
Joana Sofia
Fernandes 
Carvalho

Design para a comunicação de um projeto de 
valorização do território: Projeto LOCUS

Universidade de Aveiro
2019

Departamento de Comunicação e Arte





Joana Sofia
Fernandes 
Carvalho

Design para a comunicação de um projeto de 
valorização do território: Projeto LOCUS

Universidade de Aveiro
2019

Departamento de Comunicação e Arte

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Design, realizada sob 
a orientação científica da Professora Doutora Joana Maria Ferreira Pacheco 
Quental, Professora Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro.





o júri

presidente Profª. Doutora Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino 
Professora Auxiliar, Universidade de Aveiro

Prof. Doutora Ana Miriam Duarte Reis Da Silva
Professora adjunta da Universidade de Aveiro

Prof. Doutora Joana Maria Ferreira Pacheco Quental
Professor Auxiliar, Universidade de Aveiro

arguente

orientador





Foram tantas e tão importantes as pessoas que se cruzaram comigo ao longo 
do meu percurso académico. Umas por um período de tempo mais prolongado, 
outras, mais curto, mas todas foram deixando a sua marca neste meu caminho 
pela vida, e, em especial, nesta etapa tão importante para mim que foi o meu 
curso de mestrado. É altura de agradecer a todos aqueles que de alguma 
forma contribuíram e estiveram presentes nesta minha etapa de vida:

À Professora Doutora Joana Quental, pela supervisão da minha dissertação, 
que me permitiu crescer na área do Design, que tem para mim um significado 
importante pois constitui um complemento fundamental à minha formação de 
base, enquanto licenciada em Ciências da Comunicação, na vida profissional 
que ambiciono para o meu futuro.

Às Professoras Doutoras Lídia Oliveira e Ana Amaro por me terem 
proporcionado a possibilidade de desenvolver a minha dissertação de 
mestrado no âmbito do projeto LOCUS e pela disponibilidade demonstrada 
durante a execução do trabalho.

A toda a minha família por me ajudarem a crescer e por toda a confiança 
depositada em mim, especialmente aos meus pais, pelo esforço constante 
para que os meus sonhos se tornem possíveis, por sempre me terem dado o 
seu apoio nos momentos mais difíceis, por me darem amor todos os dias, por 
nunca desistirem de me ver feliz, por serem o meu porto de abrigo.

Ao Tiago, por todo o amor, presença, dedicação, apoio incondicional, pelo 
desabrochar da vida em conjunto, e, especialmente, por ter muita paciência 
comigo. 

Às minhas colegas de mestrado por me ouvirem, pelo carinho que me deram, 
por me fazerem rir nas alturas mais complicadas e por terem sempre uma 
palavra de apoio. 

Aos amigos que levo durante a vida, principalmente à Diana Reis, pela 
amizade incondicional e o carinho que sempre me transmitiu.

Ao Zé e ao Freitas, pelo humor sempre presente. 

a todos, um grande obrigada! 

agradecimentos





Aldeia de Amiais; Design de Comunicação; Comunicação do Território; Design 
para a Valorização do Território; Marketing e Branding Territorial;Transmedia 
Storytelling.

palavras-chave

resumo A presente dissertação procura valorizar e dinamizar o território da Aldeia de 
Amiais, em Sever do Vouga, através do desenvolvimento da comunicação 
visual do projeto LOCUS, o qual, ao implementar iniciativas inovadoras, 
fomenta o posicionamento do território, promovendo as suas características 
sociais, culturais e económicas e protegendo o seu património e valores.

Com a elaboração de pesquisas bibliográficas e aplicação de um momento 
teórico sobre as premissas do Design de Comunicação, sobre o Design e 
Território, Transmedia Storytelling e com as informações e análises recolhidas 
no campo, foi-nos possível desenvolver um trabalho projetual que fomenta a 
necessidade de comunicação e de valor identitário, explorando o Design como 
mediador cultural e ferramenta estratégica no desenvolvimento de marcas e 
territórios.

Com o resultado da investigação, foi desenvolvida a identidade do projeto 
LOCUS, relevando-se os valores do território, de forma a promover o 
desenvolvimento das suas capacidades socioculturais e intergeracionais.

A materialização do projeto implicou o desenho de elementos comunicacionais 
e informativos e recurso a estratégias Transmedia Storytelling através da 
aplicação de ferramentas de Transmedia e Marketing que permitiram conferir 
visibilidade ao projeto e realçar as experiências que se podem realizar no 
território.





Amiais Village; Communication Design; Territory Communication; Design for 
the Appreciation of the Territory; Territorial Marketing and Branding; Transmedia 
Storytelling.

keywords

abstract This dissertation aims to value and boost the territory of the Village of Amiais 
in Sever do Vouga, by developing the visual communication of the LOCUS 
project, which, by implementing innovative initiatives, fosters the positioning of 
the territory, promoting its social, cultural and cultural characteristics, protecting 
their heritage and values.

With the elaboration of bibliographical research and the application of a 
theoretical moment on the premises of Communication Design, Design 
and Territory, Transmedia Storytelling and with the information and analysis 
collected from the field, we were able to develop a project work that fosters 
communication and identity value, exploring Design as a cultural mediator and 
strategic tool in the development of brands and territories.

With the result of the investigation, the identity of the LOCUS project was 
developed, highlighting the values of the territory, in order to promote the 
development of its socio-cultural and intergenerational capacities.

The materialization of the project involved the design of communicative and 
informative elements and the use of Transmedia Storytelling strategies, through 
the use of Transmedia documentary and Marketing tools that allow the project 
visibility and highlight the experiences that can be realized in the territory.
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Intro-
dução  ._



A aldeia de Amiais é o território selecionado como caso, 
para o projeto a desenvolver no contexto desta disser-
tação. Amiais situa-se na freguesia de Couto de Esteves, 
concelho de Sever do Vouga e distrito de Aveiro. Trata-se 
de um território rural do interior que possui valores 
patrimoniais, naturais e culturais que de momento não es-
tão a ser explorados de forma a potenciar o desenvolvi-
mento local.
 
A perda de população jovem nos territórios rurais do in-
terior tem levado a um desinvestimento geral, havendo 
falta de ofertas culturais e experiências que influenciem 
a qualidade de vida dos seus habitantes. Existe, assim, a 
crescente necessidade de se criarem projetos que procu-
rem contrariar o consequente estigma social e cultural; 
projetos que valorizem os territórios não apenas em ter-
mos históricos e patrimoniais, mas potenciando a relação 
das pessoas com o lugar, reforçando o seu “sentido de per-
tença”. Torna-se pertinente o apoio a iniciativas que pro-
duzam aprendizagem e conhecimento, informando sobre 
o património dos territórios, de modo a que se desenvolva 
uma maior consciencialização por parte dos seus visitantes 
e o envolvimento em movimentos de inclusão social, cul-
tural e intergeracional, refletindo-se no rejuvenescimento 
e dinamização do território português. 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação, no âmbito do 
projeto LOCUS - Playful Connected Rural Territories: The In-
ternet of Things in the intergenerational creative production 
of cultural georeferenced contents - envolve a colocação 
em prática de um Design de Comunicação que seja sim-
ples e eficaz na divulgação e valorização do Património 
Cultural relativo à população residente na aldeia de Amiais 
e aos seus potenciais visitantes, de modo a promover a sua 
cultura, bem como relações sociais intergeracionais. Com 
este projeto espera-se contribuir significativamente para 
o desenvolvimento cultural e socioeconómico
deste território.

Fig. 1 – Fotografia de Amiais.
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Pertinência do tema
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Fig. 3 – Fotografia de Amiais.

Fig. 2 – Fotografia de Amiais.

Introdução

Objetivos gerais

Tendo em consideração as especificidades e ob-
jetivos do projeto LOCUS - Playful Connected 
Rural Territories: The Internet of Things in the inter-
generational creative production of cultural geore-
ferenced contents - no contexto da aplicação de 
vários conceitos e características do Design de 
Comunicação, o trabalho conducente a esta dis-
sertação tem como objetivos gerais:

• Desenvolver uma comunicação estratégica no 
sentido de posicionar e reforçar a imagem do 
projeto LOCUS.

• Promover um efeito positivo na interpretação 
e no envolvimento da valorização do território 
rural, mais especificamente na dinamização da 
aldeia de Amiais.

• Contribuir para uma aproximação entre o dis-
curso científico e as pessoas, tornando mais 
acessível a compreensão da ciência.
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Os objetivos específicos do presente 
trabalho são:

• Análise do território e levantamento dos seus 
valores caracterizantes.

• Criar a marca e a identidade para o 
projeto LOCUS.

• Criar um manual de normas da marca desenvol-
vida, bem como uma comunicação organizada da 
sua visão e dos seus objetivos.

•  Produzir elementos de comunicação informati-
va do projeto LOCUS, tais como brochuras, car-
tazes informativos e promocionais.

• Desenhar pictogramas e ideogramas para o 
projeto LOCUS.

• Contribuir para o estabelecimento e comuni-
cação online da marca, tendo em conta a impor-
tância dos novos meios de comunicação, com ên-
fase nas redes sociais.

• Desenvolver e aplicar uma estratégia transmedia 
storytelling para promover e divulgar a 
marca LOCUS.

Fig. 4 – Fotografias de Amiais.

Introdução

Objetivos específicos

Design para a comunicação de um projeto de valorização do territorio: Projeto LOCUS10 //



Para o desenvolvimento do trabalho conducen-
te a esta dissertação de mestrado, a metodolo-
gia seguida centrou-se inicialmente na análise do 
território envolvente do projeto LOCUS, a aldeia 
de Amias. Assim, partiu-se de uma recolha de re-
gistos fotográficos e videográficos, bem como da 
identificação das suas principais características e 
valores, de modo a posteriormente ser possível 
realizar o projeto prático de valorização 
deste território. 

Paralelamente, revelou-se pertinente a pesquisa, 
leitura e análise da bibliografia relativa ao tema 
em estudo, com o objetivo de avaliar o estado 
da arte. Nesta fase foram consolidados alguns 
conceitos sobre design para a comunicação, o 

papel do designer de comunicação na socieda-
de contemporânea, o design para a valorização 
e comunicação de um território, noções de mar-
ca, identidade, branding e marketing territorial e 
também transmedia como elemento de conscien-
cialização e divulgação da marca. Foi elaborada a 
fundamentação teórica do tema a projetar, a fim 
de enquadrar o trabalho a realizar.

De forma a completar o estudo teórico efetuado, 
analisaram-se vários exemplos de projetos consi-
derados pertinentes para a construção do cenário 
do projeto da presente dissertação, permitindo a 
formulação de uma análise crítica relevante para 
o tema em estudo.

Posteriormente, foi elaborado o projeto práti-
co de comunicação relativo ao projeto LOCUS, 
tendo em conta considerações para o briefing 
do cenário de projeto, valorizando uma estraté-
gia comunicativa e o uso de recursos gráficos. 
Por fim, através de elementos documentais que 
fortalecem o princípio de transmedia storytelling, 
criaram-se momentos de valorização, do territó-
rio da aldeia de Amiais e dos objetivos do projeto 
LOCUS. Para este efeito, realizou-se um vídeo 
promocional e documental da marca, que promo-
ve a sua missão e destaca o seu território de ação. 
Deste modo, pretende-se que o recetor crie uma 
ligação afetuosa em consequência da sua expo-
sição digital, o que possivelmente irá criar curio-
sidade e desejo de visitar o próprio território e 
participar na iniciativa do projeto como membro 
ativo e consciente.

Fig. 5 – Fotografia de Amiais.

Introdução

Metodologias
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A presente dissertação divide-se em 5 capítulos:

A INTRODUÇÃO, onde se analisa a pertinência 
do tema, os objetivos gerais e espeficíficos que 
se pretendem alcançar neste estudo, a metodo-
logia utilizada, de modo a orientar o leitor para 
uma leitura mais coerente, bem como a estrutura 
da dissertação.

OS CONTRIBUTOS TEÓRICOS, onde são apre-
sentados os principais conceitos e citadas as re-
ferências dos trabalhos que ja foram descritos so-
bre a temática em estudo, auxiliando na melhoria 
e desenvolvimento projetual.

Partimos, depois, para uma reflexão sobre o que 
se entende por "design de comunicação" e o seu 
impacto, valorizando o seu carácter estratégico 
e mediador.

No momento seguinte, é explorada a importân-
cia do fortalecimento de uma identidade, marca 
e estratégias de branding e marketing num terri-
tório, e de que modo é que o design pode atuar 
como catalisador do território.

Fig. 6 – Esquema relativo ao design de comunicação e design 

gráfico que auxiliam a comunicação do projeto.

Introdução

Estrutura da dissertação
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Fig. 7 – Esquema representativo do desenvolvimento teórico 

sobre o design para a valorização e comunicação do território.

Por fim é apresentada a área dos transmedia 
storytelling como recurso do design estratégico. 
Desenvolveu-se uma apresentação desta recen-
te metodologia comunicativa e os seus valores 
agregados, analisando o seu impacto na sua co-
municação futura e também o impacto dos do-
cumentários como modelo narrativo de captação 
de interesse e fortalecimento dos valores da mar-
ca e do projeto.

A análise de casos é relativa a um momento onde 
existe uma análise crítica e inspiracional de exem-
plos projetuais que se consideram significativos 
na justificação e desenvolvimento do projeto da 
dissertação.

O DESENVOLVIMENTO PROJETUAL, onde se 
encontra todo o trabalho realizado pela autora no 
projeto LOCUS, tendo em conta uma introdução 
ao território, experiência contextual e de campo, 
e ao projeto. Após esta breve introdução é efe-
tuada a apresentação dos elementos de comuni-
cação desenvolvidos para a promoção do projeto 
e valorização da Aldeia de Amiais.

AS CONSIDERAÇÕES FINAIS onde se encon-
tram as principais conclusões relativas ao desen-
volvimento teórico e prático desta dissertação.

Por último, encontra-se a BIBLIOGRAFIA que foi 
consultada para elaborar esta dissertação.

Fig. 8 – Esquema do desenvolvimento teórico sobre os 

transmedia storytelling.
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Design para a Comunicação: uma 
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Um designer de comunicação reconhece a importância das áreas 
multidisciplinares em que o seu trabalho se insere, investigando 
os âmbitos subjacentes, para que além de legível e apelativo, o 
seu trabalho seja único e cause impacto positivo nos seus rece-
tores. Uma vez que, o primeiro contacto com os destinatários se 
dá por estímulos visuais, o papel do designer é fundamental na 
construção de uma imagem sólida, positiva e por vezes também 
competitiva. O designer ao responder a uma necessidade de um 
cliente, deve não só responder ao que este lhe transmite necessi-
tar, mas também interpretar essa necessidade, ajudando-o, assim, 
na construção do programa.  Um bom designer de comunicação 
consegue encontrar um equilíbrio entre a comunicação, a criati-
vidade, a realidade e a estética, tendo em conta uma necessidade 
de um cliente os constragimentos (técnicos, materiais, e orça-
mentais), entendendo-se como uma prática com um propósito 
comunicativo, que falha se o recetor não entender a mensagem 
segundo um emitente inicial.

O designer deve compreender qual é o objetivo de quem procura 
a informação, quem a obterá, e como é que estes intervenien-
tes pretendem interagir com a própria informação. É importante 
criar ambientes de feedback positivo e ter em conta as dificul-
dades que se possam gerar na compreensão da informação, de 
modo a poder auxiliar as audiências. Bonsiepe (2011) reforça que 
o papel do design é fundamental na receção e na interpretação da 
mensagem, conseguindo assim uma resposta positiva por parte 
do recetor.

1.  Design para a Comunicação: uma breve contextualização

1.1 O designer na sociedade 

contemporânea
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 “solicita-se ao designer uma contribuição: a de imaginar cenários e 
traduzi-los em visões desejáveis de produtos e serviços que se caracterizem 
pela relação com o território e com a sua comunidade, e, desta forma, esti-
mulem o reconhecimento de sua identidade. Estes produtos e serviços devem 
ser vistos como resultados da atividade de uma rede de sistemas locais, que 
possuem uma alma, uma identidade única, uma dimensão global e, contem-
poraneamente, uma viabilidade económico-produtiva” (Manzini & Meroni 
apud Krucken, 2009: 16).

No papel do manuseamento da informação, o design, segundo Neves 
(2007), tem o poder de dar destaque ou perceção à mensagem, compa-
ração ou estruturação, agrupamento ou ordenação, seleção ou omissão, 
reconhecimento imediato ou retardado. 

A apresentação visual da informação tem ligação à perceção dos elemen-
tos visuais como a legibilidade de símbolos, letras, palavras, frases e tex-
tos, bem como à combinação da capacidade informacional das imagens 
com os elementos textuais. Assim, o designer ao informar e comunicar 
deve conseguir harmonizar todos esses conceitos e ainda ter em conta o 
respeito da perceção de textos para além da legibilidade – ou seja, o seu 
grau de compreensão – que também é essencial (Frascara, 2015).

Para comunicar uma informação, são importantes três passos - definir, 
organizar e representar os dados ou elementos em causa, tornando-os 
compreensíveis para o público. Assim, conhecer o destinatário será um 
dos fatores mais importantes da produção de um design comunicacio-
nal bem sucedido. A captação da informação aglomera a audiência pe-
los seus objetivos e motivações, sendo importante que quem comunica 
a informação deve ter em conta que os diferentes públicos e os diferen-
tes contextos devem estar em harmonia com uma compreensão comum 
(Carliner, 2000). 

