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palavras-chave 
 

Sénior, envelhecimento ativo, media tradicionais, novos media, Design Centrado 
no Ser-humano, Terceira Idade. 
 

resumo 
 
 

A demografia mundial tem vindo a alterar-se nos últimos anos 
verificando-se um crescimento do envelhecimento demográfico, de modo 
que é cada vez mais relevante o tema sobre o envelhecimento e 
consequentes cuidados na vida de um sénior.  
Tendo como objetivo desmistificar estigmas associados ao sénior e 
fomentar práticas de envelhecimento ativo, foi proposto um plano de 
comunicação na Instituição contextualizadora do projeto de dissertação, 
pois através desta proposta pretendeu-se alcançar um maior número de 
interessados no tema para esta problemática e, consequentemente, uma 
maior visibilidade, de acordo com as necessidades e objetivos 
demonstrados pela instituição. 
 
Para o desenvolvimento deste plano de comunicação, recorreu-se a uma 
metodologia de investigação-ação, pois possibilita maior proximidade na 
observação da amostra e estar de acordo com a ideologia humana 
presente em design centrado no ser humano, juntamente com a 
utilização de medias tradicionais e novos media e, ainda, a dinamização 
de entrevistas e conversas para obter a informação necessária.  
O impacto deste plano foi reduzido, uma vez ainda se verifica uma forte 
componente em uso de medias tradicionais em detrimento dos novos 
media.  
No entanto, constatou-se que os envolvidos no Clube Veritas não 
demonstram grande expressão na presença em redes sociais como o 
Facebook, enquanto que os seus pares se manifestam de forma mais 
ativa na página de Facebook da Instituição Centro Social Paroquial da 
Vera Cruz. 
 
Em suma, esta dissertação contribui para entender de que formas um 
plano de comunicação pode ajudar a comunicar em instituições 
profundamente tradicionais e com o sénior.  
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abstract 
 

The world demography has been changing in the past years to an aging 
demography. Therefore, the theme about aging and hence cares about 
seniors and elder care. With the goal of breaking the stereotypes about 
seniors and creation of active aging practices, it was suggested a 
communication plan. Since this proposal intended to reach more people 
interested in this problem and subsequentially, a bigger number of 
visibilities.  
For the development of this communication plan, it was used action-
research methodology, because of its proximity of observation with the 
researched sample and its human ideology, also present in Human-
Centric Design. This combined with the use of old media, new media and 
the development of interviews and informal talks with the researched 
sample.  
 
The impact of this plan was diminished, since it was possible to observe 
that there is still a huge impact of the old media on these kinds of 
institutions compared to the new media.  
Nevertheless, it was observed that the seniors in Clube Veritas didn’t 
express themselves on their social media presence, like Facebook, but 
instead their kin express themselves in a more active way, specially 
through the main Facebook page of Centro Social Paroquial da Vera 
Cruz.   
In sum up, this dissertation contributed to understand how a 
communication plan can help communicate in very traditional media-
oriented institutions and seniors.  
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Introdução 
 

1. Caracterização do estudo 
 

Este estudo proposto para a dissertação no Mestrado em Comunicação Multimédia da 

Universidade de Aveiro, caracteriza-se por propor um plano de comunicação que tem como 

objetivo dar valor e visibilidade à organização contextualizadora e em paralelo combater estigmas 

criados em torno do sénior.  

O envelhecimento demográfico é uma realidade do século XXI cada vez mais presente nas 

sociedades desenvolvidas e ditas de “primeiro mundo”. A par do desenvolvimento tecnológico 

surge o conceito de Envelhecimento Ativo. A ideologia das sociedades modernas que atribuí ao 

sénior um papel mais autónomo, mais ativo e centrado no seu potencial, desmistificando estigmas 

associados à população mais sénior, como sendo “fardos”, “encargos” para as famílias. As atuais 

sociedades europeias pensam no sénior como membros imprescindíveis da sociedade, envolvendo-

os em práticas comuns com os jovens e adultos, concebendo espaços comunitários de interação. 

Como por exemplo o Humanitas Deventer (Capítulo 4, secção 4.1.1), nos Países Baixos, ou o Centro 

Comunitário da Gafanha do Carmo (Capítulo 4, secção 4.2.1), em Portugal. Os centros para sénior 

estão cada vez mais focados nas atividades de carácter psicossocial e na relação do sénior com o 

desenvolvimento tecnológico. 

Porém, os seniores são iletrados tecnologicamente (Gatto e Tak, 2008), sendo que ainda 

recorrem aos tipos de meios de comunicação mais tradicionais, para se manter a par sobre da 

atualidade e/ou outras informações ou lazer.  

E é neste sentido que este estudo pretende abordar a questão de como os media podem 

potencializar as estratégias de Envelhecimento Ativo. Tendo em conta que os moldes das 

sociedades estão em plena reforma e cada vez mais caracterizados pelos novos media e conteúdos 

multimédia, existe uma maior necessidade de ensinar e de cativar esta percentagem da população.  

Portanto, para efeitos desta dissertação entende-se por media tradicionais os seguintes: 

Imprensa escrita, Rádio e Televisão. Enquanto que por novos media entende-se os seguintes: Web 

2.0, Smartphones, Tablets e Portáteis. 

Como defende Marques, Batista e Silva (2012), existe o pensamento associado ao sénior , que 

a partir 65+ anos de idade, como já não trabalha e não participa ativamente na comunidade, passa 

a ser um “fardo” para o Estado e para os que o rodeiam, sendo fundamental desmistificar esta ideia. 

A necessidade deste estudo detém-se, portanto, na desconstrução deste estigma. 
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Desta forma verifica-se então a relevância em indicar que neste estudo o termo usado será o 

conceito de sénior. Este termo, oposto aos termos “Idoso”, “Cidadão Idoso” e “Pessoa Idosa”, 

usados recorrentemente em áreas da Gerontologia é aceite socialmente sem conotações negativas, 

e é o termo mais institucionalizado no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 

Aveiro e sua subjacente Unidade de Investigação sobre o assunto – Digimedia. 

Neste sentido, este estudo apresentará contextos Europeus e nacionais, e propõe um plano de 

comunicação para potencializar o Envelhecimento Ativo para o caso específico do Clube Veritas1 

no Centro Social Paroquial da Vera Cruz2 (CSPVC), uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) pertencente à freguesia da Vera Cruz em Aveiro. 

 

2. Objetivos do estudo 
 

Os objetivos deste estudo centram-se no seguimento de duas vertentes: uma teórica onde se 

explora e analisa a população demográfica europeia e portuguesa, os tipos de comunicação 

tradicional e de novos media, criação de conteúdos através da ideologia de Design Centrado no Ser 

Humano (Norman, 2002), a apresentação da metodologia de investigação pretendida, e por último 

o estado de arte de projetos similares; como também, uma prática, onde se dá a conhecer o 

processo de criação de uma proposta de um plano de comunicação, apresenta-se a sua aplicação, 

através do trabalho desenvolvido no Clube Veritas, e estuda-se o seu impacto utilizado ferramentas 

de análise proporcionadas pelas redes sociais em observação, conforme a metodologia de 

investigação-ação (Gray, 2004). 

A vertente teórica explora os vários média de comunicação, quer tradicional, bem como, os 

novos media, no sentido de perceber quais os mais adequados, quais os que estimulam mais o 

desenvolvimento de práticas de envelhecimento ativo, desvalorizando assim o estigma associado à 

população sénior. Noutro ponto, enuncia projetos, europeus e nacionais, já realizados nestas 

vertentes, como base de inspiração para este projeto. Por último, apresenta a metodologia de 

trabalho tendo em mente o sénior como o ponto fulcral, onde todos os conteúdos de medias 

tradicionais e novos media, propostos no plano de comunicação, são realizados tendo em conta os 

seus desejos, interesses e necessidade. 

 
1 Clube Veritas - Registered trademark pertecente a https://www.cspveracruz.pt/clube-veritas 
 
2 Centro Social Paroquial da Vera Cruz – Registered trademark pertencente a https://www.cspveracruz.pt 
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A vertente prática centra-se no levantamento das necessidades do Clube Veritas no CSPVC, face 

à comunicação e imagem, que inclui fraca visibilidade do clube e dificuldades em atingir o público-

alvo; à inexistência de uma estratégia comunicacional por parte do clube; e baseia-se no 

desenvolvimento de uma proposta de um Plano de Comunicação para a instituição 

contextualizadora deste projeto de dissertação. Este desenvolveu-se através da criação de recolha 

de entrevistas áudio para a realização de rubricas de rádio e recolha de testemunhos para a criação 

de rubricas de jornal, numa estratégia de comunicação de uso de medias tradicionais. Numa 

estratégia de comunicação de uso de novos media, procedeu-se à criação de uma página de 

Facebook3, Instagram4, como também a criação de conteúdos multimédia, tais como cartazes, 

panfletos e imagens para a criação de campanhas publicitárias, tendo como foco os seniores que 

participam no Clube Veritas. 

 

3. Recorte motivacional 
 

A motivação para esta dissertação passou por um lado profissional e pessoal.   

A nível profissional, foi a oportunidade de puder realizar um trabalho no âmbito da 

comunicação e imagem, como assumir funções de um criador de conteúdos, passando pela criação 

de propostas e colocando-as em prática, tendo sempre em mente que estas tanto podem 

funcionar, como não; Também o desafio de executar estas tarefas num projeto de cariz social 

exigente e perceber de que forma é que a comunicação pode influenciar a visibilidade de um 

projeto.  

A nível pessoal, foi a oportunidade de começar a entender e perceber como familiares próximos 

podem demonstrar determinados comportamentos, atitudes e tecer comentários sobre a vida, 

sendo que não recebem apoio, nem acompanhamento que este tipo de instituições presta.  

 

4. Estrutura da dissertação 
 

A estrutura deste projeto centra-se em duas partes distintas:  

 Parte I – Enquadramento Teórico-Prático; 

 
3 Facebook - Registered trademark pertencente a www.facebook.com 
 
4 Instagram - Registered trademark pertencente a www.instagram.com 
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 Parte II – Trabalho Empírico. 

A primeira parte é constituída por cinco capítulos. O primeiro capítulo aborda a caracterização 

do cidadão sénior, explicando o fenómeno da demografia na Europa e em Portugal. Desta forma, 

entende-se de que forma é que esta evolui para um crescente envelhecimento demográfico. Em 

seguida aborda-se a questão da literacia tecnológica do cidadão sénior, do envelhecimento ativo e 

como estes interagem nas instituições que os acolhem, como também a relação entre o sénior e os 

media tradicionais & novos media. 

O segundo capítulo centra-se na análise da componente teórica inerente à comunicação, como 

também uma breve comparação entre os media tradicionais e novos media, enumerando os vários 

fatores e paradigmas que ocorrem para a distinção destes dois. É nesta vertente que também se 

menciona um dos tipos de estratégias da comunicação online, sendo esta a estratégia de 

transmedia.  

O terceiro capítulo procura explicitar a teoria que servirá de suporte ao trabalho prático a 

implementar no projeto de dissertação, através de um contexto organizacional, sendo esta o Design 

Centrado no Ser-humano defendido por Donald Norman (2018), que tem por base a forma como 

os produtos e serviços devem ser úteis às pessoas que fazem uso desses mesmos.  

No quarto capítulo, procedeu-se à análise de alguns exemplos de projetos similares tanto 

europeus como portugueses e explicita-se as suas características através da elaboração de um 

benchmarking. Este foi analisado com base em dados recolhidos, sendo um dos parâmetros os 

stakeholders de cada projeto. No fim, complementou-se com uma breve análise SWOT. 

No quinto capítulo apresenta-se a metodologia de investigação baseada na investigação-ação, 

no movimento dinâmico entre abordagem teórica e trabalho prático, como de observação na 

população em estudo. Esta é uma ideologia que vai de encontro à teoria proposta por Norman 

(2002), pois ao colocar em prática a observação do público-alvo, é possível desenvolver um melhor 

o trabalho centrado neste.  

A segunda parte deste projeto é dedicada ao trabalho prático desenvolvido no Clube Veritas, 

em contexto organizacional, à respetiva recolha de dados e análise através da observação. 

No sexto capítulo, apresenta-se a caracterização da amostra que frequenta o Clube Veritas 

O sétimo capítulo centra-se na apresentação dos motivos e quais as necessidades do Clube 

Veritas, que justificam o desenvolvimento de uma proposta de um plano de comunicação, através 

da identificação de desafios e objetivos de solução. 
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No oitavo capítulo elabora-se a proposta de um plano de comunicação, enquanto que no nono 

e décimo capítulo explica-se a sua aplicação, com exemplos de propostas de conteúdos, e analisa-

se o impacto de conteúdos contemplados na proposta.  

No nono capítulo relata-se a aplicação das propostas compreendidas no plano de comunicação, 

sendo estas propostas tradicionais, através de rubricas de rádio e jornal, juntamente com a 

elaboração de cartazes; e propostas de novos media, através da criação da presença online do 

Clube Veritas, nomeadamente no Facebook e Instagram, como a elaboração de uma campanha 

publicitária contra o cancro através de recolha de fotografias e criação de um logótipo para a causa.  

No décimo capítulo discute-se os resultados obtidos em publicações na página de Facebook 

através de métricas como o número de gostos na página, o alcance e as interações com a 

publicação.  
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Parte I – Enquadramento Teórico – Prático 
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Introdução 
 

Nesta primeira parte do estudo abordou-se a investigação de conceitos e temas a serem 

utilizados no decurso da segunda parte, que auxiliaram na contextualização o conceito de 

envelhecimento ativo e as variáveis que lhe estão associadas. Noutra abordagem, explicitou-se que 

tipos de comunicação existem e o que estas representam em diferentes contextos, existindo a 

possibilidade da criação de um plano de comunicação híbrido;  Por último existe a preocupação de 

enquadrar esta proposta de plano de comunicação, que coloque os sujeitos como foque principal 

para a construção de conteúdos de medias tradicionais e novos media, enquadrados nos interesses 

e motivações destes; Para tal, procedeu-se à recolha de projetos similares e a sua respetiva análise 

através de um benchmarking aliado a uma análise de Strenghts, Weakness, Opportunities e 

Threaths (SWOT). Todos os projetos similares recolhidos abordaram sempre uma lógica de 

afunilamento, ou seja, explorando numa primeira etapa os contextos europeus e numa segunda 

etapa o contexto português.  Desta maneira existe um método de comparação e inspiração para a 

construção prática de uma proposta de um plano de comunicação utilizando vários pontos positivos 

de várias perspetivas. 

 

Capítulo 1 - Caraterização do cidadão sénior 
 

1.1 Demografia na Europa: Envelhecimento demográfico 
 

Segundo Nazareth (2009), na segunda metade do século XX, assistiu-se a um declínio da 

fecundidade em conjunto com um declínio da mortalidade na Europa. Estes fatores levaram a 

que a demografia iniciasse um crescimento do envelhecimento, isto é, iniciou-se um 

envelhecimento demográfico nas sociedades desenvolvidas.  O envelhecimento demográfico 

surge, então, como consequência de uma maior longevidade, aliado à melhoria das condições 

de saúde, e com a diminuição da natalidade, que segundo Nazareth (2010) é o principal fator 

deste fenómeno. Com a diminuição da natalidade a estrutura etária sofre consequências na 

medida em que os jovens passam a ser adultos e consequentemente seniores sem que se 

observe uma reposição de jovens, provocando uma diminuição na base da pirâmide etária, este 

fenómeno é intitulado de Envelhecimento de Base, identificado na Figura 1. 
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Figura 1 - Envelhecimento de Base 

 Também existe o oposto que é o fenómeno de Envelhecimento de Topo, onde verifica-se 

que existe um igual número de jovens que é reposto consoante o necessário, no entanto o número 

de pessoas seniores aumenta de tal forma que supera o número total de nascimentos, provocando 

um alargamento do topo da pirâmide em vez de um alongamento, identificado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Envelhecimento de Topo 

Estes dois tipos de envelhecimentos encontram-se interligados entre si, segundo o autor 

Nazareth (2010), pois a diminuição da camada dos jovens influencia o crescimento das seguintes 

faixas etárias.  
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 Desta forma, o cálculo da idade de uma população difere de país para país, podendo ainda 

apresentar divergências internas ao longo do território. Porém, é possível afirmar que existe uma 

relação entre os países mais envelhecidos e uma sociedade mais desenvolvida, como é o caso da 

Europa.  O contrário também se verifica, os países onde se verifica valores elevados de natalidade 

e mortalidade pertencem ao grupo de sociedades menos desenvolvidas, como é o caso de África 

(Nazareth, 2009). 

 

1.2 Demografia em Portugal: Envelhecimento demográfico 
 

A demografia em Portugal evoluiu de forma diferente do resto da Europa, por não ser um 

país tão desenvolvido. Desta forma, o envelhecimento em Portugal pode considerar-se como um 

Envelhecimento de base, sendo que surgiu de forma moderada, mantendo-se a percentagem de 

jovens (considerado as idades entre os 0-19) entre 1860 e 1930 com valores próximos de 42%. Após 

esta data, o envelhecimento demográfico começa a acentuar-se na década de 70 da 2ª metade do 

século XX, com valores de 36,9% (Nazareth, 2009). 

Este tipo de envelhecimento demográfico tem de ser distinguido da Europa não só pela 

conjuntura em que se encontrava, como acima referido, mas também por ter surgido de forma 

diferente. No final do século XX, Portugal apresentava uma demografia duplamente envelhecida 

devido ao aumento da esperança média de vida, como também, ao declínio da natalidade. Ou seja, 

passou-se de um modelo demográfico de natalidade e mortalidade muito elevados para um modelo 

onde estes são muito reduzidos. Contudo, mantém-se um dos países mais jovens no contexto 

europeu (Nazareth, 2009). 

O envelhecimento em Portugal entre 1930 e 1970 também pode ser estudado de duas 

formas, pois foi possível identificar, segundo Nazareth, que na orientação Norte/Sul o 

envelhecimento era de base, enquanto que na orientação litoral/interior o envelhecimento já era 

de topo.  

