produtores locais.
Esse inquérito {Anexo 1} foi distribuído online, durante 1 semana, à
comunidade académica e conseguiu-se uma amostra de 107
pessoas, das quais 75,7% não estão satisfeitas com a variedade
alimentar existente no campus, 97,2% gostaria de ter um espaço
dedicado a produtos frescos e saudáveis e 76,6% gostaria de
trabalhar algumas horas por semana nesse espaço se obtivesse
algum benefício (mantimentos, confecionados, descontos ou
dinheiro).
Para além desses dados houve também espaço para se perceber
quais seriam os produtos mais vendáveis nesse possível serviço, as
respostas seguem na figura 11.
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Segundo se pôde apurar, ficou claro que há uma
necessidade de existir um novo espaço diferente na
universidade, um espaço dedicado a produtos frescos
e saudáveis.

Figura 11 - Respostas relativas a uma das questões do primeiro questionário
sobre os produtos que gostariam de ver à venda na universidade.
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5.6.
FASE I: DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO DE BOAS
PRÁTICAS AGRÍCOLAS DENTRO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE
AVEIRO

5.6.1. ANÁLISE
Na primeira fase projetual foi necessário um foco diferente, trilhouse um caminho para se começar a perceber de onde viriam as
dificuldades e a primeira surgiu logo após as primeiras reuniões
quando se sentiu a dificuldade em simplificar o serviço e de tomar
decisões, é difícil optar-se por determinada característica em
detrimento de outra, decidir se algo é necessário ou não ou se um
ator é preciso ou não, mesmo sabendo que se pode voltar atrás.
Começou-se por tentar esquematizar o dia a dia dos vários
elementos do público-alvo e para que fosse possível definir bem
onde era preciso intervir e como é que poderia o serviço ser
pensado para enquadrar as necessidades de toda a comunidade ou,
pelo menos, da maioria.
As primeiras necessidades encontradas, para além de todas as que
já foram sendo referidas anteriormente, prendem-se com o facto de
os docentes e auxiliares terem de conseguir ir às compras após um
dia de trabalho, quando muitos deles ainda vivem longe do centro da
cidade e a maioria das superfícies onde pretendem adquirir esses
produtos se encontram exatamente no centro, o que os obriga a
entrar no trânsito perdendo imenso tempo do pouco que ainda lhes
resta no dia.
Outra necessidade e talvez tão importante como a que já foi referida,
tem que ver com os alunos das residências terem uma grande
dificuldade em armazenar comida nos pequenos frigoríficos
disponibilizados nas várias residências, principalmente frutas e
legumes. Os frigoríficos disponibilizados são poucos e pequenos tal
como as arcas, visto que existem imensos estudantes em cada lote.
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A última necessidade está relacionada com os docentes que querem
passar a hora de almoço nos gabinetes para poupar algum tempo e
que, no entanto, são forçados a sair para comprar comida ou então
optam por trazer de casa o que nem sempre é conveniente e
confortável para muitos.

5.6.2. PLANEAMENTO
Após a análise detalhada perto da comunidade iniciou-se o
planeamento estratégico, onde houve a necessidade de detalhar um
pouco mais o serviço e tentar, através de todo o conhecimento
anteriormente adquirido, encontrar as empresas/pessoas certas
para cada etapa, fazer cruzamentos entre os vários envolvidos na
rede para criar, fazendo uso do mínimo de recursos, o maior
número de soluções.
Começaram então a esboçar-se as possíveis configurações do
serviço, começando por aquelas que pareceram ser as mais
pertinentes e crescendo depois para ramificações, não tão
pertinentes, mas que poderiam, eventualmente, acrescentar valor
ao projeto.
Surgiu então, dessa forma e passados alguns esboços e revisões, o
primeiro mapa do serviço, como demonstrado pela 79.
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Dica
Durante o processo de configuração
da rede usaram-se várias
ferramentas para tentar alcançar o
melhor resultado possível. Algumas
das técnicas usadas foram o uso de
blocos autocolantes de várias cores,
os famosos post-it, para representar
os diferentes atores e colaram-se os
mesmos sobre vidro, fazendo depois
as ligações entre eles a marcador,
para que facilmente se pudesse
fazer alterações às mesmas.
Figura 12 – Primeiro mapa do serviço FAVA.

Desenho esse que representa um mercado de
produtos com boas práticas de cultivo. Situado numa
área subterrânea da universidade, conhecida como
catacumbas, onde tiveram e têm lugar alguns
serviços como bancos, correios, lojas de arte,
quiosque, reprografia, café, livraria da UA e espaço
do Núcleo da Bicicleta. O espaço pensado para o
serviço integrar foi indicado por um elemento dos
serviços académicos numa das entrevistas realizadas
e houve, inclusive, oportunidade de o observar com
antecedência e fotografar Anexo 3.
Tendo por base as tendências fast food e a sua
procura entre as camadas mais jovens, considerouse que era importante criar um sistema que
possibilitasse aos estudantes universitários e à
restante comunidade académica um acesso rápido e
apelativo a alimentos saudáveis. Por isso,
estabeleceu-se uma identidade que permitiria a toda
a comunidade uma maior proximidade aos produtos
da periferia da cidade, sendo eles produtos sazonais
e nacionais com pouco ou nenhum recurso a
químicos e que definitivamente não pertenciam a
produções de escala massificada.
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Uma forma também prática de
executar o método anterior é
através de websites construídos para
esse fim:, tais como,
“https://app.mindmup.com” e
“https://coggle.it” Ou então, podem
sempre utilizar-se ferramentas
gráficas como o Adobe Illustrator
para criar os mapas de serviço e,
dessa forma, já ficam formatados de
para uma eventual apresentação e
para que se possam adequar à
linguagem do projeto.
Outro dos processos usados foi criar
um role play para perceber se havia
alguma parte do processo que não
estava a bater certo ou que
precisasse de acertos, esse role play
envolvia os vários elementos da
equipa em que cada um
representava um ou vários
elementos da rede, rapidamente
passou de uma sala para o mundo
através de um vídeo que foi gravado
onde o próprio serviço era
demonstrado, como é possível
observar na ligação abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=l
M3CvJc13LE

Dessa forma, assegurava-se um incentivo ao consumo de produtos
frescos, como legumes e frutas pelos jovens e também pela
restante comunidade académica.
Antes de demonstrar de forma mais detalhada a planificação do
serviço, convém frisar que antes da elaboração da mesma houve
ainda a necessidade de perceber se todos os envolvidos ficariam a
ganhar com a sua implementação e para haver um maior controlo
sobre essa questão elaborou-se uma matriz motivacional cuja
representação é a demonstrada na Figura 13 onde se dispuseram os
vários atores envolvidos no serviço na horizontal e na vertical,
fazendo depois com que o cruzamento de uns com os outros
providenciasse vantagens para ambos os lados.

Figura 13 - Matriz motivacional relativa ao projeto FAVA.
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Voltando ao serviço, através da elaboração de ementas motivadoras,
quer seja pela diversidade de ingredientes quer seja pelo cuidado na
confeção ou até pela preocupação a nível nutricional, garantir-se-ia
a curiosidade da universidade para um serviço que traria várias
mais valias para a mesma, nomeadamente, para os alunos das
residências e para os docentes e auxiliares, no que diz respeito à
compra de produtos não confecionados, como legumes, frutos e
leguminosas, fora de horas.
Este mercado seria virtual e também físico, onde o consumidor
acedia aos alimentos que estariam disponíveis e da mesma forma
aos menus estabelecidos para essa semana. Este, encomendava
previamente online aquilo que gostaria de receber, quer fosse um
cabaz de legumes, quer fosse um menu completo e os
colaboradores do “Fava” tratariam de lhe fazer chegar o pedido,
dentro da rota e tempo definidos.

5.6.3. ETAPAS DO SERVIÇO
( I ) ETAPA I
INSCRIÇÃO NA BOLSA DE MÉRITO SOCIAL E NO FAVA
Para poder fazer parte da equipa FAVA o aluno da Universidade de
Aveiro pode inscrever-se na Bolsa de Mérito Social (BMS). Esta tem
“como objetivo minorar as dificuldades financeiras de alunos
comprovadamente carenciados, proporcionando-lhes, ao mesmo
tempo, a possibilidade de novas experiências que valorizarão o seu
percurso académico como assim a sua participação social em
atividades de complemento curricular de reconhecida relevância
social e cívica.” (SASUA, 2016).
Após inscrição, o aluno será contatado pelos serviços por via
telefónica ou por e-mail para colaborar em part-time no
estabelecimento.
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Caso o aluno não faça parte da BMS e queira de qualquer forma
participar no projeto FAVA, compromete-se em estabelecer um
horário para trabalhar no mercado.
O QUE FAZEM OS
COLABORADORES?

Os alunos terão que ir buscar os produtos a um local a combinar
com os nossos fornecedores, bem como armazenar e tratar da
segurança alimentar dos mesmos. Na manhã de cada dia da
semana os alunos terão que elaborar alguns confecionados simples,
como sandes e saladas, que tenham sido pedidas (seguindo uma
receita pré-estabelecida pelos gerentes e nutricionistas do projeto).
Terão ainda que tratar da entrega ambulante pelo campus e pelas
residências universitárias espalhadas pela região de Aveiro {Figura
14}.
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Figura 14 - Rotas a percorrer pelo serviço FAVA.
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( I ) ETAPA II
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO PARA A ETAPA
Contacto com a PROVE
Após conhecimento da associação PROVE, entrou-se em
contacto com a mesma de forma a perceber a sua
disponibilidade para colaborar com o projeto. Segundo o
nutricionista da Universidade de Aveiro, estes à cerca de 5
anos atrás teriam pedido o acesso a um espaço para ser local
de armazenamento de produtos de forma a existir um ponto
no centro da cidade para os distribuir. Aquando o contacto
com a mesma, demonstraram-se interessados e recetivos a
esta proposta projetual.
Contacto com a Câmara de Aveiro
Com o seguimento do projeto manteve-se contacto com a
Câmara Municipal de Aveiro, que se mostrou interessada em
poder colaborar e ajudar em qualquer fase do projeto,
disponibilizando-nos informações sobre agricultores locais.
Conferência +BIO

O projeto FAVA pretende estabelecer
parcerias com os produtores locais,
procurando produtos com boas práticas
agrícolas. Em busca desta parceria o FAVA
encontrou a Prove que demonstrou desde
cedo entusiasmo com o projeto. A Prove é
uma organização que recolhe os alimentos
dos produtores locais e que serve de
intermediário no escoamento dos mesmos.
Existe um valor estabelecido por cada cabaz
de alimentos e é necessário marcar um local
de encontro com esta, para poder levantar a
encomenda.

Na conferência +Bio, que aconteceu no Porto Innovation Hub,
pretendia-se encontrar respostas a problemas relacionados
com a implementação deste tipos de alimentos na nossa loja e
tirar ideias de coisas que já existem, como parcerias, projetos
existentes, novos canais de comunicação. Desta conferência
retirámos que existem várias hortas comunitárias no país
inteiro, que cada vez mais existem pessoas a optar por este
tipo de alimentos por questões de saúde e ambientais.
Concluímos também que neste campo devemos privilegiar,
sempre, os agricultores porque sem eles ficamos sem a
matéria, e a envolvência dos mesmos no processo pois
precisamos de os informar sobre tendências e novos
alimentos que se consumam.
Aprendemos que precisamos de preservar o bom, justo e
limpo, pois são os mandamentos da cultura biológica.
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( I ) ETAPA III
ARMAZENAMENTO E CONFEÇÃO DOS PRODUTOS

PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO PARA A ETAPA
Visita ao Open campus

Após o levantamento dos produtos com a
PROVE, estes necessitam de um local para
armazenamento e confeção, sendo
levados para um espaço cedido pelos
serviços de ação social situado nas
instalações do, já existente, refeitório do
Crasto.

Após inscrição na semana Open Campus da Universidade
de Aveiro, fomos visitar no dia 9 de Maio de 2017 o
Refeitório do Crasto, guiados pelos nutricionistas. Nesta
atividade para além da visitar o espaço, houve
oportunidade de questionar os nutricionistas sobre o
mesmo e sobre a alimentação levada dentro do campus.
Esta investigação permitiu o acesso a algumas
informações, que são merecedoras de uma análise
cuidada por parte da comunidade em geral, sendo que
Portugal não faz uso da sua produção nacional para
consumo, ao invés disso exporta grande parte dos
alimentos de países vizinhos, como Espanha, Vietname
entre outros. Com isto pôde-se registar informações
importantes para melhor sustentar o projeto.

Este espaço já apresenta as condições
necessárias ao seu funcionamento e já
está equipado com sistemas de
refrigeração e bancadas para o
armazenamento e confeção de alguns
alimentos.
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( I ) ETAPA IV
ELABORAÇÃO DE UM PLANO NUTRICIONAL
Este projeto, por focar o tema da educação alimentar, necessita de
ajuda de especialistas na definição de um plano nutricional
adequado. A ajuda nutricional seria assegurada por parte de uma
equipa já existente que faz parte dos serviços de ação social e que
realizam já os planos alimentares referentes aos refeitórios
universitários. A equipa FAVA iria semanalmente realizar uma
listagem dos produtos recebidos dos produtores pertencentes à
lista de contactos da PROVE, com base nessa listagem poder-se-ia
programar a ementa semanal dos menus consoantes as
necessidades dos estudantes.

( I ) ETAPA V
ENCOMENDA DOS PRODUTOS/MENUS
As encomendas dos produtos e menus seriam feitas a partir de uma
plataforma online, para a qual foi desenhada uma estrutura
apropriada. Nesse website encontrar-se-ia a apresentação do
projeto e a possibilidade de qualquer aluno se inscrever para
colaborar no mesmo, tal como demonstrado no ponto 5.7.6. deste
documento na Figura 74 - Página do website FAVA onde é possível
fazer a inscrição para integrar o projeto.. As encomendas deveriam
respeitar a seleção da rota pretendida bem como os horários
estabelecidos e programados com antecedência, para uma melhor
gestão do funcionamento do FAVA (ver apêndice). As encomendas
tinham de ser feitas até à meia-noite do dia anterior, no caso dos
produtos confecionados os pedidos que não eram efetuados com
antecedência mas no próprio dia ficavam limitados à seleção do
menu desse dia.
COMO PAGAR?

O pagamento seria feito dentro da plataforma, recorrendo a uma
espécie de cartão virtual, como Paypal, MBnet entre outros em que é
efetuada uma transferência bancária numa ATM comum ou pela
internet para este cartão.
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( I ) ETAPA VI
ENTREGA DAS ENCOMENDAS
O FAVA procede à entrega ambulante dos alimentos, fazendo
recurso à bicicleta como meio de transporte. Previamente foram
delineadas duas rotas distintas, uma que faz o percurso das
residências universitárias, outra que cruza vários pontos
estratégicos ao longo do campus.
As entregas de produtos não confecionados19 seriam feitas às terças
e quintas-feiras em horários específicos numa das duas rotas
existentes, a das Residências Universitárias. Na rota do Campus,
que se realizaria todos os dias úteis, dar-se-ia a entrega de
produtos confecionados e, à semelhança do que aconteceria na
outra rota, existiriam pontos de entrega e intervalos de tempo
específicos em que estes poderiam ser recolhidos.
Quanto às bicicletas estas teriam de possuir um sistema de
transporte que permitisse o bom acondicionamento e refrigeração
dos alimentos a fim de fazer com que estes chegassem em bom
estado ao consumidor.
As encomendas seriam feitas através da plataforma online bem
como o pagamento, sendo assim, esta encontrar-se-ia associada ao
número do cartão universitário (número mecanográfico) e para ser
feito o levantamento junto do ponto de recolha necessitaria de ser
apresentado um documento comprovativo da identidade, para evitar
assim o extravio de encomendas.
No caso das encomendas que não fossem levantadas, o serviço
FAVA teria como salvaguarda um documento digital, aprovado pelo
utilizador na plataforma aquando da inscrição, onde era dada a
conhecer a política de privacidade e de serviço, que o alertariam
para esse procedimento, em que, se não fosse possível o
19

Existe a possibilidade de os produtos serem mais baratos caso o cliente opte por escolher a opção de cabaz, onde

os produtos são escolhidos pelos colaboradores da FAVA consoante a quantidade armazenada, existindo sempre
variedade.
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levantamento da encomenda, esta voltaria para o refeitório do
Crasto e a pessoa em questão deveria proceder ao levantamento da
mesma até às 19h desse mesmo dia, caso não o fizesse os produtos
não confecionados voltariam para venda (caso estivessem em
condições para tal) e no caso dos confecionados seriam doados a
instituições locais. Esta política pretendia consciencializar as
pessoas e incutir sentido de responsabilidade.