Design para a comunicação de um projeto de valorização do territorio: Projeto LOCUS18 //



Ao longo da história o homem serviu-se de diversos métodos de 
comunicação como forma de divulgar e partilhar ideias e infor-
mações. Nos últimos tempos, assistiu-se a um aprimoramento dos 
métodos, bem como a uma expansão de diferentes possibilidades 
de comunicação. Tendo em conta a importância do fator comu-
nicativo no dia a dia do homem, este viu-se na necessidade de 
concentrar o seu trabalho na interpretação, organização e apre-
sentação de mensagens visuais, valorizando assim o design visual 
de comunicação (Frascara, 2004). A evolução tecnológica per-
mitiu a reprodutibilidade de suportes, tendo como desígnio gerar 
mensagens sólidas através da articulação entre a gramática visual 
e o conteúdo que pretende transmitir, orientando para a comuni-
cação com um público alvo.

De modo a contextualizar a importância do design de comuni-
cação, apresentam-se seguidamente, por ordem cronológica, um 
conjunto de opiniões defendidas por vários autores de diversas 
publicações na área do design de comunicação:

• Segundo Frascara (2004: 2), o design de comunicação é uma 
atividade, que concebe, programa, projeta e realiza comunicações 
visuais, que normalmente são produzidas por meios industriais e 
que são direcionadas a determinados setores públicos, de modo a 
ter impacto nas suas vidas. 

1.  Design para a Comunicação: uma breve contextualização

1.2 Design de Comunicação
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• Para Hembree (2006: 14), o design de comunicação é uma as-
sociação entre a fala, a escrita e a imagética, que, combinadas, 
geram um produto organizado com uma linguagem estética con-
sistente, que vai criar ligações emocionais e informativas com o 
seu público, facultando mensagens necessárias ao consumo.

• Na visão de Kubasiewicz (2012: 59), o design de comunicação 
engloba os aspetos mais amplos da comunicação de diversas ou-
tras disciplinas, que acontece por meio de produtos gráficos, mas 
não se limita apenas aos mesmos, de modo a que não deve ser 
restrito ao design gráfico.

• Na perspetiva de Emans & Murdoch-Kitt (2018: 84), o design de 
comunicação aglomera um conjunto de áreas que se preocupam 
com a análise e produção de mensagens visuais que constroem a 
nossa ideia visual do mundo.

No design de comunicação existem, segundo Frascara (2004), 
três conceitos muito importantes a ter em conta na construção 
apresentativa da mensagem: a informação, o ruído 
e a redundância. 

A informação é proporcional ao nível de novidade presente numa 
mensagem, quanto mais improvável for a mensagem, maior é o 
seu nível de informação. Para se poder compreender melhor a sua 
visão, é importante avaliar as mensagens que são repetidas pelas 
marcas, e compreender o que as distingue, de modo a que seja 
possível entender o que é informação e o que facilmente se pode 
tornar redundante. 

No segundo conceito, a redundância, pode ter um propósito po-
sitivo na sua função, embora possa ser compreendido de forma 
ambígua. Quando utilizado de forma estratégica, a redundância 
pode ter duas funções: a insistência, que procura ajudar o visuali-
zador a memorizar a informação, ou o esclarecimento, que ajuda 
a aumentar o nível de compreensão da mensagem, através da sua 
repetição em diferentes formas. O uso de redundância sem estra-
tégia prévia, ou em exagero, pode gerar distração ou ruído.
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Por fim, o conceito de ruído, ou seja, qualquer informação ou intromissão 
que distraia o público alvo da mensagem que se pretende passar, poden-
do deste modo distorcer, interferir ou ocultar a mensagem. É importante 
reconhecer que o ruído não passa apenas pelo aspeto visual ou organiza-
cional da informação, pode ostentar-se a um nível semântico, relacionan-
do-se com a lógica da mensagem e a cultura cognitiva do público alvo.

Um dos aspetos mais importantes na produção de mensagens equilibra-
das, com um bom design de comunicação, é o estudo do seu público alvo, 
ou seja, o estudo de um grupo específico de indivíduos ou organizações, 
que compartilham perfis semelhantes, e que são os potenciais alvos de 
estratégias comunicativas/produtos.  “Além disso, a questão importante 
não é o ato comunicacional em si, mas o impacto que isso tem sobre o 
conhecimento, as atitudes e o comportamento das pessoas” (Frascara, 
2004: 30).

Para Kotler & Keller (2013: 518) o conteúdo da mensagem tem influên-
cia direta no seu público alvo e deste modo é importante reconhecer 
que uma comunicação eficiente envolve a construção contínua de uma 
relação positiva com um público alvo, que precisa de se iniciar com um 
estudo estratégico prévio do mesmo.
É importante ter-se a divisão segmentada dos públicos para que seja 
possível compreendê-los melhor e deste modo agrupá-los por diversas 
variáveis, desde geográficas até mesmo do ponto de vista comporta-
mental, nomeadamente dos seus hábitos e atitudes. Neste sentido, tor-
na-se fundamental o estudo do público alvo, em relação à qualidade do 
produto final do design. Reconhece-se, a importância sobre aprofundar 
conhecimentos sobre os utilizadores e contextos de uso, de modo a que 
seja possível haver uma compreensão sensível do indivíduo, estudando 
as suas atitudes, as suas relações, o seu quotidiano, as suas necessidades 
e mesmo as suas peculiaridades. Deste modo, o designer consegue criar 
uma aproximação do seu produto aos aspetos sociais e culturais do seu 
público, sendo-lhe possível prever as atitudes e reações possíveis que os 
públicos têm em comum.

“O comportamento do público alvo é a matéria prima de que se 
alimenta o design” (Bastos et al., 2016: 6).
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Dentro da área do design de comunicação são utilizados diversos 
suportes para a apresentação da comunicação, que são divididos 
em dois grandes grupos, os suportes digitais (comunicação sobre 
ecrãs) e os suportes impressos (comunicação em formato físico). 
Ao dividir os suportes nestes dois grupos, os suportes digitais são 
bases em que o conteúdo gráfico é construído de modo a adap-
tar-se a dispositivos como smartphones, computadores portáteis, 
e outros, enquanto  que os suportes impressos são mais tradicio-
nais, pelo que são reconhecidos pela sua construção física, que 
pode variar, desde o seu material, ao tamanho, cor, acabamento 
e efeito.
A impressão tipográfica criou uma era de maior divulgação in-
formativa, que permitiu não só o avanço da sua circulação, mas 
também do desenvolvimento das ferramentas que potenciavam a 
sua produção. Como um dos materiais mais comuns é o papel, é 
importante reconhecer que este pode adaptar-se em diferentes 
suportes como o poster, o desdobrável, a revista, o livro, entre 
outros. 

Para Nunes (2018) a escolha do suporte da comunicação visual 
depende de diferentes fatores, que influenciam não só o espaço 
de exposição, como também a intenção do emissor, as suas neces-
sidades e os próprios recursos que estão disponíveis. Valorizando 
os objetivos dos projetos por parte de um emissor, o designer tem 
o papel fundamental no estudo das necessidades da mensagem, 
na sua criação e aplicação do projeto, mas também na escolha do 
seu suporte, de modo a que haja uma harmonia na concretização 
da sua representação. Os suportes podem assumir diferentes di-
mensões, tendo em conta a sua versatilidade, os espaços físicos 
em que serão expostos, as características climatéricas que podem 
suportar e mesmo que elementos complementares como forma-
tos multimédia podem ser adicionados, contando com as neces-
sidades da mensagem. Para a autora, a comunicação em suporte 
impresso é um meio corpóreo que permite manifestar a identida-
de visual de um projeto, que pode ser desenvolvido em “cartões 
de visita, papel de carta, envelopes, pastas de arquivo, vestuário, 
material de escritório (...)” (2018: 46) ou mesmo em “meios como 
cartazes, flyers, outdoors, revistas, jornais, catálogos, packaging, 
rótulos, displays, vinis e outros, podem ser aplicados como veí-
culos para a transmissão de mensagens visuais físicas“. Por outro 
lado, o uso de suportes digitais abrange outras necessidades, e 
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possibilita distribuições mais amplas que alcançam públicos sem cons-
trangimentos físicos e com maior rapidez de resposta, alcançando um 
maior número de pessoas. A autora exemplifica estes suportes através da 
sua materialização em websites, “spots televisivos, publicidade digital, mu-
pis interativos ou meios desenvolvidos para dispositivos móveis” (2018: 
46).

Tal como Nunes (2018)  apresenta a importância da escolha de diferentes 
suportes de comunicação, também o mesmo se vê implementado em di-
versos projetos. Um exemplo de projeto com o uso de diversos suportes 
é o projeto Bologna Branding  de parcodiyellowstone studio (Fig. 9) que 
para a comunicação da sua marca implementa varios 
suportes de comunicação.

Fig. 9 – Exemplo de projeto com vários suportes - Bologna City Branding - Rejected 
Proposal -  parcodiyellowstone studio.
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O uso da fotografia como instrumento do design de comunicação 
envolve um conjunto de elementos e princípios que visam apre-
sentar os seus resultados através de uma composição fotográfi-
ca eficiente que trará valores harmoniosos e expressivos ao seu 
observador. Torna-se necessário reconhecer os seus princípios de 
composição e forma, de modo a que a comunicação fotográfica 
seja bem-sucedida para a construção de uma fotografia expres-
siva. A fotografia é assim a materialização do real que permite a 
captura de um tempo, local e emoção de uma forma bidimensio-
nal, que, escolhido por um fotografo, representa um tema, com 
atenção ao seu enquadramento, sentido, luminosidade, forma, e 
outros. 

Dondis, refere que: “A perspetiva predomina na fotografia. A lente com-

partilha com o olho algumas das propriedades deste, e simular a dimensão é 

uma de suas capacidades principais. Mas existem outras diferenças cruciais. 

O olho tem uma ampla visão periférica, algo que a câmara é incapaz de 

reproduzir” (2007:  77).

  Através da fotografia foi possível ao artista gráfico encontrar 
novas formas criativas de expressão e manipulação de imagem 
que mais tarde permitiram a sua aplicação para o reforço visual 
de suportes. Para Costa (2008), a “mudança da fotografia para 
o design gráfico é a transição da visão para a visualidade. Se o 
primeiro é projetado no ambiente, o segundo está intimamente 
imbricado nas condições de visualidade. Do olho e tudo o que lhe 
diz respeito”. Esta mudança atuou num princípio mais conceitual 
que tecnológico, impondo uma nova forma de apresentar e infor-
mar, de forma significativa, o mundo como um forte elemento de 
estruturação e persuasão, auxiliando os discursos, favorecendo as 
mensagens ou apresentando outros destaques informativos ou 
evocativos através da imagética adaptada à linguagem do meio 
(Spineli & Pinheiro, 2016).

O design gráfico usa a fotografia como um elemento necessário 
para uma comunicação visual eficaz, na qual, através das inter-
ferências digitais, é possível haver uma produção e interação de 
imagens de modo a informar ou a invocar emoção. Spineli & 
Pinheiro refere que, 

 “A aplicação fotográfica, como linguagem no design gráfico, deve-

rá ser apropriada para o tipo de comunicação e de projeto a ser executado: 
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um folheto ou jornal poderá requisitar uma imagem mais informativa enquanto um 

póster apelar para uma mais evocativa. Por fim, o uso fotográfico na comunicação 

impressa e digital está condicionado aos elementos da linguagem fotográfica que 

podem proporcionar o processo de transmissão da informação. Estes são utilizados 

no design gráfico para que as fotografias, juntamente com a tipografia, cor, formato 

e recursos gráficos, transmitam uma ideia principal" (2016: 25).

Flusser (2009:  41) reforçou o postulado de que a intenção do fotografo 
se enquadra na vontade de tornar eternos os conceitos em formato visual 
de forma mais fiel possível, com a possibilidade de fácil acesso a todos, 
através da sua codificação visual, do uso de material fotográfico, da cap-
tura de imagens modelo e da sua partilha. O projeto Palermo Capitale 
della Cultura 2018 apresenta-se como um exemplo de sucesso, como um 
projeto em design, com recurso à fotografia, com a  intenção de
conecção emocional com o seu recetor através da mesma ( Fig. 10).

Segundo Costa (2008),

  “O fotógrafo (e também o designer) é demasiado prisioneiro do seu tra-

balho - fotografar - para empreender uma reflexão fenomenológica sobre o que faz; 

(...). Mas ele também precisa de "tomar distâncias" - mesmo que seja apenas um breve 

período - sobre seu ambiente diário para questionar até que ponto se pode associar 

criativamente com esse meio. O que é seu - A fotografia, como o design - é um fenó-

meno complexo que não pode ser esgotado com a prática”.

Fig. 10 – Palermo Capitale della Cultura 2018.
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" A cor tem uma ação estimulante sobre os indivíduos e 
efeciência em reter a sua atenção"

(Sant’Anna, 2002: 181).

Apesar de estarem sempre relacionadas com a cultura exposta, as 
cores são utilizadas também como informações não verbais e não 
escritas, e um bom exemplo disso é o uso das cores nos semáfo-
ros, que nos permite compreender que ações devemos realizar 
num momento específico. Deste modo, pode-se depreender que 
a cor serve também para a comunicação como uma linguagem.

Um projeto de design gráfico, deve considerar a combinação dos 
elementos construtivos (fonte tipográfica, cor, textura, formas, 
imagem, linha) de modo a que estes originem uma consistência 
entre os mesmos e que o olho facilmente os consiga agrupar. A 
cor é um dos elementos mais importantes na área de design, pelo 
que um bom designer necessita de servir-se dos sistemas e pale-
tas mais adequadas na produção de projetos, em que a cor pode 
reforçar os produtos, sistemas informacionais e formas 
(Alves, et al., 2015).

Além das combinações das paletas de cores terem de ter algu-
ma harmonia, outro dos princípios a ter atenção na produção de 
um produto gráfico é o contraste. Segundo Farina (2005:  176), 
o contraste permite ao indivíduo aumentar o grau de atenção e 
legibilidade aos elementos mais importantes, de modo a que este 
pode impactar mais e ser mais agradável na combinação 
de elementos.
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Dondis (1973) explica que a perceção das cores não se submete unica-
mente à superfície em que estas se inserem, mas também ao ambiente 
que as abrange, como a luz, o brilho e o contexto em que as mesmas se 
encontram, sendo que também é importante que o designer tenha em 
conta a comparação e contraste com as cores que as rodeiam. Segundo 
esta autora, existem três dimensões das cores que nos permitem com-
preendê-las e conjugá-las melhor – a matiz, a saturação e a luminosidade.

 A primeira dimensão é relativa à cor por si mesma, em que é importante 
reconhecer a sua composição e as qualidades que lhe são fundamentais.

 A segunda dimensão refere-se à saturação da cor, que é alusiva à pureza 
da cor, desde o matiz ao cinzento (cuja cor, sendo a menos saturada, é 
simbolizada como a neutralidade das cores, enquanto quanto mais satu-
rada, mais autêntica é a cor, contendo assim, mais informação).

Finalmente, a terceira diz respeito à luminosidade, que é uma dimensão 
acromática da cor, amplificando a presença ou carência de cor sem alte-
rar o seu tom. Os tons não se alteram uma vez que a cor e o tom coexis-
tem na perceção, sem se terem de transformar mutuamente.
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" A tipografia refere-se à arte de comunicar vividamente e 
simplesmente através da utilização de tipos” 

(Bergsland, 2010).

Para Straub (2009), a importância da escrita para o homem co-
municar e transmitir ideias e informações, resultou na necessida-
de de organizar os seus sistemas de escrita, de modo a que estes 
se tornassem mais eficientes no registo de documentos sociais, 
culturais, administrativos, etc... Com o desenvolvimento histórico 
dos valores funcionais, que se refletiram em determinados perío-
dos culturais ou mesmo como forma de representar a informação, 
a tipografia, segundo este autor, passou a ser “voz de um mundo 
que fala por sinais, signos e palavras”.

Com a transformação da tipografia, surgiram diversos momentos 
de adaptação e mudança dos tipos, para que se pudessem adap-
tar aos contextos e aos seus fins. As grandes etapas que tiveram 
impacto nas transformações dos tipos, segundo Straub (2009), 
foram o aparecimento dos jornais, onde os tipos de letra tiveram 
de ser condensados para que fosse possível acumular mais infor-
mações em uma só página, e em que a utilização de fontes com as 
ascendentes e descendentes menores permitissem alcançar uma 
entrelinha menor, havendo assim mais espaço para inclusão de 
texto. Na revolução industrial desenvolveram-se movimentos de 
tipografia na propaganda, criando tipos próprios para destacar in-
formações perante outras, a criação de tipos para sistemas de si-
nalética para metros e aeroportos no século XX, a produção e uso 
de fontes na aplicação em revistas de públicos específicos (que 
desenvolveu a tipografia experimental, usufruindo a aceitação de 
um público jovem), e a massificação da Internet, em que as fontes 
passavam a adaptar-se às telas e aos pixéis.

1.  Design para a Comunicação: uma 

breve contextualização

1.3.4 Tipografia

Design para a comunicação de um projeto de valorização do territorio: Projeto LOCUS28 //



A escolha da tipografia influência diretamente na legibilidade e leitura-
bilidade de um texto, pelo que esta se torna num elemento da caracte-
rização do projeto, sendo importante que a mesma seja coerente com o 
objetivo da comunicação. É necessário, com a escolha tipográfica, ter em 
conta critérios como a quantidade de texto, a idade e estilo do público 
leitor, além do tema do conteúdo. Deste modo, a escolha certa da tipo-
grafia pode influenciar a visão de todo um trabalho, quer seja digital, quer 
seja impresso.

Para Tracy (1986:  31) a legibilidade traduz-se na percetibilidade dos tipos 
isolados, que se mede com a velocidade em que as letras são reconheci-
das, pois para haver uma boa percetibilidade é importante que haja con-
forto visual por parte do recetor que idealmente não deve gastar muito 
tempo para compreender o segmento de texto. Porém, existe ainda al-
turas em que a legibilidade é desafiada como o caso de David Carson, um 
dos expoentes que se destacou no design tipográfico, utilizando as mais 
variadas formas, e deixando de lado várias regras de legibilidade (Fig. 11).