Para entender melhor o envelhecimento em Portugal, podemos recorrer ao Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e, consequentemente, caracterizar o sénior. 

Segundo os dados dos censos entre 1960 e 1991, o número total de residentes em Portugal 

continental diminui 3% (passando de 8 293 milhares para 8 075 milhares de habitantes) durante a 

década de 60.  
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Já na década de 70 houve um crescimento significativo de 16%, sendo que em 1981 a 

população já contava com 9 337 milhares de habitantes e não havendo mudanças significativas nas 

restantes décadas (Serafim, 2007). 

Estes dados poderão ser observados através da Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Índice de envelhecimento entre 1961-2017 

Fonte/Entidade: INE, PORDATA 

www.pordata.pt 15/12/2018 

 Segundo Serafim (2007), estas variações são consequências de fluxos migratórios, para 

além da baixa natalidade, ocorridos durante a década de 60 que originaram alterações na estrutura 

etária, desenvolvendo o aumento do envelhecimento demográfico. No entanto, na década de 70 

esta variação estabiliza com o regresso dos habitantes das ex-colónias e consequente diminuição 

dos fluxos demográficos, isto permitiu que a população começasse a ter um crescimento 

significativo. Entre 1960 e 1991 ocorreu um duplo envelhecimento, pois a camada jovem varia de 

29% para 20%, enquanto que os seniores sobem de 8% para 14%.  

 Esta evolução permanece até ao ano corrente (2018) com base em dados até 2011 do 

PORDATA5, onde conseguimos denotar uma diminuição na totalidade de habitantes em Portugal 

com idades entre os 20 e os 24, onde em 1960 existiam 747,225 milhares de jovens, enquanto em 

2011 já existiam 565,250 milhares. Já entre as idades de 65 e 69 houve um aumento de 264,150 

 
5 PORDATA – Registered trademark pertencente a www.pordata.pt 
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milhares em 1960 face a 2011 onde existiam 551,701 milhares de seniores. É de realçar que os 

habitantes com mais de 75 anos em 1960 eram apenas 238,121 milhares e em 2011 contava-se 

961,925 milhares.  

1.3 Literacia do cidadão sénior 
 

A literacia de um indivíduo significa a sua capacidade de ler, escrever e compreender os 

símbolos do alfabeto, como por vezes também ter noções numéricas, utilizando esta compreensão 

num código de comunicação. Ou seja, o indivíduo ter uma alfabetização. No entanto, este 

paradigma e conceito foi evoluindo e se recriando para acompanhar as novas formas de 

comunicação e comunicação nos novos media, criando desta forma vários tipos de literacia que 

não se restringem unicamente ao saber ler, escrever e compreender símbolos, mas sim que 

acompanham a sabedoria e a intelectualidade de um indivíduo, assim como as suas competências. 

Desta forma, um cidadão literado necessita de ser crítico quanto à compreensão de mensagens, 

quanto às “mensagens dos media”, reconhecendo conceitos académicos semânticos e semióticos 

das psicolinguísticas, pois a literacia passou a ser um conceito plural e dinâmico (Moeller et al., 

2011). 

 Neste âmbito instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) criaram estratégias para ensinar outros tipos de literacia e 

implementar algumas táticas de como melhorar estas. Surge então o projeto “Media Information 

Literacy” ou “Alfabetização Mídiatica e Informacional” (MIL ou AMI, siglas em inglês e português, 

respetivamente) que consiste no fortalecimento no acesso à informação e ao conhecimento, no 

intensificar da liberdade de expressão e o melhoramento da qualidade da educação. O MIL 

descreve ainda as atitudes necessárias para valorizar os provedores de informação assim como as 

funções dos media, incluído os que se encontram na Internet  (Grizzle et al., 2016). 

 O MIL é também importante, pois permite que haja uma criação de sociedades baseadas 

em conhecimento, na inclusão, e que sejam pluralistas, democráticas e abertas de forma a que se 

este projeto não existisse como mediador, provavelmente haveria disparidades entre os que têm e 

os que não têm acesso à informação e aos conteúdos media, como também haveria disparidade 

entre os que exercem ou não a liberdade de expressão (Hobbs, 1998). 

 Foram criadas, então, cinco leis que ajudam a resumir estas políticas e estratégias 

representadas através da Figura 4. 
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Figura 4 - Cinco leis de MIL 

Fonte/Entidade: UNESCO 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-

as-composite-concept/ 

 O cidadão sénior é também um dos indivíduos-alvo deste programa, pois é cada vez mais 

necessário à sua aprendizagem dos novos media e das novas formas de comunicação, para que esta 

população seja livre mediaticamente, tal como o MIL defende, e tenham liberdade de expressão. 

 O cidadão sénior em Portugal, tal como a maioria dos seniores, encontra-se isolado e 

apenas acompanhado dos media, que surgiram num período de tempo em que estes eram mais 

jovens, existindo agora uma estagnação no acompanhamento desta mudança e evolução da 

comunicação. 
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1.4 O envelhecimento ativo 
 
 O sénior como temos estudado através da demografia da população, é um indivíduo que 

ao longo do tempo tem vindo a tornar-se numa maioria da sociedade, como referido na secção 1.2 

deste capítulo 1, onde a população sénior face a 1960 aumentou para 961,925 milhares em 2011, 

como também um alvo importante para esta. Quer pelo lado negativo como o positivo.  

 Como Marques et al. (2012) defende, pelo lado negativo, o sénior é caracterizado pelo 

estigma de já não ter utilidade nem contribuir para a sociedade, tornando-se um fardo. Por também 

não ter literacia, o sénior fecha-se em casa e consequentemente vai perdendo tanto capacidades 

cognitivas, como físicas. Por outro lado, sofrem de preconceitos associados à idade, ou seja, 

“ageism”, conceito introduzido por Robert Butler (1980) que se define nos seguintes aspetos: 

 

“There are three distinguishable yet interrelated aspects to the problem of ageism: 1) Prejudicial 

attitudes toward the aged, toward old age, and toward the aging process, including attitudes held 

by the elderly themselves; 2) discriminatory practices against the elderly, particularly in 

employment, but in other social roles as well; and 3) institutional practices and policies which, often 

without malice, perpetuate stereotypic beliefs about the elderly, reduce their opportunities for a 

satisfactory life and undermine their personal dignity.” (Butler, 1980). 

 

 Pelo lado positivo, os seniores literados tem outro dinamismo na sociedade e 

consequentemente são vistos de outra forma. Como o estudo de Marques, Batista, e Silva (2012) 

defende, existe também o estigma de que uma pessoa mais velha à frente de uma grande 

corporação obtém mais confiança por parte dos seus trabalhadores. 

 Para combater este estigma surge, então, o conceito de envelhecimento ativo, onde várias 

organizações institucionais mundiais têm vindo a defender e promover esta iniciativa de alertar as 

sociedades para este problema.   

 Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o 

envelhecimento ativo traduz-se na capacidade de os seniores levarem uma vida produtiva na 

sociedade e na economia. Isto é, os seniores puderem determinar a forma como organizam o seu 

tempo de vida entre atividades de aprendizagem, trabalho, lazer e para cuidado com os outros 

(Organisation De Coopération Et De Développement Économiques, 1998). 

 No entanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) defende que ao otimizar as 

possibilidades de acesso à saúde, à participação na vida social e de segurança, tem como o aumento 

da qualidade de vida durante a velhice, (Organisation Mondiale De La Santé, 2002) considerando 
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fatores ambientais e pessoais na interação com as condições de saúde que se enquadram no 

envelhecimento, como também as partes interessadas que impactam na forma de envelhecer, por 

exemplo, a família, a comunidade e a sociedade.  

 Já a Comissão Europeia (CE) acredita que ambas as ideias se podem complementar pois o 

envelhecimento ativo é definido por uma estratégia coerente que visa alcançar um envelhecimento 

saudável nas sociedades envelhecidas. Para tal, é necessário um desenvolvimento de um conjunto 

de práticas tais como: o englobamento e a educação e formação ao longo da vida; O prolongamento 

da vida ativa; o atraso da entrada na idade da reforma. Estas práticas visam promover que os 

seniores se tornem mais ativos e que durante a sua idade de reforma realizem atividades que 

reforcem as suas capacidades e preservem a sua saúde (European Commission, 2002). 

 Em suma, o envelhecimento ativo é uma filosofia para terminar com os estigmas em torno 

do cidadão sénior, mostrando que existe uma continuação e não um interregno após a reforma ou 

após uma certa idade na vida. Surgem, por consequência, instituições que já trabalhavam com os 

seniores, como por exemplo centros de dia, lares, etc, que tentam difundir os ideais do 

envelhecimento ativo e incentivar os seniores a perder estes estigmas criados pela sociedade. Um 

exemplo destas instituições é o Clube Veritas situado no Centro Social Paroquial da Vera Cruz em 

Aveiro.  

 

1.5 Acolhimento ao cidadão sénior 
 

O cidadão sénior, como tem sido analisado em capítulos anteriores, apresenta 

características diferentes, dependendo da sua literacia, tanto alfabética como digital, da sociedade 

onde está inserido. Apesar deste projeto ser focado em contexto nacional e exemplos nacionais, 

foi pertinente mostrar exemplos de como a comunidade europeia colabora com a população sénior 

e consequente gestão governamental sobre todas estas questões em torno do sénior.  Na secção 

1.5.1 e secção 1.5.2 são apresentados dois contextos, um europeu-nórdico e um português. 

 

1.5.1 Acolhimento ao cidadão sénior no contexto Sueco 
 
 O acolhimento ao cidadão sénior no contexto Sueco é algo que ainda se encontra em 

inovação e evolução, pois 20% da população de 10 milhões de habitantes que existem na Suécia 

(dado referente ao ano 2018), são pessoas que tem acima de 65 anos. Este número ainda irá 

aumentar até 2040, segundo o site oficial do Governo Sueco (Swedish Institute, 2018). 
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A Suécia é um dos países da Europa com a população com maior esperança média de vida, 

onde 5,2% da sua população têm mais de 80 anos, comparado aos 5,1% europeus. Este aumento 

de idade provém do seu aumento de saúde e práticas saudáveis na sua vida, o que faz com que 

tratamentos e acompanhamentos de saúde já tenham vindo a diminuir desde 1980. Estes 

geralmente, são financiados por taxas pagas pelos municípios e pelo Governo, sendo que apenas 

4% é financiado por cobranças aos pacientes, como também quando é o próprio sénior a financiar 

existem acordos para que o financiamento seja balançado consoante o que ficar acordado entre 

ambas as partes.  

Porém todo este sistema apenas funciona com a estratégia do incentivo a ficar em casa, 

pois o maior objetivo que o governo Sueco pretende garantir ao seu cidadão é que vivam de forma 

normal e o mais independente possíveis, logo vivendo o maior período de tempo possível nas suas 

próprias casas. De forma a proporcionar estes ambientes, o Governo admite ter vários tipos de 

mecanismos auxiliares, tais como transportes e cuidados especializados em casa. Cada município 

fundeia estes através da taxa dos seniores por habitante que pertencem ao seu município, com 

base nos cuidados que necessitam e nas reformas recebidas.  

Para além de sistema de apoio existir, a Suécia utiliza vários métodos de preparação para 

o envelhecimento da população através de várias medidas, visto que acreditam que em 2040 um 

em cada quatro Suecos terão acima de 65 anos. Uma delas são estratégias de envelhecimento ativo, 

pois acreditam que este é benéfico para uma pessoa saudável e com longa vida.  

“One example is physical activity on prescription, both for preventive purposes and as a 

form of treatment. Older people are prescribed not just exercise in general but a certain type of 

physical activity, sometimes in combination with medication, with doctors monitoring the results. 

(…) Stimulation through music, films, reading, painting and other cultural activities also plays a role 

in well-being. This is increasingly recognised in elderly care homes where many people engage in at 

least one such activity every day.” (Swedish Institute, 2018). 

 
1.5.2 Acolhimento ao cidadão sénior no contexto português 
 

O acolhimento ao cidadão sénior é ainda algo incomum nos dias de hoje em Portugal, pois como 

Quaresma (2004) defende em o “Sentido das idades da vida”, existem geralmente dois tipos de 

seniores: os autónomos e os em situações de dependência.  

O conceito de dependência existe quando uma pessoa se torna incapaz e necessita de auxílio 

nas atividades do seu dia-a-dia, para que haja uma satisfação das suas necessidades básicas.   
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Os seniores autónomos geralmente, são indivíduos com um nível de escolaridade elevado e 

que consoante a sua progressão na idade, foram-se adaptando e alterando os seus 

comportamentos, como também as práticas culturais associadas à vivência que indiciam uma 

melhor superação dos problemas (Pérès e Barberger-Gateau in Quaresma et al., 2004). 

Os seniores em situações dependentes geralmente são os que acabam por necessitar de mais 

apoio, pois autovalorizam-se pela negativa e na sua maioria são indivíduos sem escolaridade ou 

baixa escolaridade, como também são pessoas com algum tipo de défice no local onde vivem e com 

problemas no rendimento que obtém (Quaresma et al., 2004). 

Estes fatores influenciam assim o isolamento e a solidão do sénior e, segundo Rosa (2012), estes 

são um dos fatores de receio num agregado familiar, onde, por exemplo, em Portugal existe pelo 

menos um sénior com mais de 65 anos, o que pode provocar que à sua morte os amigos, familiares 

e até membros que se encontram emigrados , apenas se reúnam nestas situações.  

Isto implica um sentimento de isolamento que não é apenas característico dos indivíduos 

seniores a habitar em zonas rurais ou despovoadas, mas também em aglomerados urbanos 

bastante populosos, como é o caso de edifícios antigos, que se encontram degradados e com difícil 

acesso (Rosa, 2012). 

Neste sentido surgem instituições de acolhimento para colmatar estes receios e prevenir desta 

forma os sentimentos negativos e de baixa valorização na pessoa sénior, como também prevenir o 

isolamento e solidão tornando-os independentes e autónomos dentro das suas capacidades 

biológicas e fisiológicas.  
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Capítulo 2 – Comunicação mediada por media tradicionais & novos media 
 

A comunicação é uma dimensão intrínseca ao ser humano desde o seu primórdio, no 

entanto esta foi evoluindo e mudando ao longo da sua evolução. Segundo Marshall McLuhan (1964) 

existem três períodos distintos de tempo com um media comunicacional dominante que caracteriza 

a época.  

O primeiro período é referente à tradição oral que engloba desde que o ser humano 

começou a falar até ao início da literacia há cerca de cinco mil anos.  

O segundo é referente ao nascimento da literacia, que engloba o período da invenção da 

escrita até ao início do descobrimento da eletricidade e o seu uso mais propriamente dito no 

telégrafo.  

O terceiro e último é referente a era da comunicação e à informação fluída através da 

eletricidade e engloba o período desde o uso do telégrafo até ao presente com o uso de telefone, 

rádio, televisão, computadores e a Internet, onde todos tiveram impacto e efeito nos padrões 

comunicacionais (McLuhan, 1964). 

Nos subcapítulos (2.1; 2.2; 2.3) seguintes irá observar-se as disparidades entre os media 

tradicionais e novos media, tal como se procede a comunicação através destes. A análise de 

McLuhan, referida no parágrafo anterior, irá ser fundamental, no entanto há que ter em conta que 

este não chegou a ver a revolução da World Wide Web, nem da Web 2.0 apesar de ainda estar 

bastante atual.  

 

2.1 Media Tradicionais versus Novos Media 
 

Os media são um meio, ou seja, um instrumento ou intermediário para que um indivíduo 

se possa exprimir e comunicar independentemente do objeto ou forma pelo qual opta para o fazer 

(Balle, 2003). 

Porquê é que então surge uma distinção entre os media tradicionais e os novos media? E 

porquê é que os novos media mudam novamente o paradigma de comunicação? 

Segundo Logan (2010), existe uma distinção entre novos media e media tradicionais, pois 

na sua generalidade, os novos media são media digitais que incorporam duas ou mais formas de 

comunicação em oposição dos meios tradicionais.  

No entanto, ao enquadrarmos os novos media, tem de existir um cuidado na linha temporal 

onde estes surgem, pois, a televisão pode ser considerado um novo media, sendo que revolucionou 
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a comunicação da sua altura, no entanto, não se enquadra nos dias de hoje. Pode-se então definir 

novos media como  

“new cultural forms which are native to computers or rely on computers for distribution: 

Web sites, human-computer interface, virtual worlds, VR, multimedia, computer games, computer 

animation, digital video, special effects in cinema and net films, interactive computer installations. 

“ (Lev Manovich in Logan (2010) p.5). 

No oposto, os media tradicionais são meios de comunicação que foram evoluindo e 

complementando-se uns aos outros à medida que originaram, como poderá verificar na secção 

seguinte deste capítulo (2.2). 

Balle (2003) refere que a evolução dos media tradicionais começa pela escrita e evolui até 

à televisão, sendo que esta agrega o meio escrito, visual e auditivo, como também é o meio dos 

média em massa (mass media). Contudo, com o surgimento da Internet como se conhece hoje, é 

aqui que o paradigma da comunicação muda e fala-se em “Novos Media”, pois estes começaram a 

estabelecer a individualidade e a interatividade entre o meio e o utilizador. Pode-se então afirmar 

que os media tradicionais são meios passivos virados para os mass media, enquanto que os novos 

media são meios individuais e bastante interativos (Logan, 2010). 

 

2.2 A comunicação no contexto dos media tradicionais 
 

A comunicação surgiu nos primórdios através da imprensa, sendo esta considerado o media 

mais antigo. A imprensa revolucionou a forma de comunicação, pois através da sua invenção e 

também da máquina de imprimir de Gutenberg, que permitiu a difusão pelas massas, possibilitou 

a divulgação da informação e dos jornalistas poderem relatar “o que se passa”. Esta nem sempre 

foi livre, no entanto com o nascimento da imprensa moderna no século XIX, esta consegue a sua 

emancipação e por consequência torna-se acessível a toda a gente, com um preço modesto, como 

também uma diversidade de rubricas e qualidade e simplicidade na sua linguagem. No entanto, a 

sua maior vitória foi a liberdade de imprimir “sem autorização nem censura”, como o poeta inglês 

John Milton advoga em 1644 (Balle, 2003). 