( I ) ETAPA VII
COMPOSTAGEM
Este método consiste num conjunto de técnicas aplicadas para
estimular a decomposição de materiais orgânicos, com a finalidade
de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em
substâncias húmidas e nutrientes.
O projeto FAVA pretendia criar um ciclo estrutural que permitisse
um fluxo coerente na utilização dos recursos, como referido
anteriormente, existiria uma política para evitar o desperdício
alimentar, porém, no caso da existência de excedentes ou mesmo
lixo orgânico pretendia-se fazer compostagem e reencaminhar para
produtores locais associados, por forma a fechar o ciclo e devolver
esses nutrientes ao solo.

( I ) ETAPA VIII
FUTURO DO SERVIÇO
Qualquer serviço deve ter no seu horizonte bem definido os
próximos passos e deve estabelecer objetivos para os atingir, o FAVA
não foi diferente e, apesar de a implementação não ter sido feita e
não ter sido sequer ainda prototipado, no futuro estariam já
pensados alguns passos importantes como:
MERCADO
VIRTUAL

Após a implementação do projeto como um mercado virtual,
pretendia-se abrir um espaço físico onde se poderiam realizar as
compras dos produtos frescos e confecionados diretamente. A ideia
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seria ocupar um dos espaços dos SASUA, no refeitório do Crasto. O
“bar preto” (espaço livro no Refeitório do Crasto) seria a primeira
opção, sendo um espaço que apenas é utilizado para certos eventos,
estando fechado ao público o ano inteiro. Este tem espaço para
cerca de 60 pessoas sentadas, e tem uma pequena cozinha onde se
poderiam armazenar e confecionar os pedidos.
OUTRAS
PARCERIAS

O FAVA apresenta-se como um sistema que
defende a produção nacional e sazonal, porém não
se fecha a possíveis parcerias de outros produtos.
E desde que haja uma harmonia entre os valores
defendidos por ambas as entidades seria possível
o estabelecimento de parcerias com produtores de
carne ou peixe numa fase mais avançada,
respeitando sempre a nacionalidade e produção
cuidada dos animais.
Um outro objetivo passaria por estabelecer novas
parcerias como a Fruta Feia, Associação de
Mulheres Agrícolas e Rurais Portuguesas, ONG,
Alga +... para diminuir o desperdício alimentar e
ajudar outras associações onde o FAVA pudesse
adquirir novos produtos.
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5.7.
FASE II: EVOLUÇÃO DA FASE I PARA UM SISTEMA DE
CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS DENTRO DO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AVEIRO
“Os programas de MasterChef são em prime-time, os
livros de receitas são best-sellers e os chefs de
cozinha são rockstars”

(Velho, 2017)

A Fase II do projeto surge como uma evolução da fase I,
anteriormente explicada. A evolução foi impulsionada por um
obstáculo em concreto, o local previsto para o serviço ser
implementado aparentemente já estaria a concurso para que desse
lugar a mais um local de comércio na universidade, no entanto,
atualmente é possível observar que o mesmo se encontra ao
encargo do NBicla (Núcleo da Bicicleta da Associação Académica da
Universidade de Aveiro).
Houve por isso, a necessidade de reformular o sistema, dar-lhe
mais profundidade e credibilidade e com base na problemática
abordada e na sua pertinência, nos casos de estudo investigados e
no contributo do design para a temática em questão, apresentar
uma proposta de serviço que tem como objetivo ser alternativa aos
bares e cantinas da Universidade de Aveiro.
O contexto problemático onde esta fase projetual se insere é o
mesmo que foi apresentado anteriormente no ponto 5 (“Contexto
Problemático”) do “Desenvolvimento Projetual”, ou seja, o projeto
sofreu mutações, no entanto, o objetivo continua a ser o mesmo e o
motivo de desenvolvimento também.
O sistema criado tem por base um serviço de confeção e distribuição
de refeições saudáveis dentro da universidade, fazendo uso de
produtos de origem local. Desta forma pretende criar uma relação
de proximidade entre quem compra e quem produz, servindo de
mediador para a valorização dos produtos/produtores locais e
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promovendo uma alimentação mais variada e saudável no seio da
comunidade académica.
O serviço não passa só pela alimentação e pretende estender-se à
educação para a sustentabilidade, recorrendo a palestras e
workshops para dar à comunidade ferramentas suficientes para
poderem decidir e agir de forma mais consciente e informada. Estas
atividades trariam à universidade entidades que promovem a
sustentabilidade a todos os níveis, aproximando mais ainda a
comunidade académica da região aveirense.
No que concerne à educação alimentar estas palestras e workshops
teriam como objetivo convidar outros serviços alimentares da
cidade, nutricionistas e personalidades de referência na área a
ensinar algumas das suas competências e mostrar ferramentas
para que todos possam enfrentar esta vida académica de forma
mais saudável. Alguns dos temas pensados para essas palestras e
workshops seriam, nomeadamente: “organizar refeições para uma
semana”, “acondicionar os alimentos no frigorífico corretamente”,
“o lanche ideal em 6 minutos”, “como cultivar tomates numa
varanda de apartamento”, “a saúde dos estudantes portugueses”,
“isso não é nada que um batido não resolva”, entre outros.
Todos os serviços que estivessem associados ao projeto teriam de
se reger pelos mesmos princípios, para que houvesse coerência na
mensagem a transmitir.
Ao longo do desenvolvimento projetual foram sendo envolvidos
vários intervenientes, intervenientes esses com backgrounds
distintos para reforçar a coesão do projeto. Através da colaboração e
participação de elementos externos no processo, foi possível
desenvolver bases sólidas sobre a proposta apresentada. Houve a
possibilidade de questionar e obter respostas, testar o projeto em
algumas das suas vertentes, receber o respetivo feedback que levou
a modificações significativas no serviço apresentado. O nível de
maturação do projeto também cresceu, uma vez que partiu de uma
evolução de outro serviço ligeiramente diferente e uma vez que o
processo foi muito diversificado.
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PALAVRAS-CHAVE

MISSÂO

Design de serviços; food design; produção local; sustentabilidade;
design de comunicação
Garantir as condições necessárias para que a comunidade
académica da Universidade de Aveiro tenha opções alimentares
nutritivas e diversificadas ao mesmo tempo que se educa essa
mesma comunidade para uma alimentação mais equilibrada e
sustentável;
Desenvolver um serviço que respeite o meio envolvente, tendo por
base práticas sustentáveis e cuidados não só na confeção, mas
também na entrega dos produtos;
Promover a produção local, criando pontes entre os consumidores e
os produtores e incentivar o consumo de produtos sazonais;
Estimular a cooperação e o networking entre vários intervenientes
com o intuito de gerar novas oportunidades de negócio na região;
Apoiar a economia local e dar visibilidade aos produtores locais para
que possam crescer e ser reconhecidos pelo seu trabalho;
Mudar mentalidades no que diz respeito à importância da
desaceleração do quotidiano, incentivando a uma relação mais
profunda com o meio envolvente como meio para uma saúde mental
mais sã;
E por fim, mostrar que um projeto deste tipo pode ter impacto,
mesmo quando não é implementado e que vale a pena lutar pelo
que se acredita e unir esforços para enfrentar as adversidades,
falhar é o pior dos cenários.

VISÃO

Ser um projeto universitário pioneiro no que diz respeito a este tipo
de serviço, podendo interligar-se e expandir para outras
Universidades do país;
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Alcançar um estatuto de referência no seio académico e na própria
região de Aveiro;
Estabelecer parcerias com entidades importantes na área da
sustentabilidade e alimentação;
Estabelecer uma forte relação com a comunidade académica e
garantir o envolvimento da mesma na construção e evolução do
projeto.

5.7.1. RE(CRIAÇÃO) DO SISTEMA
Projeto e Serviço
Antes de mais, é necessário fazer a distinção entre aquilo que é o
projeto e aquilo que é o serviço em si. No projeto que mantém o
nome original “FAVA” são incorporadas todas as ramificações, as
palestras, os workshops, as visitas guiadas e o serviço alimentar que
tem o nome “VAI À FAVA”.

Novo sistema, novo espaço
O novo sistema surgiu de uma evolução, sendo assim, o primeiro
passo foi recorrer ao antigo esquema e retirar-lhe a parte que nesta
fase já não fazia sentido — o local físico de venda, a mercearia.
Porém, o facto de remover do esquema o espaço físico, mostrou o
quanto este era importante no projeto, levando a que fosse
encontrada uma alternativa e essa já estava anotada.
Aquando da entrevista com um dos elementos dos SASUA foi
possível obter a informação de que existiria algures no refeitório do
crasto uma cozinha livre e totalmente equipada e foi com esse
espaço que seguimos o projeto. O facto deste novo espaço ser mais
deslocado do centro da Universidade obrigou a uma reformulação

93

de tudo o resto em função de uma melhor adaptabilidade do projeto
à comunidade.

Segundo inquérito: criação de personas
Antes do serviço avançar para algo mais concreto e coeso, foi
importante perceber de forma mais alargada qual era a importância
que o projeto poderia vir ou não a ter no seio da comunidade onde se
encontra inserido.
Decidiu-se, portanto, construir um inquérito {Anexo 2} que desse
respostas às seguintes questões: qual seria o interesse de cada um
dos graus académicos na concretização do projeto; quais as
unidades/departamentos da universidade que estrariam mais
abertos a uma iniciativa deste tipo; se havia uma maior
concentração de interessados numa determinada faixa etária; quais
os objetivos da comunidade relativamente à saúde e bem estar;
possíveis frustrações relativas ao tema; perceber quais eram as
preferências alimentares do público alvo; motivo pelo qual as
pessoas não almoçavam na universidade ou traziam almoço de
casa; perceber a importância que era dada à origem dos alimentos e
à produção local; qual a percentagem da comunidade disposta a dar
preferência a um serviço cujos produtos viessem de produção local
e por último perceber qual a aceitabilidade do projeto caso este
fosse apresentado a 5,50€.
Nesse inquérito à comunidade académica foi possível obter uma
amostra de 276 pessoas, entre os 19 e os 65 anos, essas 276
pessoas estavam distribuídas de forma não linear por 25
departamentos/unidades diferentes e existiam 24 vegetarianos e 16
vegans, o que perfaz um total de 14,5% da amostra, número esse a
considerar.
Numa análise questão a questão concluiu-se que há uma
preocupação com a alimentação e com a estética {Gráfico 2}, que há
objetivos individuais traçados nesse caminho, mas que ainda não
foram alcançados.
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Gráfico 2 - Respostas do questionário referentes aos objetivos de curto prazo.

Algo que foi curioso durante a análise foi perceber-se que imensas
pessoas comem em casa ou levam almoço de casa para a
universidade.
O número de pessoas a almoçar nos bares fica em segundo, com 67
pessoas, deixando a cantina para penúltimo com apenas 41, numa
amostra de 276 {Gráfico 3}.

Gráfico 3 - Respostas do inquérito ao ponto "Na maioria das vezes costumo…".

No que diz respeito às questões relacionadas com a produção local
e origem dos alimentos, as respostas foram bastante positivas, pois
66,3% da amostra classificou com grau 4 ou 5 a importância da
origem dos alimentos, numa escala de 1 a 5, em que 1 representava
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importância mínima e o 5 a importância máxima. Também dentro do
mesmo tema, 64,5% classificou a importância de se apoiar a
produção local com grau de importância de 4 ou 5.
Relativamente a dar preferência a um serviço que apoiasse os
produtores locais, 67,4% da amostra diz estar disposta a apoiar,
30,8% mostra-se reticente, respondendo “Talvez” e apenas 5
pessoas (1,8%) respondeu que não apoiaria.
Para finalizar o inquérito questionaram-se os intervenientes sobre a
frequência com que estes usufruiriam do serviço, caso este fosse
apresentado por valores a rondar os 5,50€. Como resposta à
questão mencionada obtiveram-se as respostas apresentadas em
baixo {Gráfico 4}.

Gráfico 4 - Frequência semanal
com que a comunidade
usufruiria do serviço caso este
fosse implementado.

0 vezes

1 vez

2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes
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Relação entre as frustrações alimentares na universidade de Aveiro e o
facto de os alunos levarem almoço de casa ou almoçarem em casa
O Gráfico 5 faz a relação entre duas questões abordadas no
questionário, a 8, sobre as frustrações relativamente aos serviços
prestados a nível alimentar pela universidade e a 10, sobre onde
costumam almoçar os inquiridos, sendo que deste cruzamento
surgiram dados que foram considerados pertinentes ao projeto.

NÃO HÁ OFERTA
ALIMENTAR ADEQUADA
AO QUE PROCURO

42

OS BARES DOS
DEPARTAMENTOS NÃO
SERVEM O TIPO DE
ALIMENTOS QUE EU
GOSTARIA DE
CONSUMIR

18

17

31

16

15

levar almoço de casa
almoçar em casa

31

43

Da análise do mesmo gráfico pôde-se concluir que as razões pelas
quais os inquiridos levam almoço de casa ou almoçam em casa, 178
de 276, ou seja, representando uma percentagem de 64,5% dos
inquiridos, estão relacionadas, principalmente, com a falta de
opções alimentares mais saudáveis e equilibradas por parte dos
bares, seguindo-se o facto dos mesmos não servirem o tipo de
alimentos que gostariam de consumir.

GOSTAVA QUE OS
TENHO DE ESPERAR
BARES SERVISSEM
DEMASIADO TEMPO NA
OPÇÕES ALIMENTARES
FILA PARA ALMOÇAR
MAIS SAUDÁVEIS E
EQUILIBRADAS

Gráfico 5 - Relação entre as frustrações alimentares da comunidade académica na universidade e o facto de
almoçarem fora da mesma.
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Relação entre as frustrações alimentares na universidade de Aveiro e a
frequência semanal com que pensam adquirir o serviço
Através da cuidada análise da interseção das respostas dadas à
questão 8 e à questão 15 {Gráfico 6}, pôde observar-se que as
frustrações que se relacionam com os bares da universidade são
também as que mais facilmente levariam as pessoas a
experimentar o serviço VAI À FAVA.
não há oferta alimentar adequada ao que procuro
os bares dos departamentos não servem o tipo de
alimentos que eu gostaria de consumir

49

55

gostava que os bares servissem opções alimentares
mais saudáveis e equilibradas

35

1

2

3

4

11
7

2

4

3

2

2

2

7

9

12

19

27

12

15

17

20

26

27

35

37

tenho de esperar demasiado tempo na fila para
almoçar

5

NENHUMA

Gráfico 6 - Relação entre as frustrações alimentares na universidade de Aveiro e a frequência semanal com que
pensam adquirir o serviço.
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Conclusão
O inquérito, após a sua análise, permitiu entender que o serviço
seria tido em conta por toda a comunidade académica e não só
pelos alunos de um grau académico específico. Conseguiu-se reunir
informação suficiente para poder concluir que o que move os
objetivos a curto prazo das pessoas são essencialmente melhorar
os aspetos físicos e alimentares, sendo que no aspeto físico há uma
elevada percentagem de inquiridos (44,93%) que pretende perder
peso.
Tendo em conta os dados recolhidos o serviço seria
preferencialmente para decorrer 2 dias por semana e deveria
presentear a comunidade académica com opções diferentes das que
são apresentadas neste momento pelos bares e cantinas
académicas e mais saudáveis.

Labe Aveiro Region
Na sequência de um anúncio, decidiu-se levar o projeto FAVA ao
Labe Aveiro Region, iniciativa integrada no projeto Consolidação da
IERA (Incubadora de Empresas da Região de Aveiro).
Essa participação consistiu na presença do projeto em workshops e
sessões de mentoria, das 9h00 às 18h00, todas as terças e quintasfeiras durante um mês.
Essas sessões permitiram limar o projeto a um nível mais profundo
e próximo do real, relativamente às áreas financeira e de gestão,
onde houve um apoio constante de profissionais em ambas as
áreas. Profissionais esses que forneceram ferramentas e conteúdos
com os quais se pôde aprender a lidar, como o The Business Model
Canvas {
Figura 16, p. 103}, o Minimum Viable Product (MVP), a análise SWOT,
planos de marketing, planos de negócio, captação de fundos,
storytelling, elevator pitch, proposição de valor {figura 17} entre
outros.
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Três das ferramentas que mais úteis se mostraram foram o
Minimum Viable Product (MVP) que abriu o horizonte no que diz
respeito à apresentação de um pequena parcela do serviço, numa
fase inicial, como forma de validar o conceito final, obter feedback
sobre o mesmo e algum dinheiro, o The Business Model Canvas,
ajudando na criação de valor para o negócio e o The Value Poposition
Canvas que ajudou na criação de valor para os clientes, mostrando
outra perspetiva sobre o sistema já criado.