Por outro lado, temos também a leiturabilidade, que segundo Pinheiro 
(2012) representa as características que permitem a perceção de uma 
mensagem, de modo a que as suas palavras possam ser compreendidas 
mesmo se os seus caracteres estejam segmentados, distorcidos ou au-
sentes, permitindo o reconhecimento e fluência da leitura de palavras, 
frases e parágrafos, perante os leitores. Deste modo, o objetivo da leitu-
rabilidade é que o leitor compreenda a informação e a absorva.

Fig. 11 - Cartaz para uma palestra e workshop “lima, peru.2015.” por David Carson. 
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O ser humano está cercado por estímulos visuais que colaboram 
para uma cultura visual facilmente compreendida e interpreta-
da, onde o indivíduo lida com mais estímulos e informações e a 
necessidade de os processar rapidamente. Esta necessidade de 
compreender rapidamente as informações torna importante uma 
aproximação da globalização da compreensão, onde se facilite a 
refleção do indivíduo. Neste propósito, o designer tem um papel 
muito importante a ajudar a entender e lidar com as informações.

Para facilitar a compreensão da representação de conceitos e ob-
jetos, é comum que o designer venha a recorrer ao uso de picto-
gramas. Pictogramas são símbolos gráficos, que complementam, 
potencializam ou mesmo substituem a linguagem falada, procu-
rando transmitir informação a um grande número de pessoas.

O designer desenha, sem o auxílio de textos e através de formas 
simplificadas, imagens que transmitem um significado visual próxi-
mo do objeto ou conceito que precisa de representação (Dutra & 
Ebel, 2018). Esta ferramenta gráfica, não verbal e multicultural, 
permite apoiar o trabalho de sistemas de sinalética universais, 
funcionando como uma língua comum a diferentes culturas, po-
dendo representar diferentes lugares, ações ou serviços (Pereira 
et al., 2017).

 “(...) a informação por meio de signos pictóricos tem le-
vado nas últimas décadas uma transformação dos hábitos de lei-
tura da população. Hoje pode afirmar-se que a sinalização direcio-
nal já não seria possível sem o recurso a determinado número de 
pictogramas"  (Frutiger, 1981).

Fig. 12 - Exemplos de pictogramas.
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Dutra & Ebel (2018) explicam que nem sempre é fácil ou possível fazer 
representações gráficas diretas de conceitos uma vez que estes por vezes 
são demasiado complexos ou abstratos. É nestas situações, que, ao invés 
do pictograma, cuja representação se traduz numa simples representação 
visual, o designer dá uso aos ideogramas, representações conceptuais que 
reproduzem ideias, conceitos e signos figurativos mais complexos, como 
por exemplo a ideia de proibição. 

 

Fig. 13 - Exemplos de ideogramas.

No entanto, é possível e comum haver uma combinação entre um ideo-
grama e um pictograma quando um ideograma necessita de uma re-
presentação ilustrativa de um objeto além de um conceito. Noutras si-
tuações, um pictograma pode ser aplicado como um ideograma, quando 
a sua representação física não corresponde a mensagem a transmitir, mas 
sim a um conceito diferente (Dutra & Ebel, 2018).

 

Fig. 14 - Combinações de pictogramas com ideogramas.

Neves (2007) esclarece que não existem diretrizes obrigatórias quando 
se criam estes elementos. O que é importante reconhecer é que as suas 
formas devem ser simplificadas e mais ou menos semelhantes ao que pro-
cura representar, sendo regulares a outros pictogramas ou ideogramas da 
mesma categoria. O que é fundamental é que esteja compreensível a um 
maior número de pessoas, para depois conceber uma uniformização da 
informação geral.
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2. Design e Território

2.1 A importância 

sociocultural do território

O  conceito de território pode ter definições segundo diversos 
parâmetros como: geografia, história, economia, física, aspetos 
sociais, culturais, administrativos, políticos, ou outros. O territó-
rio não pode ser apenas visto como a delimitação espacial física e 
política, mas sim como resultado da relação da humanidade com 
o local, em que o território passa a ser instrumento de relações 
sociais, culturais e/ou religiosas onde existe a consequência de 
apropriação de um determinado lugar, levando os indivíduos a 
identificarem-se com o território, passando a fazer parte do lugar 
e espelhando assim a sua própria identidade. Porém, a noção de 
identidade territorial não implica que os indivíduos que se esta-
beleçam num determinado território se revejam com a mesma 
identidade, pois esta pode diferir consoante outros delimitado-
res grupais e pessoais. Ou seja, não é exatamente o espaço que 
vai constituir a identidade, apesar de ser um elemento fulcral na 
criação da mesma.

 Segundo Perafán & Oliveira (2013: 9), expõe a o lado multiface-
tado do conceito de território na
seguinte citação:

 “O território emerge a partir das relações sociais, relações que não 
são neutras ou livres de tensões e conflitos, o que nos leva a afirmar que tal 
emergência é produto de relações do poder exercidas em vários níveis da ca-
deia social. O poder manifesta-se nas diferentes formas de ocupação e uso 
dos espaços regionais e locais. Podemos dizer que o território é a expressão 
política de organização desses espaços para alcançar objetivos comuns e 
que nele se evidenciam mobilizações concretas frente a finalidades concre-
tas. Nesta construção são definidos limites que, em vez de isolar os territó-

rios, deveriam favorecer a necessária interação entre eles.“
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A construção social do território está assim carregada de elemen-
tos culturais e de desenvolvimentos multidimensionais relaciona-
dos com o capital social aí existente. Este capital é mobilizado 
pelas marcas e organizações envolventes e reforçado pelas cons-
truções identitárias no território, que se expressa nas maneiras 
como os indivíduos se apresentam (seja como indivíduos ou grupo 
de indivíduos) em relação aos direitos e deveres nesse território 
(Perafán & Oliveira, 2013).

Segundo Castilho, Arenhardt & Bourlegat (2009), o território é 
valorizado sobre a perspetiva do próprio desenvolvimento huma-
no perante um meio comunitário social e cultural sobre o sentido 
de pertença que funciona na visão do território como um espaço 
de transformação e desenvolvimento, de carácter dinamizador da 
sociedade e qualidade de vida onde a própria cultura credibiliza a 
sua existência em comunidade que compartilha e influencia um 
território. A cultura no território integra a sociedade sobre um 
sistema de relações sociais que permite o desenvolvimento do 
próprio território. 

 Uma vez que o “(...) desenvolvimento implica mudanças, supõe-se 

que essas transformações requerem elementos que possam ser considera-

dos estáticos ou fundamentais e que são um princípio norteador para essa 

mudança ocorrer. Pode-se, assim, entender a cultura como um conjunto de 

atividades e crenças de uma sociedade ou grupo, que se compõe por aspetos 

estáticos e dinâmicos” (Castilho, Arenhardt & Bourlegat, 2009: 162).
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O designer, quando trabalha na dinamização de um território, ne-
cessita de um estudo prévio relacionado com os respetivos re-
cursos e valores, para poder definir as suas estratégias de comu-
nicação, de modo a que seja possível reinterpretar e reconfigurar 
os seus elementos e traduzi-los nas necessidades dos habitantes, 
devendo estas estar coordenadas com as necessidades do próprio 
território.
O design tem vindo progressivamente a afirmar-se como estra-
tégia de valorização e dinamização de territórios, cultivando o 
interesse pelo património nacional, e preservando a cultura re-
gional. Neste sentido, o designer torna-se mediador da tradição e 
da inovação como ferramentas de comunicação de um território, 
sendo importante que este reconheça os seus atributos e valores, 
de modo a que os possa promover, relacionando no projeto com 
as dimensões culturais, sociais, ambientais e económicas.

Segundo Flores, “O designer pode ser o provedor do projeto 
territorial, ou por exemplo, contribuir com a finalização do proje-
to territorial coordenando os produtos locais com a imagem do 
território. Contudo, quando se fala em “design territorial” não 
se quer atribuir somente ao designer o projeto territorial, mas 
sim constatar a aproximação do design com a questão territorial 
e a sua complexidade multidisciplinar” (2012: 10). Isto leva-nos 
a compreender a importância do designer de atuar em colabo-
ração com os diferentes atores no território, permitindo-lhe ser 
um elemento fulcral capaz de potencializar, instigar e promover 
desenvolvimento e reconhecimento do território. Além da comu-
nicação do território, o designer intervém ao perceber os pon-
tos mais fortes e mais fracos do território, que, segundo Krucken 
(2009: 43), lhe permitem transformar num “catalisador da ino-
vação, criando uma imagem positiva ligada ao território, a seus 
produtos e serviços”, de forma a “ajudar nessa complexa tarefa 
de mediar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades 
locais e relações globais” (Krucken, 2009: 17).

2. Design e Território

2.2 Design na valorização 

de um território
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Mesacasa resume que:

  “Dentro deste contexto, o papel do designer consiste na inter-
mediação desta relação, pois o mesmo conjuga conhecimentos projetuais 
e sensibilidade artística fundamentais no desenvolvimento de produtos. So-
bretudo, o designer, enquanto mediador deste processo, deve voltar os olhos 
para o território, enquanto espaço de práticas artesanais, fonte de recursos 
materiais e imateriais e relações sociais permeadas pelo poder. Dessa forma, 
aliando saberes, inovação e tradição, teoria e prática, ambos, designers e 
atores sociais estarão aptos a desenvolver produtos que portem a identidade 

de um território” (2011: 21).      

Para Reyes & Balem, o design de territórios e a sua comunicação 
definem a sua identidade, criam alicerces para o desenvolvimento 
e potencialmente o aumento da qualidade de vida dos seus ha-
bitantes, criando um posicionamento competitivo às cidades, e 
criando valor e promovendo sustentabilidade económica, social 
e ambiental intervindo também em outras formas como: “visua-
lizando pontos de força; ativando um processo de antecipação 
crítica; gerando visões e construindo cenários; identificando es-
tratégias e possíveis parcerias; transferindo inovação de outras 
áreas” (2009: 6).

O território, quando estudado sobre um objetivo sustentável, é 
lidado como uma entidade sociogeográfica que não pode ser se-
parada por si, sendo que a valorização dos recursos locais como os 
produtos, os conhecimentos e as pessoas é a verdadeira 
ferramenta de design que estimula o desenvolvimento, novos 
comportamentos e modelos sociais e económicos (Manzini & Me-
roni, 2009). 
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Flores sustenta que:

 “A perspetiva do design é fundamental na visualização de oportunidades 
para agregar maior valor aos recursos, tornando explícito seu conteúdo sócio am-
biental. Identificar a vocação do território é o primeiro passo para desenvolver novos 
serviços e produtos locais. É necessário investigar os “marcadores de identidade”, os 
quais podem ser elementos do património material ou imaterial, a fim de compreen-
der o espaço onde nasce o produto, a sua história e suas qualidades, associadas ao te-
rritório e à comunidade de origem. A valorização de um produto local pode contribuir 
para a renovação da imagem do território, atrair visitantes e melhorar as condições 
de vida local” (Flores, 2012: 11).

Segundo Krucken (2009) existem oito ações essenciais para promover 
os territórios:

• RECONHECER as suas particularidades, compreendendo a sua história, 
os seus valores e o seu património.

• ATIVAR as competências situadas no território, investindo no desenvol-
vimento, procurando cativar cooperação de outros atores fundamentais.

• COMUNICAR o território, partilhando a sua dimensão cultural
 e tradição. 

• PROTEGER a identidade local, fortalecendo a sua imagem.

• APOIAR a produção local, investindo em inovações que não sejam in-
trusivas à tradição.

• PROMOVER sistemas de sensibilização e consciencialização de progra-
mas sustentáveis. 

• DESENVOLVER novos produtos e serviços baseados nos recursos e tra-
dições do território.

• CONSOLIDAR redes de cooperação entre os atores no território. 
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O designer, ao trabalhar com a dinamização de um território, tor-
na-se também o seu mediador cultural, que trabalha na sua identi-
dade e promove a sua cultura pois “A identidade nasce da cultura 
e vice-versa” (Villas-Boas, 2002: 55) e tal como Ladim explica, 

 “Em diferentes momentos, o design tem estado na vanguarda 

cultural, e mesmo em outras formas de mudança, desde o início do século 

XX. Os designers têm trabalhado em conjunto, sendo mesmo inspirados por 

artesãos, arquitetos, políticos e tecnólogos, entre outros. Entre outras pala-

vras, a interação entre design e cultura é essencial para que os objetos pro-

duzidos estejam em sintonia com as necessidades e os desejos das pessoas 

para as quais se destinam. A cultura do design - uma “ressaca” proveniente 

do trabalho de designers consultores americanos pioneiros dos anos 1930 - 

foi substituída pela “experiência cultural”, na qual designers representavam 

um papel ainda mais importante” (2010: 59).

Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultu-
ral Imaterial adotada pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) , o Património Cultu-
ral e Imaterial são: 

  “as práticas, representações, conhecimentos e técnicas – junto 
com os instrumentos, objetos, artefactos e lugares que lhes são associados – 
que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 
como parte integrante de seu património cultural. Esse património, que se 
transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comu-
nidades e grupos, em função de seu ambiente, da sua interação com a natu-
reza e da sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito para com a diversidade cultural 

e a criatividade humana”. (2003)
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Atualmente, em Portugal existe um baixo índice de identidade e de pro-
jetos multidisciplinares nas regiões do interior, que beneficiariam com a 
afirmação de identidades e projetos singulares que tenham como objeti-
vo dinamizar o território, de modo a tornar o espaço mais atrativo, tanto 
para o visitante como também para o próprio habitante.

Não obstante, podemos também verificar nos últimos tempos o aumento 
de projetos que envolvem o desenvolvimento destas áreas de modo cul-
tural, social, intergeracional, e mesmo economicamente, elevando esses 
territórios para níveis mais aliciantes e tornando-os lugares singulares. 
Marques & Sobreira (2016) vêm estes lugares como: “resultado dos dife-
rentes discursos, que vão sendo criados e modificados ao longo do tempo 
por diferentes intervenientes” e, sendo assim, “um lugar é um discurso – 
uma forma de construção de significado” 
(Marques & Sobreira, 2016:  37).

Como é denotado, as áreas rurais encontram-se numa etapa de dimi-
nuição populacional, que cada vez mais se desloca para o litoral do país e 
os seus grandes centros urbanos, muitas vezes devido à discrepância do 
desenvolvimento dos setores económicos e culturais.
Benko & Pecqueur (2001: 31) defendem que: 

 “A noção de território está de volta nas análises económicas. Os territórios 

oferecem recursos específicos, intransferíveis e incomparáveis no mercado. Esses re-

cursos específicos diversificam os espaços e estabilizam as localizações das atividades 

económicas. Os atores locais e a política local desempenham um papel importante 

na constituição e na gestão dos recursos presentes no território. As perspetivas de 

criação de riquezas estão relacionadas com as capacidades dos grupos quanto à or-

ganização e à elaboração de processos originais de emergência de recursos”. 

Assim, é importante reforçar iniciativas inovadoras que procurem elevar 
estas localidades, de modo a se destaquem dentro de um ambiente com-
petitivo. 
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É importante desenvolver a estratégias de comunicação 
territorial para que se torne possível elevar a mensagem e a sua 
divulgação, com o objetivo de dinamizar e valorizar o território, 
combatendo assim o êxodo rural e contribuindo para a proteção 
do património cultural nacional. Andrade refere que “A formação 
de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de 
sua participação, provocando o sentido da territorialidade que, de 
forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre 
elas” (Andrade, 2004: 20).

Para Saquet (2007), um território apropria-se e caracteriza-se 
pelos seus valores sociais, pelas características naturais e pelo 
resultado e condição do processo de territorialização, onde o 
território se desenvolve pelas suas relações socio-espaciais, que 
formam uma complexa combinação entre as pessoas e o espaço. 
Esta combinação leva o processo de produção de um território a 
caracterizar-se pelo,

  “(...) movimento histórico e por simultaneidades. Há um movimento 

constante que se materializa na vida cotidiana e no território, centrado 

na intersecção entre os tempos histórico e coexistente (multiescalar). No 

território há uma conjugação entre aspetos da economia, da política, da 

cultura e da natureza exterior ao homem (E-P-C-N)“ (Saquet, 2007: 56).

Através do incentivo ao desenvolvimento das tecnologias em 
território rural, gera-se um aumento de promoção territorial pelo 
que, por si, se transforma em mais valia, tanto para o país como 
para a descentralização turística, que atualmente começa a gerar 
problemas ao território nacional.
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A Marca

Antes de passar para a execução de uma marca e reconhecendo a 
sua importância em qualquer projeto, é essencial ter-se em conta 
o que a mesma significa na indústria, e que impacto esta poderá 
ter no seu emissor e no recetor. Na literatura, foram recolhidas as 
seguintes definições:

• Há cerca de 55 anos atrás, Ogilvy (1964) definiu marca como um 
conceito complexo que além das experiências e do impacto que 
tem nos consumidores é também “(...) a soma intangível dos atri-
butos de um produto: o nome, embalagem e preço, a sua história, 
reputação e a maneira pela qual é comunicada”.

• Mais tarde, Martins (2000) explica-nos que, “uma marca é a 
união de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados num logó-
tipo, que, quando geridos de forma adequada, criam influências e 
geram valor, tratando-se de um sistema integrado que promete e 
entrega soluções desejadas pelas pessoas”.

• Por outro lado, Kotler (2000) defende que a marca pode ser um 
elemento único como um termo ou um símbolo, ou uma combi-
nação de elementos que tem o propósito de identificar bens e 
serviços de uma empresa ou grupo de empresas com o objetivo 
de se distinguirem da concorrência.

• Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(2003), a marca define-se como uma representação visual que 
tem a potencialidade de criar diferenciação e autenticidade en-
tre os produtos, serviços e empresas. Uma marca pode assim ser 
composta por diferentes elementos, desde palavras a apenas ca-
racteres, desenhos, formas, cores, logótipos, rótulos ou combi-
nações que permitem facilmente identificar o elemento pelo seu 
emissor e a sua missão. Não obstante, em alguns países, também 
a linguagem das campanhas publicitárias se torna sinónimo de 
marca, desde que as mesmas tenham um prévio registo como tal. 
Para não desmistificar o simbolismo do conceito de marca, gran-
de parte dos países, porém, instituíram limites quanto ao que se 
pode registar como marca, sendo que normalmente apenas auto-
rizam símbolos visuais facilmente identificáveis ou graficamente 
representados. 

2. Design e Territorio

2.3 Marca e 
Identidade 
territorial
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• Para Sammut-Bonnici (2015) uma marca revela-se como um 
conjunto tangível e intangível de atributos que marcam uma po-
sição e definem uma identidade que permite criar uma personali-
dade a um produto, serviço, pessoa, local ou organização.

Em 2011, Fonseca (2011) concluiu que, de acordo com as defi-
nições disponíveis à data, existem dois fatores a ter em conta na 
marca: a função identificativa que procura gerar distinção e au-
tentificação perante uma concorrência, e o princípio de 
reconhecimento e valor relativo ao signo a ter em conta que tra-
duz os seus princípios, missões e personalidade. O incremento da 
concorrência na atualidade, com o aumento de marcas na indús-
tria, leva as empresas a procurar conectar-se com os seus clientes 
de forma mais pessoal, através de um elo emocional que cria laços 
de fidelidade familiar. Desta forma, a interação com uma marca 
passa a ser mais do que meramente comercial, gerando níveis de 
confiança e laços de segurança que permitem que a mesma ganhe 
ou perca sucesso perante a maneira como é percebida e perante 
as relações que mantem com os seus clientes (Wheeler, 2009).

Chaves (n.d.), considera que o processo de criação de marcas é 
um processo singular, com condições específicas ao seu propósi-
to, que não está sujeito a regras universais ou normas exclusivas. 
O autor rebate doze pressupostos que considera terem origem na 
mitologia profissional:

1. “Toda a marca deve fazer alusão à atividade da organização ou 
à identidade do produto", é aplicável em alguns casos, embora na 
ampla maioria não o seja.

2. "Toda a marca deve incluir um símbolo que complemente o lo-
gótipo", é indispensável em alguns casos; em outros, supérfluo; e, 
em casos minoritários, opcional.

3. "Toda a marca deve ser singular, ou seja, não responder a códi-
gos gráficos convencionais". No entanto, em alguns casos a marca 
deve ser singular; em outros, absolutamente convencional.
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4. "Em toda marca, o logótipo deve estar manipulado, ou seja, deve ter 
alteradas as letras ou a relação entre elas”. De notar que em alguns casos 
a transgressão das normas tipográficas ou caligráficas é útil e, em outros, 
poderá ser prejudicial.

5. "Toda a marca deve ser amigável, informal ou coloquial". Somente em 
muitos poucos casos a informalidade da marca pode coincidir com o per-
fil ótimo da organização ou do produto.

6. "Toda a marca deve ser moderna, ou seja, ajustar-se a linguagens grá-
ficas contemporâneas". No entanto, o próprio atual «estilo de época» é a 
pluralidade de estilos; e algumas marcas devem ser legitimamente «clás-
sicas» ou, inclusive, «retro».

7. "Toda marca deve aderir às últimas modas gráficas”. No entanto, so-
mente as marcas de entidades efêmeras poderiam somar-se a linguagens 
efêmeras, pois a obsolescência raramente é favorável.

8. "Toda amarca deve ser «rejuvenescida» periodicamente". De notar que 
somente se justifica o seu redesign quando seja detetada a sua baixa qua-
lidade ou a sua perda de competitividade.

9. "Toda a marca deve ser «dinâmica» ou estar projetada para mudar de 
forma". Somente deverá ser «declinável» quando a diversidade de ativida-
des requeira submarcas articuladas.

10. "Toda a marca deve se ajustar ao perfil do público". A marca deve-se 
ajustar ao perfil do seu dono (a organização ou o produto) e é a oferta 
destes a que deve ser apetecível pelos seus «targets».

11. "Toda a marca deve ser «vendedora», ou seja, induzir à compra”. No 
entanto, as marcas com função de reclame publicitário só se observam 
em alguns casos de consumo impulsivo.

12. "Toda a marca deve ser sintética e pregnante”. Em muitos casos deve 
ser; quando as exigências de rapidez de leitura e memorização sejam 
prioritárias. Em outros casos, tal requisito acaba por ser supérfluo.”
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No projeto de marcas territoriais é essencial recorrer a simbo-
los que se relacionem com o território e que aplicados de forma 
estratégica criam ligações emocionais com o seu público. Nas 
presentes figuras 15, 16 e 17, podemos reconhecer marcas territo-
riais nacionais que através de simbolos relacionados com o local, 
tornam-se bem sucedidos na representação do mesmo. 
Silvestre & Marques (2014) apresentam estes signos como sendo

  ”(...) os valores, as atitudes, os símbolos, (…) as convenções, as 

narrativas, as histórias, os rituais, as práticas do dia-a-dia, a interação pes-

soal e social que se intersetam em aspetos da cultura, que, interligados, in-

teragem na construção e transmissão de significados sociais. Nessas trocas 

culturais, percebe-se de forma reforçada a necessidade do elemento identi-

tário, como forma de agregar valor ao grupo, quer este seja constituído por 

pessoas inscritas sob a denominação de país, região, cidade, instituição ou 

empresa. Os espaços geográficos ou territórios são, por conseguinte, con-

vertidos em bens e serviços culturais, e têm hoje um peso económico cada 

vez mais importante, tornando-se produtos de exportação, comportando-se 

como verdadeiras marcas, seguindo lógicas de mercado”.

Uma marca territorial vai além do seu grafismo, proporcionando 
vantagens ao nível do desenvolvimento local, estimulando o tu-
rismo e o desenvolvimento social e económico e a atração de in-
vestimentos. A marca proporciona reputação e reconhecimento, 
tornando os espaços diferenciadores e competitivos, reforçando 
assim o espírito identitário dos moradores, fortalecendo a sua 
tradição e tornando-os mais conscientes do seu território (Aze-
vedo, Magalhães & Pereira, 2010). Na construção de uma marca 
territorial, é importante a prática de uma estratégia de visão com-
pleta dos segmentos da localidade, onde é importante entender 
os interesses dos seus atores, uma vez que esta se deve moldar 
às representações mentais de cada um dos seus segmentos. Para 
Eidelman, et al., refere: 

 “(….) Ao trabalhar na criação da marca territorial, deve sempre 

lembrar-se que o seu desenvolvimento não é meta em si, mas apenas uma 

das ferramentas de marketing para a promoção da região correspondente, 

aumento de seu investimento e atração turística e recreativa entre seus ci-

dadãos ...” (2016: 40).

Fig. 15 – Marca Parque Nacional da Peneda 
- Gerês.

Fig. 16 – Marca dos Açores.

Fig. 17 – Marca Famalicão Cidade Têxtil.
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A Identidade

No início de um projeto ou mesmo da criação de uma empresa, 
além da marca de identificação visual, há uma atenção especial à 
noção de identidade que automaticamente influenciará a própria 
marca. Segundo Sequeira,

 “A noção de identidade visual refere-se a símbolos organizacionais 

visíveis, que exprimem sentidos mais profundos como significados partilha-

dos num contexto, mapas mentais e sistemas normativos, podendo assumir 

a forma de símbolos verbais, símbolos de ação e símbolos materiais, como 

logótipos, sinais de status, prémios, crachás identificativos…. Um aspeto im-

portante a reter neste contexto: o desenvolvimento de uma identidade visual 

deve iniciar-se depois do processo de construção identitária, isto é, apenas 

após a organização descobrir/revelar a sua identidade organizacional – as 

suas raízes históricas, cultura, símbolos, estratégia e estrutura…”

(2013: 7).

Esta autora demonstra a importância deste processo através da 
sua interdependência com a identidade organizacional, da qual faz 
parte, a imagem e a reputação que definem os princípios da orga-
nização ou do projeto. A identidade criada permite assim que as 
suas audiências relevantes tenham um contacto e uma experiên-
cia positiva com os seus serviços ou produtos. 

Segundo Kapferer (2008: 172), após a definição de identidade, 
surgem as seguintes questões:

• Qual é a visão particular da marca e o seu objetivo?
• Em que difere a identidade da marca?
• Que necessidades se refletem na marca?
• Quais são os seus valores?
• Em que área se reflete a sua competência? 
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Wrona (2015) define identidade visual como o conjunto de grafis-
mos e elementos visuais que, sobre diretrizes, lidam com o “caos 
gráfico”. Estes elementos, segundo a autora, são o nome da em-
presa, o logótipo / assinatura, o conjunto de cores da empresa e 
tipografia da empresa que, regularizados e registados, formalizam 
uma marca e que depois são materializados em sistemas de iden-
tificação. Wrona explica que os sistemas de identificação podem 
ser divididos em quatro grupos funcionais (2015: 96):

• Instalações: edifícios, escritórios, meios de transporte;
• Produtos: bens e serviços;
• Apresentações: embalagens, etiquetas, sacos, artigos de papela-
ria básica e outras aplicações de merchandising;
• Publicações: todos os anúncios e materiais de relações públicas.

Em suma, na visão de Wrona (2015), a identidade visual é a repre-
sentação que se comunica entre um emissor e um recetor, por 
meio da perceção empírica definida pelos elementos gráficos, 
que permitem que um sistema possa ser reconhecido de imedia-
to, devido à sua uniformidade visual e estrutural. Se estes elemen-
tos forem bem aplicados, qualquer projeto, empresa ou sistema, é 
facilmente reconhecido, sendo fácil identificar a sua marca, mes-
mo que o seu logótipo esteja impercetível.
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Segundo Bosch, Jong & Elving (2005), a identidade visual tem 
diversas funções, desde harmonizar uma organização visual e a 
sua estrutura, a fortalecer a sua apresentação e a sua reputação, 
cujas dimensões são a sua distinção, autenticidade, transparência 
e consistência. 

De acordo com Wheeler (2009), a identidade de uma marca aca-
ba por se tornar sensorial, pois é capaz de pegar em elementos 
distintos e unificá-los em sistemas inteiros, que podemos ver, 
onde é possível tocar, sentir e ouvi-los. Uma identidade torna-se 
assim mais do que apenas um elemento visual de apresentação 
de uma marca, mas também um estímulo ao reconhecimento que 
permite destaque e divulgação de mensagens, de ideias, e signi-
ficados. Deste modo, o autor define o design da identidade visual 
como um procedimento de desenvolvimento de signos gráficos e 
experiências que representam um emissor, onde o designer tem o 
papel de alinhar a criatividade estratégica, o conhecimento prévio 
do contexto, a essência de design e a aplicação de experiências. A 
identidade é mais do que grafismos e constroi-se através de valo-
res éticos e morais, princípios, políticas, sistemas organizacionais, 
crenças e tudo que possa influenciar o ser humano na sua vida.
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Fig. 18 – Prisma de Identidade de Kapferer.
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Uma marca deve ser representada 
segundo as suas características físicas 
que, segundo as suas características 
objetivas relevantes, funciona como 
produto simbólico das qualidades da 
marca.

Relativo ao carácter da marca, co-
munica os seus produtos ou serviços 
como se usufruísse de características 
humanas.

Conjunto de valores que alimentam 
a sua orientação e representam a sua 
fonte de poder de inspiração.

Aspeto Físico

Personalidade

Cultura

Prisma de Identidade de Kapferer

2.3 Marca e Identidade Territorial

Kapferer (2008: 172), explica que a identidade da marca deve ser representada 
por um prisma hexagonal. As suas divisões representam os atores implicados 
(sender e o recepient) e as suas áreas de atuação. Neste caso, podemos denotar 
que o físico e a personalidade da marca são representativos do sender (repre-
sentantes da marca) enquanto a sua reflexão e a autoimagem permitem definir 
o recepient (público alvo).
Neste prisma estão consignados os seguintes elementos identitários:
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4

5

6

Relação que a marca tem com os seus 
públicos e a sua competência de 
conceber transações e trocas 
entre pessoas.

Reflete a forma como um público se 
revê na marca.

Representa as intenções e afeições 
de um público de consumir ou usu-
fruir dos produtos ou serviços da 
marca, funcionando como sendo o 
seu espelho interno.

Relacionamento

Reflexo

Mentalização
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Na criação de uma identidade, há o pressuposto automático de 
que o designer compreenda o seu contexto social, cultural e his-
tórico, bem como os seus valores simbólicos personalizantes. Se-
gundo Roca & Mourão (2001), a identidade territorial é um concei-
to recente e complexo que se compreende pelas particularidades 
de determinadas localidades e regiões que procuram combater 
as forças da globalização económica e cultural. Esta globalização, 
segundo Giddens (1991), é responsável pela “intensificação das 
relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distan-
tes, de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 
eventos que estão ocorrendo a muitos Km de distância e
vice-versa". A identidade ganha destaque nas escalas de menor 
dimensão, relativas a pequenas localidades, onde o designer deve 
trabalhar e compreender as suas singularidades, de modo a que 
compreenda os aspetos que precisam de ser potenciados. Valori-
zando e promovendo a identidade local, o design atua como um 
“catalisador da inovação, criando uma imagem positiva ligada ao 
território, a seus produtos e serviços” (Krucken, 2009: 43). 

Reyes & Balem (2009), argumenta que uma identidade local que 
marque os valores do território, mesmo que estes não sejam tão 
evidentes, transforma-se numa vantagem de desenvolvimento lo-
cal e regional. Através de uma perspetiva estratégica, reforça-se 
a imagem do território com base na sua atratividade e nos seus 
valores, gerando assim harmonização entre a modernidade e a 
tradição, através de um fenómeno dinâmico com a origem da re-
lação entre a comunidade com o seu espaço relacional. Estes prin-
cípios são corroborados por Saquet, segundo o qual o “contexto, 
mediação entre o particular e o universal, e como componente 
de nosso sentido de identidade; como território e territorialidade 
construídos histórica e geograficamente, pela relação efetiva en-
tre os sujeitos e destes com o ambiente de vida cotidiana” (2007:  
109), onde “cada sociedade produz seus territórios e territoria-
lidades, em consonância com suas normas, regras, valores, com 
suas atividades cotidianas” (Saquet, 2007: 24).

Design para a comunicação de um projeto de valorização do territorio: Projeto LOCUS50 //



A identidade territorial amplia o seu valor com a partilha da sua imagem, 
pela sua narração e pelas relações que compreende. Tem também uma di-
mensão relativa à perceção dos valores relativos à sua identidade por dois 
grupos: os insiders (comunidade local) e os outsiders (os restantes). Quan-
do falamos em insiders, falamos numa comunidade, de um “coletivo dos 
sujeitos, como portadores de práticas e conhecimentos, construtores do 
território e de novas lógicas identitárias aos lugares” (Saquet, 2007:  118, 
119). A comunidade atribui um valor simbólico mais experiencial, pelo que 
combina a sua própria identidade à do território, como um conceito de 
pertença a um lugar. Tendencialmente, não é a mesma para o grupo de 
outsiders, que cria as suas perceções através de adaptações pressupostas 
das narrativas dos outros e dos seus formatos comunicativos, gerando 
assim uma identificação coletiva que possibilita o aumento da partilha e 
reconhecimento da identidade territorial, tornando o envolvimento po-
pulacional num momento fundamental estratégico para o seu sucesso e 
para a consolidação da identidade coletiva sobre o território (Pollicea, 
2010). Castells, esclarece que “quem constrói a identidade coletiva, e 
para quem essa identidade é construída, são em grande medida os de-
terminantes do conteúdo simbólico dessa identidade, bem como do seu 
significado para aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem” 
(Castells, 1999: 23). 

Pollicea (2010) define a identidade territorial como sendo intemporal, 
com estímulos à mudança e ao desenvolvimento, que se faz através das 
relações entre a comunidade local e os outsiders, que devido a sua cul-
tura dominante facilmente geram processos de mistificação dos valores 
identitários de um território. Estes valores podem convocar um sistema 
ideológico da identidade que representa mais as imagens da identidade 
do que a verdadeira identidade. Hall explica que “a identidade plenamen-
te unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, 
à medida que os sistemas de significação e representação cultural se mul-
tiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais nos podería-
mos identificar – pelo menos temporariamente” (2006:  13). Esta relação 
sinérgica incentiva a importância da construção e partilha do sentido de 
pertença e de identificação, para o fortalecimento de uma comunidade 
que, ao invés de resistir ao global, coexiste, complementando-se e forta-
lecendo o sentido de pertença. 
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O processo de gestão de marcas e o conjunto de ações estratégicas de-
nomina-se como branding, que de acordo com a visão de Wheeler (2009) 
é um processo que permite a criação de uma relação contínua positiva 
com um cliente onde há uma necessidade de criar uma distinção entre 
outras marcas, com o desejo de liderar mercados e superar 
a concorrência. 

 “(...) branding essentially involves the creation of a coherent identity (…) 

which brings forward a set of feelings, values and meanings and which, on that basis, 

leads to identification with the brand on part of the customer” (Therkelsen & Halkier, 

2004: 4).