O nascimento da rádio deu-se em 1895 com Marconi, segundo Steinbock (2005), aquando 

da sua transmissão de sinais sem fios numa distância superior a um quilómetro. Em 1920, estas 

ondas sem fios ganharam uma nova dimensão quando começaram a ser transmitidas em 

modulação em amplitude (AM) e em modulação em frequência (FM).   
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Porém foi um meio de comunicação bastante importante, surgindo verdadeiramente com 

o início da Primeira Grande Guerra e partilhando desta forma de uma dualidade quer positiva como 

negativa a seu respeito. A rádio distinguiu-se desde cedo pela sua ubiquidade, e o que tinha 

começado apenas como meio transmissor de mensagens entre militares sem que estas fossem 

intercetadas por terceiros, rapidamente se tornou no primeiro media acessível a todos os 

indivíduos, representando para a mensagem sonora o que a imprensa e o cinema já representavam 

no mundo da escrita e imagem.  

No entanto, e mencionando novamente a dualidade acima referida, a rádio apesar de 

produzir mensagens que podem ou não ser ouvidas por um público livre, foi também um difusor 

de poder político, onde as palavras foram deturpadas do seu verdadeiro propósito (Balle, 2003). 

A televisão surge como o terceiro e último antigo meio de comunicação. Esta marcou 

profundamente o século XX, em especial a segunda metade (1950 – 2000). O que começou por 

simples transmissões hertzianas via satélite, depressa se tornou um mass media, tal como a rádio 

fazendo concorrência a esta, tendo servindo um grande propósito nas eleições, por exemplo, de 

John F. Kennedy em 1960 e conseguido construir ou destruir reputações. Teve um grande impacto, 

pois reuniu num só a imagem, som e informação que já se encontravam presentes na imprensa, 

cinema e rádio, utilizando a ubiquidade criada pelo rádio, permitindo que várias pessoas tivessem 

acesso a vários tipos de informação imediata. No entanto, pela sua popularidade junto de uma 

grande audiência também trouxe imensos receios e foi fortemente protegida por regras que a 

tornaram na televisão livre de hoje em dia (Balle, 2003).  

Segundo Thompson (2003), a globalização da comunicação teve o seu maior fluxo durante 

o século XX, pois tornou-se característica regular da vida social. Podemos concluir com o que Balle 

(2003) identifica e com o que Thompson (2003) defende que a globalização da comunicação foi 

feita de forma estruturada, como também, de forma desigual, pois esta não chegou a todas as 

partes do mundo ao mesmo tempo.  

No entanto, é inegável que estes meios de comunicação mudaram o paradigma de 

comunicação, pois começaram a transmitir informação de forma rápida e globalizada para todo o 

público que assim o desejasse acompanhar, mesmo apesar da sua ubiquidade não ser muito 

garantida, havendo sempre probabilidade de delay na informação, ou desta ser de outro dia que 

não o corrente, a informação foi disseminada e transformou-se para ser consumida pelos massa.  
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2.3 A comunicação no contexto dos novos media 
 

A comunicação dos novos media surge com a viragem do milénio, a partir do ano 2000 e 

com a propagação da Internet, sendo esta uma rampa de lançamento dos novos media. A internet 

é um meio multimédia, logo permite que possam ser reproduzidos vários tipos de documentos – 

textos, imagens, vídeos – em vários tipos de ecrãs. Estes ecrãs evoluíram e deixa de ser apenas o 

ecrã do cinema ou da televisão para os ecrãs dos smartphones, dos tablets e dos computadores. A 

singularidade da internet é a sua forma de operar ao mesmo tempo e em rede, sendo que existem 

várias formas de expressão, de representação ou de comunicação, como também, a possibilidade 

de “navegar” livremente e consoante os gostos do indivíduo (Balle, 2003). 

A comunicação dos novos media centra-se na utilização da Internet através de dispositivos 

portáteis, que estão em permanente contato com a pessoa, tais como o smartphone, computador 

portátil e tablet. Estes são simples em termos de usabilidade e contêm tudo que a pessoa deseja à 

“distância de um toque”.  

Em segundo lugar, estes media ganharam uma vertente de mass media e popularização, 

onde todos os indivíduos podem comunicar e obter informações. A comunicação deixa de 

pertencer apenas a um meio, mas a todos os indivíduos que a coloquem numa plataforma (Logan, 

2010). 

Em terceiro lugar, e um fator bastante importante, é a liberalização da comunicação. Como 

referido em cima, esta deixa de pertencer apenas a um media e surgem agora vários 

comunicadores. Desde a pessoas com formação em jornalismo ou outro tipo de ciência da 

comunicação, aos que não tem qualquer tipo de formação, ou formação em outras áreas. A 

informação liberaliza-se ao ponto de se poder comunicar qualquer tipo de tema, formação ou 

conteúdo sem a restrição de um guia ou ter que cumprir requisitos (Brockman in Logan, 2010).  

Em quarto lugar, o imediatismo. Apesar da televisão e a rádio poderem comunicar sobre 

eventos ao mesmo tempo que estes acontecem, a Internet, e agora com os smartphones com a 

funcionalidade do “direto”, conseguem obter o imediato e transmitir o que está a acontecer em 

qualquer contexto que o indivíduo se desloque. “Any time, any place”, a informação e comunicação 

passa a estar omnipresente em tempo real. Algo que os meios tradicionais ainda não conseguem, 

pois existe um intermediário entre o acontecimento e a chegada aos media. Nos novos media, o 

público destes passa a ser interveniente no acontecimento e a relatar em 1ª pessoa (Logan, 2010). 

Isto leva à ubiquidade dos novos media, que ultrapassa a dos meios tradicionais. O 

indivíduo tornando-se ator pode captar e comunicar a qualquer momento a partir de qualquer 
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parte do mundo. Esta passa a ser transmitida “quasi” ao mesmo tempo que está a ser captada 

(Logan, 2010). 

 

2.3.1. TRANSMEDIA 
 

A comunicação nos novos media tem vindo a desenvolver-se através de narrativas. Uma 

destas narrativas surge com Henry Jenkins em 2003 com a sua coluna no Techonology Review e é 

intitulada de “Transmedia storytelling”. O autor defende: 

“a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple 

delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience. 

Ideally, each medium makes its own unique contribution to the unfolding of the story” (Jenkins, 

2010 p.944). 

Esta ideologia ainda é bastante debatida, especialmente equiparada com ideologias como 

“Deep Media” e “Cross-Media”. Sendo que Deep Media tem como objetivo que o público atinja um 

nível de imersão na história consoante a intenção da audiência em conhecer a história. Enquanto 

que Cross Media defende que a narrativa seja contada da mesma forma, mas através de vários 

meios e formas de comunicação.  Porém Jenkins (2010) afirma que é inegável que transmedia é um 

processo em crescimento quando se fala em como operar os medias na era digital.  

Esta filosofia está interligada a storytelling (contar histórias), e existem vários estudos sobre 

como pôr em prática, assim como várias opiniões de autores, pois os novos media vêm trazer uma 

multimodalidade ao paradigma da comunicação.  

“the new media make it easy to use a multiplicity of modes, and in particular the mode of 

image – still or moving – as well as other modes, such as music and sound effects for instance… The 

ease in the use of different modes, a significant aspect of the affordances of the new technologies 

of information and communication, makes the use of a multiplicity of modes usual and 

unremarkable… Multimodality is made easy, usual, “natural” by these technologies.”(Kress in 

Scolari (2009) p. 588).  

Logo, a forma e onde é contada a história é um ponto chave de obter consumo, retorno e 

participação dos demais utilizadores que acompanham a história. 

No entanto, a comunicação a nível de produtos e consumismo onde não haja uma 

“história” por contar, ou obra de ficção por explorar, segundo Carlos Alberto Scolari (2009), é ainda 

algo a investigar, pois é necessário entender quem consome transmedia, se existem exceções para 
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pessoas que não gostam de “media surfing”, ou porventura se o consumo de transmedia é uma 

característica da geração digital nativa (Scolari, 2009). 

Em suma, é possível concluir que para existir transmedia existe necessidade de recorrer a 

um estudo para melhor entender de que forma como se vai processar a narrativa, qual o público a 

que se destina a comunicação e de que forma é que se pode estabelecer uma interação com o 

público-alvo.  

 

2.4 O cidadão sénior e os media tradicionais & novos media 
 

Os media tradicionais e os novos media estão cada vez mais presentes na sociedade, como 

verificou-se nas secções anteriores. Porém continua a existir uma barreira entre a percentagem de 

indivíduos seniores e a utilização dos novos media. Os media tradicionais, que para efeitos deste 

estudo apenas são considerados a rádio, o jornal e a televisão, são medias impessoais e que 

comunicam sem a necessidade constante de uma resposta, enquanto que os novos media, que para 

efeitos deste estudo são apenas considerados plataformas web e dispositivos móveis, estes contêm 

uma componente pessoal e encontram-se em constantes pedidos de inputs e introdução de dados 

para a comunicação. Estas são algumas das barreiras mencionadas por Gatto e Tak (2008).  

Os media tradicionais são também uma companhia para os seniores, sendo que quando se 

encontram em situações de isolamento, ter uma comunicação, mesmo que apenas de um lado 

estes acompanham-nos. Por outro lado, os novos media abrem-lhe novos horizontes permitindo a 

que estes consigam pesquisar e investigar aquilo que gostam, pois, segundo Gatto e Tak (2008) 

defende que os seniores vêm a Internet como um substituto da biblioteca, nunca descurando os 

medias tradicionais.   

No entanto, o sénior afirma que algumas das barreiras que sente são quando ninguém os nota 

em chats de conversa online, quando é necessário estar repetidamente a colocar inputs de 

informação para existir uma comunicação, ou quando estes lhes pedem informação pessoal e outro 

tipo de dados pessoais, que os seniores não se sentem à vontade de fornecer.  

Em suma, isto tem como repercussão que a maioria dos seniores não se sinta à vontade para o 

uso destes novos media e confiem mais nos media que acompanham a sua geração, sendo estes os 

media tradicionais, sendo estes a rádio, o jornal e a televisão. 
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Capítulo 3 – Design Centrado no Ser Humano (Human-Centric Design) 
 

 O design centrado no ser humano surge com Norman (2002), quando este se apercebeu da 

existência de objetos e produtos criados, que não eram úteis ou até mesmo pouco intuitivos para 

usar, enquanto se encontrava a estudar no estrangeiro.  

Ao aperceber-se deste desfasamento, pensou que os objetos, produtos ou serviços 

deveriam ser pensados não de forma a serem vendidos ou terem uma imagem apelativa, mas a 

pensar no individuo que o usaria, como também a relevância da participação deste na construção 

dos objetos. Surge então a ideologia de Human-Centric Design (HDC) e mais tarde termos como 

usabilidade e User-Experience (UX). Estes últimos dois conceitos serão melhor introduzidos através 

da leitura das secções subsequentes 3.2 e 3.3, deste mesmo capítulo.  

 

3.1 Design Centrado no Ser Humano (Human-Centric Design) 
 
 
 O Design centrado no ser humano, segundo Donald Norman no vídeo do Nielsen and 

Norman Group (NNgroup, 2018), tem como principais os seguintes pontos:  

 

1) Centrado no ser humano, onde o produto que está em desenvolvimento é focado nas 

pessoas que são o público-alvo. Ou seja, se se desenvolve um produto médico para ajudar 

pacientes, este produto têm de ter não só em causa o paciente em si, mas também as 

partes interessadas (ou stakeholders) em foco, como por exemplo, os familiares, os amigos 

do doente, os médicos, os enfermeiros, etc. Em suma, analisar o universo de aplicação do 

produto e qual o impacto que este pode ter nos componentes do sistema. 

2) Encontrar o problema certo, ou seja, se existe uma queixa de um problema, é possível que 

este seja um sintoma e não o que está a causar o distúrbio. Por isso, em vez de tentar 

resolver o foco do tentar investigar e perceber qual será o problema principal. Resolvendo 

este, facilmente se elimina os restantes problemas derivados do inicial. No entanto, 

Norman menciona que este processo pode ser dispendioso de tempo e que por vezes não 

se conseguindo encontrar o problema fundamental, se deve ir resolvendo os problemas 

básicos.  

3) Por último, pensar num todo, onde tudo está interligado. Pois, apesar de por vezes se 

otimizar pequenas funcionalidades ou pormenores, estas mudanças podem não ter 
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impacto no todo que é o sistema e acabar por ser uma otimização pobre. Portanto dever-

se á olhar para o produto e pensar qual a finalidade deste.  

 

  Norman (2002) defende que no desenvolvimento do design de algo, deve-se facilitar a 

determinação das ações que são possíveis (usando os possíveis constrangimentos); tornar as coisas 

visíveis, incluindo os modelos conceptuais do sistema, as ações alternativas assim como os 

resultados das ações; facilitar o estado atual do sistema e seguir os mapas naturais entre as 

intenções e ações necessárias, no entanto sempre em foco com o utilizador e com a preocupação 

se este vai entender o que tem de fazer ou o que está a acontecer.  

 Em suma, aquando da criação de um produto ou um serviço é necessário considerar para 

quem se destina, quais as partes interessadas e em que ambiente se insere.  

 

3.2 Experiência do utilizador (User Experience)  
 

 A experiência do utilizador ou User Experience (UX) é apresentada por Norman & Nielsen 

(n.d.) como a experiência e interação global do utilizador para com a companhia, os seus serviços 

e produtos. Pois, para se obter uma boa experiência de utilizador, é necessário ir de encontro a 

todas as necessidades do utilizador sem que haja complicações ou preocupações. Em seguida, vem 

a simplicidade e a elegância do produto, para que o utilizador usufrua de forma pacífica e divertida. 

 Donald Norman dá um exemplo de UX através de um vídeo (Nielsen Norman group, 2016) 

para o NNgroup sobre este. O autor explica que quando trabalhou para a corporação Apple6, um 

dos produtos que trabalhou foi a caixa do computador. Desde o momento em que este era 

comprado até chegar a casa e montá-lo, o utilizador sentia-se num estado de desconforto perpétuo. 

 Como o autor refere no vídeo, 

“ the experience of using these computers is weak: The experience when you first discover it, when 

you see it in store when you, buy it, when you oh, can’t fit into the cars in this great big box that 

doesn’t fit into the car, and when you finally do get it home; opening the box up and ooh it looks 

scary : I don’t know if I dare put this computer together. All of that is user experience; it’s everything 

that touches upon your experience with the product. And it may not even be near the product. It 

may be when you’re telling somebody else about it.”  

(Nielsen Norman group, 2016). 

 
6 Apple - Registered trademark pertencente a Apple.Inc 
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 O que Norman quer mostrar com este exemplo é que UX não é apenas intrínseco de um 

design, de um computador ou de um website. UX é o todo, desde que o indivíduo vê um objeto até 

ao momento que se encontra na sua mão, o que implica que até uma caixa de transporte de um 

computador que seja ergonomicamente má, pode provocar uma má experiência.  

 Norman ainda defende que o termo UX hoje em dia é empregue de forma incorreta, pois 

quando se referenciam a este tipo de experiência aplicam-no o termo ao design de um website ou 

de uma aplicação, quando User Experience se refere a como se experiencia o mundo, a vida e, claro, 

o design de serviço ou produto.  

 Em suma, a experiência do utilizador é importante para responder às necessidades e 

satisfações de um utilizador, começando pelo ambiente que se cria até ao produto em si. Logo, 

compreende-se que o utilizador seja também uma parte fundamental do próprio design e que a 

opinião deste possa estar intrínseca ao desenvolvimento de um produto. 

 
3.3 Usabilidade 
 

O termo usabilidade está definido na norma ISO:9241-11:2018 (ISO, 2018) como: 

“extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” 

 e é utilizado em vários ambientes e cenários tecnológicos e de design.  

No entanto, este não se aplica apenas a estas áreas científicas. A usabilidade, segundo 

Nielsen (2012) é um atributo de qualidade que estipula se a interface ou forma, ou a localização de 

um objeto está bem concebida. Desta forma, divide-se em cinco categorias avaliativas sendo estas 

as seguintes: 

1) Aprendizagem, onde se avalia se os utilizadores têm dificuldade em compreender e 

aprender a utilizar o objeto a primeira vez que interage com ele; 

2) Eficiência, onde se avalia a rapidez com que se interage o objeto após aprender o seu 

design; 

3) Memorização, onde se avalia se os utilizadores retiveram conhecimentos do objeto e do 

seu manuseio, após um período de tempo sem o utilizar.  

4) Erros, onde se denota onde o utilizador cometeu um erro ao usar o objeto, o quão grave é 

esse erro e de que forma se pode corrigir.  

5) Satisfação, onde se avalia a satisfação que o utilizador teve ao usar o objeto.  
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Estas categorias aplicam-se aos vários cenários ou objetos que possam existir, pois para além 

de um objeto ter que ser “usável”, têm de ser útil. Como Nielsen ainda defende: 

 

   “Definition of Utility = whether it provides the features you need. 

    Definition of Usability = how easy & pleasant these features are to use. 

    Definition of Useful = usability + utility.” (Nielsen, 2012). 

 

A usabilidade leva, conforme é proposta hoje, apenas contribui para uma parte da avaliação da 

experiência, sendo esta a dimensão mais determinística e reativa da interface do produto/sistema 

em avaliação. 
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Capítulo 4 – Estudo comparativo de projetos similares  
 

O presente capítulo centra-se na recolha de vários exemplos de estudos (benchmarking) 

realizados no âmbito da temática do envelhecimento ativo, sendo o principal motivo da sua recolha 

a inspiração para a construção da proposta do plano de comunicação. Para a construção do 

respetivo plano de comunicação seguiram-se duas linhas orientadoras distintas. 

A primeira linha orientadora de recolha de informação para a construção do plano, 

procurou recolher informação de projetos similares em contexto europeu. Após a identificação 

destes projetos, procedeu-se à sua análise procurando aferir de que forma estes abordam a 

temática do envelhecimento. Uma das vantagens da análise destes projetos é essencialmente 

perceber qual o ponto de situação em contexto europeu no que diz respeito às políticas 

direcionadas ao envelhecimento. 