Minimum Viable Product (MVP)
Durante as primeiras sessões pudemos perceber o sentido do MVP
e como é que este poderia funcionar no projeto FAVA {Figura 15}.

Figura 15 - Desenvolvimento do MVP para o projeto FAVA no âmbito do programa.

Antes de mais, o MVP corresponde a algo semelhante a construir
um produto (pequena parcela do projeto) que seja possível lançar
antes do projeto completo e que seja uma solução preponderante
para os early adopters (Ventiur, 2017), explicando a estes a visão do
projeto todo. Estes terão em mente as características que ainda não
estão presentes, caso seja realmente apontada a direção que se
pretende seguir. Ou seja, o MVP é o produto que tem apenas as
funcionalidades que permitem que os early adopters vejam e com
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que, pelo menos, alguns destes se identifiquem, paguem dinheiro e
forneçam feedback.
No caso do projeto FAVA seria criado um vídeo que explicasse todo o
processo por trás do serviço, um role play, tal como o que foi já
apresentado neste documento.
Após esse role play poder-se-ia usá-lo para chamar a atenção de
possíveis clientes através de um landing pag 20 que contivesse uma
breve explicação do projeto, os obstáculos para o seu avanço e algo
que fizesse com que o utilizador clicasse num botão para
encomendar ou dar feedback sobre o projeto em questão.
O terceiro passo seria, aquilo que é chamada a técnica de Wizard of
Oz, ou seja, mostrar o serviço de uma forma que parecesse algo
bastante desenvolvido e aprimorado, no entanto, não o era, usando
como analogia o carro dos Flinstones, onde estes tinham de correr
para fazer o carro andar. Como exemplo real temos a marca de
sapatos Zappos que não começou por investir em grandes
quantidades de stock, mas sim num serviço de back-end. Depois,
dirigiu-se a várias lojas de sapatos das redondezas e pediu
permissão aos donos para fotografar vários pares de sapatos,
colocando as fotos posteriormente online e assim que as
encomendas eram feitas, o próprio fundador ia às respetivas lojas
onde tinha fotografado os sapatos, comprava-os, enviava-os e geria
tanto os pagamentos como as devoluções. Porém, no caso do FAVA,
seria necessário trocar a questão dos sapatos por alimentos vindos
de produtores locais, acrescentar a confeção dos mesmos e o
embalamento e tudo o resto poderia ser igual.
Como resultado desta introdução ao MVP, pôde-se testar algumas
receitas simples com amigos e perceber a aceitabilidade de
algumas delas dentro da universidade de Aveiro colocando algumas
questões como, por exemplo, “alguma vezes pensaste em ter uma
refeição deste tipo a ser servida nos bares da universidade?”,
“considerarias pagar um pouco mais para ter esta refeição na

20

Por norma representa a página inicial de um website, mas neste caso e segundo a perspetiva do marketing e

comunicação, corresponde a uma página só (que pode ser uma rede social) criada apenas com o objetivo de
promover o serviço e canalizar o público para um local só que contenha toda a informação
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universidade?” ou “que tipo de refeições gostarias de ver nos bares
da universidade?”.
Como conclusão desta parte da investigação há um forte indício de
que a solução possa resultar, no entanto, há que ter em
consideração que as pessoas que puderam comer estas refeições
tinham algum tipo de relação com membros do projeto o que, de
alguma forma, pode ter contaminado os resultados, apesar de ter
sido pedida sinceridade nas respostas de todos os envolvidos.

Modelo de Negócio (Business Model Canvas)
A criação do Business Model Canvas (BM) surgiu com o intuito de
acelerar o processo de aprendizagem sobre o próprio serviço e
permitiu organizar melhor alguns dos esquemas que tinham sido
desenhados até à data.
Na figura 16 encontra-se representado na parte de cima o primeiro
BM sólido e em baixo o segundo, com mais alguns meses de
maturação, visivelmente mais completo e organizado.
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The Business Model Canvas / projeto FAVA
Parceiros Chave

Atividades Chave

Proposição de Valor

Who are our Key Partners?
Who are our key suppliers?
Which Key Resources are we acquiring from partners?
Which Key Activities do partners perform?

What Key Activities do our Value Propositions
require?
Our Distribution Channels?
Customer Relationships?
Revenue streams?

What value do we deliver to the customer?
Which one of our customer’s problems are we helping to solve?
What bundles of products and services are we offering
to each Customer Segment?
Which customer needs are we satisfying?

CATEGORIES

CHARACTERISTICS:

MOTIVATIONS FOR PARTNERSHIPS:

Optimization and economy
Reduction of risk and uncertainty
Acquisition of particular resources and activities

Production
Problem Solving
Platform/Network

CÂMARA MUNICIPAL
(MERCADOS)
PROVE
HEALTHY SNACKS

FORNECEDORES
ALIMENTARES

BANCA TERRA

CONFEÇÃO
DOS ALIMENTOS

TRANSPORTE
DOS PEDIDOS

TRANSPORTE
DOS ALIMENTOS

CRIAR MARCA

CONTABILIDADE

CRIAÇÃO E
MANUTENÇÃO
DA PLATAFORMA
ONLINE

GESTÃO

Newness
Performance
Customization
“Getting the Job Done”
Design
Brand/Status
Price
Cost Reduction
Risk Reduction
Accessibility
Convenience/Usability

Relacionamento
c/cliente

Segmentação
de Clientes

What type of relationship does each of our Customer
Segments expect us to establish and maintain with them?
Which ones have we established?
How are they integrated with the rest of our business model?
How costly are they?

For whom are we creating value?
Who are our most important customers?

Personal assistance
Dedicated Personal Assistance
Self-Service
Automated Services
Communities
Co-creation

ALUNOS
UNIVERSITÁRIOS

RETENÇÃO
REFEIÇÕES SAUDÁVEIS A PREÇOS
COMPETITIVOS

DESCONTOS
QUANTIDADE

MENUS À MEDIDA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS

WORKSHOPS

OPEN DAY

ALUNOS
RESIDÊNCIAS

AUTOMATIZADO
C/ ALGUMA
PERSONALIZAÇÃO

PROFESSORES
TÉCNICOS/
AUXILIARES

TEKA
FLAMA

PARCERIAS
COZINHA

ÒRBITA
FJ BIKES

PARCERIAS
BICICLETAS

Recursos Chave

PROXIMIDADE, ECONOMIA DE
TEMPO (ENTREGA EM MÃOS)

What Key Resources do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels? Customer Relationships?
Revenue Streams?

À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE

Through which Channels do our Customer Segments
want to be reached?
How are we reaching them now?
How are our Channels integrated?
Which ones work best?
Which ones are most cost-efficient?
How are we integrating them with customer routines?

TYPES OF RESOURCES

ALIMENTOS

NUTRICIONISTAS

IDENTIDADE/
EMBALAGENS

UA

Canais

Physical
Intellectual (brand patents, copyrights, data)
Human
Financial

SASUA

NBICLA

BICICLETAS

AAUAV

ALUNOS BMS

ALMOÇOS E JANTARES

CHANNEL PHASES:

1. Awareness
2. Evaluation
3. Purchase
4. Delivery
5. After Sales

WORKSHOPS

BICICLETAS
FACEBOOK

CONVENIÊNCIA

INSTAGRAM
YOUTUBE

Estrutura de Custos
What are the most important costs inherent in our business model?
Which Key Resources are most expensive?
Which Key Activities are most expensive?
IS YOUR BUSINESS MORE:

Cost Driven (leanest cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing)
Value Driven ( focused on value creation, premium value proposition)

SAMPLE CHARACTERISTICS:
Fixed Costs (salaries, rents, utilities)
Variable costs
Economies of scale
Economies of scope

PLATAFORMA
ONLINE
PONTOS
DE RECOLHA

Fluxo de Receitas
PUBLICIDADE
ALIMENTOS

Mass Market
Niche Market
Segmented
Diversified
Multi-sided Platform

EXAMPLES

For what value are our customers really willing to pay?
For what do they currently pay?
How are they currently paying?
How would they prefer to pay?
How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

CUSTOS
LOGÍSTICA
SALÁRIOS

TYPES:
Asset sale
Usage fee
Subscription Fees
Lending/Renting/Leasing
Licensing
Brokerage fees
Advertising

PLATAFORMA
ONLINE

FIXED PRICES:

List Price
Product feature dependent
Customer segment dependent
Volume dependent

WEBSITE/APP
PUBLICIDADE
BLOG
FRANCHISING

DYNAMIC PRICING

Negotiation( bargaining)
Yield Management
Real-time-Market

BEBIDA
MENUS
COMIDA
WORKSHOPS

ESPAÇO (RENDA)

HOODIES
CAMISOLAS
CANECAS

PALESTRAS

MERCHANDISING
PINS

Figura 16 - Evolução do BM desenvolvido, mais recente (em baixo) vs mais antigo (em cima).
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Proposição de Valor (Value
Proposition)

Figura 17- Desenvolvimento de uma proposição de valor para
o projeto FAVA no âmbito da iniciativa Labe Aveiro Region.

No que diz respeito à
construção da Proposição
de Valor {Figura 17} é
necessário ter em conta
algumas boas práticas
como, por exemplo, fazer
uma para cada um dos
diferentes tipos de cliente.

No caso do projeto FAVA existem de forma geral, 4 tipos de clientes
distintos, são eles os alunos que vivem fora de residências, os
alunos que vivem nas residências, os professores e os
técnicos/auxiliares e, caso houvesse necessidade de se ser mais
específico, poderia dissecar-se cada um deles dividindo, por
exemplo, os professores naqueles que vivem em Aveiro e os que
vivem fora ou os alunos por grau académico, pois certamente isso
terá influência na forma como olham para o serviço.
Outra boa prática é haver um distanciamento do serviço fazendo um
shift mental, não tendo medo de se colocar no papel de alguém a
quem o mesmo não interessa, pois o importante é perceber o
motivo pelo qual essa pessoa não se interessaria pelo serviço e o
que é que se poderia alterar no mesmo para passar a incluir essa
pessoa no grupo de clientes, caso a alteração fosse rentável.
As proposições de valor dividem-se em duas partes distintas, mas
que se relacionam, são elas o mapa de valor que é possível observar
do lado esquerdo da Figura 17 onde se descreve os benefícios que
os clientes podem esperar do serviço, do lado direito temos a parte
que diz respeito ao cliente e corresponde àquilo que interessa ao
consumidor.
Cada uma destas partes encontra-se também dividida. Quanto ao
mapa de valor divide-se em 3 em partes, produtos/serviços,
analgésicos (pain relievers) e criador de ganhos (gain creators).
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Produtos e serviços

Figura 18 - Value map: Produtos e
serviços.

Nesta secção colocam-se todos os
produtos e serviços que estão à
disposição do cliente, tal como,
“workshops sobre como fazer um
lanche rápido e saudável” ou “menu
rotativo”.

Fonte: Adaptado de Dalgleish et al.,
(2007, p. 28)

Criador de ganhos

Figura 19 - Value map: Criadores de
ganhos.

Esta secção corresponde a todos os
benefícios que o cliente terá ao pagar
pelo serviço como, por exemplo,
“economizar tempo”, “entrega no
departamento”, “possibilidade de
escolher a quantidade de comida que
deseja”.

Fonte: Adaptado de Dalgleish et al.,
(2007, p. 32)

Analgésicos
Os analgésicos são todas as respostas
que o serviço dá às dores/frustrações
do cliente, tais como, “opção de menu
vegano” ou “encomendas feitas
online”.
Figura 20 - Value map: Analgésicos.
Fonte: Adaptado de Dalgleish
et al., (2007, p. 30)

Na Figura 17 (p. 104), o esquema mais à direita, que corresponde ao
perfil do consumidor divide-se também em 3 secções e são elas, os
ganhos, as frustrações e as suas necessidades/tarefas quotidianas
(customer jobs).
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Frustrações
Tal como está representado na
figura ao lado, as frustrações são
os problemas que os
consumidores têm no dia a dia e
pretendem ver resolvidos como,
por exemplo, “ter de esperar nas
filas”, “não conseguir saber os que
os bares têm à disposição sem me
deslocar lá” ou “as saladas dos
bares trazem muita alface e
poucos legumes”.

Figura 21 - Costumer profile:
Frustrações.
Fonte: Adaptado de Dalgleish et
al., (2007, p. 15)

Ganhos
Na secção ao lado, representada a
preto, estão os benefícios que os
consumidores gostariam de ter,
podem ser benefícios que são
desejados pelos próprios ou que
simplesmente os irão
surpreender, nomeadamente,
“opções mais diversificadas nos
bares”, “poder saber a origem dos
alimentos” ou “possibilidade de
optar por embalagens amigas do
ambiente”.

Figura 22 - Costumer profile: Ganhos.
Fonte: Adaptado de Dalgleish et
al., (2007, p. 13)
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Necessidades/tarefas quotidianas

Figura 23 - Costumer profile: Costumer
Jobs.
Fonte: Adaptado de Dalgleish et
al., (2007, p. 13)

Nesta secção {Figura 23} colocamse as tarefas ou necessidades
quotidianas dos clientes do
serviço, como por exemplo, “ter
boas fotografias nas redes sociais”
ou “ser o mais sustentável
possível” ou ainda “não ter de
abandonar o departamento para
almoçar”.

O objetivo deste exercício foi perceber melhor quais poderiam ser as
necessidades do público alvo e antecipar alguns dos possíveis
contratempos que pudessem vir a existir aquando da
implementação do projeto.
Para que este exercício fosse extremamente bem sucedido, todas as
frustrações na parte do perfil do consumidor teriam de estar ligadas
ou respondidas em algum tipo de “analgésico” do lado do mapa de
valor {Figura 20, p. 105}. Era necessário que os públicos-alvo
ficassem entusiasmados ao olhar a proposta de valor e isso só
acontece quando se juntam importantes tarefas/necessidades
quotidianas, alívio de frustrações extremas e se criam ganhos
essenciais.
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Figura 24 - Pains e Relieves.

A ordem do exercício é ago importante e em primeiro lugar estaria a
escolha do segmento do público alvo para se traçar um perfil {passo
1 da figura 25}, seguidamente, identificar os customer jobs {passo 2
da figura 25}, identificar as frustrações desse segmento escolhido
{passo 3 da figura 25}, identificar os ganhos {passo 4 da figura 25} e,
por fim, priorizar o que se colocou em cada uma das secções {passo
5 da figura 25}, ou seja, ter em conta o quão importante era cada um
dos parâmetros e classificá-los, para que fossem sendo
respondidos com mais ou menos brevidade. Essa classificação
poderia ser feita entre “importante” ou “insignificante” na parte que
corresponde às necessidade e tarefas quotidianas, entre “extrema”
e “moderada” na secção das frustrações e entre “essencial” ou
“interessante ter” na parte que corresponde aos ganhos do cliente
(Dalgleish et al., 2007).

108

Figura 25 - Costumer profile: Ordem de desenvolvimento.
Fonte: Adaptado de Dalgleish et al., (2007, p. 22)

Após ver completa a parte correspondente ao perfil do consumidor
segue-se então para a parte do mapa de valor, onde a sequência se
encontra demonstrada abaixo {Figura 26}.

Figura 26 - Value Map: Ordem de desenvolvimento.
Fonte: Adaptado de Dalgleish et al., (2007, p. 37)

Por fim, caso ainda não se tenha chegado a uma proposta coesa,
repete-se o processo as vezes que forem necessárias {Figura 27}
até se criar uma proposta de valor sólida.

Figura 27 – Design. test, repeat.
Fonte: Adaptado de Dalgleish et al., (2007, p. 62)
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5.7.1.1.

ETAPAS DO SERVIÇO

( II ) ETAPA I
Inscrição na Bolsa de Mérito Social e no FAVA

Quanto a esta primeira etapa, praticamente tudo
ficou inalterado comparativamente com a mesma
etapa do sistema proposto na Fase I à exceção do
trabalho que os colaboradores teriam de fazer.
Os alunos agora teriam que continuar a ir buscar
os produtos a um local a combinar com os
fornecedores, armazenar e tratar da segurança
alimentar dos mesmos.
Nos dias da semana em que o serviço estiver a
operar os alunos terão que confecionar as
refeições, que tenham sido pedidas, seguindo
uma receita pré-estabelecida pelos gerentes e
nutricionistas do projeto.
Terão ainda que tratar da entrega ambulante das
mesmas pelo campus e pelas residências
universitárias.

PROCESSO
Foram contactados mais fornecedores (ver ponto 5.7.2.
“Entrevistas com stakeholders”, p. 132) e o contacto foi
feito de forma mais intimista e profunda (entrevista
presencial ou por telemóvel) para se poder perceber
quais os métodos de produção dos mesmos, quais as
regras que impunham no escoamento dos produtos e
qual seria o interesse num projeto deste tipo.