Segundo Bastos & Levy, o branding está englobado em dois desejos hu-
manos distintos – pertencer e/ou destacar-se -, para estes fenómenos se-
rem realizados é essencial ter em conta elementos como o sinal e o sím-
bolo. O branding inicia o seu processo como um sinal de “uma maneira de 
denotar que um objeto é o que é e então torna se uma forma de nomear 
algo (por exemplo, um boi, um escravo, um prisioneiro, um detergente). 
No entanto, imediatamente, a denotação não é suficiente e surgem co-
notações. Ser nomeado um animal, um escravo, um prisioneiro ou um 
produto não são meramente termos denotativos; eles também implicam 
outras ideias". Com isto surge o símbolo que se torna a marca de um ele-
mento e é “feito usando algum tipo de marca colocada diretamente no 
objeto ou indiretamente num rótulo (por exemplo, um deslizamento, uma 
aba, um remendo) que é afixada ao objeto. Além de significar a proprieda-
de e o status, uma marca pode ser um sinal positivo de distinção. " 
(2012:  349).

2. Design e Território

2.4 Branding 
e Marketing
Territorial

"Criar uma marca envolve um processo e o aperfeiçoamento 
deste processo pode levar a uma experiência mais satisfatória e a 

melhores resultados."
(Healey, 2012:  12).
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Sammut-Bonnici (2015), esclarece que a “perspetiva holística do 
branding como uma estratégia de longo prazo inclui um amplo 
conjunto de atividades que vão desde a inovação de produtos até 
às comunicações de marketing. O objetivo da estratégia de bran-
ding é criar marcas diferenciadas da concorrência, reduzindo o 
número de substitutos no mercado. Quando o alto valor da marca 
é alcançado através da sua diferenciação, a elasticidade-preço da 
procura torna-se baixa, permitindo à empresa aumentar o preço 
e melhorar a lucratividade". Deste modo, a autora apresenta-nos 
a ideia de que, independentemente do posicionamento da marca, 
as ações estratégicas de branding vão permitir a criação de uma 
proposta de valor que ajudam a comunicá-la de uma forma asser-
tiva, com abordagens impactantes que resultam no fortalecimen-
to da marca e no aliciamento de relações com clientes fiéis.

As perspetivas individuais dos consumidores permitem-lhes re-
conhecer as suas necessidades perante o seu relacionamento 
com as marcas, tornando o seu valor um elemento de personali-
zação individual com base na perceção daquilo que considera ser 
o impacto da marca, o significado da marca e suas experiências 
pessoais. Assim, os consumidores criam o relacionamento com a 
marca de forma individual por meio das comunicações que lhe são 
atribuídas em diversos contextos (Lindberg-Repo, 2001). 

Brito & Zuza (2009: 92) asseguram que:

 "O branding está ligado à administração das marcas, tendo o intui-

to de criar valor, ideia e até mesmo personalidade. A marca é tratada, além 

de seu valor económico, passando a ser parte da vida das pessoas, criando 

laços emocionais entre a marca e o consumidor. Estas emoções são captadas 

através dos cinco sentidos: audição, olfato, tato, paladar e visão."

Lima (n.d.) defende que o branding é um trabalho de equipa que 
necessita da influência dos seus stakeholders num processo que 
deve ser tido em consideração e desenvolvimento ao longo da 
própria existência da marca.
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Além disso, o autor explica que o branding não se deve limitar apenas à 
produção de uma identidade visual ou mesmo da sua apresentação, mas 
sim a um constante processo de criação de relações perante um público, 
à qual as suas preocupações e desejos, devem ser o aspeto principal a 
ter em conta. Deste modo, o autor sugere as seguintes ferramentas de 
branding que são:

•  Workshops de posicionamento;
•  Auditorias de marca;
•  Reuniões de estratégia;
•  Críticas de jornais;
•  Grupos de brainstorming;
•  Treino de trabalhos de equipa;
•  Auditorias de design;
•  Manuais da marca/Brandbooks;
•  Publicações de marca;
•  Workshops de marca.

Wheeler (2009: 6), por sua vez, explica que existem cinco tipos principais 
de branding:

• O co-branding, em que o processo se reproduz em coligação com outra 
marca, que permite a combinação da força de duas marcas. 
• O digital branding que procura aumentar o valor da marca digital e oti-
mizar o seu alcance a possíveis clientes via web. 
• O personal branding, onde o indivíduo se apresenta a si e ao seu tra-
balho como uma marca, construindo uma imagem ou impressão da sua 
reputação. 
• O cause branding, onde a marca se compromete com uma causa social, 
aumentando assim o envolvimento do consumidor numa questão social 
ou ambiental, tornando-a num sinónimo da própria causa. 
• O place branding, um branding territorial que permite construir e ge-
renciar a reputação de territórios (países, cidades, localidades) de modo 
a cativar a sua dinamização por parte de turistas e empresas investidoras.

// 55Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro



O branding territorial projeta-se como um processo competitivo 
à globalização, que estimula o turismo, investimentos e expor-
tações, restabelecendo alianças e fortalecendo a imagem de um 
território. Neste enquadramento, os projetos culturais tornam-
se extremamente valiosos para a apresentação e valorização de 
um território com a atenção na cooperação entre a experiência 
e a essência da marca onde haja uma clara identificação peran-
te a comunidade onde esta pratica de branding funciona como 
instrumento da gestão territorial que propõe uma resposta com-
petitiva, valorizando as singularidades do espaço e usufruindo-as 
como valores de distinção e de desenvolvimento, proporcionando 
diferentes vantagens ao nível do desenvolvimento sustentável de 
uma região (atraindo turismo e exportações, bem como investi-
mentos e reconhecimento cultural). O desenvolvimento de mar-
cas estratégicas torna-se um fator importante no seu posiciona-
mento competitivo e cria uma base de associação emocional com 
o seu público. 

O branding territorial associa-se ao marketing territorial, que de 
acordo com Nunes:

 “surge como processo de promoção territorial, que tem como últi-
mo objetivo o desenvolvimento local, mobilizando recursos e tirando partido 
das vantagens comparativas da região, por forma a potenciar o seu desen-
volvimento socioeconómico. Um dos pressupostos do marketing territorial 
é a construção ou modificação de uma imagem, que se pretende coerente 
e consensual, sobre o território, imagem essa que deve ser partilhada pelos 
atores locais e que será uma das condições de atração de públicos e atores 
internos e externos. Um dos desafios na definição das políticas de marketing 
territorial é a manutenção da identidade e das características do territó-
rio, evitando a descaracterização que pode estar associada a estratégias de 

marketing demasiado agressivas“ (2011: 6).

“O place branding tem vindo a ser pensado como um elemento facilitador 

da mudança estrutural estratégica em cidades e regiões - especificamente, 

através de processos de redefinição de imagem, redefinição do posiciona-

mento estratégico, e redimensionamento das escalas administrativas, do 

ordenamento e gestão territorial” 

(Oliveira, 2016: 259).
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Com as estratégias de branding, os territórios tornam-se capazes de for-
talecer e comunicar os seus valores patrimoniais, económicos, tecnológi-
cos, relacionais, sociais e simbólicos, reforçando o seu papel competitivo 
e construção da sua imagem e marca: 

 "Há uma necessidade urgente de uma análise robusta da cidade como uma 

marca que leva em conta uma ampla gama de partes interessadas, incluindo os negó-

cios e a comunidade local. (...) É possível examinar a cidade como uma marca usando 

tipologias convencionais para análise de marca, proporcionando peso suficiente é 

dado a diferentes partes interessadas" (Trueman,  2001: 8, 13).

As estratégias de branding territorial promovem a identificação, a no-
toriedade e o envolvimento de comportamentos favoráveis, visando a 
promoção da autoimagem e sentimento de pertença do território em 
públicos de modo a gerar perceções e associações favoráveis aos seus 
objetivos, potenciar dinamismo e favorecer o co-branding, onde o de-
sign promove o espaço e elabora uma mensagem de promoção cativan-
te. Este processo torna-se, assim, “um processo de gestão territorial, de 
descentralização de poder e busca de desenvolvimento local, sendo um 
integrador das vantagens competitivas do lugar numa ótica de desenvol-
vimento socioeconómico e territorial” (Azevedo, Magalhães & Pereira, 
2010: 86).
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As estratégias de branding territorial promovem a identificação, 
a notoriedade e o envolvimento de comportamentos favoráveis, 
visando a promoção da autoimagem e sentimento de pertença do 
território em públicos de modo a gerar perceções e associações 
favoráveis aos seus objetivos, potenciar dinamismo e favorecer 
o co-branding, onde o design promove o espaço e elabora uma 
mensagem de promoção cativante. Este processo torna-se, as-
sim, “um processo de gestão territorial, de descentralização de 
poder e busca de desenvolvimento local, sendo um integrador das 
vantagens competitivas do lugar numa óptica de desenvolvimen-
to socioeconómico e territorial” (Azevedo, Magalhães & Pereira, 
2010: 86) .

O marketing territorial é uma área subjacente do marketing que 
tem como impulso funcional um planeamento estratégico que 
tem como função principal garantir o desenvolvimento e gestão 
de um território, de modo a reforçar as suas vantagens compe-
titivas e atrair ou criar novas oportunidades para o local. De que 
de acordo com Barros & Gama (2009) ”é o resultado da atuação 
dos diferentes atores (públicos ou privados) e da comunicação 
(interna e externa) que os diversos componentes do território es-
tabelecem com os públicos com os quais se relacionam“. O mar-
keting territorial compreende o desenvolvimento sustentável, a 
competitividade e a promoção que envolvem objetivos económi-
co-sociais direcionados em valorizar o espaço e dinamizá-lo, tor-
nando-o rentável, promovendo e aumentando os seus atributos, 
impulsionando assim uma região de modo a que esta consiga fixar 
a população, atrair mais turistas e fomentar o crescimento eco-
nómico local. 
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Eshuis, Klijn & Braun (2014 apud Braun 2008) definem o “marketing terri-
torial como ‘o uso coordenado de ferramentas de marketing apoiadas por 
uma filosofia de partilha com o cliente, para criar, comunicar, entregar e 
trocar ofertas urbanas que tenham valor para possíveis clientes da cidade 
e a sua comunidade”. Além de propor e fomentar soluções, o marketing 
territorial desempenha um papel fundamental na identificação dos pro-
blemas, analisando as necessidades e as limitações impactantes e gerais 
dos habitantes de determinado território, bem como compreendendo os 
desejos dos seus visitantes. 

Killingbeck & Trueman (2002: 6) defendem que para se poder realizar 
uma boa planificação estratégica dentro do marketing territorial deve-se 
ter em conta as seguintes cinco questões:

•  Situacional – Onde estamos e onde queremos estar?
•  Estratégia - Como vamos lá chegar?
• Tática – Qual o caminho a escolher?
•  Medição – Como vamos garantir que lá chegamos?
• Controlo – Como sabemos que lá chegamos? 

Segundo Fernandes & Gama (2006: 9) o marketing territorial engloba 
“um conjunto de atividades de suporte ao desenvolvimento de um lu-
gar, região ou país através da melhoria da sua capacidade concorrencial 
é, para os diferentes territórios, uma alavanca de desenvolvimento sus-
tentado”, funcionando assim como catalisador e dinamizador local capaz 
de estimular a atuação e realizar intervenções, tornando-se a ferramenta 
adequada para atingir o objetivo de promover e desenvolver uma deter-
minada região.
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3._
Transmedia Storytelling

60 //



3._
Transmedia storytelling é um método recente de comunicação 
que procura narrar uma ou múltiplas histórias/experiências de en-
tretenimento em mais do que um sistema mediático ou suporte. 
Neste método há múltiplos canais de distribuição, aumentando a 
sua compreensão e envolvimento, permitindo uma interação co-
laborativa com o seu público. Davis refere que “Transmedia refe-
re-se a um universo narrativo que decorre em múltiplas platafor-
mas, nas quais cada um dos canais providencia uma contribuição 
distinta e valiosa para o total” (2013: 175). Porém, cada canal de 
distribuição, apesar de acrescentar valores agregados à história, 
funciona ao mesmo tempo de forma independente, de modo a 
que o público compreenda a história sem ter de recorrer a todos 
os canais de distribuição (Pratten, 2011). 

Uma história transmedia desenrola-se em várias plataformas de 
media, com cada novo texto a fazer uma contribuição distinta e 
valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmedia, cada 
fragmento dá um importante contributo - de modo a que uma 
história pode ser introduzida num filme, expandida pela televisão, 
romances e banda desenhada; o seu mundo pode ser explorado 
através de jogos ou experimentado como uma atração de parque 
de diversões (Jenkins, 2006: 95–6).

Esta narrativa exige a coordenação entre os diferentes canais, 
sendo importante impor uma estruturação harmoniosa das suas 
componentes, onde documentar o seu progresso não é um pro-
cesso linear, mas sim interativo, que passa por momentos de mo-
dificação e melhoria com o seu desenvolvimento. Deve ter-se o 
cuidado em evitar a sua redundância, de modo a manter o interes-
se da sua audiência. 
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Segundo Pratten (2011: 4) transmedia storytelling usufrui de seis 
componentes principais:

• História;
• Experiência;
• Público;
• Plataformas;
• Modelo de negócio;
• Execução;

Para Scolari (2013), transmedia é um desafio para os estudos de 
comunicação na narratologia e semiótica. De fato, a narratolo-
gia e semiótica tradicionais não abordam narrativas multimodais 
complexas com fragmentação textual e diferentes canais de dis-
tribuição. Roig (2010) explica que “A narrativa transmedia envolve 
projetar e criar seu próprio universo, de forma complexa e sufi-
cientemente consistente para facilitar o reconhecimento e a con-
sistência em diferentes formas de media” (Roig, 2010: 245). No 
entanto, apesar da sua complexidade, o seu impacto atual está 
cada vez mais a convergir no nosso dia a dia, sendo impossível 
analisar as narrativas e os media isoladamente.

A criação de uma narrativa transmedia pode ser feita com docu-
mentação do real através da apresentação de uma história real, 
como instrumento de valorização de marcas ou projetos, ou mes-
mo como instrumento de construção publicitária, jornalística ou 
como instrumento estratégico de comunicação e marketing. O 
seu conteúdo, disperso em diferentes suportes, pode proporcio-
nar ao utilizador novas experiências, com processo de transições 
e de potenciação entre suportes. 

 “Devemos compreender que a narrativa transmedia não é apenas 

ficção. Publicidade tem sido uma experiência transmedia desde a explosão 

da media de massa na primeira metade do século XX, e o mesmo pode ser 

dito sobre o jornalismo no segundo semestre. A não-ficção transmedia 

storytelling ainda é um território inexplorado à espera de seus exploradores” 

(Scolari, 2013: 49).
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Porém, esta construção narrativa, segundo Pratten (2011:  6) é continua-
mente influenciada pelas suas principais considerações sobre a experiên-
cia da história, que são:

• História - género, personagens, localização, tempo, trama, etc.;
• Experiência - tempo (considerações: comercial, contexto, prático);
• Plataformas - (considerações: média, tecnologia, física);
• Localização - (considerações: online, offline, geográfica);
• Agência - (considerações: interativo, afetando, colaborativo).

Tendo em conta que hoje em dia as informações chegam aos seus públi-
cos por mais meios que apenas as palavras, existe um culminar de 
desenvolvimento imagético e sonoro na atual cultura multimédia. Com 
este desenvolvimento, os seus produtores trabalham nos projetos trans-
media com um planeamento a longo prazo, tendo em conta uma 
pré-produção e produção continua nas múltiplas plataformas com o obje-
tivo de as unificar no fim do projeto.  Bilici (2016) explica que a maior par-
te das narrativas transmedia procuram envolver as expectativas de outro-
ra, em que as suas histórias se tornam memoráveis e apelativas à emoção 
humana, ao ponto de motivar a curiosidade do seu público na procura de 
mais informação e conteúdo.  Rohn & Ibrus (2018) defendem que a forma 
com que o conteúdo envolve o seu público nas suas plataformas permite 
construir e manter um relacionamento mais duradouro com este público. 
Com o sentido de  manter a relação com os seus públicos, surgem três 
desafios transmedia: 

 “orientar o público em diferentes medias e plataformas; gerir as práticas 

participativas e comunicação bidirecional com o público; e gerar modelos de negó-

cios complexos, onde o acesso ao conteúdo de alguns media é gratuito e noutros 

casos taxado, em que parte da atividade do usuário pode ser monitorizada ou ex-

plorada para fins adicionais de marketing ou desenvolvimento de produto / serviço / 

conteúdo” (Rohn & Ibrus, 2018).

A narrativa transmedia pode ter diversas finalidades, que através de múlti-
plas camadas para contar histórias, pode contar uma história fictícia, do-
cumentar uma história real, e ampliar mercados e produtos. O uso de di-
ferentes canais de distribuição mediática permite que a informação possa 
ser adquirida por diferentes grupos de consumo. Esta prática narrativa 
amplia a história com as informações que vai continuadamente expondo 
nas redes mediáticas, incluindo os consumidores nesse processo, tornan-
do-os atores interativos nas temáticas, e tornando-os parte de uma co-
munidade interessada (Gürel & Tiğli, 2014).
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Segundo Carredu (2018) o uso de estratégias e narrativas 
transmedia é uma nova ferramenta de marketing passível 
de ser utilizada com qualquer empresa e área de negócio. 
Isto deve-se à sua capacidade de projetar histórias coesas 
em diferentes plataformas de entretenimento, que podem 
variar em diferentes formatos, desde físicos aos formatos 
digitais, que funcionam de uma forma autónoma e ofere-
cem experiências gratificantes que se desenvolvem den-
tro de um universo comum e fortalecem através da coo-
peração com o seu público. 