Num segundo contexto, foram recolhidos projetos similares portugueses, em específico da 

Região de Aveiro, onde são apresentados através de um estudo comparativo complementado pela 

criação de um benchmarking e análise SWOT.  

A segunda linha orientadora, centrou-se na análise a nível nacional, ou seja, no contexto 

português, com especial foco na região de Aveiro.  

Em ambas as linhas orientadoras, foi desenvolvido um estudo de benchmarking e de uma 

análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats). 

 

4.1 Projetos similares em contexto Europeu 

 

Os projetos em contexto europeu apresentados neste capítulo refletem como 

envelhecimento é percecionado e de que forma é possível combater os estigmas associados à ideia 

generalizada na sociedade em que o sénior é visto como um “fardo”, noção esta já abordada e 

discutida anteriormente através da Parte I no capítulo 1.5 “Acolhimento ao cidadão sénior”. 

Os projetos de seguida analisados foram desenvolvidos nos seguintes países: Holanda, 

Dinamarca e por último Suécia.  

 

4.1.1 Humanitas Deventer 

 

 Humanitas Deventer é um centro de cuidados para seniores nos Países Baixos, que desde 

2012 decidiu inovar e revolucionar o modo como os seus seniores viviam. Esta inovação passou por 
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oferecer alojamento e refeições a jovens estudantes universitários, sendo que em troca, os jovens 

voluntários apenas teriam que dispensar de trinta horas mensais para a realização de voluntariado 

e adotassem a postura de “um bom vizinho”. A única tarefa de carácter obrigatório imposta a estes 

voluntários seria a confeção e a distribuição de uma refeição ao fim da tarde durante a semana. 

Segundo o artigo de Jornal no Economist (2019), que relata a experiência de Sores Duman, 

um dos estudantes do Humanitas Deventer, este convívio entre jovens e seniores proporciona o 

combate de problemas como a solidão do sénior, pois cerca de 18% dos adultos na Europa apenas 

vê amigos e familiares uma vez por mês. O que pode produzir efeitos negativos na própria saúde 

dos seniores (The Economist, 2019). 

Os jovens, residentes no Humanitas, afirmam não encarar esta experiência como uma 

prisão e que tal não os impossibilita de viver a verdadeira experiência universitária. Neste mesmo 

artigo, o The Economist menciona a existência de atividades, tais como “Beer Pong”, entre outras 

praticadas que não implicam uma restrição de idade, ou seja, convívio intergeracional, nem de 

horário para ambas as partes (The Economist, 2019). 

Gea Sijpkens, Diretora do Humanitas, tinha como principal objetivo quando iniciou o 

projeto em 2012 promover a aproximação de ambas a gerações, transformando o centro um 

espaço de convívio interageracional quebrando com a visão comum de apenas cuidar e servir a 

população sénior. 

Numa outra entrevista, realizada a Peter, um cuidador de seniores profissional, este 

menciona que o fomento deste convívio se apresenta como uma ferramenta de extrema 

importância para a desconstrução do estigma em torno do sénior, 

 

<< “The real changes began with the students,” he says. “They brought life into a once lifeless place. 

That began to change everything.” >> (Snook, 2018). 

 

De acordo com Peter, os principais motivos para a mudança residem na presença de 

elementos mais jovens no centro, evitando assim a rotina diária e habitual deste tipo de locais, tais 

como as consultas, ou, a conversa repetitiva sobre dores no corpo. Peter acredita que desta forma 

os seniores desejam estar mais presentes e ativos na vida destes alunos, e os jovens por sua vez 

desenvolvem a paciência e calma para lidar com este público e com aspetos da vida no geral (Snook, 

2018). 
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4.1.2 “Co-housing” no contexto Dinamarquês 

 

O conceito de co-housing (coabitação) surge na Dinamarca a partir de 1970, com base numa 

ideologia utópica que defendia a criação de casas de habitação com vista a sua partilha entre 

gerações. Porém, o primeiro estabelecimento criado de co-housing surge em 1987 com nove 

senhoras que incentivaram este movimento através de palestras e conversas pelo país.  

Este movimento causou um elevado impacto e entusiasmo na comunidade sénior, levando 

a que vários séniores se reunissem e com a ajuda de agentes sociais criassem os seus próprios 

estabelecimentos.  

Estes estabelecimentos são tipicamente casa individuais, no entanto geminadas, pois são 

criadas em filas únicas, sendo que geralmente têm uma “casa comum”, onde todos se reúnem para 

fazer refeições, ou conviver. Esta casa comum geralmente situa-se no centro do aglomerado 

habitacional. Este pode ser observado através da Figura 5, que apresenta a da disposição da Co-

housing de Tanderparken (Pedersen, 2015). 

 

 
 

Figura 5 - Vista aérea de Tanderparken 

Fonte: Jette Frost Larsen, Planlægningsgruppen. 
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As principais razões para este conceito ter atingindo o seu nível de popularidade centram-

se na necessidade de combater a solidão dos seniores no seu final de vida, aquando a ausência de 

família ou amigos para oferecer apoio e suporte. 

Atualmente este conceito já se expandiu no globo, inclusive em Portugal com a Associação 

Hac.Ora PT Senior Cohousing. Este é um bom exemplo do combate ao estigma do sénior como um 

fardo, pois existe a continuação e a entreajuda dos participantes, que sentem integrar uma nova 

família, apesar da ausência de laços familiares, e que habitam neste tipo de aglomerados (Campos, 

2019). 

 

4.1.3 “Färdknäppen – a different kind of house” 

 

Seguindo o conceito de co-housing, na Suécia surgiu um projeto intitulado de Färdknäppen. 

Este destina-se, de acordo com este projeto, a quem alcançou a 2ª fase da sua vida. Este tipo de 

habitações assume o formato de apartamento, sendo que foi pela primeira vez construído pelo 

governo municipal da ilha de Södermalm em Estocolmo, quando um grupo de meia-idade se reuniu 

para discutir algumas questões que os preocupavam sobre o futuro, nomeadamente: 

 

“-How can middle-aged and elderly people help each other acquire more social contact, have a 

better quality of life and be less dependent on municipal service through living closer to each other 

in a suitable environment? 

-How should an apartment house be designed in order to encourage middle-aged people to leave 

“the empty nest” when children have moved out, so that the large apartment again can be used by 

other families with children?” (Kollektivhuset Färdknäppen, 2017). 

 

Atualmente e de acordo com este conceito de habitação, cada residente deve pagar a renda 

correspondente ao quarto onde habita, bem como uma percentagem correspondente às áreas 

comuns. No entanto, é de realçar que apesar deste projeto usufruir do apoio de associações 

governamentais, este tipo de aglomerados habitacionais são regidos com o apoio da “Färdknäppen 

association”. Este organismo estabelece um conjunto de regras a respeitar nos locais de habitação 

e ainda definir quais os critérios para a seleção e admissão dos residentes. 

Este tipo de projeto é essencialmente direcionado para aqueles que já não têm 

responsabilidades com a família, sendo fator obrigatório para serem elegíveis pessoas que não 

tenham crianças no seu agregado familiar. O objetivo primordial deste projeto habitacional é a 
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criação de uma comunidade para viver a “segunda parte” da sua vida, partilhando a experiência 

com outros residentes. 

Porém, o público-alvo não é exclusivamente seniores. As idades neste projeto variam entre 

os 43 e os 97 anos, como também é idealizado que os habitantes sejam sempre compreendidos e 

divididos simetricamente entre estas duas idades, havendo sempre uma geração ainda ativa no 

mercado de trabalho e uma geração já reformada, de forma a que todos os dias se aprenda algo 

novo.  

Não obstante, este estilo de vida não implica um afastamento total da família, sendo 

recorrente os filhos e netos aparecerem para visitar, ou os avós ficarem a tomar conta dos netos  

(Kollektivhuset Färdknäppen, 2017). 

 

4.2 Projetos similares em contexto português 

 

 À semelhança da anterior secção, neste subcapítulo serão abordados projetos que refletem 

como é percecionado o envelhecimento na ótica nacional, combatendo desta forma os estigmas 

associados ao sénior, como abordado na Parte I, capítulo 1.5 “Acolhimento ao cidadão sénior”. 

 Numa primeira abordagem verificou-se a necessidade de investigar e analisar quais os 

projetos semelhantes existentes na região de Aveiro.  

Um dos primeiros a ser referenciado foi um projeto de notável destaque na região, sendo 

que este foi desenvolvido por iniciativa da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, 

intitulado de Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. O alcance deste projeto foi notório, uma 

vez que se expandiu nas redes sociais e meios de comunicação tradicionais. 

O segundo a ser referenciando foi um projeto ao abrigo da Universidade de Aveiro e do 

curso de Novas Tecnologias da Comunicação, que se intitula de “Avós#SemFiltros”. Este projeto 

assumiu grande relevância na região, sendo que foi realizado em âmbito curricular e desenvolvido 

pela comunidade académica. 

O terceiro a ser referenciado foi um projeto intitulado de Rede Aveiro Sénior (RAS), que 

concentra várias Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da região de Aveiro. É 

destacado por agregar num só projeto todo este tipo de instituições que inspiram a problemática 

da proposta do plano de comunicação.  

Em último, aparece a referência ao Clube Veritas, que é o foco deste projeto de dissertação 

disseminado pelo Centro Social Paroquial da Vera Cruz.  
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4.2.1 Projeto Gafanha do Carmo  
 

 O projeto da Gafanha do Carmo é um projeto de grande visibilidade tanto na região de 

Aveiro, como também a nível nacional.  

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo pertence à Associação de Solidariedade Social 

da Gafanha do Carmo, que têm como objetivo ajudar e apoiar a nível psicossocial a população 

sénior da freguesia Gafanha do Carmo. 

Este centro dá resposta a necessidades biopsicossociais, como também presta auxílio na 

melhoria e manutenção da qualidade de vida do seu público-alvo, alguns exemplos são: a promoção 

da autonomia e da autoestima, o bem-estar físico, psicológico e social, a desmistificação do 

envelhecimento, da institucionalização e da morte, bem como a participação ativa na sociedade e 

o combate à infoexclusão. 

O centro em causa promove ainda a instituição Associação de Solidariedade Social da 

Gafanha do Carmo com recurso a diversos projetos, onde se prima pelo desenvolvimento de novos 

produtos e o seu cliente - o sénior - é sempre o protagonista.  

Até ao fim do ano de 2018, o Centro já desenvolvera sete projetos, sendo o mais recente 

era o “Máquina Solidária”.  

O Projeto “Máquina Solidária” centra-se numa campanha para a aquisição de uma nova 

máquina fotográfica para o Centro, com o objetivo de registar todos os momentos experienciados 

no centro, com especial enfoque nos projetos futuros.  

No entanto também é importante destacar o lançamento do projeto “Conetidade”, que foi a base 

da sua promoção digital, sendo um dos principais objetivos é: 

 

“fomentar uma participação ativa da sociedade através da utilização de novas tecnologias”(Carmo, 

n.d.-c). 

 

 O centro ainda detém de várias entidades externas/patrocinadores, tais como a Câmara 

Municipal de Ílhavo, a Live4Digital (L4D), o Município da Gafanha do Carmo, a Clínica Médico 

Veterinária da Sé, a Liporfir, a Desenvolver + e a Sensicare. 

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo no final do ano de 2018 já coordenava três 

redes sociais, sendo elas o Facebook, o YouTube e o Instagram.  

 No Facebook, a principal atividade do centro centra-se em partilhar todos os momentos 

dos seus clientes e registos fotográficos da instituição, como também publicar fotografias alusivas 
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à comemoração festiva de alguns dias, um desses exemplos foi a comemoração do “Dia da 

Preguiça”. 

Partilham também pequenos vídeos embebidos diretamente na página do Facebook, ou 

seja, sem ligação para outra plataforma  (Carmo, n.d.-a). 

 No YouTube, o Centro utiliza esta plataforma com frequência para publicar vídeos, no 

entanto como o canal também é partilhado em conjunto com a Associação de Solidariedade social 

da Gafanha do Carmo, nem todos os vídeos publicados dizem respeito, ou, estão relacionados com 

a população sénior diretamente. Não obstante, o conteúdo produzido incide sobre temas da 

atualidade, ou, até mesmo brincadeiras que se encontram relacionadas com os chamados “vídeos 

virais”. Alguns dos momentos partilhados são também momentos engraçados captados durante a 

produção de conteúdo para este canal (Carmo, n.d.-d). 

 Por fim, com recurso ao Instagram, o centro procura partilhar um pouco de ambos os 

conteúdos já referidos anteriormente, sendo que é mais ativo na publicação de conteúdo 

fotográfico, bem como alguns vídeos curtos. Aqui são divulgados, igualmente, fotografias dos vários 

eventos onde o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo foi convidado a participar (Carmo, n.d.-

b). 

 Este tipo de comunicação e dinamização fez com que este centro se destacasse, como 

acima referido, e atingisse o seu reconhecimento a nível nacional, sendo que atualmente conta com 

convites para uma maior exposição nos media, tais como televisão e na participação em pequenas 

rúbricas virais. Desta forma é possível classificar que a atuação deste centro se poderá enquadrar 

numa estratégia de Cross-Media, uma vez que a estratégia que se observa é que existe um cuidado 

com o tipo de conteúdo, sendo este inovador e diferenciador, mas repetitivo nas várias redes.  

 

4.2.2 Projeto Avós#SemFiltros 
 

O projeto Avós#SemFiltros nasceu através da divulgação do projeto na Rede Social Facebook, 

e dedica-se especificamente às avós, em específico, tentando desta forma acabar com o estigma 

criado em torno da pessoa sénior através da partilha de histórias e publicações acerca das avós.  

Criado por um grupo de último ano da licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação 

da Universidade de Aveiro no âmbito da Disciplina de Laboratório Multimédia 5, com o objetivo de 

promover uma relação de gerações - avós e netos – com recurso a pequenos documentários 

audiovisuais.  
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Os criadores procuraram demonstraram no conteúdo da página de Facebook, algumas 

atividades envolvendo as avós, como por exemplo demonstrar uma avó a ensinar um neto, de que 

como determinada tarefa, ou, como se procedia de determinada forma aquando da sua juventude. 

Noutra das rúbricas apresentadas pelos estudantes, partilham o inverso, ou seja, o neto ensina à 

sua avó algo que é habitualmente praticado pelas novas gerações.  

O projeto Avós#SemFiltros utiliza várias estratégias para promover os seus documentários, 

tais como: Pequenos Gifs para anunciar a próxima rubrica; a criação de uma boneca de trapos 

intitulada de “Avó” apresentada em fotografias de vários locais e ou dias comemorativos para 

manter a regularidade nos posts no Facebook; A criação de variadas hashtags, sendo que uma das 

que assumiu maior destaque e inclusive foi divulgada em cartazes foi: #AquelaAvóQue para que os 

seguidores completassem e partilhassem que tipo de atividades as avós realizavam com os netos; 

Fotos partilhadas dos fãs com uma dedicatória ao avô ou avó, entre outras iniciativas (Correia, 

Machado, Magalhães, e Martins, 2018). 

 Este projeto ainda se afirmou com uma maior expressão na comunidade com recurso a 

uma parceira com o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo para a produção de uma pequena 

rúbrica intitulada de “#AMinhaNetaÉMelhorDoQueATua”.  

A comunicação deste projeto tem como principal uso a rede social do Facebook, sendo esta 

plataforma o principal meio difusor de informação e conteúdo desta iniciativa. Com recurso ainda 

ao Facebook é possível gerir a promoção e a divulgação dos seus conteúdos multimédia (Correia, 

Machado, Magalhães, et al., 2018). 

Para além da utilização da página do Facebook, recorreu-se à pagina do Instagram como 

complemento para partilhar o mesmo conteúdo fotográfico e ainda as dedicatórias dos fãs 

acompanhadas de imagens e a utilização das mais recentes funcionalidades do Instagram, como 

por exemplo, as Stories (funcionalidade do Instagram, onde se partilha um conteúdo, onde fica 

apenas disponibilizado durante 24 horas) (Correia, Machado, e Magalhães, 2018). 

A ligação entre estas duas redes processa-se através de um link na biografia da página de 

Instagram que remete para a última rubrica disponível e a promoção do link do canal do Instagram 

nos cartazes e publicações.  

A tipologia da comunicação observada neste projeto é de carácter misto entre Cross-Media 

e Transmedia, uma vez que se verifica a existência de conteúdo paralelo entre as duas redes, existe 

também conteúdo exclusivo apenas no Instagram, com o intuito de dar a conhecer o projeto num 

registo mais impessoal.  
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4.2.3 Rede Aveiro Sénior 
 

 A Rede Aveiro Sénior (RAS) é um projeto ainda recente que concentra várias instituições e 

organizações, sendo estas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e instituições com 

fins lucrativos, em Aveiro. O principal objetivo deste projeto centra-se em desenvolver um conjunto 

de atividades para os seniores, com o intuito de desenvolver várias competências nos seniores, 

como também sensibilizar para o envelhecimento ativo. Este projeto surgiu como resposta à 

ineficácia das várias instituições deste género terem em conseguir organizar e realizar tarefas e 

eventos neste âmbito.  

 As principais atividades deste projeto são desenvolvidas com uma periodicidade mensal, 

sendo que existe um sistema em que cada instituição pertencente ao RAS, fica comprometida a 

organizar e encarregue de realizar uma atividade. Estas não se encontram acessíveis a partes 

interessadas do sénior, como família, amigos, etc. 

 A comunicação deste projeto é desenvolvida através de uma página privada de Facebook, 

onde só pertencem membros das instituições constituintes, após a realização das atividades, estas 

serem divulgadas na sua página oficial de Facebook. Existe ainda a divulgação pelos meios de 

comunicação tradicionais, em concreto o Diário de Aveiro7, com o intuito de proceder à cobertura 

dos eventos e também à partilha através da página de Facebook.  