( II ) ETAPA II
Aquisição de Produtos

Quanto a esta segunda etapa há diferenças
significativas relativamente à mesma etapa da
fase I, nomeadamente, no que respeita à
quantidade de fornecedores disponíveis.
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( II ) ETAPA III
Armazenamento e confeção dos produtos

Relativamente a esta etapa não há nada a acrescentar
comparativamente com a mesma etapa na Fase I projetual, para
além, da necessidade de estabelecimento de uma rota para fazer a
recolha dos alimentos junto dos produtores locais da forma mais
eficiente possível.

( II ) ETAPA IV
Elaboração de um plano nutricional

A diferença que existe entre esta etapa e a mesma etapa do serviço
na Fase I é, essencialmente, no que diz respeito à quantidade de
empresas presentes no fornecimento de alimentos que, nesta fase,
são mais (Prove, Mercado Manuel Firmino e Banca Terra).
Quanto ao plano nutricional, este continuaria a ser criado a par com
os nutricionistas da Universidade de Aveiro, consoante os produtos
da semana.
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( II ) ETAPA V
Encomenda dos produtos/menus

Figura 28 - Representação em contexto real das secções de
escolha de rota da aplicação mobile e website.

Quanto à etapa das encomendas o processo
manteve-se o mesmo que se criou para a Fase
I, ou seja, seriam feitas a partir de uma
plataforma online ou aplicação mobile (ver
ponto 5.7.5. na p. 157 deste documento). Nesse
website e aplicação estariam as informações
básicas do projeto, à vista do público em geral,
mas a possibilidade de encomendar só estava
apta aos utilizadores ligados à Universidade de
Aveiro, visto que o processo de encomenda
estaria barrado por uma página de
login/registo onde os utilizadores teriam de
colocar o número mecanográfico
correspondente e o email da universidade.
As alterações relativamente à fase anterior
residem na atual impossibilidade de
encomendar produtos crus, essa
funcionalidade estaria pensada, mas para
implementar numa fase mais avançada do
projeto e, nesta fase, estaria pensada também
uma nova forma de pagamento, MBWay, mas
só para encomendas onde o valor excedesse
os 5€.

( II ) ETAPA VI
Entrega das encomendas

Uma vez mais, a principal diferença nesta etapa, comparativamente
à mesma etapa da Fase I do projeto, reside na exclusão de qualquer
venda de produtos crus que não fruta. Toda a parte projetual que
refere a entrega de crus (mencionada na Fase I), seria para incluir
no serviço, mas numa fase mais avançada do mesmo.
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( II ) ETAPA VII
Compostagem

No que diz respeito à compostagem dos excessos o processo e o
objetivo da etapa mantêm-se os mesmos da Fase I.

( II ) ETAPA EXTRA
Embalamento

Esta etapa foi acrescentada nesta segunda fase projetual e, apesar
de já estar pensada para a primeira fase, ainda não se tinha
encontrado a empresa ideal para ajudar no processo.
Uma vez que o transporte é ecológico as embalagens não poderiam
ficar de fora, portanto, numa análise feita no território aveirense e
com base numa visita feita à Dublin City University foi possível prever
uma possível solução.
Em Aveiro surgiu um projeto — Healthy Snacks Co. — que no
embalamento dos produtos que vende tem à disposição opções
como o cartão, papel kraft ou plásticos biodegradáveis (o projeto foi
descrito anteriormente com mais pormenor, nos casos de estudo
apresentados).
Na espectativa de perceber qual era o fornecedor efetuou-se um
contacto com as fundadoras do projeto que nos facultaram o
respetivo nome — triecologic. Seria então esta a empresa por trás do
fornecimento das embalagens.
Ainda assim, existia mais um tipo de embalagem que seria
interessante analisar, esse tipo de embalagem foi descoberto numa
ida à DCU, ao abrigo do programa Erasmus +, numa cantina que
servia comida vegetariana e vegana dentro de caixas de cartão e
estas estavam habilitadas para aquele fim, pois existem normas de
segurança alimentar que o impediriam se não o estivessem.
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Felizmente, durante outra entrevista para o projeto, foi possível
encontrar um serviço em Aveiro que possui umas caixas muito
semelhantes em regime take-away, o The Primal House.

5.7.1.2.

MAPA DO SISTEMA

O esquema que é apresentado na {figura 30, p. 115} é o resultado de
uma evolução a nível de complexidade desde o início do
planeamento do projeto {figura 29, p. 114}, envolveu muitas
alterações e foi sendo atualizado em conformidade.
Na construção deste esquema {figura 30} que incorpora todas as
ligações do serviço, houve a preocupação de representar todas as
entidades que estão envolvidas de alguma forma e respetivas
hierarquias, todos os fluxos que fazem sentido para o projeto e as
direções dos mesmos.
Há também o cuidado de assinalar os atos mais importantes
(entrega em bicicleta c/atrelado, cozinhar, criar menu, transporte
através de veículos motorizados) e quais os recursos chave para o
projeto funcionar.

Figura 29 - Esboços iniciais do sistema.
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Figura 30 - Mapa de sistema + fluxos.

LEGENDA
No que diz respeito à legenda ficaram
representados todos os itens considerados
essenciais para a análise do esquema e que
não estavam ainda identificados no próprio
esquema.

Figura 31 – Legenda do esquema VAI À FAVA.

Uma cor para representar cada um dos
diferentes fluxos, sendo que todos têm a
mesma espessura de linha, no entanto, essa
linha fica menos volumosa quando está
relacionada com a hierarquia, visto
ser uma informação secundária e não
essencial para perceber o esquema.
Depois existem as informações importantes e
que são representadas por outros elementos
que chamam a atenção quer seja através de
padrões, cores ou tamanhos. Neste caso,
destacaram-se as entidades/elementos
cruciais ao projeto com um pequeno circulo
amarelo, escolheu-se a forma circular do
logótipo no centro do esquema com um
padrão, para identificar o elemento que
representa o espaço cedido pela universidade
e, por fim, uma mancha colorida a cinza para
identificar qual a área de atuação do serviço
que está sobre a alçada da universidade.
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FLUXO ALIMENTAR

Figura 32 – Ilustração do fluxo alimentar relativo ao sistema “VAI À FAVA”.

Analisando agora o esquema do ponto de vista dos vários fluxos
temos, em primeira instância, o fluxo alimentar, representado a
verde. Fazem parte deste a comunidade académica, os núcleos
académicos, os agricultores locais, as entidades ligadas a
agricultores locais e um negócio nascido na mesma universidade
que o projeto FAVA, Healthy Snack Co.
As interações que compõem esta parcela do sistema são, do lado
direito, o fornecimento dos alimentos através de negócios que
complementem o FAVA, como é o caso do Healthy Snack Co.,
organizações ou agricultores a título pessoal.
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FLUXO DE RECURSOS HUMANOS
No que diz respeito ao fluxo de recursos
humanos, pode observar-se que só existe dentro
da universidade e que envolve apenas os alunos
da BMS e o(s) nutricionista(s). Quanto aos
primeiros para conduzir as bicicletas na
distribuição, para cozinhar e para embalar as
refeições e, no que diz respeito aos segundos,
para ajudar na planificação e elaboração dos
menus.

Figura 33 - Ilustração do fluxo de recursos
humanos relativo ao projeto “VAI À FAVA”.

Como se pode também perceber pelo esquema,
os SASUA tornam-se aqui uma peça essencial
visto que são os braços que movem o projeto,
porém era também esse o intuito do mesmo:
poder ser feito de estudantes para estudantes,
criando uma relação especial e única que
provavelmente não existirá em mais nenhum
campus universitário em Portugal.
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FLUXO DE MATERIAIS

Figura 34 – Ilustração do fluxo de materiais relativo ao projeto “VAI À FAVA”.

O fluxo de materiais é talvez o mais fácil de explicar, sendo que há
poucos elementos materiais a circular no sistema. Os que existem
são, em primeiro lugar, o local cedido pela universidade, local esse
essencial ao projeto, pois será a base da confeção das refeições. As
bicicletas que fazem parte do transporte da comida até aos
departamentos e residências, bem como os respetivos atrelados e
para estas tentar-se-iam conseguir através de um patrocínio de
uma de duas empresas descritas, FJ Bikes ou Órbita.
Também através de patrocínios, junto da Teka e Flama, tentar-se-ia
conseguir mais algum material de cozinha, como liquidificadores,
picadores, frigideiras ou eletrodomésticos que estivessem em falta
(o que à partida não aconteceria, pois foi assegurado de que a
cozinha estaria intacta e pronta a utilizar).
Por último, referir outros dois parâmetros do serviço onde a
necessidade de bens materiais é muita, no embalamento e no
merchandising.
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Quando ao embalamento este seria feito incorporando algumas
soluções da empresa que está representada no esquema {Figura 34}
e que mais à frente é referida novamente e, relativamente, ao
merchandising também seriam necessários um ou mais
fornecedores.

FLUXO DE COMUNICAÇÃO ONLINE

Figura 35 - Ilustração do fluxo de
comunicação online relativo ao projeto “VAI
À FAVA”.

O fluxo de comunicação online corresponde à
comunicação/informação que esta pensada ser feita através de
canais virtuais (website, app, redes sociais, …). Essa comunicação,
como demonstrado no esquema da figura 35, representado acima,
está apenas pensada para o público alvo que é a comunidade
académica, comunicando com esta através do website e aplicação
mobile e vice-versa, pois os alunos também comunicarão com o
serviço, maioritariamente, através destes meios.
A ligação que existe entre os núcleos e os próprios alunos
representa a comunicação entre ambos em torno do projeto, pois
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seria disponibilizada a informação sobre o serviço junto dos núcleos
e estes iriam de alguma forma ajudar na disseminação da
informação pelo campus. Em complemento, o projeto FAVA iria
testar os menus rotativos nos eventos criados pelos núcleos a custo
zero.

FLUXO DE INFORMAÇÃO

Figura 36 - Ilustração do fluxo de
informação relativo ao projeto “VAI À FAVA”.

O fluxo de informação representa as comunicações com as várias
partes envolvidas e estas são sempre recíprocas na direção, pois é
necessário que isso aconteça para que não haja uma boa evolução
do serviço e que essa evolução tenha em consideração inputs de
todos os envolvidos. Um pormenor do sistema que representa bem
isso é, por exemplo, a comunicação com os produtores locais, que
pode ser feita com eles diretamente ou através das entidades que os
representam, sendo que em cada um dos casos se iriam obter
informações distintas.
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FLUXO FINANCEIRO

Figura 37 - Ilustração do fluxo financeiro relativo ao projeto “VAI À FAVA”.

Por último, mas muito importante, o fluxo do dinheiro/financeiro.
Este fluxo precisa de estar equilibrado, pois o número de entradas
de dinheiro tem de ser, no mínimo, ligeiramente superior ao das
saídas, ou seja, o volume de receitas tem de ser superior ao dos
gastos.
Relativamente aos gastos são feitos com a compra dos produtos
alimentares, com o pagamento de uma percentagem de 10% do
lucro à universidade para que nos faculte o espaço no refeitório do
crasto, com as contas de água, eletricidade e gás, o pagamento aos
colaboradores, por intermédio dos SASUA, no valor de 3,45€/hora, a
compra das embalagens para os produtos confecionados, o
merchandising, o alojamento do website e, por fim, os custos
associados à comunicação como impressão em flyers ou posters,
sendo que estes últimos, apesar de serem pequenos têm de ser
também contabilizados.
Nas receitas temos representados os elementos que geram
dinheiro ao projeto, são eles as encomendas vindas da comunidade
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académica através da aplicação mobile e do website, a publicidade
que será embutida no website, a venda do merchandising, os valores
pagos pelos workshops, palestras e por alguns dias de provas, pela
percentagem dos valores cobrados nas vendas de produtos de
outros serviços, como é o caso da Healthy Snacks Co. e, por último,
as visitas guiadas aos espaços agrícolas e serviços parceiros, como
o mencionado anteriormente.
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5.7.1.3.

Figura 38 - User Jorney Map do projeto FAVA.
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USER JOURNEY MAP

5.7.1.4.

ATORES ENVOLVIDOS

Gestão do projeto
Universidade de Aveiro
A Universidade de Aveiro é, obviamente, a chave do projeto/serviço
apresentado, pois é através dela que este se fará ouvir e é também
no seu seio que o projeto nasce e se desenvolve.
Sem a colaboração da universidade, nunca o serviço se poderia
construir da forma que foi pensado, estando também o serviço
dependente do espaço, atualmente desocupado, na cantina do
Crasto, onde seria feita toda a confeção alimentar.

SASUA – Serviços de Ação Social da UA
Os SASUA estão presentes no projeto como sendo uma grande
ajuda a nível financeiro, pois permitem que o serviço, numa fase
inicial, possa usufruir da BMS — Bolsa de Mérito Social, para que os
alunos trabalhem em prol da Universidade.
A BMS foi criada ao abrigo dos SASUA para permitir que os alunos
da universidade pudessem cooperar nas atividades de apoio
desenvolvidas na Universidade de Aveiro em troca de uma
remuneração equivalente a duas vezes o preço de uma senha de
refeição no refeitório universitário, destina-se essencialmente a
estudantes com mais dificuldades financeiras, portanto é uma
forma de apoio que visa promover uma efetiva igualdade de
oportunidades no sucesso académico. Permite ainda que os alunos
que a integrem possam ter diferentes experiências que certamente
valorizarão os seus percursos, quer a nível social quer a nível cívico.
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Colaboradores do projeto
Alunos da Bolsa de Mérito Social
A BMS proporciona aos alunos mais carenciados da Universidade de
Aveiro “a sua participação social em atividades de complemento
curricular de reconhecida relevância social e cívica”.
Assim sendo, e tendo em conta as solicitações efetuadas pelos
diversos serviços e/ou departamentos da UA, as áreas de atividade
que os alunos podem participar são diversas, tais como livrarias,
refeitórios, bares, receção aos alunos, etc. Os alunos os estudantes
que colaboram com a Bolsa de Mérito Social “recebem um subsídio
de €3.75, por hora, ou outro subsídio em espécie (sempre que esta
modalidade se mostre mais adequada a colmatar as necessidades
especificas do respetivo beneficiário).” (SASUA, 2016)
Os alunos podem então fazer parte do projeto FAVA já que este
pertence aos SASUA e envolve inovação social. Qualquer outro aluno
que não pertença à BMS pode inscrever-se junto da FAVA para fazer
parte da equipa, recebendo em troca do seu trabalho, alimentos.

Nutricionista
Nem sempre é óbvia a necessidade de um nutricionista, porém,
neste caso em concreto o serviço necessita da credibilidade de
alguém com conhecimentos de nutrição e seria com base nessa
mesma necessidade que um nutricionista iria trabalhar
mensalmente com o “VAI À FAVA” para que todas as refeições e
produtos confecionados pudessem servir o propósito de uma
alimentação cuidada e nutritiva.
Este nutricionista poderia estar ou não afeto à universidade,
dependendo do que fosse mais rentável economicamente, sempre
tendo em conta, o não comprometimento da qualidade.
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Fornecedores
Prove
A Prove nasceu pelas mãos da ADREPES (Associação para o
Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal);
O nome Prove surge da junção de duas palavras, que fazem inclusive
parte da missão do próprio projeto — Promover e Vender. O projeto
consiste num serviço de escoamento de produtos locais que
fomenta as relações de proximidade entre quem produz e quem
consome, estabelece circuitos curtos de comercialização entre os
pequenos produtores agrícolas e os consumidores, com recurso às
TIC.
Este serviço proporciona ao consumidor a possibilidade de
experimentar um conjunto de vários produtos hortícolas, através da
aquisição de cabazes de frutas e legumes selecionados e de elevada
qualidade.
A Prove entra no serviço “VAI À FAVA” como um elo de ligação entre
o serviço e os produtores locais, visto ter já em carteira uma parcela
de produtores locais e uma grande diversidade de produtos à
disposição.

Produtores Locais
Os produtores locais associados ao serviço serão vários e
representarão várias entidades e poderão, inclusive, ser
independentes. As entidades pensadas até ao fecho deste
documento para fazerem parte integrante do serviço foram o
Mercado Manuel Firmino, o Mercado de Santiago e a Prove, pela
proximidade ao mesmo.
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Healthy Snacks Co.
A Healthy Snacks Co., como já foi também mencionado nos casos de
estudo, faz o fornecimento de snacks saudáveis e artesanais.
Entraria no projeto como sendo um fornecedor desse tipo de
produtos que integram e complementam na totalidade os valores do
FAVA, porém poderiam entrar também como parceiros, onde
usariam o nosso serviço como mais um expositor do produto
deles e onde nós iríamos retirar uma comissão por cada
venda feita.