O conteúdo de um projeto transmedia tem como função  
cativar e informar o seu consumidor, de modo a que man-
tenha a sua atenção e surpreenda a sua curiosidade, tor-
nando-se assim um modelo lucrativo a curto e a longo 
prazo curtos. A narrativa transmedia torna possível a re-
petição de conteúdo sem o risco de perder valor na infor-
mação, permitindo que a mesma tenha a capacidade de 
obter lucro em diferentes momentos.

Carredu (2018) acrescenta que “... a narrativa transmedia 
fornece às empresas uma solução sustentável e de longo 
prazo para capitalizar os interesses de seus fãs e consumi-
dores, com pouco risco ou ambiguidades. As marcas que 
conseguem criar um universo interessante podem expan-
di-lo livremente em vários dispositivos e formatos, o que 
é algo que toda marca, empresa e organização adoraria 
fazer”. 

Transmedia storytelling, como estratégia, pode funcionar 
como a narrativa de uma marca, que através da concen-
tração numa abordagem colaborativa para a criação de 
histórias, cria valor sobre uma narrativa de marca tradicio-
nal, criando uma relação mais pessoal com os seus consu-
midores que vêm as marcas não como contadores de his-
tórias, mas como criadores de histórias, facilitando a sua 
compartilha. 

3. Transmedia Storytelling

3.1  Transmedia  
Storytelling como 
estratégia 
de Marketing
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Visto que os consumidores cada vez mais procuram interagir com um 
produto em que possam ter um papel participativo, o marketing trans-
media permite que os consumidores o façam. Estes criam histórias e 
compartilham-nas, aumentando o valor de experiência e participando 
ativamente no seu processo por meio da expansão contínua dos seus 
pontos de entrada.

Para a  Sungkyunkwan University  (n.d.):

 “O branding transmedia é o processo de criar um contexto e uma história 

para uma marca providenciar uma narrativa geral de nossas vidas diárias, usando 

as plataformas media de maneira adequada aos tempos - uma investigação sobre 

como agitar as emoções das pessoas.”

Alton (2017) explica-nos que os transmedia tornam-se uma mais valia 
no fortalecimento de uma marca, incentivando as interações entre os 
seus consumidores, tornando-a fácil de encontrar, independentemen-
te do canal escolhido por quem a procura, e criando uma experiência 
mais rica. Amplifica as suas mensagens, sem esquecer o seu carácter 
participativo com o seu público, não lhes dando necessariamente po-
der de direcionar a história, mas dando-lhes o sentimento de valori-
zação, concretizando assim uma estratégia de marketing efetiva. Esta 
participação pode funcionar também sob um formato de gatilho social 
que impulsiona a promoção da marca sob um formato de compartilha 
social, atraindo novos possíveis consumidores a um caminho para a in-
tegração com a marca.

A importância da execução da história nos transmedia é reforçada de-
vido ao seu poder de evocar emoções e criar curiosidade nos seus con-
sumidores, mantendo o seu interesse e satisfazendo os desejos de um 
público. Esta estratégia de marketing, segundo Roland (2019), permite 
superar circunstâncias atuais como o bloqueio de publicidade crescen-
te, e a diminuição de recurso a media, como a televisão “onde a pro-
paganda tradicionalmente bombardeou os telespectadores com uma 
mensagem unidirecional”. É feita a aposta numa colaboração mais natu-
ral entre os consumidores e a marca e a sua capacidade de participação 
na mensagem, que por si é destacada graças ao aumento ao recurso dos 
meios sociais e internet.
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Numa narrativa visual feita por imagem em movimento, existe 
uma forte aplicação das tecnologias eletrónicas e digitais focada 
nas técnicas, detalhes, atores, movimentos de camara e diversos 
outros fatores. Para além da importância da filmagem, que dá en-
foque aos detalhes persuasivos da história, devemos ter em conta 
que estas narrativas envolvem outros elementos, como efeitos vi-
suais e sonoros pós edição, que desenvolvem um efeito apelativo 
à sua audiência (Bilici, 2016).

No que diz respeito aos documentários, estes procuram eviden-
ciar acontecimentos e histórias de modo a retratar a realidade 
vivida da maneira mais ampla e através de uma extensão interpre-
tativa. Pretende-se que esta desenvolva um maior entendimento 
sobre o assunto retratado, incentivando o diálogo e apresentando 
diversos modos de ver o mundo, procurando a reflexão e a com-
preensão aprofundada das questões abordadas.
 Ramos (2008:  22) defende que:

 “... podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basica-
mente composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de ima-
gens de animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no início de sua 
história, mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de 
asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. 
Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens-câmera 
que estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja um espec-
tador que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A natureza 
das imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada através da 
qual as imagens são constituídas determinam a singularidade da narrativa 

documentária em meio a outros enunciados assertivos, escritos ou falados”.

3. Transmedia Storytelling

3.2 Documentários Transmedia
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O documentário é um género que se compromete a relacionar a realidade 
dos factos, documentando a vida humana, animal e climática, reproduzin-
do histórias e momentos passados, agregando valor, e abrindo caminho 
para futuros desenvolvimentos e intervenções temáticas. Os documen-
tários podem ser usados nas narrativas transmedia como modelo de cap-
tação da atenção e interesse do espectador, uma vez que a transmissão 
da informação se torna mais estimulante que apenas o recurso da leitura, 
promovendo uma melhor circulação das narrativas pelos diversos canais 
de linguagens comunicacionais que ampliam o processo cognitivo.

Na perspetiva de Šebek (2014):

  "há obviamente muita coisa acontecendo quando se trata de estrutura na-
rrativa e narrativa em documentários agora. O documentário Act of Killing ato é um 
bom exemplo de como abordar uma história de uma maneira diferente. Há também 
muitos documentários híbridos com partes fictícias. Eu vejo muitos documentários 
conectados a projetos transmedia, o que dá ao filme uma vida mais longa e também 
constrói uma audiência na internet. Muito provavelmente é assim que o futuro se pa-
rece. Apenas assistir filmes na tv e em um cinema está a desaparecer, embora possa 

ser verdade para alguns dos projetos maiores ainda”.

Para além da multiplicidade de canais e plataformas de linguagem, o do-
cumentario transmedia consegue ter mensagens independentes entre si, 
mas relacionadas entre si. Ou seja, trata-se de um registo composto por 
múltiplos micro-documentários expansíveis e navegáveis (de forma ana-
lógica ou digital) que carregam na sua essência o discurso humano numa 
linguagem audiovisual, que leva ao espectador informação e 
conhecimento, abordando realidades no seu conteúdo. Os documen-
tários transmedia e não transmedia apoiam-se em técnicas jornalísticas, 
entrevistas e captação de imagem comprovadas.
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Este projeto iniciou-se com uma breve análise de casos de estudo 
que serviram de exemplo a nível da comunicação e estética. 
Foram selecionados 5 projetos que abordam problemáticas
semelhantes à proposta de trabalho desta dissertação, tendo em 
conta a sua pertinência e objetivos, bem como as suas soluções 
visuais e comunicacionais, que apresentam. Estes projetos evi-
denciam o potencial do design para a comunicação e dinamização 
de um território, incentivando as relações intergeracionais, o au-
mento de turismo num determinado território e ainda fortalecer 
intervenções sociais. 
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Natural.PT é uma marca portuguesa (https://www.na-
tural.pt/portal/) que aposta na dinamização do territó-
rio português e pela promoção e revitalização da sua 
biodiversidade, economia, cultura e património, dando 
destaque à valorização dos produtos e dos serviços aí 
existentes. É uma marca que se caracteriza por 
partilhar valores sustentáveis e protetores da natureza 
e dos recursos endógenos, que procura elevar as tra-
dições portuguesas e projetá-las tanto a nível nacional 
como internacional. Esta marca procura fomentar uma 
rede de destinos turísticos com destaque para os seus 
produtos e serviços associados à Rede Nacional de 
Áreas Protegidas (RNAP). 

Fig. 19 – Marca Natural.PT.

4. Análise de Casos

4.1 Natural.PT

Fig. 20 – Aplicação em outdoors da marca  Natural.PT.
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Para iniciar este projeto, as três ações primárias foram a 
criação de uma marca visual, um manual de identidade 
para apoio à aplicação da mesma em todos os materiais 
de comunicação, e uma análise da estratégia da marca.

A marca propôs uma identidade visual na qual fosse 
possível transparecer a sua missão e objetivos dentro 
de um território – Portugal - em que se torna perce-
tível a sua ligação à sustentabilidade, qualidade, valori-
zação da natureza e preservação do património, sendo 
facilmente adaptável a um público alvo diverso, e fácil 
de apresentar em diversos contextos, de modo a que a 
marca se mantenha uma harmonização gráfica e visual.

Segue-se abaixo uma tabela com os objetivos e exem-
plos de ações integradas pela marca, segundo o  seguin-
te relatório de estratégia a que tivemos acesso.

Fig. 21 – Banner da Marca Natural.PT.
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Tabela 1 - Tabela com os objetivos e exemplos de ações integradas na prioridade de investimen-
to e parceria da marca Natural.PT. Fonte: http://natural.pt/portal. Redesign pela Autora.
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Fig. 22 - Website da marca Natural.PT.

https://www.natural.pt/portal/

Fig. 23 - Aplicações da marca Natural.PT.
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O projeto “5 municípios. 5 culturas. 5 sentidos.” é um 
projeto lançado por cinco municípios (Idanha-a-Nova, 
Águeda, Lousã, Óbidos e São Pedro do Sul), sendo um 
projeto português (https://www.projetocinco.pt/) que 
procura promover e estimular iniciativas culturais fora 
dos grandes centros urbanos, fazendo assim uma apro-
ximação entre estes cinco municípios.

Este projeto procura:

• Promover iniciativas culturais inovadoras que tragam 
dinamismo renovado para centros urbanos e de eleva-
do valor patrimonial.

• Estimular a criação artística e a reinterpretação cul-
tural, reforçando a imagem externa dos municípios en-
quanto territórios que acolhem as artes e a criatividade.

• Oferecer aos visitantes experiências culturais dife-
renciadoras e interativas, intensificando a captação de 
fluxos turísticos para a região.

• Estabelecer e consolidar cenários de intercâmbio, 
itinerância e coprodução cultural entre os territórios 
abrangidos pela rede.

Fig. 24 - Marca do Projeto Cinco.

4. Análise de Casos

4.2 Projeto Cinco
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O projeto aproveita as potencialidades da identidade 
dos territórios, tornando cada um o ponto de encontro 
de ações culturais especificas: Águeda (cultura criati-
va); Lousã (cultura pedagógica); Idanha-a-Nova (cultura 
musical); Óbidos (cultura literária) e São Pedro do Sul 
(cultura feminina).

A nível gráfico e comunicacional, o projeto apresenta 
uma imagética jovem, com uso de cores dinâmicas e 
uma linguagem simples e clara no uso de ilustrações em 
iconografias. A identidade animada e relaxada dá a per-
ceção de lazer e divertimento, o que permite ao seu pú-
blico criar uma ligação à marca com mais facilidade. O 
recurso à fotografia adaptado a uma imagem colorida 
ajuda a fortalecer a ideia de cultura e arte, criando uma 
ideia visual de um rejuvenescimento dos territórios.

Fig. 25 - Website do Projeto Cinco.

https://www.projetocinco.pt

Fig. 26  - Cartaz da programação cultural em rede

do Projeto Cinco.
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O projeto “Povos do Mar” foi desenvolvido pela Sesc 
Ceará, (instituição que integra o Sistema Fecomér-
cio-CE) no Brasil (http://www.sesc-ce.com.br/po-
vos-do-mar-heranca-nativa/), que procura fortalecer 
as comunidades litorais do Brasil, ricas em património 
histórico e tradições. 

Durante um evento com cinco dias de atividades, é 
possível compreender as experiências e aprender com 
as memórias e saberes dessas comunidades, consolidar 
o caractér social e defender as identidades e tradições, 
evitando que as mesmas caiam no esquecimento. Pra-
ticam-se atividades que englobam os eixos ligados ao 
território como os Sabores, Saberes e Saúde; Feito 
à Mão; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Cantos, 
Danças e Brincadeiras; e Dragões do Mar. Deste modo, 
a marca promove o diálogo e aproximação entre comu-
nidades.

Fig. 27 - Marca Povos do Mar.

4. Análise de Casos

4.3 Povos do Mar
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A marca e a identidade visual do projeto são fiéis ao 
seu propósito: desde a tipografia que está relacionada 
com a escrita dos nomes dos barcos, a escolha de cores 
que simboliza o território, ao recurso à ilustração que 
remete à população e património indígena do litoral. 
Também o grafismo em questão e a sua comunicação 
estão bem direcionados, dando conta do seu enfoque e 
da sua personalidade, tornando a marca num elemento 
familiar informal.

Fig. 29 - Tipografia utilizada nos barcos da comunidade litoral do Brasil.

Fig. 30 - Poster promocional do projeto Povos do Mar.

Fig 28 - Trajes típicos da comunidade litoral do Brasil.
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O projeto “World Generation Project" é uma iniciativa 
da Douro Generation (https://www.dourogeneration.
com/projetos/world-generation-project/), que tem 
como objetivo fortalecer a relação entre povos, nações 
e gerações, promovendo e conservando assim os seus 
patrimónios e a sua cultural, histórica, ambiental e so-
cioeconómica. Permite-se assim a promoção e comu-
nicação dos Patrimónios Mundiais, ajudando a evoluir 
socioeconomicamente os territórios, a estimular a 
fixação de população e promoção de setores de ativida-
des como as atividades ligadas ao turismo, às indústrias 
criativas, à agricultura e outras atividades provenientes. 

Os objetivos específicos do projeto são:

• Promover o interconhecimento (de pessoas, insti-
tuições, organizações, projetos), a troca de ideias e a 
identificação de boas práticas.
• Estimular as interações, o trabalho em rede e a coesão 
territorial.
• Promover e dinamizar as atividades económicas e
sociais.
• Proporcionar o encontro dos países da rede "World 
Generation", através da participação de representantes 
dos Patrimónios da Humanidade.
• Debater e partilhar as experiências dos países parti-
cipantes.
• Promover programas de educação, cultura, ambien-
te e de voluntariado, em especial da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). 
(Douro Generation, 2015).
  

Fig. 31 - Marca do World Generation Projet.

4. Análise de Casos

4.4 World 

Generation Projet
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O projeto reforça globalmente, uma identidade adap-
tada à marca do Douro Generation, o que gera harmo-
nia e permite ajudar a reconhecer a marca do projeto 
como uma submarca do Douro Generation. Esta reali-
dade também permite que as marcas se combinem em 
termos de forças no mercado. O projeto apresenta uma 
marca muito limpa, com o recurso à ilustração em linha 
e tipografia simples. A sua simplicidade e minimalismo 
evoca alguma assertividade e seriedade ao projeto, que 
apesar de ter um grafismo jovem, é também formal.

Fig. 33 - Marca do Douro Generation, marca 

mãe do World Generation Projet.

Fig. 32 - Website do World Generation Projet.
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O projeto “Territórios com História” (https://www.te-
rritorioscomhistoria.pt/bio), que envolve a ligação de 
três municípios de Portugal - Ílhavo, Murtosa e Peniche, 
está associado ao Mar, Pescas e às Comunidades, pre-
ocupando-se em estimar as suas histórias e tradições. 

Para que tal seja possível, este projeto de programação 
cultural em rede conta com um conjunto de atividades 
que procuram considerar as tradições, a gastronomia, 
os ofícios, e construção naval, e ao mesmo tempo valo-
rizar e dinamizar os territórios, criando uma atmosfera 
positiva para as relações intergeracionais, culturais e 
sociais.

Fig. 34 - Marca Territórios com História.

4. Análise de Casos

4.5 Territórios 

com História
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A identidade visual do projeto é bastante simples,
onde através do recurso da linha, foi criada uma mar-
ca que tanto representa as iniciais do nome do projeto, 
bem como uma representação imagética do mar e da 
vida marítima. 

A marca procura ter uma linguagem bastante direta, 
com um estilo ilustrativo jovem, bem como o recurso 
ilustrativo em imagem nas suas comunicações.

Fig. 36- Imagens ilustrativas do projeto Territórios com História.

Fig. 35 - Website  do projeto Territórios com História.

(https://www.territorioscomhistoria.pt/bio)
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Tendo em conta que iniciei a minha formação na área de Design 
apenas há um ano e meio, é minha perceção que a elaboração 
desta dissertação constitui uma oportunidade fundamental para 
o meu desenvolvimento e aprimoramento pessoal a nível teórico 
e prático, que me permitirá crescer profissionalmente nesta área. 
A minha participação no projeto LOCUS, tem como objetivo 
principal realizar com sucesso as tarefas que me foram propostas, 
com o apoio da minha orientadora, consubstanciando o desenvol-
vimento das minhas competências na área do design.
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II. Desenvolvimento Projetual

1.1 Apresentação do território: 

a aldeia de Amiais

Fig. 37 – Fotografias da Aldeia de Amiais.
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Fig. 38 - Mapa geral da aldeia de Amiais.

O território em que incide este estudo situa-se na freguesia de 
Couto de Esteves, no concelho de Sever do Vouga, distrito de 
Aveiro. Está rodeado por uma penetrante vegetação, serras 
(Freita, Caramulo e São Macário), e socalcos agrícolas envolvidas 
pelo rio Vouga, perto da albufeira da barragem de Ribeiradio. A 
aldeia de Amiais usufrui de 6,30 km² de área e 1.851 habitantes, 
onde se encontram aproximadamente vinte casas de granito e 
madeira, uma eira comunitária com sete espigueiros e vistas pa-
norâmicas naturais.