 

4.2.4 Projeto Clube Veritas 
 

O projeto do Clube Veritas é o projeto com a maior dimensão em desenvolvimento pela 

Instituição contextualizadora do projeto (Centro Social Paroquial da Vera Cruz) que integra esta 

dissertação de mestrado. O Clube Veritas caracteriza-se por ser um clube sem fins lucrativos, cujo 

seu objetivo principal é combater o estigma em torno do sénior e ainda desenvolver e implementar 

práticas que fomentem o envelhecimento ativo. 

 

4.2.4.1 Caracterização da instituição contextualizadora 
 

O Centro Social Paroquial da Vera Cruz (CSPVC) é uma IPSS / Organização Não 

Governamental (ONG) sem fins lucrativos. 

 
7 Diário de Aveiro – Registered trademark pertencente a http://www.diarioaveiro.pt/ 
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Esta organização tem como objetivo apoiar a comunidade onde se encontra inserida. A 

atuação desta organização passa pela interação com a comunidade mais jovem, desde as crianças, 

até aos cidadãos seniores. A interação com o vasto espectro geracional foca-se no desenvolvimento 

da sustentabilidade e da responsabilidade social. Sendo que, o seu principal objetivo é o trabalho 

com os diferentes grupos em exclusão ou risco de exclusão numa lógica multidimensional, adota 

um cariz sistémico e ecológico. Esta intervenção é concertada e consistente, como também 

promove a inclusão e o aumento de competências nos grupos de trabalho mencionados. 

Nesta área de apoio surge o Clube Veritas que dinamiza o apoio juntos dos mais seniores 

(Centro Social Paroquial da Vera cruz, n.d.). 

O Clube ainda detém uma entidade externa/patrocinador que é o Município de Aveiro, O 

clube também participou em diversos concursos para projetos, como por exemplo, Projeto BPI, 

Missão Sorriso, PT 2020. 

 

4.2.4.2 Clube Veritas 

 

O clube Veritas é um projeto que desenvolve atividades e oficinas destinadas a cidadãos 

com idade superior a 55 anos, com o intuito de promover um envelhecimento ativo e o convívio 

intergeracional. Estas consistem no Biogim Veritas, no Ginásio da Massa Cinzenta e em oficinas de 

atividades que fomentam as capacidades biopsicossociais (Centro Social Paroquial da Vera Cruz, 

n.d.). 

A comunicação e imagem deste clube tem sido realizada essencialmente por uma via 

tradicional, no entanto almeja evoluir e adaptar-se aos dias de hoje, necessitando para isso um 

plano de comunicação para os novos media, como iremos ver na secção seguinte (4.3.3). 

A proposta de um plano de comunicação será no âmbito de canalizar esse material para os 

novos media, no entanto com uma nova dinamização através da participação e sugestões dos 

seniores que frequentam o clube, para que desta maneira seja produzido conteúdos, de acordo 

com os interesses e preferências deste público, tal como estudado através do capítulo 3.1 – Design 

Centrado no Ser Humano (Human Centric Design) 

 

4.3 Estudo comparativo / Benchmarking 
 

 No estudo comparativo / benchmarking foram utilizados os projetos clarificados nas 

secções anteriores, sendo que para esta análise verificou-se a necessidade de analisar quem se 
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encontra diretamente envolvido neste tipo de serviços, ou entidades, o que levou à necessidade de 

levantamento de partes interessadas ou stakeholders.  

Após esta análise foi possível concluir os seguintes envolvidos e interessados: 

1) Os próprios seniores; 

2)  A Instituição; 

3) A Coordenação do Projeto; 

4) Os familiares; 

5) Os amigos; 

6) E por último as entidades externas que poderão apoiar de uma forma direta ou 

indireta.  

Para proceder a esta avaliação foi necessário recorrer a um conjunto de parâmetros com 

características presentes no plano de comunicação a aplicar, tais como, as redes Sociais (Facebook, 

Instagram e YouTube8), neste caso procurou-se analisar se estas continham ou produziam 

conteúdos audiovisuais (Vídeos virais, fotografias, vídeos promocionais, etc), e qual o uso ou 

participação em conteúdos tradicionais (cartazes, flyers, jornal, televisão, etc).  

Esta avaliação teve com base a observação direta nos novos media por parte dos 

stakeholders, tendo em mente se estes cumpriam, ou não, os parâmetros acima referenciados.

 Após a análise dos projetos, tanto europeus, como portugueses, verificou-se a necessidade 

de categorizá-los e observar os tipos de comunicação, de acordo com o que foi abordado no 

capítulo 2 - “Comunicação com os media tradicionais e novos media”.  

Através de uma tabela de Excel9 foi realizado, então, um estudo de benchmarking, onde foi 

possível entender e comparar as diversas abordagens comunicacionais que contribuíram para 

inspiração de uma proposta de um plano de comunicação (presente no capítulo 8 – “Proposta de 

um Plano de Comunicação” deste projeto) e numa análise SWOT (presente na secção 4.4 deste 

mesmo capítulo).  

Neste Excel estão contempladas as várias partes interessadas de cada projeto e quais as suas 

interações com o social media, sendo estas o Facebook, Instagram e YouTube, a nível de partilhas, 

publicações, gostos e comentários, as funcionalidades presentes em cada rede. O YouTube ainda 

possibilita a observação de visualizações sendo que se listou em “até 100” ou “mais de 100” 

visualizações, bem como o número de comentários. Foi também analisado a sua interação em 

 
8  YouTube - Registered trademark pertencente a www.youtube.com 
9 Excel - Registered trademark pertencente à Microsoft Office - https://www.office.com/?omkt=pt-pt 
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conteúdos audiovisuais (AV) e conteúdos tradicionais, onde se analisou o uso de material AV, vídeos 

virais, rubricas, fotografias, vídeos promocionais, cartazes, flyers, televisão, jornal/revistas e rádio, 

respetivamente.  

Os projetos que não estão contemplados nesta tabela, são projetos sem qualquer 

informação relacionada com os parâmetros, pelo qual não se enquadravam como objeto de estudo 

para a realização deste benchmarking. 

A tabela em questão encontra-se presente no Apêndice 1 deste projeto, onde poderá ser 

consultada com mais rigor e detalhe, passando a sua explicitação na seguinte secção. 

 

4.3.1 Projeto Gafanha do Carmo 

 

 Na análise do projeto Gafanha do Carmo denotou-se que a coordenação deste projeto, em 

termos de redes sociais como o Facebook, efetua publicações, partilhas e comentários. Sendo que 

os amigos e familiares efetuam essas interações mais os gostos em resposta às publicações da 

coordenação. O mesmo padrão repete-se, mas no Instagram. Em ambas as redes a Associação de 

Solidariedade Social da Gafanha do Carmo não detêm de vínculo à página criada, ou seja, a 

instituição principal não possuiu um vínculo direto com a página criada. Desta forma a coordenação 

do projeto conduz de forma independente o conteúdo de ambas as páginas. No que diz respeito ao 

canal de YouTube, este já é coordenado em parceria com a instituição e os coordenadores do 

projeto do Centro da Gafanha do Carmo.  

Os vídeos apresentados através deste canal podem ser classificados como ambíguos, no 

que diz respeito ao número de visualizações, uma vez que tanto podem atingir vídeos com 

visualizações inferiores ou até 100, ou superar este número. A interação dos amigos e familiares 

passa pelos comentários. Denotou-se também que nesta vertente de social media não existe 

interação por parte do sénior e pressupõe-se que a L4D, que apoia o projeto, possa realizar algumas 

das publicações nas redes.  

 Quanto aos conteúdos audiovisuais, como já se observou na secção 4.2.1, o sénior é sempre 

a personagem principal deste, portanto a sua interação é bastante valorizada quanto à criação de 

vídeos virais, rubricas, fotografias e vídeos promocionais juntamente com a Coordenação do 

Projeto. Esta não contem interação por parte dos familiares, amigos nem da associação, no entanto, 

pressupõe-se que L4D coordena todos estes como também o uso de materiais audiovisuais para a 

criação destes.  
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 Quanto a conteúdos tradicionais e de uso de meios de comunicação tradicionais a 

Coordenação juntamente com a entidade externa e os familiares e amigos é que promovem a 

interação com cartazes e flyers. No uso dos outros meios, como a televisão e jornais/revistas estes 

mantêm-se estes com a exceção da L4D e a adição dos seniores. No entanto, não existe informação 

sobre o uso da Rádio neste projeto.  

 Em suma, o projeto da Gafanha do Carmo tem uma componente de social media e 

audiovisual bastante forte, devido à dinamização da própria coordenação e do apoio de uma 

entidade externa como a L4D.  

 

4.3.2 Projeto Avós#SemFiltros 

 

 Na análise do projeto das Avós#SemFiltros denotou-se que a instituição, sendo que é a 

Unidade Curricular do curso, não obtém qualquer tipo de interação em todos os parâmetros 

analisados, ficando a responsabilidade apenas na Coordenação do Projeto. Quanto às redes sociais, 

só existem informações apenas acerca do Facebook e Instagram, onde a coordenação tem uma 

interação em todas as vertentes, sendo estas publicações, comentários, gostos e partilhas 

maioritariamente realizadas por amigos e familiares excetuando nas publicações. O centro 

comunitário da Gafanha do Carmo apenas tem interação nas publicações referentes à rubrica que 

ambas tiveram em parceria. O sénior não demonstra nenhum tipo de interação nestas redes.  

 Quanto aos conteúdos AV, o uso de material AV passa pela coordenação do projeto e pelos 

seus familiares, enquanto que as rubricas e fotografias passam por e ainda incluindo os seniores, 

os amigos e a entidade externa. Não existindo vídeos do género viral, os vídeos promocionais são 

por parte da coordenação do projeto.  

 Quanto aos conteúdos tradicionais, só existe a interação com cartazes, pois este projeto 

tem como base a Web 2.0. 

 

4.3.3 Projeto Clube Veritas 

 

 Na análise ao Clube Veritas verificou-se que quanto à parte do social media não existe 

interação, nem informação sobre as redes sociais por parte da coordenação do projeto e 

subsequentes stakeholders, mas sim por parte do Centro Social que contêm interações em todas 

as vertentes (publicações, gostos, comentários e partilhas). Este fenómeno ocorre nas três redes 

de Facebook, Instagram e canal de YouTube.  



 
 
 
 

43 

 Quanto ao conteúdo AV a informação passa também apenas pela instituição, detendo-se 

esta da criação do conteúdo e uso do material AV.  

 Quanto ao conteúdo tradicional ambas as partes da instituição e coordenação do projeto 

demonstram interações em cartazes, flyers, jornais/revistas e rádio, sendo o único media onde não 

se verifica interação é a televisão. Os familiares e amigos também têm interação principalmente 

nos cartazes e flyers. O sénior não demonstra qualquer tipo de interação na totalidade dos 

parâmetros analisados. 

 

4.3.4 Projeto Rede Aveiro Sénior 
 
 Na análise à Rede Aveiro Sénior (RAS) observou-se que quanto à parte do social media, não 

existe interação, nem informação sobre esta, pois as redes de Instagram e Youtube são inexistentes. 

Quanto ao Facebook, não existe informação acerca da coordenação do projeto e dos seniores, no 

entanto a própria instituição e entidades parceiras externas, como o Clube Veritas e restantes IPSS 

da região de Aveiro, demonstram interação em todas as vertentes como gostos, publicações, 

partilhas e comentários.  

Quanto aos conteúdos audiovisuais, o uso do material AV passa pela instituição e pelas 

entidades parceiras externas, sendo estas que produzem conteúdos, tais como fotografia.   

Quanto aos conteúdos tradicionais, tanto a instituição, como as entidades externas têm 

interação com cartazes, flyers, jornais e rádio.  

 

4.3.5 Projeto Humanitas Deventer 
 

Na análise ao Humanitas Deventer, maior parte desta informação encontra-se em 

Holandês, porém esta instituição tem interação com as três redes sociais enumeradas: Facebook, 

Instagram e YouTube. Nestas existe interação de todos os stakeholders, com a exceção do sénior, 

em todas as vertentes, sendo as publicações exclusivas da instituição e da coordenação.  

 No YouTube, o número de visualizações é ambíguo variando entre até 100 visualizações e 

mais de 100 visualizações, tendo estes vídeos poucos ou nenhuns comentários. O canal tem, ainda, 

mais de 100 subscritores.   

 Quanto ao uso de conteúdos AV, tanto a instituição e a coordenação fazem uso de material 

AV e interagem com fotografias e vídeos promocionais.  
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 Quanto aos conteúdos tradicionais, é de realçar que são também um dos únicos projetos 

aqui analisados com interação em televisão, através da British Broadcasting Corporation 10(BBC). 

 

4.4 Análise SWOT 

 

 Uma análise SWOT é uma ferramenta que analisa as Forças (Strenghts), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threaths) de um serviço, produto ou 

empresa concorrente ou não, como também é útil para proceder a comparações.  

 Recorreu-se, desta forma, a este tipo de análise para compreender quais os pontos 

positivos e negativos presentes em cada projeto, com o objetivo de reforçar a análise do 

benchmarking e a sintetizar os mesmos. A utilização desta ferramenta permitiu ainda o melhor 

entendimento de quais os melhores fatores que constituíam uma melhor fonte de inspiração para 

a implementação na proposta do plano de comunicação para o Clube Veritas. Em forma de síntese 

de todas as análises, o último exemplo de análise SWOT será do Clube Veritas, que abordará já os 

aspetos mencionados na tabela de benchmarking e restantes análises SWOT. 

 

4.4.1 Projeto Gafanha do Carmo 

 
A análise SWOT do Projeto Gafanha do Carmo poderá ser analisada através da tabela 

representada na Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Registered Trademark pertencente a https://www.bbc.co.uk/news 
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Forças Fraquezas 

• Visibilidade na Comunidade 

envolvente; 

• Conteúdos multimédia; 

• Aparecimento em diversos meios 

de comunicação tradicional 

(Televisão), aumentando desta 

forma a sua visibilidade; 

• Uso de redes sociais; 

• Apoio de uma empresa digital e 

multimédia (L4D); 

• Conteúdos mal gerenciados nas 

redes; 

• Conteúdos crossmedia e repetitivo 

em todas as redes; 

• Canal de Youtube partilhado pela 

Associação, ou seja, sem canal 

próprio. 

 

Oportunidades Ameaças 

• Criação de conteúdos únicos e 

transmedia para as diferentes 

plataformas; 

• Cortes de pensões dos seniores; 

• Degradação das infraestruturas do 

centro; 

• Cortes nas parcerias; 

 

 

Figura 6 - Análise SWOT - Projeto Gafanha do Carmo 

 

Em suma, o projeto da Gafanha do Carmo apesar da sua enorme visibilidade não se encontra 

totalmente independente da Associação e não detém de um tipo de conteúdo com regras. 

 

4.4.2 Avós#SemFiltros 

 

A análise SWOT do Projeto Avós#SemFiltros poderá ser analisada através da tabela 

representada na Figura 7. 
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Forças Fraquezas 

• Conteúdos multimédia trabalhados e 

com guião; 

• Conteúdos em torno de apenas de 

uma rede e/ou encaminhados para a 

“rede-mãe”; 

• Visibilidade pelo público mais jovem; 

• Criação de uma tendência; 

• Colaboração com o centro da Gafanha 

do Carmo 

• Pouca visibilidade na população 

sénior; 

• Utilização única das redes sociais; 

• Uso exclusivo do género feminino; 

Oportunidades Ameaças 

• Ramificação por vários centros 

comunitários de seniores; 

• Criação de conteúdos não digitais (Por 

exemplo: merchandising); 

• Não existir variedade de temas; 

• Alcançar público analfabeto e iletrado 

tecnologicamente. 

 

Figura 7 - Análise SWOT - Projeto Avós#SemFiltros 

Em suma, o projeto das Avós#SemFiltros apesar de ter uma lógica na criação de conteúdos e 

uma linha de pensamento nas suas publicações, não detém de uma abordagem para os meios de 

comunicação tradicional, isolando-se desta forma a potenciais seniores que não tenham uma 

literacia digital.  

 

4.4.3 Rede Aveiro Sénior 

 

A análise SWOT do Projeto Rede Aveiro Sénior (RAS) poderá ser analisada através da tabela 

representada na Figura 8. 
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Forças Fraquezas 

• Composta por maior parte das 

instituições de Envelhecimento Ativo 

da região de Aveiro; 

• Dinamiza atividades, palestras e 

eventos acerca do envelhecimento; 

• Difunde a sua comunicação através de 

novos e antigos media (Presença no 

Facebook e Órgãos de Comunicação 

Social – Diário de Aveiro) 

• Atividades desenvolvidas sem o 

envolvimento das partes interessadas; 

• Comunicação ainda pouco 

dinamizada. 

 

Oportunidades Ameaças 

• Envolver de outra forma a comunidade 

onde se inserem e stakeholders; 

• Existir outra dinamização de 

conteúdos, onde exista mais 

visibilidade ao projeto. 

• Deixar de existir instituições que 

façam parte deste projeto, fazendo 

com que este acabe; 

• Pouca visibilidade levando a que deixe 

de existir interesse por parte dos 

stakeholders. 

 

 

Figura 8 - Análise SWOT - Projeto Rede Aveiro Sénior 

Em suma, o projeto RAS é um projeto muito dependente das instituições que pertencem a este, 

pois são estas que organizam as atividades e dinamizam os eventos. No entanto apesar de ser um 

projeto recente, apresenta já uma preocupação com a presença nos novos media, preocupação 

esta que ultrapassa a presença nos media tradicionais. 

 

 

4.4.4 Humanitas Deventer 

 

A análise SWOT do Projeto Humanitas Deventer poderá ser analisada através da tabela 

representada na Figura 9. 
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Forças Fraquezas 

• Visibilidade nacional e internacional 

através de canais como a BBC e Ted 

Talks; 

• Convívio intergeracional com alunos 

universitários, sendo estes de várias 

culturas e países; 

• Presença nos novos e antigos media; 

• Visibilidade pelo público mais jovem; 

• Criação de uma tendência. 