Mercados municipais
Os mercados municipais, como é o caso do Manuel
Firmino e o do Santiago, em Aveiro, estariam ligados ao
projeto com o intuito de fornecerem produtos frescos de
produtores locais, ou podiam simplesmente ser locais onde
se fazia o recrutamento de comerciantes de produtores locais
ou mesmo de produtores locais no caso de se querer eliminar
intermediários.

triecologic
Sabendo de antemão que existirá a necessidade de embalar a
comida vendida do serviço “VAI À FAVA” decidiu-se que triecologic
poderia ser a empresa fornecedora, faz parte de uma empresa
maior, a triponto, ltd.. Esta última, com o objetivo de acelerar a
transição do mercado português para uma economia mais
sustentável, criou a triecologic, fazendo a distribuição em Portugal
dos melhores produtos ecológicos no mercado. Dedica-se então à
“oferta de embalagens ecológicas para diferentes setores de
mercado, tais como: restauração, hotelaria, empresas de catering,
eventos, festivais, escolas, supermercados, indústria e agricultura”
(triponto, n.d.).

128

Empresa de merchandising
O serviço “VAI À FAVA” tem, como uma das suas receitas, a venda de
produtos de merchandising {Figura 52} logo terá de,
obrigatoriamente ter uma empresa que faça o fornecimento desses
produtos, tais como bonés, canecas, camisolas, t-shirts, hoodies,
garrafas de alumínio, pins, autocolantes, emblemas para os trajes
académicos, entre outros.
A empresa não foi ainda escolhida, porém já existem duas anotadas,
são elas a Kopystation e a Maudlin Merchandise ambas as empresas
da cidade de Aveiro.

Clientes
Comunidade académica
A comunidade académica compreende cada individuo da
Universidade de Aveiro, sejam eles professores, auxiliares ou alunos
e serão o público alvo do serviço.
A particularidade é a diferença de idades entre os vários elementos
da comunidade, porém a comunicação do serviço dará primazia aos
alunos, não descurando dos professores e auxiliares e claramente
que sofrerá ajustes consoante a própria evolução do serviço.

Possíveis parceiros
AAUAV - Associação Académica de Estudantes da UA
A AAUAV é a estrutura representativa de todos os estudantes da
Universidade de Aveiro, com sede na “Casa do Estudante”, que se
situa no campus Universitário de Santiago, Agra do Crasto, em
Aveiro.
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É através da AAUAV que o serviço “VAI À FAVA” pretende estar mais
próximo dos estudantes, dando apoio nas iniciativas que visem os
mesmos princípios seguidos pelo serviço e onde, portanto, faça
sentido a presença do mesmo.
Uma boa relação com a AAUAV também permitirá ao “VAI À FAVA”
estar perto dos vários núcleos de estudantes, nomeadamente, o
Núcleo de Sustentabilidade que, segundo a atual vice-reitora da
universidade, se encontra novamente ativo.

Flama
Com sede em Oliveira de Azeméis, Norte de Portugal, a Flama
apresenta-se como sendo especialista em pequenos
eletrodomésticos, tendo também recentemente alargado o leque
aos grandes eletrodomésticos (flama.pt, n.d.).
Entrariam no serviço como parceiros, fornecendo um kit inicial de
pequenos eletrodomésticos e um trem de cozinha, fazer-se-ia um
acordo onde estaria explicito que em toda a comunicação do a
empresa apareceria como parceira.

Teka
A Teka tem mais de 100 milhões de clientes em 35 países distintos e
23 fábricas a operar.
Tem um sede em Ílhavo e à semelhança da Flama e para além de
outros produtos, produz eletrodomésticos para cozinha. Ou seja,
poderia ser também uma eventual empresa parceira segundo as
mesmas condições que a primeira.
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FJ Bikes/Fritz Jou Manufacturing
Esta empresa é a maior fabricante asiática de bicicletas com o
nome de Fritz Jou Manufacturing e tem neste momento uma
empresa em Águeda e tem como objetivo abastecer, de forma mais
célere e próxima, o mercado europeu.
Poderia, efetivamente, ser uma boa parceira do projeto dada a
dimensão e dado que um dos motivos que levou a empresa a alojarse em Portugal foi o facto de Águeda pretender afirmar-se como o
principal polo de desenvolvimento da fileira da bicicleta e contar já
com diversas empresas ligadas à indústria, designadamente
fabricantes de componentes e montadores de bicicletas, apoiados
pela Universidade de Aveiro.
Portanto, e mantendo as condições das empresas apresentadas
anteriormente, seria de esperar um fornecimento de 4 bicicletas e
respetivos atrelados para a distribuição das encomendas.

Órbita
Com uma bicicleta com o nome da cidade na qual o projeto pretende
ser implementado seria de esperar que fosse incluída no mesmo.
A Órbita, uma empresa ícone na produção de bicicletas em Portugal,
com sede em Águeda, seria uma boa opção para parceria no que
respeita ao fornecimento das bicicletas, dentro dos termos já
referidos nas empresas anteriores.
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5.7.2. ENTREVISTAS COM
STAKEHOLDERS
Com o projeto bem delineado, foi possível
começar a perceber quais eram as peças
que realmente encaixavam e para que isso
fosse previsto com alguma antecedência
fizeram-se várias entrevistas aos atores
escolhidos inicialmente, através dos mais
variados métodos. Foram realizadas
algumas entrevistas presenciais, outras
por telefone e outras escritas (através de
emails ou redes sociais), isto porque nem
todas as pessoas têm disponibilidade e
horários compatíveis e, com as tecnologias
a que se tem acesso atualmente,
consegue-se facilitar esse processo,
colocando também os entrevistados mais à
vontade para responder.
As entrevistas são importantes porque
nem sempre o que está online corresponde
à realidade e, tal como foi possível
comprovar em vários aspetos, muitas das
coisas que estão presentes online
encontram-se desatualizadas.

Dica
Uma mais valia, no que às
entrevistas diz respeito, é a
preparação prévia, que envolve não
só a preparação das questões e
temas que se vão abordar aquando
da entrevistas, como também uma
pesquisa profunda sobre essas
mesmas entidades ou pessoas,
pesquisa essa que possivelmente
desbloqueará algumas portas no
decorrer das entrevistas.

As questões devem ser colocadas
sempre com o intuito de obter
alguma informação pertinente para
o projeto e não podem fugir muito
do contexto, exceto numa fase
inicial quando é preciso deixar o
entrevistado mais à vontade para
responder.
É necessário também articular
bem as questões e saber
improvisar quando é preciso, pois
nem sempre se consegue seguir à
risca o que se planeou.
Algo que é necessário nas
entrevistas é solicitar a permissão
da pessoa em questão para que se
possa usar o nome dela associada
à entrevista em causa, seja esta
escrita, filmada ou gravada.

Prove/Carla Castro
Na entrevista com a Sr.ª Carla Castro, agricultora e responsável
pelo contacto com o núcleo da PROVE em Aveiro e Albergaria-aVelha, foi possível obter informações importantes para o projeto e
para outros possíveis projetos que possam advir deste.
A Sr.ª Carla teve de ser contactada via telemóvel, pois raramente
respondeu aos emails enviados e quando respondia, remetia para o
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número de telemóvel. Após toda a insistência comedida foi possível
contactá-la e conversar um pouco.
Os núcleos aos quais pertence são o de Aveiro e Albergaria-a-Velha
e ambos os núcleos são suportados pelas mesmas pessoas, para
além da Carla estão afiliados o João Silva e a Maria do Céu.
Os três elementos têm produções independentes e todas elas são
de agricultura intensiva e sazonal e cerca de 90% do cultivo é feito
ao ar livre.
A venda, atualmente, é feita através de cabazes de dois tamanhos,
em que os produtos são apanhados ou no próprio dia ou de véspera,
portanto, mais frescos é impossível. O cabaz mais pequeno (5 a 6
Kg) tem um valor de 7,5€ e o maior (7 a 9 Kg) de 9,5€ e as entregas,
que no passado eram feitas ao domicilio e que deixaram de o ser
para não pôr em causa a viabilidade financeira do projeto, são agora
feitas nas instalações da Bosch, em Cacia todas as terças-feiras das
17h30 às 18h30 e no Centro Coordenador de Transportes de
Albergaria-a-Velha todas as sextas-feiras, das 17h às 19h.
Apesar de não ser um tipo de agricultura de massas conseguem ter
uma grande diversidade dentro da sazonalidade, por exemplo, à
data da entrevista a Sr.ª Carla disse ter à disposição para os
cabazes desse mesmo dia cogumelos, coentros, salsa, agrião,
nabos, abóbora, nozes, nabiças, brócolos, rúcula, maçã, alface,
feijão seco de vários tipos, kiwi, beterraba, diospiros, avelã, laranja,
limão e pêras. Dentro destes alimentos os clientes podem dizer até
5 que não queiram receber e estes serão substituídos por outros de
igual valor.
As produções não são certificadas biologicamente, pelo que não
podem publicitar alimentos biológicos, no entanto, garantiu que só
utiliza produtos químicos quando existem grandes pragas e que,
quando usa adubo, este é de origem orgânica.
Não há contratos estabelecidos, os utilizadores do serviço
preenchem uma folha de inscrição e a partir desse momento
poderão fazer a recolha ou semana a semana ou de 15 em 15 dias,
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sendo que neste último caso, terão de avisar com antecedência de 2
dias via sms que não pretendem recolher o cabaz na segunda
semana, para que os produtores estejam a contar e não retirem
produtos a mais do campo para os cabazes, correndo o risco destes
terem de ser vendidos a um preço inferior ou reencaminhados para
instituições.
Quanto a esta última parte, os excedentes, estes são por norma
divididos em duas categorias, aqueles que são chamados de “feios”
por terem uma aparência fora do vulgar e aqueles que
simplesmente sobraram por não haver procura.
No primeiro caso, estes são reencaminhados a custo zero para uma
instituição de solidariedade como a Florinhas do Vouga e no
segundo caso, são enviados para alguns mercados mais pequenos
para revenda e aí a venda é feita a peso e a um preço mais baixo.
Já tiveram parcerias com alguns pequenos restaurantes, mas neste
momento não têm nenhuma, porém, há efetivamente esse interesse
da parte da PROVE numa parceria com um serviço como o “VAI À
FAVA”, bem como em encontrar mais locais que se disponibilizem
para fazer a distribuição dos cabazes. A produtora confessou que à 5
anos atrás, no inicio do projeto nestes dois núcleos, houve uma
tentativa falhada de ter como locais de distribuição a Universidade
de Aveiro ou um local cedido pela Câmara Municipal, desde essa
altura não voltaram a tentar.
Por último e para concluir, não só esta produtora mostrou interesse
em colaborar com o projeto, como referiu que os seus colegas
estariam dispostos a fazer o mesmo, tal como muitos outros
produtores de pequena escala da sua aldeia com os quais nos
colocaria em contacto, caso o projeto seguisse em frente. Disse
ainda que, na eventualidade de o projeto incluir demonstrações de
receitas ou workshops com dicas de cultivo, ela estaria ao dispor.
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Hortovouga › Banca Terra/Márcio Carvalho
A entrevista com Márcio Carvalho, uma das duas pessoas que está
na frente da empresa Banca Terra, foi bastante proveitosa e uma
clara vitória para o projeto. Antes de se adiantar algo sobre a
mesma, convém explicar que a Banca Terra e a Hortovouga
pertencem ao mesmo grupo, simplesmente a primeira surge como
uma versão premium da Hortovouga, tal como Márcio Carvalho
explicou na entrevista, “é para a Banca Terra que vão os melhores
produtos cultivados na Hortovouga”.
Márcio divide a empresa com a sua esposa Patrícia, ele, para além
do campo trata de toda a comunicação e da questão financeira, visto
ter um passado (8 anos) ligado ao setor bancário e a sua esposa é
quem faz a ligação da empresa com todos os clientes, é ela que
gere o negócio no terreno e todas as encomendas.
Para além de marido e mulher trabalham, efetivamente, mais cerca
de 12 pessoas na empresa e depois existem algumas que se
associam por amizade e confiança, ou seja, outros produtores locais
pelos quais Márcio dá a cara, como é o caso do seu primo, o maior
produtor de batatas da zona de Aveiro.
A Banca Terra trabalha todos os dias para levar o que a terra tem de
melhor aos seus clientes e defende uma cultura de proximidade. A
confiança é tanta que Márcio garantiu ter a chave de casa de alguns
clientes, aos quais faz a entrega diretamente, relembrando um
pouco os tempos antigos quando o leite era deixado à porta das
pessoas ou como ainda hoje se faz em algumas regiões com o pão.
O tipo de produção praticada é integrada, que segundo o
entrevistado, consiste numa produção em tudo igual à biológica à
exceção de dois pormenores que a nível de certificação fazem toda a
diferença, o primeiro é, por exemplo, a distância entre as zonas de
cultivo que não é respeitada (segundo as normas biológicas) e o
segundo tem que ver com o uso de químicos, que neste caso é feito
em casos extremos de pragas, o que também não seria permitido
caso a produção fosse biológica, pois nessa não estão contemplados
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esses mesmos químicos. Ou seja, existe uma prática agrícola
sustentável (uso de armadilhas cromotrópicas, zircon, adubos
orgânicos, …), na medida em que são feitos todos os possíveis para
evitar o uso de químicos e, quando usados são respeitadas todas as
regras de segurança. Porém, segundo Márcio, existem neste
momento 7 hectares em fase de transição para uma produção
biológica o que levantou um possível motivo pelo qual há muitos
produtores que desistem da ideia de certificação biológica, pois são
necessários 3 anos de transição e durante esses 3 anos não existe
faturação o que para pequenos produtores será completamente
inviável financeiramente.
Houve a confirmação de algumas informações que foram possíveis
recolher na Conferência da Agrobio (+BIO) , de que existe uma
lacuna grande em Portugal na produção de produtos extremamente
valorizados na gastronomia portuguesa, como a batata e a cebola e,
posteriormente, há a necessidade de importação de Espanha e de
outros países europeus. Mesmo os poucos produtores que ainda
subsistem a nível nacional sentem a grande pressão do mercado
exterior e são realmente pressionados para baixar os preços,
ficando com margens cada vez menores, o que eventualmente os
fará desistir um dia.
Quanto ao serviço da Banca Terra, as encomendas podem ser feitas
via email, facebook ou website e os cabazes podem ser
personalizados pelo consumidor. Os produtos são colhidos de
véspera ou de manhã até às 9 horas, à semelhança do que acontece
na PROVE, mas são entregues em mão ao consumidor ou recolhidos
pelos próprios nas instalações da Banca Terra, acabando por poder
visitar as instalações e tendo também por isso, um desconto na
venda.
São distribuídos em algumas rotas definidas Aveiro, Águeda, Ílhavo,
Oliveira do Bairro, Oliveirinha, Oiã, quer a individuais quer a
entidades, como a WIT Software ou Águas da Região de Aveiro
(AGRA), o que também foi de certo modo uma surpresa, perceber
que há uma crescente preocupação e responsabilidade das
empresas perante a alimentação dos colaboradores. Existem

136

determinados dias em que os cabazes são distribuídos numa rota e
variam os dias de rota para rota. Caso haja um pedido para entrega
num dia diferente existe o acréscimo do valor da deslocação, isto
porque a empresa junta o máximo de pedidos possível, dentro das
áreas em que atua, e num dia percorre todas essas casas e
empresas para fazer a distribuição (cerca de 50 Km) não cobrando
os custos de entrega.
Há uma flexibilidade da parte da Banca Terra em se adaptar aos
pedidos em locais diferentes, desde que estes não fujam muito da
rota original e há também uma grande flexibilidade a nível de
pagamento, visto que há muitos clientes que pagam uma semana
após os produtos serem entregues e há compreensão da parte da
Banca Terra com pagamentos mais tardios desde que bem
justificados.
De forma sazonal existe uma variedade de 25 a 30 produtos em que
5 a 10 pertencem a produtores associados. Destes produtos quase
que não há desperdícios e os que existem são distribuídos pelos
colaboradores e consumidos, tal como Márcio refere, relativamente
à fruta, “temos sumos naturais todos os dias lá em casa”.
Quando questionado sobre a existência de uma relação comercial
com algumas entidades o entrevistado disse que numa fase inicial, a
Banca Terra não tinha como objetivo trabalhar com o setor da
restauração, uma vez que inicialmente, aquando da sua fundação,
havia uma grande preocupação com o preço dos produtos, sem se
considerar a qualidade dos mesmos, ou seja, os produtos mais
baratos sobrepunham-se sempre aos de melhor qualidade.
Márcio, durante esta entrevista, deixou claro que isto tem vindo a
mudar e que neste momento são abordados por vários restaurantes
para que sejam fornecedores e viram-se obrigados a mudar
ligeiramente o sistema para poder dar resposta ao setor.
A curiosidade por trás disto é que, para além de fornecerem os
restaurantes La Mamaroma, o Gatopardo, o Vegiefrut e o The Primal
House fornecem também o supra mencionado daTerra que abriu
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recentemente em Aveiro. Ou seja, sem existir conhecimento sobre
isso foram feitas ligações no projeto que, na verdade, já existiam
noutros contextos.
Por último, no que diz respeito aos preços praticados, estes são
disponibilizados numa lista que é enviada ao consumidor através de
qualquer ponto de contacto (facebook, email ou website) e são
ajustados quando as quantidades pedidas assim o justificam.