Amiais é um espaço rural com população envelhecida, que preser-
va antigas tradições rurais que são celebradas com rituais próprios, 
que ainda são praticadas pelos poucos habitantes permanentes. É 
o caso da manutenção da eira comunitária, antigo ponto de en-
contro das comunidades agropecuárias ligadas ao descascamen-
to do milho, ao ritual da desfolhada, à matança do porco e à ro-
joada após o abate, à Páscoa e à Visita de Páscoa, com a Bússola 
e os Santos Populares, que ainda são feitos presentemente. Na 
aldeia de Amiais é possível encontrar diversos produtos típicos 
da região, como mercadorias de tecelagem, ferro e madeira, bem 
como produtos gastronómicos como as suas salsinhas, confeites 
e doces tradicionais.
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O projeto LOCUS é um projeto de I&D com o título - Playful 
Connected Rural Territories: The Internet of Things in the intergene-
rational creative production of cultural georeferenced contents, da 
Universidade de Aveiro e , tem o apoio financeiro da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia/MCTES, através de fundos nacionais 
e, quando aplicável, cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do novo 
acordo de parceria PT2020, cuja referência é: POCI-01-0145-FE-
DER-029228. Trata-se de um projeto multidisciplinar com o obje-
tivo de co-design, para desenvolver e avaliar um sistema IoT 
(internet of things) e compreender o seu potencial para apoiar a 
criação e exploração de conteúdos culturais, bem como conhecer 
os territórios rurais. Este projeto é aplicado na aldeia de Amiais.

Ao implementar uma abordagem lúdica e imersiva do Turismo do 
Património Cultural para promover o desenvolvimento cultural 
e socioeconómico de Amiais, o projeto LOCUS permitirá que os 
visitantes tenham experiências gamificadas imersivas, usando um 
dispositivo wearable (pulseira) e seus smartphones para interagir 
com o quotidiano realçado em toda a vila, permitindo a aprendiza-
gem colaborativa sobre a cultura de Amiais e produzir e compar-
tilhar conteúdos multimédia georreferenciados.
Proteger o património cultural e fomentar a criatividade é crucial 
para a identidade e a coesão social e para construir sociedades 
inclusivas e pluralistas. Por outro lado, a promoção da inclusão so-
cial e do desenvolvimento económico nas zonas rurais, nomeada-
mente através das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC), é uma das seis prioridades a serem abordadas pelos progra-
mas de desenvolvimento rural dos estados e regiões europeus.

Esta priorização reflete-se nos domínios prioritários nacionais e 
regionais portugueses de especialização inteligente, particular-
mente naqueles com os quais este projeto está alinhado.
Os significados e valores da Herança Cultural emergem das ca-
deias de conectividade que ligam humanos, artefatos, lugares e 
práticas, e a IoT pode trazer essas conexões à matéria. No entan-

II. Desenvolvimento Projetual

1.2 O projeto

LOCUS

A INTERNET DAS COISAS (IoT)
É A REDE DE DISPOSITIVOS FÍSICOS 
ELETRÓNICOS E DIGITAIS, QUE 
PERMITEM QUE ESTES
SE CONECTEM, COLETEM
E TROQUEM DADOS. 
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to, a I&D no papel da IoT na preservação do património cultural dos terri-
tórios rurais é globalmente reduzida, e os projetos em Portugal são des-
conhecidos. O projeto LOCUS contribui para preencher esta lacuna, pois 
implementa uma abordagem lúdica e imersiva do Turismo do Património 
Cultural para promover o desenvolvimento social, cultural e económico 
da aldeia de Amiais, e a comunicação intergeracional, como meio de evi-
tar o isolamento e contribuir para o envelhecimento saudável.
O projeto LOCUS empregará uma abordagem de design participativo 
etnograficamente baseado e ágil, envolvendo moradores, partes interes-
sadas e visitantes no processo de co-design, desenvolvimento e avaliação 
do Sistema IoT, montando e testando uma estratégia para integrar me-
todologias de Design Participativo e Desenvolvimento Ágil. Os estudos 
de caso de grande escala com diferentes grupos de usuários fornecerão 
bancos de testes para uma avaliação real do sistema IoT com pessoas reais.

O projeto LOCUS  vai por em prática um sistema IoT, que permitirá aos 
visitantes de Amiais terem experiências gamificadas imersivas, aprender 
colaborativamente sobre o Património Cultural de Amiais e produzir e 
compartilhar conteúdos multimédia georreferenciados. Pontos de inte-
resse e objetos ao redor da aldeia serão marcados usando rótulos RFID 
tag / QR code e de acordo com os cenários e narrativas do Património 
Cultural lúdico. 
Tal como referido, os visitantes poderão interagir com os objetos e des-
frutar de uma experiência de IoT usando seus smartphones e um disposi-
tivo wearable (uma pulseira com um leitor e sensores RFID integrados), 
que identificará os objetos e como eles serão manipulados. O sistema 
responderá adequadamente, reproduzindo sons específicos, mostrando 
informações através de realidade aumentada, solicitando o upload ou 
compartilhamento de conteúdo multimédia específico, a procura por um 
novo objeto. 

O público a quem este projeto se destina é diverso, sendo que abrange 
desde o turista/visitante ao morador; ao jovem ao mais experiente. 
Com isto, o projeto LOCUS pretende criar laços de conecção entre cul-
turas e gerações de modo a promover a inclusão social e cultural. 
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Na primeira fase de desenvolvimento projetual realizou-se um 
trabalho de investigação sobre o território. Foi aplicada uma me-
todologia exploratória, recorrendo ao reconhecimento territorial 
a partir de visitas virtuais e sobretudo físicas à aldeia de Amiais.

Durante as várias visitas à aldeia de Amiais foram obtidas várias fo-
tografias representativas dos vários elementos que caracterizam 
o território. Após o reconhecimento do território, procedeu-se à 
elaboração dos vários materiais de design e comunicação do pro-
jeto LOCUS, que são apresentados de seguida.

II. Desenvolvimento Projetual

1.3 Criação da marca do 

projeto LOCUS
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Samson (1985) considera que a “Cor", elemento diretamente 

correlacionado com a arte, não se subordina apenas a esta, sen-

do incluída também em diversas áreas científicas como a fisio-

logia, a psicologia, ou a física, sendo que a mesma, além de ser 

uma resposta da luz, produzida pelo cérebro de um individuo, é 

ambígua de significados para o mesmo, estando em constante in-

fluência da cultura, experiências e conhecimentos. Devido à sua 

complexidade de interpretações e ao seu impacto visual, a cor é 

um elemento muito importante para o design enquanto recurso 

que serve um objetivo e não apenas como elemento decorativo 

ou estético. O impacto do design acaba por variar consoante a 

sua audiência e deve ter em consideração a psicologia das cores, 

ou seja, o conjunto de sensações e o modo em que as mesmas 

afetam as pessoas. Pode-se concluir que a cor é também um ele-

mento da nossa experiência no mundo.

 “As individuals, not only do we vary in our description of colour, 

but our perception of colour is influenced by experiences, memory, and 

even, research tells us, by the use of hallucinogenic drugs. Research has 

also shown that certain colours and types of lighting can affect us subli-

minally. We describe some colours as 'slimming' and some lighting as 'flat-

tering'. We are apparently soothed by a green environment and excited by 

red, but feel welcomed by a combination of red and yellow, as patrons of 

MacDonald's will know“.

(Pender, 1998:  20)

II. Criação da marca do projeto LOCUS

1.3.1 Cores e imagens 
de referência
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Um dos fatores que se teve em conta para valorizar o território 

foi a escolha de paletes cromáticas que se adaptassem ao obje-

tivo projetual e que fizessem referência ao território em estudo, 

analisando as cores mais predominantes e versáteis que facil-

mente se adaptassem a diferentes aplicações.

A fotografia é uma parte fundamental na criação de uma iden-

tidade e a escolha da cor tem uma ligação complementar à ima-

gem, de modo a que possa reforçar o design da identidade.

As cores principais da marca desempenham um papel muito im-

portante, na maneira como os clientes nos veem, e nós preo-

cupamo-nos em escolher uma paleta de cores homogéneas 

que transmitam discretamente nossa visão e identidade. Foram 

escolhidas como cores principais o verde e o cinza escuro, por 

assumirem um caráter assertivo e forte. Estas cores tornaram-se 

um identificador fundamental do projeto.
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Fig. 40 – Cores principais e os seus códigos CMYK e RGB.

Fig. 39 – Fotografias de referência para escolha das cores principais.
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Através de uma análise fotográfica é possível adicionar um con-

junto de cores secundárias, que apesar de não representarem a 

marca, complementam a sua comunicação. As cores secundárias 

correspondem a tons de vermelho, laranja, azul, e verde.

 

Fig. 41 – Fotografias de referência para escolha das cores secundárias.
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O sistema secundário de cores corresponde a cores complementares às nos-

sas cores oficiais principais, mas não são identificadores reconhecíveis para 

a marca. O sistema secundário de cores e os códigos de cores são utilizados 

para acentuar e apoiar elementos da marca.

Fig. 42 – Sistema secundário de cores e os seus códigos.
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A escolha tipográfica pode ser um dos maiores desafios de um 

designer, que tem de se debater com questões como qual o 

suporte onde estará a tipografia, se tem serifa ou não, se será 

caixa baixa ou alta, qual o seu corte, qual a sua espessura, qual a 

sua cor, tamanho, entre outras variantes, que tem de reforçar a 

mensagem escrita, captando a atenção do público.

Costa (2014) explica que como o aumento de uma afluência vi-

sual à base da imagem, existe cada vez mais necessidade de dar 

enfoque aos conceitos verbais, em que a tipografia representa 

um papel fundamental. O autor persevera a ideia da importância 

da escolha da tipografia, sendo que considera que o papel do de-

signer tem de ser premeditado e não aleatório, havendo também 

na tipografia fatores sociais, políticos e económicos a considerar 

para que a fonte escolhida possa dar uma contribuição positiva 

ao conteúdo da mensagem.

Tipografia da Marca
Selecionou-se o tipo de fonte Brandon Bold, o que ajuda a injetar 

energia e impacto no design da marca, fazendo com que esta se 

destaque. 

Tipografia da Tagline 
Selecionou-se o tipo de fonte Brandon Regular, de modo a que a 

mesma não roube o impacto fundamental da marca, mas se man-

tenha consistente e fácil de leitura. 

Designer:  Hannes von Döhren 

A fonte: Brandon Text

Brandon Text é uma fonte tipográfica familiar da famosa tipogra-

fia Brandon Grotesque. Esta caracteriza-se por ter uma altura X 

maior que a versão Grotesque e é otimizada para textos longos, 

tamanhos pequenos, e ecrâs. 

1.3 Criação da marca do projeto LOCUS

1.3.2 Tipografia
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Fig. 43 – Tipografia Brandon Text - Regular e Bold.
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A Tipografia digital

Lipton (2007) explica que existem mais limitações ao recetor na 
leitura longa, quando a mesma se encontra na tela de um compu-
tador quando comparado a um suporte físico. Cada suporte tem 
em conta expectativas diferentes por parte de um leitor, sendo 
que ao usar um suporte digital, este procura uma atividade mais 
ligada à sua produtividade do que ao contemplar de um conteúdo, 
em que o mesmo facilmente troca a tipografia pela iconografia, 
pelo que a tipografia tem, deste modo, de se adaptar às necessi-
dades de uma procura de comunicação rápida, mais direta e par-
ticular com os leitores. 

Segundo Baila (2017) as diretrizes a reconhecer, ao escolher tipos 
de letra para uma ecrã de um computador, são:

• O seu entendimento, de modo a compreender quais as pro-
jeções ideais para o tipo.

• A procura de uma fonte que funcione bem quando em 20px.

• A escolha de uma tipografia que funcione em textos longos, e 
que consiga trazer ao seu leitor algum sentimento de familiari-
dade.

• Compreender antecipadamente se o conteúdo irá recorrer a 
“efeitos especiais”.

• Tirar proveito dos recursos da tipografia.

• Fazer testes antes de tomar uma decisão final, procurando testar 
a sua legibilidade e leiturabilidade.

Quando se apresenta uma hierarquia de texto para um websi-
te deve ter-se em conta os seguintes  fatores: a criação de uma 
hierarquia bem estruturada, a escolha de fontes e tamanhos  que 
atuem a favor da leiturabilidade e legibilidade, e o emparelhamen-
to de tipografias e escalas modulares (sequência de números que 
se relacionam entre si de maneira significativa).
Neste enquadramento, surgiram os seguintes resultados:

Fontes escolhidas: Brandon Text e Montserrat - Fontes que devido 
ao seu desenho, e quando emparelhadas, contrastam o suficiente, 
mesmo tendo detalhes de ligação.
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Escala modular: Perfect fourth (1,333) 20 * 1,333 = 26,66 - Rapidez de leitura 
e organização de espaço – Ou seja, ao escolher um número de tamanho de le-
tra, multiplica-se este número por 1,333 (A escala modular “Perfect fourth”) 
resultando no tamanho aproximado da nossa altura de linha de base a 26px.

Hierarquia e tamanhos:

Heading 1 – Brandon Text Bold 34px L45

Heading 2 – Brandon Text Bold 22px L29

Heading 3 – Brandon Text Bold 17px L22

Heading 4 - Brandon Text Bold 15px L19

Button 1 - Brandon Text Bold 17px L22

Button 2 - Brandon Text Bold 12px L15

Caption 1 - Brandon Text Bold 12px L15

Caption 2 - Brandon Text Bold 11px L14

Body 1 - Montserrat Medium 16px L21

Body 2 -Montserrat Medium 14px L18

Small Text - Montserrat Medium 12px L15

Fig. 44 – Hierarquia Tipográfica do Website.
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A marca LOCUS consiste na junção da tipografia como um ele-
mento gráfico, bem como uma tagline adjacente. Esta junção foi 
proposta porque permite fortificar a marca, tornando-a mais clara 
na sua área de ação e o seu propósito, bem como ajuda a criar uma 
relação entre o nome da marca e seu significado.
Durante a criação do projeto de I&D, surgiu o nome "LOCUS". Lo-
cus é uma palavra proveniente do latim que significa local, ou seja, 
uma posição particular ou lugar onde algo ocorre ou está situado, 
o que invoca a valorização do espaço em que estiver a atuar, per-
manecendo multiespacial.

Além da importância da nomenclatura em si, é importante ter em 
conta o valor do elemento gráfico que se desenvolve através da 
letra "O" de "LOCUS". Este elemento representa vários significa-
dos relevantes para a personalidade da marca. Apresentado com 
uma árvore, este elemento gráfico funciona de modo a represen-
tar o crescimento e o florescer de um território que está conecta-
do por uma cultura, por um património e pela sua natureza. Além 
disso, a ideia da árvore e de conexão remete-nos a dimensão ge-
racional (através do conceito de árvore genealógica) e de inclusão 
social e cultural, através de partilha de experiências.

Por fim, a tagline que acompanha a marca pretende resumir a sua 
missão e visão de modo a torná-la mais percetível aos demais. 

1.3 Criação da marca do projeto LOCUS

1.3.3 A Marca
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LOCUS

LOCUS

Fig. 45 – Evolução do desenho da marca LOCUS.
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Fig. 46 – Marca selecionada para o projeto LOCUS.
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Marca versus cor

Dada a importância atribuida à cor no desenho da marca LOCUS, 
foi decidido que a marca a preto e branco deve ser usada apenas 
em circunstâncias especiais, quando, por exemplo, não é possível 
imprimir a cores, ou quando o fundo de aplicação cria essa neces-
sidade.

Fig. 47 – Versão positiva e negativa da marca.

 
As versões em tons de cinza foram criadas no sentido da adap-
tação aos diversos fundos, aumentando a panóplia de possibilida-
des de escolhas relativas a aplicação da marca.

Fig. 48 – Versões a cinza da marca.

// 103Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro



Comportamento da marca sobre os fundos de cor

É importante que os fundos se adaptem às versões da marca, de 
modo a que seja possível haver contraste na sua leitura, com isto 
apresentam-se os seguintes exemplos.

 

Fig. 49 – Fundo em tom beije – cor sólida.

 

Fig. 50 – Fundo em tom cinza – cor sólida.

 

Fig. 51 – Fundo em tom verde– cor sólida.

 

Fig. 52 – Fundo em tom amarelo – cor sólida.
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Marca versus orientação

A versão horizontal da marca corresponde à sua versão principal, sendo usada 
quando não há restrição em termos de espaço. 
 

Fig. 53 – Versão horizontal da marca.

A versão vertical da marca é usada quando o espaço disponível onde a marca 
vai ser colocada é limitado, não permitindo a apresentação da marca horizon-
tal, pelo que a sua tagline deve ser eliminada. 

 

Fig. 54 – Versão vertical da marca.
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Marca versus espaço

A marca requer separação dos outros elementos em torno desta. 
O espaço necessário em todos os lados da marca é aproximada-
mente equivalente a metade da altura da marca.  A marca deve 
sempre caber na área de espaço livre, de modo a não ter elemen-
tos gráficos que possam prejudicar a sua legibilidade. 

Espaço livre

Sempre que se usar a marca, esta deve estar rodeada de espaço 
livre para garantir sua visibilidade e o seu impacto. Para calcular 
o espaço livre, calcula-se a altura da marca e divide-se ao meio. 
(Espaço Livre = Altura / 2). 

Fig. 55 – Espaço livre da marca.
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Fig. 56 – Tamanho Standard de utilização da Marca.

Marca versus tamanho

A marca LOCUS representa a sua força visual em vários taman-
hos. No entanto, quando a marca é reproduzida para impressão 
num tamanho muito pequeno é importante ter em conta que a 
tagline não será de fácil leitura e deste modo terá de ser retirada. 
Na impressão, a marca nunca deve aparecer com menos de 1” (25 
mm). Na tela, deve aparecer com pelo menos 70 pixels de largura. 