• Na página oficial só existe uma página 

em inglês, estando o resto em 

holandês, inclusive nas várias 

presenças mediáticas. 

• Conteúdos cross media, repetindo-se 

pelas várias redes.  

• Ser uma instituição em regime de lar;  

 

Oportunidades Ameaças 

• Devido à sua visibilidade internacional, 

poderão disponibilizar mais 

informação em inglês; 

• Degradação das infraestruturas; 

• Ser um espaço pequeno para a 

possível demanda de alunos que 

pretendem-se aplicar ao projeto de 

voluntariado. 

 

Figura 9 - Análise SWOT - Projeto Humanitas Deventer 

Em suma, o Humanitas Deventer, apesar de ser uma instituição em regime de lar, é um projeto 

exemplar de uma fomentação de práticas de envelhecimento ativo, usando para estes tanto novos 

media, como medias tradicionais. A sua visibilidade internacional proporcionou, também, que haja 

um crescente impacto nos jovens, desenvolvendo desta forma convívios intergeracionais dentro da 

Instituição Humanitas Deventer. 

 

 
 
4.4.5 Clube Veritas 

 

A análise SWOT do Projeto Clube Veritas poderá ser analisada através da tabela 

representada na Figura 10. 
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Forças Fraquezas 

• Visibilidade na comunidade 

envolvente; 

• Forte visibilidade em medias 

tradicionais; 

• Distanciamento de instituições 

como lares e centros de dia; 

• Foco em atividades e promoção do 

Envelhecimento ativo. 

• Ausência de presença e visibilidade 

nos novos media; 

• Ausência de uma estratégia de 

comunicação para as propostas de 

envelhecimento ativo; 

• Pouco participantes ativos no 

Clube. 

Oportunidades Ameaças 

• Criação de presença nos novos 

media; 

• Criação de um plano de 

comunicação; 

• Aproveitar a visibilidade do Centro 

Social Paroquial da Vera Cruz para 

um maior alcance junto da 

comunidade; 

• Dinamizar de forma mais 

estruturada a comunicação nos 

medias tradicionais. 

• Desistência dos participantes por 

não existir atividades que lhes 

interessem; 

• Degradação das infraestruturas. 

 

 

Figura 10 - Análise SWOT - Projeto Clube Veritas 

Em suma, a forte visibilidade nos medias tradicionais deste projeto está a ter um impacto pequeno 

e lento do que poderá vir a ser através da construção e uso de um plano de comunicação. Visto que 

é um dos projetos que mais fomenta o envelhecimento ativo, através da dinamização de novos 

medias poderá obter mais alcance para estas atividades e consequentemente mais participantes.   
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Capítulo 5 – Metodologia 
 

Após a contextualização teórica sobre o tema, segue-se a apresentação da metodologia 

selecionada para a elaboração desta dissertação. Esta caracteriza-se por ser uma metodologia de 

investigação-ação, uma vez que é a metodologia que mais se aproxima da epistemologia que se 

pretende abordar de Collaborative-Design (Co-Design).  

Collaborative Design ou Design Colaborativo é uma parte do processo de UX, que se centra 

nas várias ideias e processos que resultam do feedback do utilizador/púlico, aquando da 

participação em vários momentos de criação de conteúdos quer tradicionais, quer de novos media.  

Com a teoria da motivação humana de Maslow (1943), compreendeu-se que o ser humano 

se encontra numa hierarquia de necessidades em formato pirâmide. O ser humano antes de se 

poder preocupar com motivações do topo da pirâmide, como por exemplo desenvolvimento 

pessoal, necessita que as suas necessidades básicas estejam asseguradas. Estas traduzem-se em 

comida, água, sono e abrigo. Podemos observar este esquema através da Figura 11, abaixo 

identificada.  

 
Figura 11 - Pirâmide da Teoria da motivação Humana de Maslow 

Fonte: https://blog.opinionbox.com/wp-content/uploads/2018/03/OPB_piramide_maslow_638x463px.jpg 
 

Em contraposição à teoria da motivação humana de Maslow (1943), Álvaro Oliveira e 

Margarida Campolargo (2015) defendem que para que haja um envolvimento do ser humano em 

projetos sociais e de inovação ou trabalhos de co-design, ou seja necessidades do topo da pirâmide 

de Maslow (1943), são necessários os seus desejos, interesses e necessidades (wishes, interests and 

needs).  
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Portanto, através da aplicação desta metodologia WIN (Oliveira & Campolargo, 2015) é 

possível manter um contacto mais próximo com a amostra em estudo. 

Segundo Gray (2004), a investigação-ação proporciona o envolvimento direto de quem 

coordenada e efetivamente realiza a investigação no processo, possibilitando o estudo e a melhoria 

dos processos de uma organização. 

 

5.1 Investigação-ação 
 

Este tipo de metodologia surge com Lewin em 1946, que refere que deveria existir uma 

interligação entre a componente teórica e a componente prática para a uma maior eficácia na 

resolução de problemas. Além disso, defendeu também que os locais de estudo deveriam ser 

considerados “espaços sociais” e não laboratoriais, como até então. Desta forma, procurou 

humanizar o processo de investigação para solucionar os problemas existentes. (Gray, 2004)  

Atualmente é possível observar um conjunto bastante alargado de metodologias, que têm 

por base a linha da investigação-ação, regendo-se por métodos de avaliação e análise próprios. No 

entanto é possível identificar um conjunto específico de linhas orientadoras para este tipo de 

metodologias:  

“• Research subjects are themselves researchers or involved in a democratic partnership 

with a researcher. 

• Research is seen as an agent of change. 

• Data are generated from the direct experiences of research participants.” (Gray, 2004). 

 

Estas três tipologias são bastante relevantes, pois segundo McTaggart, a participação é 

muito mais que envolvimento, uma vez que uma participação autêntica significa 

“immersing people in the focus of the enquiry and the research method, and involving them 

in data collection and analysis.” (Gray, 2004). 

Em suma, esta tipologia de metodologia centra-se no conceito de “imersão”, uma vez que 

necessita de uma elevada interação humana e envolvência em vários contextos sociais. Este 

processo pode ser caracterizado como cíclico, pois exige um planeamento da ação, a sua realização, 

seguido de observação e análise dos impactos da mesma. Tal sugere um processo em que todas as 

etapas se encontram encadeadas, sendo que poderão ser desenvolvidas em simultâneo. Daí que 

haja a necessidade de envolvência de ambientes sociais, interações humanas e uma imersão no 

processo (Gray, 2004). 
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Esta metodologia enquadra-se com os principais pontos abordados no Capítulo 3, no que 

diz respeito à teoria do Design Centrado no ser Humano de Donald Norman (2002), ou seja, a 

necessidade de investigar junto do público-alvo, identificando quais as necessidades e possíveis 

problemas, para que seja possível construir e testar soluções e voltar a repetir este processo, caso 

necessário após verificar qual o impacto.  

Desta forma verifica-se que as estratégias comunicacionais são ajustadas face às 

necessidades do cidadão sénior, e ainda a importância do seu envolvimento no processo da própria 

investigação, o que constitui uma forma de amenizar o estereótipo em torno do cidadão sénior. 

 

5.2 Metodologia da investigação-ação 
 

Com recurso a esta metodologia pretende-se observar a amostra, proceder à recolha de 

dados de forma empírica, resultado da observação e recolha de dados presencial, de acordo com 

as opiniões obtidas da amostra relativamente a este estudo. 

Numa fase inicial, os dados obtidos foram primariamente fornecidos diretamente pela 

instituição através do projeto “Clube Veritas”, com o objetivo de caracterizar a amostra e de que 

forma delinear um plano de ação para a realização do estudo. 

Numa segunda fase, optou-se pela realização de entrevista com recurso à metodologia 

WIN, que visa o melhor entendimento sobre a ligação estabelecida entre a amostra e o clube. 

Numa terceira fase, o foco do estudo centrou-se na observação presencial dos 

comportamentos da amostra em contexto de participação no “Clube Veritas”, onde foi possível 

registar opiniões, recolher feedback com recurso a entrevistas e conversas informais em grupo, ou, 

individualizadas. 

Numa fase final deste estudo, procedeu-se à análise dos resultados obtidos, após a criação 

de redes sociais para este estudo, e qual o seu alcance, impacto. As métricas utilizadas para analisar 

os resultados obtidos, encontram-se descritos em pormenor no capítulo 8 – Proposta de um plano 

de comunicação. 
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Parte II – Trabalho Empírico 
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Introdução 
 

No seguimento de uma parte dedicada a justificar a necessidade deste estudo e seu 

respetivo levantamento teórico, esta dissertação desdobra-se numa segunda parte mais focada na 

parte prática e atividades realizadas no âmbito do projeto de dissertação contextualizado na 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) - Centro Social Paroquial da Vera Cruz (CSPVC), 

mais propriamente no Clube Veritas, já caracterizado com algum detalhe na 4.3.3 do capítulo 4.3 – 

“Estudo comparativo / Benchmarking”.  

A segunda parte desta dissertação, em primeiro lugar incidiu sobre a caracterização da 

amostra dos sujeitos que integraram o respetivo estudo realizado no Clube Veritas, onde se 

trabalhou num regime pessoal e de convívio, de forma a proporcionar um ambiente próprio à 

colaboração necessário à investigação-ação.  

Em segundo lugar, irá focar-se na demonstração de vários conteúdos desenvolvidos para a 

criação da proposta de um plano de comunicação, como também exemplos de como esta pode ser 

analisada. 

 Por último, procede-se a uma breve análise sobre o impacto dos conteúdos utilizados 

como inspiração para a criação da proposta apresentada nesta dissertação. 

Capítulo 6 – Apresentação da comunidade do Clube Veritas 
 
 O Clube Veritas é um projeto dirigido a pessoas seniores e acima dos 55 anos na Região de 

Aveiro. Os dados que foram recolhidos sobre a amostra para este estudo datam de Maio de 2019, 

coincidente com a data que ocorreu o projeto desta dissertação. Os dados recolhidos foram 

essencialmente fornecidos pela coordenada da instituição contextualizadora, com recurso à análise 

de fichas de candidaturas e observação direta. Depois de uma análise geral, procedeu-se a 

entrevistas individuais e anónimas para entender os interesses, as necessidades e desejos dos 

participantes (metodologia WIN). Com vista uma melhor análise posterior desta informação, 

procedeu-se à sua gravação, tendo sido criado um consentimento informado presente no Apêndice 

2, onde se encontra descrito quais os objetivos do estudo e quais os responsáveis pela realização 

do mesmo, como também a informação de carácter facultativo e anónimo deste estudo. 

Juntamente com o documento de consentimento, procedeu-se também à elaboração de uma 

tabela de observação de comportamentos do entrevistado, com espaço para as notas retiradas pela 

investigadora, para uma melhor análise dos dados recolhidos. Estes documentos encontram-se 

presentes no Apêndice 3 para uma consulta mais detalhada. 
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6.1 Caracterização da Amostra 

Para a análise e caracterização da amostra dos participantes neste clube, foram recolhidos 

dados através dos registos de candidaturas providos pelo próprio Clube. Os dados obtidos 

centraram-se no nome dos participantes, que se manterá em anonimato; ano de nascimento; qual 

o tipo de relação que detém com o CSPVC; e de que forma os participantes tiveram conhecimento 

do projeto. Numa segunda fase, com o auxílio da coordenadora do projeto procedeu-se à triagem 

dos membros inscritos no clube que efetivamente comparecem às atividades, os membros que 

desistiram, os membros que poderia ser recuperados/iriam voltar, formadores e ainda uma análise 

dos possíveis membros e que adiaram a sua participação efetiva. 

 

Figura 12 - Caracterização da amostra do Clube Veritas 

Em concreto, o Clube Veritas no mês de Maio do ano 2019 (data a que estes dados foram 

recolhidos) detinha de 52 fichas de inscrição, sendo que apenas participavam regularmente e 

semanalmente 8 seniores do sexo feminino, dados presentes na Figura 12. 

Através da observação direta foi possível analisar que dos 10 participantes efetivos,  a sua 

participação pode ser classificada como irregular devido a um conjunto variado de motivos, tais 

como a falta de interesse em participar em determinado dia, sobreposição com outro tipo de 

atividades sejam estas lúdicas, ou, domésticas; a vergonha de participar em determinadas 
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atividades, a existência de apenas três dias de atividades no clube, a carência de membros para 

formar uma “turma”; a verificação da existência de uma relação entre a ausência da coordenadora 

e a ausência das Veritas (nome dos participantes), pois nesses dias também não comparecem às 

atividades. 

Quanto às idades dos candidatos, estes têm em média 68 anos, enquanto que a média do 

ano de nascimento é por volta dos anos 50. Excetuando algumas das folhas de candidaturas, o perfil 

do Clube Veritas é fortemente característico dos Baby Boomers. Esta é uma geração que nasceu no 

pós 2ª guerra mundial, entre 1944 e 1964, sendo que ainda se encontra bastante demarcada pelo 

seu imenso consumo de médias tradicionais, no entanto já com alguma presença online.  

 
6.2 Metodologia WIN 
 
 Para uma melhor caracterização da amostra do Clube Veritas, desenvolveu-se uma 

entrevista individual com alguns participantes do Clube, tendo em foco a metodologia Wishes, 

Interests e Needs (WIN) (Oliveira & Campolargo, 2015). O intuito desta foi levantar questões como 

quais os desejos que levaram a procurar este tipo de espaço, os interesses que este proporcionou 

para os chamar a atenção e que necessidades tinham que os levou a sentir necessidade de recorrer 

a uma instituição deste cariz. Desta forma foi possível caracterizar os seniores que habitualmente 

frequentam este espaço, e melhor entender quais as atividades e os conteúdos que melhor se 

adequam a este público. No decorrer deste capítulo serão apresentadas várias transcrições dos 

testemunhos obtidos desta entrevista para a construção de uma “persona” representativa do Clube 

Veritas.  

 

Testemunho 1: 

“Já vinha na esperança da ginástica, do movimento e da convivência.” 

 

Testemunho 2: 

“Estava sozinha, queria conviver e fazer algo para os outros.” 

 

Testemunho 3:  

“Isto até podia ser bem melhor, se houvesse mais pessoas para trabalhar.” 

 

Testemunho 4 

“Estou tão aborrecida aqui em casa, gostava de ter alguma atividade.” 



 
 
 
 

59 

 

Testemunho 5 

“Este clube (CSPVC) foi formado pelo Senhor Padre Fernandes (...), que era pároco da Vera Cruz, a 

nossa igreja, e de maneira que ela disse: - Olhe mãe é o mais indicado, que a mãe é o que vai gostar 

mais de todos é Clube Veritas.” 

 

Como podemos observar, existe a necessidade pelo próprio sénior e pelos stakeholders, 

neste caso os filhos, de que este saia de casa, tenha uma ocupação. Como também é o desejo destes 

sentir que podem participar em atividades para ocupar o dia a dia. Através das entrevistas, é 

possível compreender que a maioria dos participantes decidiu aderir ao clube tendo em conta que 

já possuía um determinado tipo de atividades em mente, ou, propostas de interesse para realizar 

no âmbito do clube. 

Para sintetizar este perfil, pode ser observado na Figura 13, a criação de uma persona que 

reflete quem frequenta o Clube Veritas. 

 
Figura 13 - Persona Veritas 
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Capítulo 7 – Comunicação no Clube Veritas  
 

A comunicação conforme foi abordado na Parte I, através do capítulo 2 – “Comunicação 

com media tradicionais & novos media” na secção 2.1, pode-se realizar através de diversos 

formatos.  

“Os media são um meio, ou seja, um instrumento ou intermediário para que um indivíduo 

se possa exprimir e comunicar independentemente do objeto ou forma pelo qual opta para o fazer 

(Balle, 2003)” (Parte I - capítulo 2, secção 2.1). 

Sendo o foco do Clube Veritas o sénior, o tipo de comunicação com que este grupo da 

sociedade se identifica será uma comunicação através dos media tradicionais. Porém, outro foco 

desta Instituição é também o envelhecimento ativo e o e o desejo de dinamização do projeto do 

Clube Veritas, cujo alcance desejam que exceda o campo de atuação dos media tradicionais. Os 

motivos e necessidades apresentadas pelo Clube servem, então, de suporte base para a criação de 

um plano de comunicação híbrido e adaptado aos desejos do clube, ou seja, uma maior expressão 

nos media tradicionais e ainda conquistar expressão e posicionamento com recurso à utilização dos 

novos media. Torna-se importante referir que a criação de um plano de comunicação híbrido pode 

incorrer em alguns riscos, tais como a criação de um tipo de conteúdo básico e que sendo este 

difundido por vários media, poderá tornar-se repetitivo. 

Como forma de evitar esta situação, uma das estratégias a utilizar classifica-se como uma 

estratégia de Transmedia, onde a cada tipo de media corresponde um determinado conteúdo. 

 
7.1 Desafios da Instituição contextualizadora do projeto  
 

 Com o intuito de criar um planeamento à comunicação desta Instituição foi necessário 

passar por uma recolha de desafios / obstáculos possíveis à realização da deste. Estes desafios 

passaram pela:  

1)  Inexistência de um gabinete de comunicação;  

2)  Falta de meios e ferramentas para a comunicação;  

3) Estereótipo e estigma criado em torno da pessoa sénior, provocando a não participação 

dos membros por não haver confiança, como também vergonha de se dar a mostrar; 

4)  Medo por parte dos membros de enfrentar a sua condição, falando sempre em terceira 

pessoa quanto ao tema “sénior”, como esconder alguma falha ou ponto fraco. 
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7.2 Objetivos de solução  
 

 Após a enumeração dos vários desafios, foi necessário refletir e criar várias soluções que 

pudessem responder ao eminente problema em causa. Esta questão deu origem à necessidade do 

Clube Veritas comunicar de várias formas e ultrapassar as barreiras que advém desta problemática: 

1) A criação de uma proposta de um plano de comunicação; 

2) Criação de um manual de normas, onde indique estratégias e ferramentas para a fluência 

e dinamização da comunicação; 

3) Criação de um manual de marca que englobe a Instituição, Centro Social Paroquial da 

Vera Cruz, focando-se no caso prático do Clube Veritas; 

4) Criação de conteúdos audiovisuais e dinamização de redes sociais; 

5) Dinamização de conteúdos para os media tradicionais; 

6) Criação de uma campanha publicitária online através da rede social Instagram.  
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Capítulo 8 – Proposta de um Plano de Comunicação 
 

Para a construção da proposta do plano de comunicação existiu a necessidade de 

demonstrar um exemplo de como este se iria traduzir à instituição contextualizadora deste projeto 

de dissertação. Portanto foi desenvolvido um conjunto de imagens com o objetivo de ser 

apresentado à Administração da própria Instituição. O documento teve por base a noção de que os 

seus principais utilizadores não possuíam conhecimentos específicos de termos técnicos e/ou 

conhecimento de quaisquer tipos de práticas neste âmbito. Tendo em conta este contexto 

procedeu-se à adaptação da linguagem e desenvolvida uma linha de raciocínio mais visual, pois a 

sua visualização teria juntamente uma apresentação presencial. Presente na Figura 14, poderá ser 

observado a capa da explicação do plano de Comunicação apresentado. Para uma análise detalhada 

deste documento, este poderá ser consultado em Apêndice 4. 