Câmara Municipal de Aveiro/André Céster
Houve a necessidade de se efetuar uma reunião com o André
Céster, responsável pelo gabinete de Desenvolvimento Económico e
Empreendedorismo da região de Aveiro, visto ser a mesma pessoa
que está responsável pela restruturação dos mercados da cidade
(Manuel Firmino e do Santiago).
A reunião teve como finalidade tentar perceber como funcionam os
mercados da cidade e até que ponto poderia ser um começo para
estabelecer o contacto com alguns produtores locais, pois a ideia
que passa para fora é que os produtos lá vendidos são de produção
local, o que pelo que se pôde perceber é uma meia verdade, pois há
duas pequenas nuances. A primeira é, na maioria dos casos, não
serem de facto os produtores locais a venderem os próprios
produtos, mas sim comerciantes que após irem ao mercado
abastecedor de Coimbra e Aveiro, os levam e vendem pelo preço
que acharem conveniente e a segunda nuance tem que ver com o
facto de os produtos vendidos no mercado não terem
obrigatoriamente de ser de produções locais e os biológicos são
uma pequena minoria.
Pelo que o entrevistado pôde adiantar existem três empresas
biológicas certificadas a funcionar no Mercado Manuel Firmino, são
elas o Tesouro dos Bosques, Lda. representada pela D.ª Rosa
Domingues, a Vertente dos Sabores, Lda. representada pela D.ª Mara
Soares e a Maria Augusta Moreira Marques representada pela
própria.
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A entrevista permitiu também perceber que é uma associação —
ASSOMAVE (Associação dos Operadores do Mercado Abastecedor de
Aveiro) — que está a gerir o mercado abastecedor de Aveiro e,
portanto, caso avance é com eles que deveremos falar em primeira
instância.
Quanto à disponibilidade deste departamento da CMA é total, para
dar apoio no que for necessário, nomeadamente facilitar o contacto
direto com algumas bancas e disseminar algum tipo de informação
que seja importante no seio dos produtores e vendedores agrícolas.

EFTA/Manuel Torrão
A EFTA – Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro é
um estabelecimento privado de ensino secundário, resultante da
iniciativa de promotores locais, individuais e coletivos, constituída
por capitais privados (maioritariamente) e públicos.
Tem como objeto social a prestação de serviços de formação
profissional, ensino e consultoria na área do turismo e da hotelaria,
tendo como missão promover uma qualificação escolar e
profissional de excelência, valorizando a honestidade, rigor,
transparência e a sustentabilidade.
A EFTA foi contactada via email com o intuito de esta disponibilizar
os seus maiores recursos, os alunos, para que estes pudessem
aprender, criar e confecionar as refeições a serem entregues no
serviço “VAI À FAVA”.
Porém, o diretor da escola, Dr.º Manuel Torrão, após parabenizar
pelo trabalho desenvolvido e pela “fantástica iniciativa, na inovação e
criação de um projeto, onde o foco máximo é uma alimentação
saudável e a introdução de bons hábitos alimentares perante a
comunidade”, responde ao que foi solicitado. No momento em que a
entrevista foi realizada a EFTA não tinha alunos em estágio e o
mesmo também não lhe parecia uma opção viável, pois “não ia
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existir um tutor que se responsabilizasse técnica e
pedagogicamente pelos formandos”.
A solução apresentada, apesar de ter sido colocada de parte, pelo
menos para já, passava por consultar alguns alunos que tivessem
terminado o curso recentemente e questioná-los sobre uma
eventual integração no projeto.

5.7.3. CRIAÇÃO DA IDENTIDADE
“Design is the silent
ambassador of your brand”

(Paul Rand cited in Karakoc, 2016)

O papel do design na criação de uma marca
Tal como já foi referido anteriormente, o design é uma excelente
ferramenta para intervir no desenho de um sistema, no que diz
respeito a várias camadas e uma delas é a identidade.
Posto isto, resta apresentar os elementos que servem de
diferenciadores num mundo onde o nosso campo de visão está
inundado com marcas e é preciso aumentar o valor financeiro e
percebido pelo cliente (Sousa & Luz, 2015).
Um serviço quando criado precisa de transparecer coesão na forma
como comunica e na forma como se apresenta, nomeadamente,
fazendo uso dos vários suportes existentes, sejam estes virtuais ou
palpáveis.
Em seguida, enumerar-se-ão alguns dos suportes que podem ser
trabalhados pela disciplina do design, como é o caso do próprio
mapa de serviço.
É necessária a criação da identidade, representada de forma
imaterial por uma logomarca que se estende quer para meios
virtuais como a plataforma web e aplicação mobile, quer
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materialmente, através de transportes (bicicletas, carros,
carrinhas,…), cartazes, mupis, flyers, cartões de visita, cupões,
autocolantes, imanes, receitas, kits, camisolas, pins, embalagens,
fardas, entre outros.

Conceito
Pretende-se que a imagem do sistema seja uma imagem
visualmente apelativa, comercial e que desperte, maioritariamente,
os jovens. No entanto, e contrastando com a maioria das marcas
que se centram na alimentação saudável, retirou-se a cor e a marca
passa assim uma ideia de neutralidade, deixando que a cor dos
alimentos sobressaia. Para além disso e, uma vez que o projeto
tenciona criar uma linha de merchandising, a neutralidade da marca
pode ser um ponto a favor, pois devem existir poucas pessoas que
gostem de andar com uma marca alimentar ao peito, a menos que
esta tenha um grande valor associado ou uma mensagem
subliminar ou mesmo explicita, como é o caso — “VAI À FAVA!”.
Fava ou feijão-fava é a denominação de um ou mais espécies de
plantas da família das Fabaceae. A atribuição deste nome ao projeto
deu-se pela presença de diversas expressões recorrentes na língua
portuguesa associada a esta leguminosa. Entre as quais se destaca
— “Vai à fava!” — para integrar o projeto.
O mesmo não começou com esta tipologia, pois na primeira versão
do projeto, o nome que tinha sido definido era somente “Fava —
PRODUTOS COM BOAS PRÁTICAS DE CULTIVO”, mas com a
segunda versão do projeto e sendo esta a mais completa, o nome
ficou “VAI À FAVA”.
Numa primeira fase o projeto VAI À FAVA quer incentivar a ida dos
estudantes ao encontro de uma alimentação mais saudável.
Mandado o estudante ir de forma literal ao projeto FAVA, ou seja
digerindo-se a serviço criado e interagindo com o mesmo.
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Numa segunda fase quer mandar à fava o que não é saudável, numa
abordagem metafórica da expressão e mais conhecida da população
em geral, mandar para longe todos os hábitos de uma alimentação
menos saudável muito presente atualmente no seio das
comunidades académicas.

Processo da escolha de nome
Durante a decisão do nome para o
projeto, que durou uma semana, houve
reuniões ocasionais do grupo para se
fazer o registo e afunilar o grande leque
de propostas para se chegar a um
consenso final.

Dica
Num futuro projeto ou caso
houvesse oportunidade de
voltar atrás na elaboração
identitária deste, ter-se-ia
usado um website —
https://namechk.com — que
facilita o processo de pesquisa
em termos de disponibilidade
do nome nas várias redes
sociais existentes assim como
nos vários domínios para
websites, o único domínio que
tem de se continuar a
pesquisar de forma manual é
o “.pt”.

Aquando da decisão não houve uma
preocupação com o que poderia vir a
seguir, como redes sociais, website,
aplicação mobile, entre outras e acabou
por se perceber que já existem algumas
destas aplicações a usar o nome
“vaiafava” como, por exemplo, este website “https://vaiafava.pt” que
corresponde ao facebook com a tag “@vaiafava” e ao instagram
“vaiafava” e que tem efetivamente as mesmas preocupações que o
serviço apresentado nesta dissertação, porém, numa dimensão
diferente e com uma concretização também ela diferente.
Na rede social facebook existe ainda outra página com esse nome
mas com uma tag diferente “@vaiafavapontedabarca”
(https://www.facebook.com/vaiafavapontedabarca) e que tem um
instagram com o nome “vai.a.fava”, uma vez mais as preocupações
são semelhantes, porém, a finalidade do serviço apresentado é
diferente, bem como a forma de comunicarem.
O que isto significa em termos práticos para o projeto é que como
estas nomenclaturas já foram utilizadas por outros negócios,
quando se criaram as páginas das redes sociais, foi necessário o
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uso de nomes alternativos, como por exemplo, na página de
facebook e na de instagram do projeto as tags utilizadas foram
“@projetoFAVA” sendo que depois o nome da página que lhe está
atribuído é “VAI À FAVA”, como demonstrado pelas figuras abaixo.

Figura 39 – Printscreen retirado da página de facebook do “VAI À FAVA”.

Figura 40 – Printscreen retirado da página de instagram do “VAI À FAVA”.

Levantamento dos logótipos
No que diz respeito à forma foi um processo demorado e
começou pelo levantamento de 95 logótipos que estavam
associados a algum tipo de negócio ou organização
alimentar, mesmo alguns que tivessem um nome
semelhante, como está demonstrado na figura 41.
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Figura 41 – Alguns dos logótipos recolhidos durante o estudo do logótipo do “VAI À FAVA”.

Categorização dos logótipos recolhidos
Após a recolha dos logótipos foram definidos 38 parâmetros que se
inserem dentro de 4 categorias, aspeto geral do logótipo, símbolo,
tipografia usada e cor.
Aspeto geral: fresco, disruptivo, orgânico, neutro
Símbolo: localização, aspeto manual, parte da tipografia,
elemento humano, alimento, folhas, outro
Tipografia: tipo de caixa, alinhamento, estilo, neutra, “cru”,
c/adereço, cria forma, encaixotada, expressão
Cor: uma cor, duas cores, três cores, verde
Após a criação dos parâmetros procedeu-se à respetiva
classificação dos 95 logótipos, como se demonstra em baixo {figura
42}.
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Figura 42 – Classificação dos logótipos recolhidos.

Conclusão do levantamento e categorização
De acordo com tudo o que se pôde apurar no levantamento e análise
feita, os logótipos que dizem respeito a projetos ou entidades
alimentares têm uma grande tendência a nível tipográfico para não
conter serifas e para que a mesma esteja centrada. Por norma, não
é costume usar-se muitas variações de pesos tipográficos e muito
menos alinhamentos à direita, isto talvez se deva ao facto de,
segundo as boas práticas de design, o alinhamento se fazer à
esquerda.
Existe alguma neutralidade no aspeto final dos logótipos, sem uma
razão aparente e no que concerne à parte do símbolo não é comum
usar-se elementos humanos.
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Quanto às cores, por norma e tendo em conta os dados recolhidos, o
uso de uma cor apenas é o mais vulgar.

Esboços
Seguidamente, partiu-se para a elaboração de alguns esboços
{Figura 43}, tendo em conta a informação recolhida e foi-se fazendo
uma seleção dos que mais se enquadravam com o serviço que se
estava a propor.
A primeira abordagem a nível imagético cingiu-se na organicidade
conseguida pela escrita e pelo desenho livre, evoluindo
posteriormente para algo menos orgânico e mais comercial e
neutro, algo que fosse mais de encontro ao local onde o serviço
atua, no meio de estudantes, trazendo a irreverência destes para o
desenho do logótipo.

Figura 43 – Esboços iniciais do logotipo.
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Assim que se percebeu qual é que
poderia ser um bom candidato a
representar o serviço VAI À FAVA,
partiu-se para uma análise e
intervenção estética ao mesmo
{Figura 44}.

Figura 44 – Evolução do logótipo em termos técnicos.

Figura 45 – Versão final do logotipo VAI À
FAVA.

Assim que se obteve a versão final
{Figura 45}, foi preciso colocá-la à prova
questionando pessoas da área do design
de marcas, colocar o logótipo a ser
criticado por pessoas que não são da
área e, por último, testá-lo em
contextos reais.

Cor
Durante todo o processo de criação da
identidade nunca se testou nenhuma
cor, desenhou-se sempre a partir do
preto e usando o contraste como meio
diferenciador. Foi por isso que acabou
por se limitar a versão final do logótipo
à cor preta, havendo aqui a
versatilidade de se poder usar duas
versões: positivo e negativo {Figura 46}.

Figura 46 – Versão positiva e negativa do logótipo.
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Versões
O logótipo criado poderá vir a ter de se desintegrar quando usado
para passar determinada mensagem, ou para fazer parte de um
padrão e para que isso possa acontecer de forma controlada, foi
necessário estabelecer regras de uso para cada uma das versões,
sendo que a principal é a apresentada na Figura 45.

Quando se coloca o logótipo dentro de
um círculo por algum motivo, este deverá
tomar a forma apresentada na Figura 47.

Figura 47 – Versão do logótipo para
quando este se insere num círculo.

Desenvolveu-se também uma versão
reduzida do logótipo com base num dos
elementos que o constitui, a haste
superior da letra “I” que também é o
assento da letra “A” {Figura 48}, uma vez
que, existem formatos extremamente
pequenos onde o logótipo na sua versão
principal não funciona (menos de 5 mm
de largura) como, por exemplo, na Figura
49.

Figura 48 – Versão reduzida do logótipo e
dimensão mínima para o uso da versão
original.

Figura 49 – Printscreen de um exemplo da utilização da
versão reduzida do logótipo.
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Escolha tipográfica
O logótipo tem uma presença forte da tipografia, uma vez que, é a
própria tipografia que representa o nome do serviço — “VAI À FAVA”.
Na escolha da tipográfica pesam muitas variáveis, entre elas, a
diversidade de pesos existente, se é ou não serifada, se tem acentos,
se tem versões condensadas ou expandidas, mas neste caso em
concreto, o que mais pesou foi o facto de a família tipográfica
escolhida ter vários pesos, incluindo a versão condensada, ter boa
legibilidade, ter aspeto neutro e livre de adereços e ser não serifada.
Apresenta-se então na imagem abaixo {Figura 50} a família
tipográfica escolhida — Akzidenz Grotesk — que apesar ter sido
simplesmente a base do logótipo, pois precisou de ajustes para
originar o resultado final, irá acompanhar o projeto até ao término
do mesmo.

Figura 50 – Família tipográfica escolhida para o serviço “VAI À FAVA”.
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Do logótipo à marca
Uma marca não nasce só porque existe um logótipo criado, é
necessário haver uma integração do mesmo nos princípios que o
serviço defende para haver sintonia e para se perceber a existência
da marca. E para que isso seja possível existe uma ferramenta
essencial, a comunicação, pois é ela que vai dar a entoação ao
logótipo.

5.7.4. COMUNICAÇÃO
“A brand is a person’s gut feeling about a
product, service or company. You can’t control
the process, but you can influence it.”
Marty Neumeter, The Brand Gap

De forma a criar uma coerência com a identidade apresentada
anteriormente e com os princípios que o serviço defende, segue-se
a apresentação de um conjunto de ideias para a comunicação que
têm como objetivo potenciar o sistema, principalmente a parte que
respeita à venda dos menus.

Conceito
A ideia principal que se quer comunicar com o projeto, é a de que
este tem uma alimentação diferenciada, nutritiva e que as práticas
por trás desta são sustentáveis.
Quer-se também comunicar a ligação com os produtores locais,
fazendo um apelo à comunidade para que os apoie e mostrar que o
serviço VAI À FAVA se distingue dos demais pela eficácia, pela
proximidade e possibilidade de encomendar os produtos online,
deixando claro que tudo é feito pela comunidade académica para a
comunidade académica.
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“Tom de voz”/Brandvoice
Por norma, quando nos dirigimos a uma determinada
entidade/marca estamos à espera de um tipo de atendimento
específico, de uma personalidade. A título de exemplificar o que foi
dito anteriormente apresentam-se aqui dois cenários.
O primeiro é quando alguém pensa numa loja Nespresso, fotos
muito cuidadas esteticamente, quando se entra estar-se-á à espera
de ser atendido por alguém que mostre simpatia, profissionalismo e
elegância, onde os lojistas andem de fato.
E o segundo cenário é, por exemplo, quando alguém se dirige a uma
H&M, com fotos a apelar à diversidade, onde não se espera que o
atendimento seja tão profissional, onde se espera que as lojistas
mostrem a diferenciação cultural e se vistam de formas diferentes e
onde a simpatia é vista como algo favorável, mas não necessário.
Porém, se inverte-se-mos os papeis, ao entrar-mos em cada uma
das lojas, iríamos sentir que algo soava mal e é isso que o
brandvoice é, a personalidade que as marcas fazem com que
associemos a cada uma delas.
No caso do serviço VAI À FAVA, incorporado no projeto FAVA, o tom
de voz é irreverente, provocador, no bom sentido da palavra. É
fresco, sociável, autêntico, saudável e jovem (energético).