Não há tamanho máximo para a marca LOCUS. Sempre que se 
altera o tamanho da marca, deve ter-se, porém, atenção em não 
alterar a estrutura da mesma. 
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Marca em fotografias

É importante ter em conta alguns cuidados ao criar composições 
equilibradas da marca com fotografias. A fotografia é uma parte 
fundamental na identificação do território, sendo que a identi-
dade da marca deve ser sempre complementar à imagem. É im-
portante que haja rigor na escolha e no tratamento de imagem, 
de modo a que haja sempre espaço vazio que permita suficiente 
destaque para a marca ou recurso a  formas geométricas de opa-
cidade de pelo menos 67% com a utilização da versão da marca 
adequada. As fotografias devem retratar elementos das localida-
des retratando ações naturais e características territoriais.

 

Fig. 57 – Exemplo de fotografia com a aplicação da marca.
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Fig. 58 – Exemplo de fotografia com a aplicação da marca.

Fig. 59 – Exemplo de fotografia com a aplicação da marca.
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Como acontece com quaisquer diretrizes de identidade criativa, 
haverá elementos que podem ser interpretados: a marca funciona 
em torno das regras de construção. Como orientação sobre a sua 
aplicação, destacam-se como usos a evitar:

1.3 Criação da marca do projeto LOCUS

1.3.4 Usos 
incorrectos 
da marca

1 - Rodar a marca. 2 - Mudar a disposição da 
tagline para duas linhas.

3 - Mudar tagline para 
outra localização. 
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4 - Alterar a palete 
de cores da marca.

 

6 - Encolher ou esticar a 
marca.
 

5 - Alterar a tipografia da 
marca.

Fig. 60 – Imagens Exemplo do Uso Incorreto da Marca.
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Papel Timbrado

O papel timbrado com a marca do projeto LOCUS será usado 

para comunicação escrita, como cartas, que implica envio físico 

em papel. 

 

Fig. 61 – Papel Timbrado.

1.3 Criação da marca do projeto LOCUS

1.3.5 Aplicações

Parâmetros 

Dimensões: A4 

Peso: 120 g / m2 

Papel: Branco Offset 
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Envelopes

O envelope será usado para todos os contatos e comunicações oficiais da 

empresa, segundo as regras dos CTT. 

  

Fig. 62 – Envelope formato DL.

Cartão de Visita

Os cartões de visita serão usados para apresentação individual dos indivídu-

os que fazem parte da equipa do projeto LOCUS e o seu status profissional. A 

impressão dos cartões é feita apenas em um dos lados do cartão permitindo 

assim que a sua produção se torne mais barata. 

 

Fig. 63 – Cartão de Visita.
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T-shirts

O recurso à t-shirt com a marca LOCUS estampada poderá justi-

ficar-se em eventos, em que a identificação das pessoas envolvi-

das- ou a divulgação do projeto - sejam objetivos a atingir.

Assim sugere-se que na frente apareca o elemento icónico, e na 

manga direita, a tagline.

 

Fig. 64 – Design de t-shirts.

Sacos Ecológicos

Além de vestuário, poderão vir a ser desenvolvidos elementos 

de  merchandising, pelo que aconselhamos o uso de material eco-

lógico, que fortalece a imagem verde da marca LOCUS. A sua 

impressão será frente e verso, pelo que se irá distinguir pelo uso 

do símbolo de um lado e a marca do outro. 

  Fig. 65 – Design de sacos ecológicos.
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A importância das redes sociais na atualidade é uma realidade 

cada vez mais reconhecida. Perante isto, é sugerida a criação das 

páginas de Facebook e Instagram da marca como suportes de 

comunicação, procurando manter a força da marca e atualizar 

os seus visitantes sobre as novidades e atuais iniciativas. As pre-

senças nas redes sociais desempenham atualmente um papel im-

portante na divulgação das histórias da marca, para as partes in-

teressadas (internas e externas). Mostram-se, seguidamente uma 

série de exemplos visuais de como se deve apresentar a marca 

nas redes sociais, nomeadamente Facebook  e Instagram. 

  

Facebook 

Fig. 66 – Sugestão de apresentação da página do Facebook do projeto.

1.3.3 Criação da marca do projeto LOCUS

5.3.6 Presença
nas redes sociais
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  Instagram 

Fig. 67 – Sugestão de apresentação da página do Instagram do projeto.

Moodboard de imagens

Com a seguinte moodboard, é possível identificar as fotografias 

do território que são características da marca. Na sua essência, 

as fotografias  devem ser de qualidade, com enfoque nas caracte-

rísticas da região, bem como no fator intergeracional e cultural.

Fig. 68 – Moodboard de fotografias.
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Na construção de pictogramas é importante reconhecer que a 
sua leitura deve ir além do idioma, de modo a que a sua com-
preensão seja universal, coerente e clara. Através da combinação 
de formas geométricas, linhas, e estudo de caos, é possível trans-
mitir uma mensagem consistente e coerente, de modo a facilitar 
a sua descodificação.

O processo de construção de pictogramas no âmbito do projeto 
LOCUS consistiu, primeiramente, na recolha e estudo de exem-
plos aplicados noutros projetos, partindo de referências visuais e 
estudo de linha e espessura. A formalização da linha de pictogra-
mas centra-se na apresentação das atividades, das metodologias, 
e do espaço, havendo entre estes uma proximidade visual.

Na construção de ideogramas, tal como na construção dos pic-
togramas, existe uma necessidade de manter uma coerência e 
clareza visual. Porém, a complexidade dos termos apresentados 
complica a sua representação, não permitindo, em alguns casos, a 
sua representação literal. Sempre que tal acontecer, recorremos 
à metáfora - o recurso de linguagem que permite o sentido figu-
rado, ou dizer uma coisa por meio de outra.

II. Desenvolvimento Projetual

1.4 Criação de 
pictogramas e 
ideogramas para 

o projeto LOCUS
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Pictogramas

 

Fig. 69 – Pictogramas aplicados no projeto LOCUS para apresentar as atividades, o material e o território – 

Como, O Quê e Onde.

Ideogramas 

 

Fig. 70 – Ideogramas aplicados no projeto LOCUS.

Fig. 71 - Ideogramas alternativos propostos para o projeto LOCUS.
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Desenvolveram-se vários materiais de comunicação que estabe-
lecem entre si uma relação intrínseca. Pretende-se que os vários 
conteúdos atuem de forma conjunta no sentido de transmitir uma 
imagem autêntica e coerente do território, bem como posicionar 
a aldeia de Amiais num sistema IoT, que permitirá aos seus visitan-
tes terem experiências gamificadas imersivas, aprender colabo-
rativamente sobre o Património Cultural de Amiais e produzir e 
compartilhar conteúdos multimédia georreferenciados. Ao criar 
uma marca de valorização territorial, é imprescindível adaptar 
uma estratégia de formulação da comunicação territorial em que 
a marca consiga representar a sua visão, missão e objetivos. Neste 
sentido foram desenvolvidos vários flyers e posters que se apre-
sentam seguidamente.

II. Desenvolvimento Projetual

1.5 Estratégias de 

comunicação do 

projeto LOCUS
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Flyer

O flyer consolida a marca e funciona através de um estilo visual e 

textual alinhado que procura não sobrecarregar o público, sendo 

de leitura objetiva e fácil, com um campo onde é possível encon-

trar várias informações.

Sendo o flyer um suporte bastante valorizada pelos clientes, foi 

criado no âmbito do projeto LOCUS um flyer base explicativo do 

projeto, para divulgar o modo como o projeto LOCUS  vai atuar 

no território, ou seja, na aldeia de Amiais.

  

Fig. 72 – Flyer proposto nº 1.

 

 

Fig. 73 – Flyer proposto nº 2.
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Cartaz

Num cartaz é possível transmitir informações, com uma interação mais 
pessoal que, chamando a atenção para o projeto, fornecem informações 
importantes sobre o mesmo, tendo a mobilidade física que permite a 
sua afixação visível em vários locais, onde é possivel a difusão de uma 
determinada informação (promoção de um produto, serviço ou evento, 
por exemplo). Ao produzir cartazes informativos procuramos divulgar 
informação visual com um agregado valor estético e criativo, que além 
do seu impacto publicitário, possui também um  valor histórico como 
meio de divulgação em importantes movimentos de carácter político e 
artístico.

 
Fig. 74 – Proposta nº 1.

// 121Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro



Fig. 75 – Proposta nº 2.

 

Fig. 76 – Proposta nº 3.
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Fig. 77 – Proposta nº 4.

 

Fig. 78 – Proposta nº 5.
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Fig. 79 – Proposta da professoa Joana Quental.
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O manual de identidade do projeto LOCUS foi criado com o ob-
jetivo de representar os elementos visuais e comunicacionais 
deste projeto. Neste manual é possível encontrar um conjunto 
de diretrizes e normas com o objetivo de garantir um padrão e 
uma harmonia com todas as representações visuais, bem como 
de apresentar a missão, valores, visão e personalidade da marca 
LOCUS. Este manual facilita o reconhecimento da marca pelo pú-
blico, identificando-a e construindo a sua reputação, otimizando 
as comunicações do projeto. 

Fig. 80 - Frontispício do manual de identidade do projeto LOCUS.

No manual de identidade visual foi inserida uma introdução e um 
contexto do projeto, onde se identifica o público alvo, a missão e 
os valores, bem como a personalidade do projeto; a construção 
da marca e os seus usos, as regras de apresentação e justificação 
de escolhas; uma palete de cores e a sua justificação, e ainda as 
suas regras Pantone, CMYK e RGB; a escolha de tipografia 
escolhida; e as orientações sobre como aplicar a marca em di-
versos materiais (imagens para Internet, papel timbrado, t-shirts, 
etc...). Estes elementos são apresentados com exemplos práticos 
para que a identidade visual do projeto possa ser aplicada com 
clareza e coerência.

II. Desenvolvimento Projetual

1.6 Criação 

do manual de 

identidade do 

projeto LOCUS
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De acordo com a última proposta projetual para a aplicação do 
design no projeto LOCUS, foi realizado um vídeo promocional 
com uma duração de aproximadamente 10 minutos, dentro de um 
registo documental e partilhado, utilizando-se um conjunto de ti-
pologias multimédia diferentes. Neste vídeo é explicado o desen-
volvimento do projeto LOCUS, o seu impacto na herança cultural 
no território e a importância do design na sua comunicação, atra-
vés de entrevistas às investigadoras principais do projeto.  Estes 
momento projetual foi proposto pelas professoaras Lídia Oliveira 
e Ana Amaro como elemento promocional ao projeto LOCUS, 
onde é possivel transmitir elementos informativos como os pro-
positos, os objetivos e a importancia do projeto LOCUS de uma 
forma mais cativante e interativa.

Nestas entrevistas intervieram as investigadoras Lídia Oliveira, 
Ana Melro e Joana Quental, as quais apresentaram e explicaram a 
essência e o impacto do projeto LOCUS.
Apesar de dificuldades técnicas com os materiais e softwares 
usados, foram filmados os momentos planeados, com edição de 
imagem e som à posteriori. O tratamento das imagens do vídeo 
consistiu no melhoramento da aparência visual das mesmas, bem 
como a sua estabilização, contribuindo para o aperfeiçoamento 
da sua qualidade. De modo a tornar o vídeo menos pesado a nível 
de informação oral, foram também utilizados vídeos auxiliares, 
tornando a sua audição/visualização mais atrativa.

Na preparação das filmagens, delineou-se um plano/cronograma 
de criação dos conteúdos com uma hierarquia da história de vida 
do projeto e o seu impacto na aldeia de Amiais, tendo em conta 
um vínculo ao território e o seu respetivo legado cultural. 

O maior desafio na elaboração do vídeo ocorreu na edição do 
som, uma vez que se identificaram alguns ruídos no som ambiente 
original. Tendo em conta a necessidade de recorrer a material dis-
ponível, e pouco intrusivo, utilizou-se o som captado diretamente 
pelo microfone da câmara. Por fim, renderizou-se o projeto sobre 
o formato H.264, com uma frame rate de 25 fps, dentro do pre-
set “Match Source Hight Bitrate” com um tamanho – 1920x1080, 
enquanto o áudio foi exportado em 48000Hz, Stereo. A escolha 
deste formato de exportação resulta da necessidade de se man-
ter um equilíbrio entre a máxima qualidade de som e imagem.

II. Desenvolvimento Projetual

1.7 Transmedia 

Storytelling
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Com a finalização da criação do vídeo promocional, e com a obtenção da 
informação necessária, formaram-se os seguintes elementos:

- Fotografias com apoio de excertos narrativos, que pretendem apresen-
tar as personalidades públicas influentes no projeto, referindo o seu im-
pacto na formalização do projeto e o seu percurso anterior. 

Fig. 81 - Fotografias das Investigadoras com apoio narrativo, publicadas nas redes sociais.

- Pequenos excertos do vídeo final que funcionam com teasers do vídeo 
completo final, focando as personalidades apresentadas e, de forma mais 
simplificada, as temáticas a desenvolver. 

Fig. 82 - Teaser do documentario publicado nas redes sociais
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- Posters de promoção ao documentário final com mensagens apelativas e diretas.

Fig. 83 - Poster nº1 de promoção ao documentário final.
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Fig. 84 - Poster nº2 de promoção ao documentário final.
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- Vídeo final com o documentário completo, com edição das fil-
magens, incorporando música e outros elementos considerados 
importantes.  O video poderá ser encontrado em: https://youtu.
be/R3BasLHZfJQ

Fig. 85 -  Vídeo final, publicado no Youtube.

Todos estes elementos foram partilhados em diversos momentos e 
meios digitais, como o Facebook, o Instagram, o Vimeo e o website 
do projeto. 
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Um dos objetivos gerais desta dissertação consistiu no desenvolvi-
mento de uma comunicação estratégica no sentido de posicionar 
e reforçar a imagem do projeto LOCUS, promovendo um efeito 
positivo na interpretação e no envolvimento da valorização do 
território rural, mais especificamente na dinamização da Aldeia 
de Amiais. Nesse sentido, a aplicação do design na valorização da 
identidade do território da Aldeia de Amiais permitiu contribuir de 
forma significativa para a promoção do conhecimento cultural e 
patrimonial do território, aumentando a sua valorização não só na-
cional, mas também mundial, gerando dinamismo aos locais e aos 
turistas que entram em contacto direto com o território, reforçan-
do relações sociais, económicas e culturais. 

A análise teórica e trabalho prático desenvolvidos na criação visual 
e comunicacional do projeto LOCUS, através do recurso ao design, 
aumentou a sua visibilidade e reconhecimento, potencializando os 
seus serviços que consequentemente geram transformações po-
sitivas na comunidade local, promovendo os seus valores identi-
tários, reforçando o sentido de pertença e a sua coesão social.

Para o desenvolvimento projetual foi importante atingir outro dos 
objetivos inicialmente propostos - a compreensão das problemá-
ticas relacionadas com o território em estudo, e as suas tradições 
e valores identitários. Com esta informação adquirida, em que o 
exercício comunicativo de obtenção de informações conjuntas e 
coerentes foi fundamental, tornou-se possível o desenvolvimento 
de um design multifacetado para apresentar o projeto LOCUS, e 
focar a importância da valorização do território em estudo:

•  Foi criada a marca e a identidade para o projeto LOCUS.

•  Foi criado um manual de identidade do projeto LOCUS, com o 
objetivo de representar os elementos visuais e comunicacionais 
deste projeto. Este manual facilita o reconhecimento da marca 
pelo público, identificando-a e construindo a sua reputação, opti-
mizando as comunicações do projeto.

•   Foram criados pictogramas e ideogramas para aplicar no projeto 
LOCUS, com o objetivo de representar as atividades, o material e o 
território (como, o quê e onde).

•   Relativamente às estratégias de comunicação do projeto 
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LOCUS, desenvolveram-se vários materiais de comunicação, 
nomeadamente flyers e cartazes informativos e promocionais.

•   Foi realizado um vídeo promocional, dentro de um registo 
documental e partilhado, utilizando-se um conjunto de tipologias 
multimédia diferentes. Neste vídeo é explicado o desenvolvimento 
do projeto LOCUS, o seu impacto na herança cultural no 
território e a importância do design na sua comunicação, o qual 
foi partilhado em diversos momentos e meios digitais, como o 
Facebook, o Instagram, o Vimeo e o website do projeto.

É importante referir que a comunicação tem sido potenciada pela 
tecnologia e assim também o design se teve de adaptar, passando a 
ser multidirecional, com aproveitamento das novas oportunidades 
nos meios sociais, onde a imagem de uma organização continua 
a ser fundamental para o seu sucesso e reconhecimento. Deste 
modo, constatámos o papel do designer como interlocutor entre 
as organizações e o seu público, que procura captar a sua atenção, 
de modo a fornecer informação organizada, e fidelizar as suas 
relações. A utilização de um design de comunicação transmedia 
permitiu organizar essa informação de modo a que a mesma 
possa ser transmitida a vários públicos, de uma forma divertida 
e aliciante.

O desenvolvimento do design de comunicação do projeto 
LOCUS permite-nos concluir que, um projeto de valorização 
do território torna possível clarificar a condição mediadora do 
design associado à comunicação, onde o designer tem o papel 
de desenhar, sintetizar e comunicar da forma mais adequada e 
simples, as ideias pessoais ou coletivas, atitudes, valores, objetivos 
individuais ou corporativos, valores históricos sociais ou culturais.

Revendo todo o meu percurso académico, encaro a realização 
deste projeto como uma importante etapa na compreensão 
prática do design e desenvolvimento das minhas competências 
enquanto designer. Consigo identificar, com satisfação, um 
grande desenvolvimento pessoal, tanto ao nível técnico como 
ao nível do pensamento, alcançando uma maior maturidade nas 
opções tomadas.
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