  
Figura 14 – Explicação do Plano de Comunicação 

Para a elaboração da uma proposta de um plano de comunicação propõe-se que este 

pondere vários aspetos, desde os objetivos do projeto, a apresentação dos stakeholders envolvidos, 

os tipos de comunicação e/ou conteúdos a desenvolver, o tipo de metodologia a adotar e, por fim, 

o tempo de realização de tarefas ou de apresentação de conteúdos.  

A proposta do plano de comunicação desenvolvida para esta instituição, em específico, 

apresenta como os principais objetivos dar valor e visibilidade ao Clube Veritas e combater o 

estigma criado em torno do cidadão sénior.  
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O público-alvo tem por base os seniores da cidade de Aveiro, como os respetivos 

stakeholders, nomeadamente a família, os amigos, o Coordenador do Projeto e a Instituição bem 

como as entidades externas envolventes, como analisado através do benchmarking. 

Através do capítulo 2 – “Comunicação com medias tradicionais & novos media” da Parte I 

deste projeto, conseguimos entender que os paradigmas da comunicação foram evoluindo, assim 

como a forma como se comunica. Naturalmente verifica-se que as gerações que acompanharam 

esta evolução também se prenderam ao tipo de comunicação que existiu, maioritariamente, na sua 

época.  

Como podemos observar, os media tradicionais foram os que mais marcaram a 

comunicação, sendo o Jornal pela sua longevidade, a Rádio pela sua ubiquidade e por ser o primeiro 

media acessível a todos e por último a televisão por ter globalizado a comunicação. De uma forma 

ou outra, a geração sénior cresceu e desenvolveu-se com estes Media, fazendo com que sejam os 

modos preferenciais de comunicação de uma geração. Todavia, estes media adaptaram-se à 

revolução dos Novos Media e tecnologia. Por exemplo, os Jornais encontram-se cada vez mais 

presentes online, oferecendo serviços como artigos gratuitos e subscrições premium. No caso das 

rádios, estas disponibilizam as gravações do estúdio do som através do seu próprio canal no 

YouTube e a televisão tem o seu próprio stream online, com conteúdo exclusivo e gratuito. A 

própria forma como os novos media comunicam evoluiu ao ponto de haver a necessidade de criar 

estratégias de entretenimento para que haja consumidores e que estes tenham o desejo de querer 

saber mais sobre um produto, como explicado no capítulo 2.3.1 da Parte I, através da ideologia de 

Transmedia.  

Então para que este Plano de Comunicação para a IPSS Centro Social Paroquial da Vera 

Cruz, em específico o Clube Veritas, resulte existe a necessidade de trabalhar conteúdos mistos e 

híbridos, que sejam adequados à geração que irá usufruir deste espaço sem descurar todas as 

partes que a rodeiam.  

Com base na análise das candidaturas ao Clube Veritas e da recolha da metodologia WIN 

(Oliveira & Campolargo, 2015), como já referido anteriormente, verificou-se que a maior parte dos 

participantes obtiveram conhecimento através do Jornal, nomeadamente do Diário de Aveiro. 

Neste contexto surgiu a necessidade da recolha de testemunhos dos participantes para 

partilharem a sua experiência e pensamentos sobre o Clube, pois irá ser um dos pontos de maior 

recolha de novos candidatos, enquanto que através do Rádio pretende-se em criar duas rúbricas.  

Uma intitulada de “No tempo dos meus avós...” e a outra “Ser avó/avô nos dias de hoje.”  
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Estas serão narradas por um dos membros, pois ao ter contacto com este setor notou-se a 

existência de um estigma intrínseco associado ao sénior. Os seniores vêm os outros seniores como 

sendo eles os de idade avançada ou como pessoas carenciadas. Porém, nunca se vêm a si próprios 

como uma pessoa sénior que necessita de ajuda. Não obstante, notou-se através de observação 

direta que relatar histórias ou dar opiniões sobre assuntos era algo que os atraia.  

Ao usar o Facebook e Instagram a estratégia de comunicação acaba por ser consolidada, 

pois alcança mais pessoas e demonstra o que se está a realizar, assim como alarga o espectro de 

visibilidade, de modo a alcançar maioritariamente os stakeholders mencionados ao longo deste 

projeto e referenciados no Benchmarking.  

Há que fazer um parêntese no tipo de comunicação e na decisão da escolha destas duas 

Redes Sociais.  

O Facebook é atualmente uma rede de interligação de pessoas e, apesar de ser 

maioritariamente populada pelas partes interessadas dos seniores, que constituem o público-alvo 

desta Instituição, não significa que estes também não a usem. Aliás o uso desta rede permitiu que 

os seniores fossem incluídos na vida social Online das restantes partes interessadas, como por 

exemplo, os filhos e netos, o ver as fotografias dos netos, poder reencontrar amigos ou pessoas 

conhecidas, etc. Daí que o Facebook seja usado como um agregador de conteúdos, quase como um 

arquivo, para que todos possam ter acesso do que está a acontecer no Clube ou que envolva o 

Clube, de forma a reunir e haver colaboração e dinamização entre seniores e restantes partes 

interessadas. Opostamente, o Instagram é criado noutra vertente. Esta rede é maioritariamente 

usada por jovens e ou os considerados “Millenials” ou Geração Z, ou seja, filhos e netos do sénior. 

Igualmente, é uma rede mais focada em fotografia, o intuito da sua criação serve para demonstrar 

o lado mais interno do Clube ou campanhas neutras ou opostas ao envelhecimento ativo, como é 

o caso da criação dos Chapéus pelo Clube Veritas contra o cancro. Logo, propõe-se que esta seja 

uma campanha publicitária para um produto desenvolvido pelo Clube e exclusiva do Instagram. 

Em suma, apesar de não existir uma narrativa de ficção ou narrativa de storytelling na 

criação destes conteúdos, a estratégia destes é de transmedia, pois o utilizador a partir do Facebook 

poderá conhecer mais conteúdo, exclusivo de cada plataforma, no entanto não precisa de o ir ver 

pra entender o projeto, o seu significado, a sua missão, os seus valores ou as suas atividades, pois 

como referido acima, o Facebook servirá como o agregador, por isso existe a disponibilização dos 

links para todos os outros conteúdos, tal como se pode observar na Figura 15. 
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Figura 15 - Fluxo de comunicação 
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Capítulo 9 – Aplicação do Plano de Comunicação 
 

Como estudado no capítulo 7 – “Comunicação no Clube Veritas”, na secção 7.1, existem 

diferentes desafios por parte da instituição contextualizadora para a aplicação de um plano de 

comunicação, sendo o mais evidente a criação de um manual de normas e um guia de estilos para 

servir de base para todo o tipo de comunicação. Porém, para a criação deste tipo de manuais é 

necessário um envolvimento e desenvolvimento demoroso, impedindo de concretizar outros 

conteúdos previstos na proposta do plano de comunicação, pelo qual a aplicação deste plano 

seguiu, apenas, algumas guias que poderão servir de pontos conectores para a construção deste no 

futuro.  

A implementação prática deste plano de comunicação passou pela criação da presença em 

media e instrumentos de comunicação tradicionais, através da captação de conteúdos sonoros para 

a construção de uma das rúbricas em rádio, um testemunho em jornal e o desenvolvimento de dois 

cartazes para duas palestras; pela criação da presença online através da criação de duas redes 

sociais, sendo estas o Facebook e o Instagram, captação de um vídeo em grupo de uma reação a 

um evento, que mais tarde acabou por não ser aproveitado; E por último conteúdos fotográficos 

para o lançamento de uma campanha publicitária, juntamente com o próprio logótipo, de apelo a 

participação e cooperação, juntamente com o clube, para o desenvolvimento e apoio à criação de 

gorros para vítimas de cancro que, devido aos tratamentos intensivos, ficaram sem cabelo, para 

que desta forma se sintam confortáveis e superem este momento difícil. Como também, com o 

intuito de vender e angariar fundos. 

 

9.1 Presença em media tradicionais 
 

A presença de uso de medias tradicionais no Clube Veritas como analisada através do 

benchmarking apresenta-se como uma presença demarcada no uso de medias tradicionais e 

principalmente gerida pela Instituição, em comparação aos restantes projetos nacionais analisados. 

Assim sendo a sua aplicação na prática foi criada com o intuito de reforçar e atrair o público-alvo 

principal, o sénior.   

A partilha de conteúdos desenvolvidos pelas Veritas (alcunha utilizada para os participantes 

deste Clube), permite e promove que as pessoas se identifiquem e se revejam nos projetos 

apresentados, pois existem diferenças entre as idades e, por exemplo, um testemunho feito por 

um jovem é diferente de um sénior, o que acaba por gerar conflito intergeracional. 
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O propósito para o Jornal, foi então criar um testemunho sobre a dimensão do impacto do 

Clube Veritas na vida do sénior. Este teve como pontos de abordagem a metodologia WIN, já 

referido anteriormente, porém tentando com que a pessoa revelasse como conheceu o projeto, o 

porquê de ter começado a frequentar o Clube, o que lhe interessou, que benefícios sentiu e por 

último se recomendava esta experiência.  

Para esta abordagem foi pedido a uma Veritas de já longa idade para fazer um pequeno 

testemunho, da qual obteve-se autorização através de um conhecimento informado, que poderá 

ser consultado e lido em detalhe no Apêndice 5, e onde foi explicado o projeto, bem como o intuito 

do testemunho. Apesar da Veritas se encontrar há dois meses a participar, já se notava uma 

diferença na própria pessoa.  

Quanto à rádio foram entrevistados duas Veritas, que aceitaram participar numa conversa 

sobre a dualidade, através igualmente de um conhecimento informado, presente no Apêndice 6, 

onde poderá ser lido com maior detalhe, em como eram os seus avôs e como se sentem, 

atualmente, em ser avós. Esta conversa teve como principal propósito criar um elo geracional, bem 

como analisar comparativamente as mudanças ao longo dos anos as comparações entre os tempos, 

denotando-se o salto temporal entre gerações.  

Após a edição de ambos conteúdos, estes serão entregues à Coordenadora do Projeto para 

divulgar nestes meios sociais e posteriormente divulgados na página de Facebook, visto que este é 

a Rede agregadora de conteúdos. 

Quanto aos cartazes, foram elaborados dois posters de publicidade a palestras planificadas 

pelo Clube Veritas, que acabaram por não se realizar devido à falta de palestrante.  

Uma das palestras centrar-se-ia na comunicação entre pais e filhos adultos, na ótica dos 

pais, intitulada de “Filhos criados, trabalhos dobrados”. A segunda palestra iria incidir sobre a 

comunicação entre os filhos adultos e os pais, na ótica dos filhos, intitulada de “Filho és, pai serás.” 

Ambas tinham um mote, requisito do Clube Veritas, “Espigadotes: Eu, Nós e Eles, os Nossos...”. 

Ambos os cartazes foram conceptualizados num estilo mais disruptivo e não tão 

institucional, tentando acompanhar as tendências atuais, mas usando grafismos/imagens que 

apelassem a esta geração. No primeiro cartaz, foi apelativo para as Veritas a simplicidade e as 

fotografias mostrando a evolução do filho. Enquanto, no segundo foi apelativo o uso da tira da 

Mafaldinha, num visual “Vintage”. Estes estão representados através da Figura 16 e da Figura 17 

abaixo respetivamente, como poderão ser observados em maior detalhe através do Apêndice 7 e 

8.  
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Figura 16 - “Filho és, pai serás” 

Fonte de fotografias utilizadas: https://www.freepik.com/home 

 

 
Figura 17 - “Filhos criados, trabalhos dobrados” 

Tira Banda Desenhada Mafalda: Quino 
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9.2 Presença de novos media 
 

A presença de novos media no Clube Veritas, como estudado através do benchmarking, 

denotou-se que era praticamente inexistente como rede individual, à exceção de quando era 

mencionado ou publicado através das plataformas criadas para a Instituição Centro Social Paroquial 

da Vera Cruz. Após a deliberação, em reunião com a administração desta Instituição, para a 

necessidade de um repositório que englobasse apenas referências ao Clube Veritas, que fosse 

organizado internamente, procedeu-se à criação de um Facebook e um Instagram.  

Ambos as redes foram criadas com um nome que ligasse à Instituição, ficando intituladas 

de CSPVC – Clube Veritas, pois o intuito destas não é ser autónomas, apenas individuais. 

O Facebook por ser um agregador de conteúdos e a rede que vai gerir todas estas tipologias 

de comunicação, começou por possuir conteúdos de arquivo com a data original de publicação e 

partilhados da página original pertencentes apenas ao CSPVC, de forma a proceder à sua 

organização cronologicamente. Como também passou a partilhar apenas conteúdos acerca do 

Clube, como notícias, eventos e outros destaques, sendo esta primeira parte um requisito por parte 

do CSPVC e do Clube Veritas. 

Quanto ao Instagram, este foi criado numa linha de estilo mais modernista, com o intuito 

de apelar a uma geração mais nova e para as tendências atuais de outras páginas de Instagram 

institucionais, como por exemplo, o Instagram da Universidade de Aveiro. Esta decisão foi tomada, 

pois a implementação de conteúdos nesta rede irá passar por produtos imagéticos e de natureza 

fotográfica, sendo necessário que exista congruência e um estilo definido em grelha desde o seu 

início. Poderão ser consultados estes exemplos através da Figura 18 e da Figura 19, abaixo 

representadas.  
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Figura 18 - Exemplo de grelha fotográfica 

Fonte/Entidade: Universidade de Aveiro 
https://www.instagram.com/universidadedeaveiro/ 

 
Figura 19 - Exemplo de grelha fotográfica 

Fonte/Entidade: Universidade de Aveiro 

https://www.instagram.com/universidadedeaveiro/ 

 

Quanto à campanha dos gorros contra o cancro, esta irá ser implementada em ambas 

redes, opostamente do que foi proposto, pois verificou-se que apesar de não haver presença online 

anterior, já existia interações entre este público e a rede de Facebook. Como esta é uma campanha 

de apelo a uma causa e retenção de fundos, optou-se por utilizar a rede mais popular para que o 
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alcance seja consequentemente maior, de forma a que a campanha não seja prejudicada por ser 

exclusiva apenas de uma rede. No entanto, o tipo de comunicação em ambas será diferenciado, 

propositadamente, e será realizada uma comparação entre ambos os impactos numa determinada 

janela de tempo. No futuro os conteúdos deverão ser introduzidos numa lógica de transmedia e 

únicos para cada rede, como já anteriormente discutido. Poderão ser observados propostas de 

cartazes e imagens para a campanha através da Figura 20, da Figura 21 e da Figura 22, como 

também observadas em maior detalhe nos Apêndices 9, 10, 11, 12 e 13. Para o uso das fotografias 

e dos direitos de imagem, elaborou-se um consentimento informado que poderá ser consultado 

com mais detalhe no Apêndice 14, como também a sua versão em inglês, devido à participação de 

voluntários europeus nesta atividade. Este poderá ser consultado com mais detalhe no Apêndice 

15.  

 
Figura 20 - Exemplos de cartazes para a campanha C.Rosa 

 

 
Figura 21 - Exemplo de imagem a ser utilizada no Instagram 
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Figura 22 - Exemplo de imagem a ser utilizada no Instagram 

 

Em conjunto com a campanha, a coordenadora da instituição contextualizadora 

recomendou a criação de um logótipo para esta causa, como também a criação de um slogan. 

Tendo em mente a cor rosa do movimento contra o cancro e logótipo oficial, juntamente com as 

iniciais do nome da campanha “C.Rosa”, criou-se um logótipo minimalista e simples. Tanto o nome, 

como o logo querem fazer passar o conceito de uma cabeça a vestir um gorro, pois estes têm o 

intuito de substituir os cabelos de peruca comercializados. Desta forma, aquando da criação da 

nuvem de conceitos, estes rondaram palavras como “cabelos”, “cancro”, “carinho”, “aconchego”, 

etc. Observou-se também a necessidade de transmitir o sentimento de superação. Este está 

representado no slogan através da palavra “super” e a inclusão de ambos os gêneros através do 

uso da palavra “Tod@s”. Este logótipo encontra-se exemplificado na Figura 23, como poderá ser 

observado em maior detalhe, juntamente com a sua versão em fundo branco, no Apêndice 16.  

 

 
Figura 23 - Logótipo C.Rosa 
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Capítulo 10 – Impacto do Plano de Comunicação 
 

A análise do impacto deste projeto iniciou-se já antes da aplicação do plano de 

comunicação, tendo sido iniciada durante a proposta, pois com a existência de uma metodologia 

de investigação-ação, surgiu a necessidade de observação num contexto prático por parte da 

investigadora. Esta foi recolhida inicialmente através de entrevistas com a metodologia WIN, já 

mencionado no capítulo 6 - “Apresentação da comunidade do Clube Veritas” na secção 6.2 , para 

mediar qual o tipo de perfis existentes, como também entender quais atividades ou produtos 

poderiam ser desenvolvidos com a ajuda dos membros do clube, para ser uma verdadeira criação 

de Human-Centric Design, de acordo com a informação presente na secção 6.1 deste mesmo 

capítulo.   