Cartazes e mupis
A divulgação será feita através dos meios mais convencionais, sem
existir um meio que fuja daquilo que é dito comum.
Relativamente a meios físicos, serão providenciados cartazes, mupis
e autocolantes {Figura 51} a serem espalhados pela cidade, lojas e
departamentos universitários. Estes são de carácter informativo e
chamativo e pretendem alertar para um novo serviço existente, bem
como canalizar a comunidade universitária para a aplicação e
website.
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Figura 51 – Cartazes em contexto real e autocolantes para comunicar o serviço.

Kits
Para facilitar a fidelização dos consumidores e ajudar na divulgação
do serviço, será sorteado aquando da entrega primeira encomenda
a um cliente um elemento do kit “VAI À FAVA”, pode calhar um
destes seguintes brindes {Figura 52}: um gorro, com uma das
versões reduzidas do logótipo, pois visualmente é mais agradável,
um pin, um saco de serapilheira, um avental, uma caneta ou um
conjunto de autocolantes em vinil com o logótipo estampado, uma
caneca metálica para apelar à rejeição do plástico, entre outros
elementos que poderão futuramente ser pensados.
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Figura 52 – Imagens relativas aos produtos de merchandising associados ao projeto.
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Cartão de visita
Fazia todo o sentido que o balão de fala do logótipo fosse também o
cartão de visita {Figura 53}, uma vez que, aquilo para que serve um
cartão de visita é para se ser contactado, para existir ou manter
comunicação com alguém.

Figura 53 – Cartão de visita do serviço VAI À FAVA.

154

Embalagens
As embalagens são um ótimo veículo de
comunicação e podem permitir a uma marca
estabelecer uma relação de empatia com os
consumidores.
Nas embalagens do VAI À FAVA {Figura 54} tentaram
criar-se elementos com graça que façam com que as
pessoas ao receber a encomenda sorriam.
Apesar de a mensagem ter pequenas nuances de
embalagens em embalagem, o tipo de tom com que
são elaboradas é o mesmo.

Bicicletas
Uma vez que o serviço tem como uma das suas
vantagens a entrega das refeições à porta dos
departamentos através das bicicletas, uma boa
forma de publicitar é através das mesmas, fazendo
uso do próprio logótipo para criar um padrão {Figura
55}.

Figura 54 – Embalagens VAI À FAVA.
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Figura 55 – Aplicação da marca nas bicicletas.

Merchandising
O serviço “VAI À FAVA” tem, como uma das suas receitas, a venda de
produtos de merchandising que serão todos aqueles que foram
apresentados em cima no ponto que diz respeito ao kit. Mas para
além desses será possível a venda de produtos que se vão distinguir
imenso dos demais, através de ilustrações feitas por alunos da
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Universidade de Aveiro do curso de design, ilustrações essas que
serão sobre críticas a questões ambientais e alimentares.

5.7.5. APLICAÇÃO MOBILE
A plataforma web e a aplicação mobile são duas partes importantes
neste serviço, uma vez que será através de ambas as plataformas
que tudo se desenvolverá. As encomendas sendo feitas
exclusivamente online, têm de estar presentes de forma intuitiva em
cada uma das plataformas anteriores e esse foi o foco durante todo
o desenvolvimento da aplicação.

Diferenciação
Por vários motivos, a aplicação mobile foi a primeira a ser
desenvolvida no âmbito da dissertação.
O primeiro motivo tem que ver com o facto de o website já ter sido
desenhado aquando a fase I projetual, logo ficou a faltar a aplicação
mobile. Apesar de o website precisar de ser reformulado, o que não
aconteceu no desenrolar da dissertação devido aos
constrangimentos de tempo, é algo que se pretende melhorar
aquando da implementação do projeto.
O segundo motivo e talvez o principal está relacionado com a
utilização atual deste tipo de plataformas mobile para aceder ao
conteúdo, em Portugal foi atingido este ano uma nova meta e,
atualmente, os acessos à internet são feitos mais através de
telemóveis do que através de computadores ou outros dispositivos
(Shifter, 2018). Este tipo de mudanças é relativamente recente em
Portugal, provavelmente devido à elevada percentagem de
população envelhecida, no entanto, no resto do mundo já se verifica
essa alteração à algum tempo. Segundo Armour (2018), quem tem
como principal objetivo a envolvência com o cliente, a interação e
comunicação e quer gerar uma maior confiança e fidelidade, a
criação de uma aplicação é a melhor escolha a fazer, pois consegue
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um melhor desempenho, uma melhor experiência do utilizador, é
melhor a utilizar os recursos do dispositivo, permite o acesso offline,
permite um melhor envolvimento do cliente e aumenta a
consciência sobre a marca.

Desenvolvimento e testes de usabilidade
Toda a aplicação foi desenvolvida sob a alçada da Google através dos
materiais disponibilizados pela mesma no seguinte link —
https://material.io/design.

Figura 56 – Printscreen da página de “Material Design” disponibilizada pela Google.
Fonte: https://material.io/design/layout/spacing-methods.html#spacing [acedido a 10 de Agosto de 2018].

A aplicação foi desenvolvida num programa próprio para o efeito —
Sketch — e os testes da mesma foram feitos junto de pessoas do
circulo de amigos pertencentes às faixas etárias cujo projeto
pretende cativar, às quais se mostraram os esquemas da aplicação
aparentemente em funcionamento, usando uma das ferramentas
embutidas no programa Sketch — Mirror. Este permite que se
coloque um protótipo da aplicação, próximo do real, diretamente a
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correr num smartphone que tenha instalada a aplicação Mirror dos
mesmos programadores.
Através de algumas perguntas feitas antes e após o teste, foi
possível fazer ajustes na aplicação para que esta ficasse mais de
acordo com aquilo que o utilizador assume ser uma boa aplicação.
Para facilitar uma futura implementação, foram questionadas
pessoas das áreas de engenharia informática, para perceber quais
das partes da aplicação precisariam de ser alteradas para que a
implementação fosse mais simples e rápida.
Desta interação, que ocorreu com alguns elogios ao projeto, surgiu
uma alteração em específico, na opção do filtro nas encomendas
{Figura 57}.

Figura 57 – Versão da aplicação antes (esquerda) e depois (direita) das alterações à parte dos filtros de
encomendas.
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Mapa da aplicação
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Figura 58 – Mapa da Aplicação VAI À FAVA.
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CHECKOUT

Alergénicos

Ecrãs da aplicação
A primeira parte da aplicação
corresponde à Figura 59, onde se
pode observar o splash screen,
onde o logótipo do serviço é
apresentado e passa
automaticamente para o segundo
ecrã. O ecrã tutorial serve para
mostrar ao utilizador a história do
projeto e a forma como este deve
navegar na aplicação. Esse tutorial
pode ser evitado selecionando um
dos dois botões apresentados, o de
“ENTRAR” e o de “REGISTAR”.
Seguidamente e consoante aquilo
que o utilizador escolher será
enviado para uma de duas páginas,
a de login ou a de registo. Caso
haja um engano o utilizador tem
possibilidade de voltar atrás
escolhendo “regista-te agora” ou
“Entra aqui”.
O login só funciona com o email da
universidade de Aveiro.

Figura 59 – Ecrãs iniciais da aplicação.

Assim que o login é feito o utilizador é automaticamente
redirecionado para o home screen onde a aba das novidades é a que
está ativa.
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Os ecrãs apresentados em baixo {Figura 60} representam a primeira
página de cada aba do menu de navegação, à exceção da aba de
pesquisa.

Figura 60 – Ecrãs correspondentes a cada uma das abas do menu de navegação.
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O utilizador, quando se encontra
na aba “Encomendas”, tem a
opção de filtrar a informação por
Ordem (recomendado, mais
popular, classificação,
disponibilidade), por Preço (€,
€€, €€€, €€€€) ou por Dieta
(vegetariano, vegan, sem
glúten), como demonstrado no
primeiro ecrã da Figura 61.
Após a escolha de um produto, o
utilizador é remetido para a
página desse, onde pode
escolher a dose (pequena,
média, grande), a quantidade de
produto e pode ainda aceder a
informações nutricionais, pode
confirmar os ingredientes e os
alergénicos.

Figura 61 – Ecrãs que ilustram as interações dentro da aba “Encomendas”.
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O ecrã apresentado na Figura 62 representa a página da aba
merchandising após ser escolhido um determinado produto.
À semelhança do que acontece na aba das encomendas, o produto
pode ser alterado, neste caso pode alterar-se a cor, a quantidade de
produto a encomendar e o tamanho. Pode ainda ver-se o produto de
outras perspetivas usando o dedo para deslizar a foto para o lado.
Assim que este é adicionado, também à semelhança do que
acontece na aba das encomendas, o utilizador pode clicar no ícone
do cesto no canto superior direito e entrar na página de checkout
para finalizar a encomenda.

Figura 62 – Página do produto na aba merchandising.
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A partir do momento em que o utilizador entra na página de
checkout {Figura 63} é-lhe apresentado um resumo dos produtos
escolhidos e este pode apagá-los um a um ou eliminar todos.
Caso queira prosseguir terá de preencher obrigatoriamente os
campos da localização e do método de pagamento.
No caso da localização o utilizador poderá permitir que a aplicação
aceda à localização através do GPS do telemóvel, caso contrário
pode simplesmente definir um departamento da universidade
manualmente.
Quanto aos métodos de pagamento disponíveis são o cartão de
crédito/débito, o MBWay (para valores superiores a 5€) e o Paypal.

Figura 63 – Ecrãs do checkout.
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5.7.6. WEBSITE
Algo que é necessário salientar sobre o website é que este é
representativo do primeiro projeto e terá de ser adaptado para que
se possa usar no novo serviço “VAI À FAVA”.

Estrutura do website

PRODUTOS
CONFECIONADOS

PRODUTOS
A GRANEL

TUTORIAL

TUTORIAL
SELECIONAR MENUS
A CONSUMIR

MENU DE PRODUTOS DISPONIVEIS
PARA COMPRA

VALORES NUTRICIONAIS
DO PRODUTO

VALORES NUTRICIONAIS DO PRODUTO
RECEITAS COM O PRODUTO
ESCOLHIDO
MENU ONDE SE PODE SELECIONAR
A QUANTIDADE DO PRODUTO

ESCOLHA DA ROTA

CESTO DE COMPRAS

RESUMO DE COMPRAS

PAGAMENTO

Figura 64 – Esquema demonstrativo da estrutura do website.
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Ecrãs do website

Figura 65 - Página inicial do website do projeto FAVA.

Assim que se entra no website a página apresentada é aquela que
está representada acima.
Onde o utilizador pode optar por escolher saber mais sobre o
projeto e equipa ou fazer parte da mesma entrando em “JUNTA-TE”.
Poderá também seguir para a zona de encomendas onde opta pelos
produtos a granel ou pelos produtos confecionados.

Figura 66 - Página de tutorial no website FAVA.
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Após selecionadas as opções de produtos a granel ou produtos
confecionados, aparecerá uma janela onde o utilizador será
informado do processo pelo qual terá de passar para finalizar a
{Figura 66}, poderá sempre saltar este tutorial se selecionar “Skip”.

Figura 67 - Escolha dos produtos no website FAVA.

O passo seguinte é escolher os produtos que o utilizador pretende
encomendar {Figura 67}.

Figura 68 - Possíveis receitas para fazer com o ingrediente escolhido.
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Escolhidos os ingredientes o cliente poderá escolher quantidades e
visualizar receitas com os mesmos e inclusive analisar os valores
nutricionais dos produtos {Figura 68 e Figura 69).

Figura 69 - Valores nutricionais dos alimentos escolhidos.

Figura 70 - Resumo do pedido antes da seleção da rota.

Passada a parte correspondente à escolha dos produtos e
quantidades, segue-se um resumo daquilo que está no “cesto de
compras” até ao momento e pretende-se dar a oportunidade ao
utilizador de escolher a rota na qual gostaria que o pedido fosse
entregue {Figura 70}.
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Figura 71 - Escolha da rota para entrega no website.

Tendo o utilizador selecionado o ícone da bicicleta com a legenda
“Rotas”, aparecerá a janela representada na Figura 71, onde este
terá a possibilidade de optar pela residência onde pretende receber
a encomenda.

Figura 72 - Resumo de todo o pedido efetuado no website.
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Na figura acima é possível observar o resumo de todo o pedido já
com as rotas definidas. A partir do momento em que o cliente clica
em “Confirmar” é enviado para a página onde terá que inserir os
dados para prosseguir com o pagamento {Figura 73}.

Figura 73 - Página para efetuar o pagamento no website FAVA.

Figura 74 - Página do website FAVA onde é possível fazer a inscrição para integrar o projeto.

Existe também, como explicado atrás, uma aba que permite a
inscrição para integrar o projeto {Figura 74}, onde o utilizador
poderá clicar no link apresentado e será reencaminhado para uma
página de inscrição da universidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos países que são considerados os estandartes da longevidade há
algo que está sempre presente como sendo a base, a alimentação. E
é possível observar de perto esta afirmação através da visualização
do documentário Medicinas do Mundo (World Medicine), sobre a
viagem de Bernard Fontanille, médico de urgências, onde este
percorre todos esses países em busca de informações e explicações
valiosas para que se consiga a tal longevidade com saúde, entre
elas, práticas ancestrais.
No entanto e apesar do esforço que tem vindo a ser feito para
contrariar doenças como a obesidade e comportamentos desviantes
que se disseminaram como o sedentarismo, o uso excessivo do
plástico, o desperdício alimentar, o excesso de trabalho e
consequente stress, entre todas as outras problemáticas abordadas
nesta dissertação, ainda não é o suficiente. E lança-se desde já o
repto para que, através de todo o conhecimento que foi produzido e
de alguma forma compilado ao longo deste desta investigação e
desenvolvimento projetual, se gerem novos projetos e novas
abordagens que almejem o mesmo tipo de desfecho que foi traçado
para este projeto.
Considera-se necessário fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que o
mesmo abordou. Pensa-se que ficou bem explicito que nada do que
fazemos no mundo está livre de consequências, por mínimas que
estas possam ser ou parecer. Ficou também explícito que nada
daquilo que nós, seres humanos, fazemos é em vão.
Quando alguém pretende dar um contributo para uma determinada
problemática só precisa de se focar nisso e começar a esboçar
ideias, falar com pessoas amigas ou não, encontrar quem queira
ajudar. Por vezes, quando estamos sozinhos numa tarefa sente-se
alguma liberdade para a realizar ou não, porém, quando estamos
numa tarefa com alguém ou quando se dá o conhecimento dessa
tarefa a outra pessoa, principalmente alguém de quem se gosta,
cria-se um compromisso e é mais difícil de falhar ou desistir.
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É bom sair da zona de conforto e confrontar as pessoas com ideias,
mesmo que algumas não mereçam, na nossa opinião, ver a luz do
dia, porque é do debate e do confronto que surgem soluções para os
maiores problemas.
Percebeu-se, ao longo desta dissertação, que as conversas e os
debates são importantes para gerar mais conhecimento, pois há um
cruzamento de informações e, certamente, as questões que nos
assolam, provavelmente também incomodarão outras pessoas ao
nosso redor.
Foram apresentados projetos que estão neste momento a funcionar
em pleno, esses projetos foram vencedores, inspiraram de certa
forma a criação deste documento e no mínimo, o que se gostaria de
alcançar com ele era exatamente isso, uma inspiração para que
outros projetos surjam, ou que os que estão parados evoluam e não
fiquem presos no tempo que cada vez parece passar mais rápido e
com menos qualidade.
Sendo que este projeto ainda não teve a oportunidade de ser
implementado, mesmo que de uma forma experimental, não é
possível avançar com dados ou informações reais sobre a sua
viabilidade. No entanto, e tendo em conta que todos aqueles casos
de estudo que foram apresentados viram de perto o sucesso, será
possível pensar que também este projeto pode ambicionar a
concretização.
Precisa, no entanto, de ver cumpridos determinados requisitos tais
como, uma colaboração voluntária para o iniciar, um forte apoio e
compreensão da universidade para com os primeiros meses de
iniciação, apoios iniciais de algumas entidades que tenham o
mesmo tipo de preocupações e queiram de alguma forma contribuir
com algo para o projeto, como são os casos das empresas
mencionadas como parcerias.
Seria também necessária a formação e escolha dos melhores
alunos presentes na bolsa de mérito social para estes, da melhor
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forma possível, puderem colaborar no projeto e espelhar aquilo que
foram os valores delineados inicialmente.
Teria de ser construída uma comunicação cuidada e segundo as
normas que foram apresentadas neste documento e essa
comunicação teria de ser alimentada diariamente para que se
conseguisse de forma eficaz cativar a comunidade académica, fazer
com que esta se identificasse com o serviço prestado e com os
valores defendidos.
Haveria a necessidade de, antes sequer do projeto iniciar,
implementar quer o website quer a aplicação mobile para que o
serviço funcionasse dentro dos moldes sobre os quais foi pensado.
Após a conclusão do projeto como este está à data deste
documento, o mesmo foi apresentado à vice-reitoria da
Universidade de Aveiro, dado que havia uma clara necessidade de o
fazer, pois esta defende os mesmos interesses que o FAVA, está
“voltada para as exigências de um campus com vida, com vida
cultural, que tenha em atenção os aspetos da saúde, do bem-estar
no campus, na articulação e integração das cidades.”, tal como
refere o reitor Paulo Ferreira na revista Linhas (2018, p. 33).
“Uma universidade para se afirmar tem de ter características
próprias, diferenciadoras, e tem de se afirmar pela qualidade”
(Ferreira, 2018, p. 30), tal como o projeto FAVA ambiciona que seja o
serviço, diferenciador através da qualidade.
Deste modo, é passível de se afirmar que o projeto poderia ser
aplicado, pois tem características diferenciadoras e promissoras,
baseia-se numa cultura em crescimento e com bases sustentáveis e
rompe com as tendências atuais de que a alimentação pode estar
em segundo plano.
Não estariam previstos grandes volumes de negócio a curto prazo,
mas há vários indícios que levam a crer que o projeto seria rentável
e pode este ser, com algumas nuances, aplicado a outras
universidades do países dentro de um regime de franchising, nunca
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perdendo o seu caráter e atuando em conformidade para a
valorização da produção e consumo local e da boa alimentação.
O projeto foi apresentado à vice reitora da universidade de Aveiro,
Alexandra Queirós e, portanto, quer este seja ou não implementado,
a semente foi lançada e a porta ficou aberta, percebeu-se que estão
a ser pensadas novas formas de atuar nestas áreas e possivelmente
o projeto será tido em conta aquando do desenvolvimento dessas
novas soluções.
Como contributos para a disciplina do design ficam todos os
métodos aqui descritos como sendo métodos válidos e testados,
com a vantagem de que, a partir de agora, poderão estar um passo
à frente aquando do inicio de um projeto na área do design de
serviços. Pois terão também em conta, todos os obstáculos
encontrados no desenrolar desta dissertação, bem como as formas
para os ultrapassar ou desbloquear.

175

BIBLIOGRAFIA
Agência Europeia do Ambiente. (2016). Desperdício de alimentos.
Retrieved May 9, 2018, from https://www.eea.europa.eu/pt/sinaisda-aea/sinais-2012/em-analise/desperdicio-de-alimentos
Alves, S. (2016). Obesidade: pandemia mundial do século XXI. Retrieved
from
https://www.publico.pt/2016/10/11/sociedade/opiniao/obesidadepandemia-muindial-do-seculo-xxi-1746938
Armour, B. (2018). Mobile app vs. mobile website: which is the better
option? Retrieved August 13, 2018, from
https://www.business2community.com/mobile-apps/mobile-app-vsmobile-website-which-is-the-better-option-02048068
Asch, S. (1956). Studies of independence and conformity: I. a minority of
one against a unanimous majority. Psychological Monographs:
General and Applied, 70(9), 70.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/h0093718
Associação Vegetariana Portuguesa. (2018). O número de veganos
aumentou 600% em 3 anos nos EUA. Retrieved from
https://www.avp.org.pt/vegetarianismo/o-numero-de-veganosaumentou-600-em-3-anos-nos-eua/
Bach-Faig, A., Berry, E. M., Lairon, D., Reguant, J., Trichopoulou, A.,
Dernini, S., … Padulosi, S. (2011). Mediterranean diet pyramid today.
Science and cultural updates. Public Health Nutrition, 14(12A),
2274–2284. https://doi.org/10.1017/S1368980011002515
Bauman, Z. (2001). Liquid Modernity. (Polity Press, Ed.), Contemporary
Sociology (Vol. 30). Polity Press. https://doi.org/10.2307/3089803
Bauman, Z., & Mauro, E. (2016). Babel: entre a incerteza e a esperança.
ZAHAR.
Berg, H., & Tam, N. T. (2018). Decreased use of pesticides for increased
yields of rice and fish-options for sustainable food production in the
Mekong Delta. Science of the Total Environment, 619–620, 319–327.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.062
Botta, M. (2015). Evolution of the slow living concept within the models of
sustainable communities. Futures, 80, 3–16.
https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.12.004
Capucho, J. (2017). 97% dos alimentos testados na UE têm vestígios de
pesticidas. Retrieved February 27, 2017, from
https://www.dn.pt/sociedade/interior/97-dos-alimentos-testadosna-ue-tem-vestigios-de-pesticidas-6247326.html

176

Cardoso, M. (2018). Quase 10% das refeições servidas nas
universidades são vegetarianas. Retrieved May 24, 2018, from
https://www.publico.pt/2018/02/13/sociedade/noticia/quase-10das-refeicoes-servidas-nas-universidades-sao-vegetarianas1802926
CNCDA. (2017). Estratégia nacional e plano de ação de combate ao
desperdício alimentar. Retrieved from
http://www.gpp.pt/images/MaisGPP/Iniciativas/CNCDA/ENCDA_co
nsulta-publica.pdf
Coelho, A., & Moutinho, V. (2018). Alimentação na cidade III: os saloios
que alimentavam Lisboa. Retrieved May 12, 2018, from
https://www.publico.pt/multimedia/interactivo/alimentacao-nacidade#
Comissão Nacional da UNESCO. (2013). “Dieta Mediterrânica” na lista do
património imaterial. Retrieved August 20, 2018, from
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/noticias/dieta-mediterranicana-lista-do-patrimonio-imaterial
Dalgleish, T., Williams, J. M. G. ., Golden, A.-M. J., Perkins, N., Barrett, L.
F., Barnard, P. J., … Watkins, E. (2007). Value proposition design.
Journal of Experimental Psychology: General (Vol. 136). New Jersey:
John Wiley & Sons, Inc. Retrieved from https://strategyzer.com/vpd
Deco Proteste. (2011). Sulfitos: evite se possível. Retrieved June 27,
2017, from https://www.deco.proteste.pt/alimentacao/segurancaalimentar/dicas/sulfitos-evite-se-possivel
Dgs. (2018a). Alimentação saudável.
Dgs. (2018b). Alimentação saudável - como se define? Retrieved
September 10, 2017, from
http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/biblioteca/dm-o-que-e/
DGS. (2017). Programa nacional para a promoção da alimentação
saudável 2017, 1–20.
Diendéré, A., Nguyen, G., Del Corso, J. P., & Kephaliacos, C. (2018).
Modeling the relationship between pesticide use and farmers’ beliefs
about water pollution in Burkina Faso. Ecological Economics,
151(May), 114–121. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.002
Dobbs, D. (2011). O cérebro brilhante dos adolescentes. Retrieved from
https://nationalgeographic.sapo.pt/ciencia/grandesreportagens/1056-adolescentes-out2011?showall=1&start=0
Domingues, V. I. C. (2011). Villa: sistema de redes locais: contributos do
design para a valorização do comércio tradicional alimentar em
Aveiro. Universidade de Aveiro.
https://doi.org/http://hdl.handle.net/10773/8278
EBSCO CAM Review Board. (2013). Vegan diet. Salem Press
Encyclopedia of Health. Salem Press. Retrieved from

177

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=94
416303&site=eds-live
Ehn, P. (2008). Participation in design things. In Conference on
Participatory Design (pp. 92–101).
https://doi.org/10.1145/1795234.1795248
Ellen MacArthur Foundation, & McKinsey & Company. (2016). The new
plastics economy: rethinking the future of plastics.
https://doi.org/10.1103/Physrevb.74.035409
FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2017). The state of food security and
nutrition in the world 2017; Building resilience for peace and food
security. Roma.
Flama. (n.d.). Passado, presente e futuro. Retrieved September 2, 2018,
from https://www.flama.pt/pt/empresa/a-flama/sobre/
Franqueira, T. (2009). Creative places for collaborative cities: strategies to
enable the convergence of groups of people and organizations for a
sustainable urban reactivation. Politecnico di Milano.
Garcia, I. (2018). Eat Tasty: há uma cantina virtual que lhe leva o almoço
ao local de trabalho. Retrieved from
https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noticias/eat-tasty-ha-uma-cantinavirtual-que-lhe-leva-o-almoco-ao-local-de-trabalho-051618
Governo Português. (2017). Estratégia nacional para a agricultura
biológica. Diário Da República, (144), 1–62.
https://doi.org/10.1098/rspb.2008.1957
Honoré, C. (2004). In praise of slowness: challenging the cult of speed.
HarperCollins Publishers.
Instituto Lixo Zero Brasil. (n.d.). Conceito Zero Waste. Retrieved from
http://ilzb.org/conceito-lixo-zero/
Instituto Nacional de Estatística. (2017). Balança alimentar portuguesa
2012-2016. (I. N. de Estatística, Ed.) (2017th ed.). Retrieved from
www.ine.pt
Instituto Nacional de Estatística, & Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge. (2015). Inquérito nacional de saúde: mais de metade
da população com 18 ou mais anos tinha excesso de peso, 1–17.
Retrieved from https://goo.gl/xkk1VC
Karakoc, O. (2016). It’s ok or an optimistic approach for a pessimistic
brand owner. Los Angeles.
Kim, M. (2018). Designing for participation: dignity and autonomy of
service (part 2). Design Issues, 34(3), 89–102.
https://doi.org/10.1162/desi_a_00499
Liquid.pt. (n.d.). Retrieved August 20, 2006, from https://liquid.pt/
LUSA. (2017). Sector da agricultura biológica cresce “claramente puxado
pelo consumidor.” Retrieved from

178

https://www.publico.pt/2017/02/20/economia/noticia/sector-daagricultura-biologica-cresce-claramente-puxado-pelo-consumidor1762642
Manzini, E. (2016). Design culture and dialogic design. MIT, Design
Issues, 32(1), 52–59. https://doi.org/10.1162/DESI_a_00364
Ministério da Saúde. (2018). Retrato da saúde 2018. Lisboa. Retrieved
from https://www.sns.gov.pt/wpcontent/uploads/2018/04/RETRATO-DASAUDE_2018_compressed.pdf
Moss, M. (2013). Sal, açúcar, gordura: como a indústria alimentícia nos
fisgou. In Sal, açúcar, gordura: como a indústria alimentícia nos
fisgou (1st ed., p. 29). Rio de Janeiro: Editora Intrínseca Ltda.
Moutinho, V. (2018). Alimentação na cidade IV: o que comemos tem um
custo “invisível”, mas nós estamos a pagá-lo. Portugal: Público.
Retrieved from https://player.vimeo.com/video/270619248
Movimento slow food. (2007). Retrieved from
http://www.slowfoodbrasil.com/slowfood/o-movimento
Oficinas de Inovação Social. (2015). Oportunidades para a inovação
social e empreendedorismo na região de Aveiro (1st ed.). Aveiro.
Petrini, C. (2015). Slow Food: the case for taste. Nova Iorque: Columbia
University Press. Retrieved from
https://www.jstor.org/stable/10.7312/petr12844
Pollan, M. (2007, January). Unhappy meals. The New York Times
Magazine. Retrieved from
https://www.nytimes.com/2007/01/28/magazine/28nutritionism.t.ht
ml
PORDATA, & INE. (2018). População residente: total e por grandes
grupos etários. Retrieved July 20, 2018, from
https://www.pordata.pt/Municipios/População+residente+total+e+p
or+grandes+grupos+etários-390
Portelada, A. and João, A. (2012). Stress e burnout a nível laboral em
Portugal. International Journal of Developmental and Educational
Psychology INFAD Revista de Psicología, 4(January), 487–496.
Retrieved from
http://infad.eu/RevistaINFAD/2012/n1/volumen4/INFAD_010424_487
-496.pdf
Proença, R. P. da C. (2010). Alimentação e globalização: algumas
reflexões. Ciência e Cultura, 62(4), 43–47. Retrieved from
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000
9-67252010000400014&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
Rocha, P., & Morais, R. (2018). Linhas, Revista da Universidade de
Aveiro. Universidade de Aveiro, 1–60. Retrieved from
https://www.ua.pt/alumni/page/13727

179

Scherer, A. G., Palazzo, G., & Matten, D. (2009). Introduction to the
special issue: globalization as a challenge for business
responsibilitie. Business Ethics Quarterly, 9(13), 327–347.
https://doi.org/10.5840/beq200919320
Serviços Acção Social Universidade de Aveiro. (2016). Bolsa de Mérito
Social. Retrieved May 10, 2018, from
https://www.ua.pt/sas/page/16443?ref=ID0EICA/ID0ECICA/ID0EACI
CA
Shifter. (2018). Pela 1a vez em Portugal, telemóveis ultrapassam
computadores no acesso à net. Retrieved September 12, 2018, from
https://shifter.sapo.pt/2018/09/utilizacao-da-internet-em-portugal/
SIC Notícias. (2017). Portugal entre os 5 países europeus com mais
adolescentes obesos. Retrieved April 20, 2018, from
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-05-17-Portugal-entre-os-5paises-europeus-com-mais-adolescentes-obesos
Silva, P. M. (2017). Have you met the new consumer? Retrieved from
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/consumer-industrialproducts/articles/consumo-2017.html
Silverstein, M. (2013). The future of food. San Francisco: TED. Retrieved
from
https://www.ted.com/talks/michael_silverstein_the_future_of_food
Slow Movement. (2016). Slow movement. Retrieved from
https://www.slowmovement.com/
Sousa, Á., & Luz, A. (2015). A importância do design(er) de identidade
nas organizações. Ergotrip Design: Revista Dos Encontros
Internacionais de Estudos Luso-Brasileiros Em Design e Ergonomia,
1(9), 78–87.
Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This
is service design methods: a companion to this is service design
doing (1st ed.). Sebastopol: O’Reilly Media.
Textos, P. B. (2006). Obesidade é a epidemia do século XXI. Retrieved
from https://www.jn.pt/arquivo/2006/interior/obesidade-e-aepidemia-do-seculo-xxi-574173.html
Thorpe, A. (2010). Design’s role in sustainable consumption. MIT, Design
Issues, 26(2), 3–16. https://doi.org/10.1162/DESI_a_00001
Treuhaft, J. (2014). Eat everything.
triponto. (n.d.). triponto: serviços comerciais ltd. Retrieved from
http://www.triponto.pt/web/sobre-nos
Turismo do Centro de Portugal. (2017). Ria de Aveiro, um mar de
experiências. Retrieved August 20, 2018, from
https://turismodocentro.pt/artigo-regiao/ria-de-aveiro/
Umbigofeliz.pt. (n.d.). Umbigo Feliz.pt. Retrieved August 20, 2018, from

180

http://umbigofeliz.pt/quem-somos/
Velho, M. (2017). Eat Tasty: um plano de negócio que é de comer e
chorar por mais. Retrieved August 2, 2018, from
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/eat-tasty-um-plano-denegocio-que-e-de-comer-e-chorar-por-mais/
Ventiur. (2017). A importância dos early adopters na validação de uma
startup. Retrieved from https://ventiur.net/a-importancia-dos-earlyadopters-na-validacao-de-uma-startup/
Vieira, D. C. (2016). Design de serviços para uma experiência turística
autêntica : a relação entre a comunidade local e o turista.
Universidade de Aveiro. Retrieved from
http://ria.ua.pt/handle/10773/17572
Wearden, G. (2016). More plastic than fish in the sea by 2050.
WHO. (2017). "Depression: let’s talk" says WHO, as depression tops list
of causes of ill health. Retrieved from http://www.who.int/en/newsroom/detail/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-asdepression-tops-list-of-causes-of-ill-health
World Health Organization. (2018). Obesity and overweight. Retrieved
from http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-andoverweight

181

ANEXOS

Anexo 1 - Primeiro inquérito.
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Anexo 2 - Segundo inquérito.
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Anexo 3 - Primeiro espaço visitado para o projeto.
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