Para a avaliação e medição do impacto da implementação deste Plano de Comunicação, 

serão recolhidos maioritariamente dados a partir das redes sociais, visto que é a presença mais 

fraca em ambos os tipos de comunicação deste plano.  

Para a avaliação e medição do alcance e o impacto de conteúdos propostos no plano de 

comunicação, serão usados dois exemplos de atividades organizadas pela Instituição e coordenação 

do projeto.  

O primeiro será referente ao evento da Rede Aveiro Sénior (RAS) em colaboração com o 

Clube Veritas, onde tem conteúdos como cartaz, fotografias e noticia de jornal.  

O segundo será referente a uma publicação feita pela página de Facebook do Clube Veritas.  

Todas estas três atividades têm presença online no Facebook, pelo que a sua medição será 

observada através das ferramentas próprias desta. Terá indicadores como o número de gostos na 

página, o alcance e as interações com a publicação.  

Quanto ao Instagram não haverá avaliação devido a dados insuficientes que permitam a 

sua análise.  

Estes indicadores traduzem-se no seguinte: O número de gostos na página, significa 

quantos fãs ou pessoas existem a interagir diretamente com a página. Quanto ao alcance de uma 

publicação, este pode ser avaliado em duas vertentes: numa primeira vertente a publicação 

aparece a um indivíduo que tem gosto direto na página; numa segunda vertente a publicação 

aparece a um indivíduo, porque o amigo tem gosto na página, ou seja de forma indireta. Quanto 

mais a publicação surgir no ecrã do visualizador, mais será viral ou não. É de ter em conta, como. A 

página é de uma causa, todo o alcance mencionado nas secções abaixo será sempre sobre alcance 

orgânico, ou seja, que não existiu injeção de capital para promover a publicação (Facebook, n.d.). 
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Quanto às interações está contemplado o número de gostos e reações, sendo estas a o 

Adoro, o Riso, o Surpresa, a Tristeza e a Ira, como o número de partilhas e comentários que o 

utilizador tem com a publicação.  

 

10.1 Cinema com a Rede Aveiro Sénior 
 

A atividade de cinema da Rede Aveiro Sénior (RAS) teve como membro organizador o Clube 

Veritas, sendo por isso que a sua divulgação foi também feita, posteriormente ao evento, na página 

de Facebook criada para o Clube Veritas. Numa primeira leitura, esta publicação poderia ter mais 

alcance para além das 64 pessoas alcançadas, pois atualmente a página tem mais de 200 gostos. Se 

esta tivesse sido publicitada antes do evento, teria tido mais alcance, pois iria gerar curiosidade 

sobre a organização do evento. Quanto a impressões, a publicação apenas teve 11 impressões, 

sendo estes traduzidos em 6 gostos e 1 adoro, totalizando-se em 7 impressões, diretamente na 

publicação, presente na página do Clube, e 4 cliques para ver mais fotografias. Com isto chega-se à 

conclusão de que das 11 pessoas que visualizaram o conteúdo, apenas 4 tiveram interesse em ver 

mais sobre a publicação. Através da publicação original podemos ver que existiu 6 partilhas. Este 

evento teve a repercussão de ter uma notícia de jornal no Diário Aveiro, que ocorreu após o evento.  

 
10.2 “O dia internacional do Idoso” – Publicação do Facebook 
 
 O cartaz sobre “O dia internacional do Idoso” foi uma publicação feita no respetivo dia e 

seria apenas de caráter informativo com uma imagem desenvolvida por uma das Veritas para 

comemorar este momento. Porém ao contrário do que foi observado na secção 10.1, esta 

publicação teve um alcance de 915 pessoas e 47 interações, sendo estas traduzidas em 17 Gostos, 

sendo 4 na publicação do Clube Veritas e 13 na única partilha que houve da publicação; 3 Adoros, 

sendo 2 na publicação original e 1 na publicação partilhada; houve apenas uma partilha e um único 

comentário, feito na publicação partilhada. Analisando o porquê desta publicação ter tido tanta 

visibilidade face ao número de gostos da página e do que geralmente a página tem como alcance e 

impressões, deu-se conta que este número é resultado de esta publicação ter sido partilhada pela 

página de Facebook original “CSP Vera Cruz”, onde existe uma audiência maior e que já acompanha 

a página há bastante tempo.  

 Em suma, conseguimos entender através destes dois paralelos apresentados tanto na 

secção 10.1 e secção 10.2 que para uma eficiência dos conteúdos propostos no plano de 

comunicação estes teriam de ser publicados na página de Facebook Clube Veritas e partilhados para 
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a página CSP Vera Cruz, de forma a conseguir transmitir as mensagens e ideias proposta a uma 

maior audiência. Pois, a audiência da página do CSPVC ainda não interage o suficiente com a nova 

página, provocando que esta tenha números pequenos e pouca visibilidade.  
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Conclusão 
 

Com a realização desta dissertação foi possível refletir de que forma a Sociedade de hoje 

em dia molda-se para um futuro, onde o envelhecimento é mais saudável e com maior dignidade. 

A preocupação de uma segunda fase de vida mais ativa e contínua, em vez de uma desistência ou 

desinteresse, é proporcionada pelo aumento da esperança média de vida, pois existe um maior 

número de pessoas ainda em idade ativa, com capacidades de a usufruir.  Tanto na Europa como 

em Portugal é cada vez mais recorrente exemplos de instituições e projetos de envelhecimento 

ativo, como explicitado através de projetos como o Humanitas Deventer, o Färdknäppen e o 

exemplo de Co-Housing abordado no Jornal Público (Campos, 2019), que cada vez mais tem 

repercussão, inclusive, através do início de presença de Reality Shows na televisão sobre o tema. 

(SIC, 2019) 

Porém, ainda se verifica uma grande diferença entre países que já fomentam este tipo de 

práticas há um longo período de tempo, enquanto outros ainda de uma forma bastante precoce. 

Isto reflete-se nas próprias maneiras de ser do sénior, como da sua abertura ou rejeição para com 

as novas tecnologias e novos media, como também mentalidade e outra perspetiva acerca do que 

a rodeia, o que leva a obstáculos no desenvolvimento deste tipo de iniciativas e propostas de 

envelhecimento ativo.  

Revisitando o objetivo deste projeto de mestrado conclui-se que naquilo em que se 

configura a proposta do plano de comunicação do Clube Veritas do Centro Social Paroquial da Vera 

Cruz, fica claro e são absolutamente fundamentais várias fases. Uma fase inicial e preparatória 

deste projeto traduz-se na necessidade de mentalizar e sensibilizar a comunidade envolvente e o 

próprio sénior para a necessidade deste tema e ir diminuindo certos estigmas; Consolidar a 

comunicação institucional, como também a comunicação entre as suas valências e a própria 

instituição contextualizadora, sendo para isto necessário a criação de um manual de marca, normas 

e estilos que seja transversal a todos os projetos; após esta consolidação, então, sensibilizar a 

instituição para a necessidade de um plano de comunicação híbrido, devido a existir uma forte 

componente nos medias tradicionais, mas existir a necessidade da visibilidade e alcance que os 

novos media proporcionam.  

É importante também referir que existiram alguns fatores que limitaram a criação e 

validação de propostas de conteúdos para o plano de comunicação, como também a recolha de 

dados e sua respetiva análise, tais como:  

- A existência de apenas três dias fixos de atividade no Clube Veritas; 
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- A participação irregular dos seniores, fazendo com que houvesse dias que nenhum comparecesse 

devido à falta de obrigatoriedade de usufruir o clube. Isto é, a orientação ética que contextualizou 

este projeto de mestrado define claramente que os seniores participem quando podem frequentar 

a atividade em causa; 

- A existência de muitas atividades paralelas e concorrentes para ajudar no diagnóstico e aferição 

das atividades do Clube Veritas; 

- Condicionantes do modelo de comunicação institucional, onde nenhum projeto, campanha ou 

proposta em nenhuma das valências pertencentes à Instituição, é aceite sem a validação pela 

administração central da IPSS.   

Em suma, para um melhor desempenho do plano de comunicação no futuro, pretende-se que seja 

realizado um trabalho minucioso de um manual de estilos e normas, com um guião de 

procedimentos e cuidados a adotar na comunicação. Pretende-se, ainda, que a relação 

intergeracional aumente, pois denotou-se que é uma mais valia a este tipo de projetos. Por fim, 

sugere-se que deve haver uma calendarização de articulação de todas as atividades propostas e 

respetiva validação da administração central IPSS, com um cuidado especial para as atividades 

inerentes ao plano de comunicação, que podem ver os seus prazos comprometidos por falta de 

validação central atempada. 
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Apêndices 
 
 
 
 
 



Apêndice 1 – Benchmarking 
 
 

Através de uma tabela de Excel foi realizado, então, um estudo de benchmarking, onde foi 

possível entender e comparar as diversas abordagens comunicacionais que contribuíram para 

inspiração de uma proposta de um plano de comunicação e numa análise SWOT. Neste Excel estão 

contempladas as várias partes interessadas de cada projeto e quais as suas interações com o social 

media, sendo estas o Facebook, Instagram e YouTube, a nível de partilhas, publicações, gostos e 

comentários, as funcionalidades presentes em cada rede. O YouTube ainda possibilita a observação 

de visualizações sendo que se listou em “até 100” ou “mais de 100” visualizações, bem como o número 

de comentários. Foi também analisado a sua interação em conteúdos audiovisuais (AV) e conteúdos 

tradicionais, onde se analisou o uso de material AV, vídeos virais, rubricas, fotografias, vídeos 

promocionais, cartazes, flyers, televisão, jornal/revistas e rádio, respetivamente.  

Os projetos que não estão contemplados nesta tabela, são projetos sem qualquer informação 

relacionada com os parâmetros, pelo qual não se enquadravam como objeto de estudo para a 

realização deste benchmarking. 



partilha publicações comentar Gostos Publicações Gostos Comentar Comentários Uso de material AV Videos virais Rubricas Fotografias Videos promocionais Cartazes Flyers
Até 100 mais de 100 Até 100 mais de 100 TV Jornal/Revistas Rádio

Projeto Gafanha do Carmo
Associação de 
Solidariedade Social da Gafanha do Carmo instituição x x x
Centro Comunitário da Gafanha do Carmo Coord. Projeto x x x x x x x x x x x x x

senior x x x x x x
familiares x x x x x x x x x x x
amigos x x x x x x x x x x x
ent. Parceiras externas

Câmara Municipal de Ílhavo
L4D x x x x x x x x x

Municipio da Gafanha do Carmo
Clínica Médico Veterinária da Sé

Liporfir
Desenvolver +

Sensicare

Projeto Avós#SemFiltros
DeCA - UA instituição
Alunos NTC Coord. Projeto x x x x x x x x x x x

senior x x x
familiares x x x x x x x x
amigos x x x x x x
ent. Parceiras externas

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo x x x

Projeto Clube Veritas
Centro Paroquial da Vera Cruz instituição x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Júlia Melo Coord. Projeto x x x x
senior

familiares x x x x
amigos x x

ent. Parceiras externas
Munícipio de Aveiro

Projeto Rede Aveiro Sénior
Rede Aveiro Sénior instituição x x x x x x x x x x

- Coord. Projeto x x x x
senior x

familiares x x x
amigos x x x x

ent. Parceiras externas
Clube Veritas x x x x x x x x x x

IPSS de séniores da Região de Aveiro x x x x x x x x x x

Projeto Humanitas Deventer
Humanitas Deventer instituição x x x x x x x x x x x x x x x x

Gea Sijpkens Coord. Projeto x x x x x x x x x x x x x x x x
senior x

familiares x x x x x
amigos x x x x x

ent. Parceiras externas

sem informação

sem informação

sem informação de ent. Parceiras Externas
sem informação de ent. Parceiras 

Externas

sem informação
sem informação

Visualizações Subscritores Uso de meios de comunicação tradicionais

Sem informação

Não existe Instagram do Projeto - 
Sem informação

Não existe YouTube do projeto - sem informação

Sem informação

sem informação

FaceBook Instagram YouTube Conteúdos AV Conteúdos Tradicionais

sem informação

Não existe FB do Clube - sem informação
Não existe Instagram do Clube - 

Sem informação Não existe YouTube do projeto - sem informação
Sem informação

Não existe YouTube do projeto - sem informação



Apêndice 2 – Termo de consentimento informado – Metodologia WIN 
 
 

Para a realização da entrevista no Clube Veritas, com o intuito de entender os desejos, 

interesses e necessidades (WIN) dos seus participantes, foi elaborado um consentimento informado 

onde é explicado o intuito desta dissertação. É também explicado os direitos do entrevistado ao 

participar na realização desta entrevista.  



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Termo de consentimento informado 
 
 

No âmbito do Mestrado em Comunicação Multimédia, Ramo Audiovisual, pedimos a 

sua colaboração na participação de uma entrevista que visa entender os desejos, interesses 

e necessidades dos participantes do Clube Veritas nas diversas atividades desenvolvidas neste 

mesmo. Esta ajudará a desenvolver uma proposta de estratégias comunicacionais, quer 

online, quer offline, para fomentar as práticas de envelhecimento ativo dentro do Clube 

Veritas, sob a orientação do Prof.º Dr.º Óscar Mealha, docente da Universidade de Aveiro. 

Para tal, solicito o seu consentimento a participar nesta entrevista, como também a 

realização de uma gravação de áudio. Esta não será publicada, tendo apenas como propósito 

o registo para que a informação recolhida não seja adulterada ou enviesada. Esta entrevista 

terá uma duração aproximada de 30 a 45 minutos, havendo espaço não só para perguntas 

diretas, mas também a audição das propostas e interesses do participante. 

A colaboração nesta entrevista assume um carácter voluntário, sendo que pode 

recusar ou decidir interromper a continuação da entrevista a qualquer momento. É 

importante denotar que todos os dados fornecidos são anónimos e confidenciais, sendo 

apenas utilizados no âmbito académico, no âmbito do desenvolvimento da dissertação do 

mestrado e para futuras investigações científicas sem nunca comprometer este mesmo 

anonimato e confidencialidade. Informa-se também que no final do projeto, previsto até 

Dezembro de 2019, todos os dados recolhidos serão destruídos.  

 Se desejar obter mais informações sobre os resultados desta entrevista, por favor 
contacte a investigadora: mj.cunha@ua.pt  
 

Agradeço desde já a sua colaboração! 
 
 
 
Para efeitos de autorização por favor preencha os seguintes dados, relembrando que estes 
serão tratados de forma confidencial e privada.  
 
 
Nome:  
Assinatura:  



Apêndice 3 – Tabela de amostras recolhidas 
 

Nesta tabela estão compilados os dados obtidos que foram primariamente fornecidos 

diretamente pela instituição através do projeto “Clube Veritas”, com o objetivo de caracterizar a 

amostra e de que forma delinear um plano de ação para a realização do estudo. Estes dados estão 

sinalizados por cores respetivamente legendados por “desistiu” (cor amarela), “a recuperar/voltar a 

vir” (cor cinza), “formador” (cor azul) e “adiou a vinda” (cor verde).  

 



Nº Inscrição Ano de Nascimento Idade Relação com o CSPVC Como obteve conhecimento Notas
1 1941 78 ** ** Legenda
2 1971 48 Padrinho de um utente **
3 1938 81 Colaboradora dos CSPVC + Amigo da Liga dos Amigos **
4 1949 70 Avó de um utente Coordenador do Projeto desistiu
5 1949 70 Outro: Conhecido Noticia do Clube Veritas a recuperar/voltar vir
6 1943 76 ** ** Formadora
7 1940 79 Avó de um utente Festa de final de ano CSPVC Adiou a vinda
8 1953 66 ** Amigo ** Sem informação
9 1949 70 ** **
10 1949 70 Familiar colaborador Através de outro membro
11 1952 67 Familiar colaborador Através de outro membro
12 1945 74 Outro Jornal DA
13 1956 63 Avô de um utente correio eletrónico
14 1981 38
15 1954 65 Outro: Vizinho Amigo
16 1951 68 Outro Jornal DA
17 1948 71 Outro Esposa que frequenta
18 1951 68 Avó de um utente Publicidade
19 1961 58 Familiar de um utente Amigo
20 1945 74 Avô de um utente Esposa que frequenta
21 1935 84 Outro: Conhecido amigo Faleceu
22 1936 83 Outro ** Deixou de vir
23 1957 62 ** Jornal DA
24 1953 66 ** Através de outro membro
25 1974 45 ** Através de outro membro
26 1973 46 Outro Familiar
27 1943 76 Familiar colaborador + Amigo da Liga dos Amigos Convite
28 1946 73 Outro
29 1957 62 ** ** integração no mundo do trabalho
30 1939 80 Outro: Amigo Amigo
31 1959 60 Outro Centro Associado
32 1942 77 Familiar colaborador Familiar
33 1950 69 ** Amigo
34 1949 70 Outro: Conhecido Workshop Aveiro Soup
35 1957 62 Outro **
36 1941 78 Outro: Paróquia Jornal DA
37 1963 56 ** através de outro membro
38 1953 66 Outro: Familiar **
39 1947 72 ** Familiar
40 1944 75 ** Através de outro membro
41 1959 60 ** **
42 1945 74 ** **
43 1938 81 Outro: Vizinho correio eletrónico
44 1963 56 ** Coordenador do Projeto
45 1952 67 ** **
46 1947 72 Outro: Amigo através de outro membro
47 1929 90 ** **
48 1947 72 Outro: Amigo através de outro membro

Total de inscrições 48
Média do ano de nascimento 1950,5
Média da idade 68,5



Apêndice 4 – Explicação do Plano de Comunicação 
 

 

Para a construção da proposta do plano de comunicação existiu a necessidade de demonstrar 

um exemplo de como este se iria traduzir à instituição contextualizadora deste projeto de dissertação. 

Portanto foi desenvolvido um conjunto de imagens com o objetivo de ser apresentado à 

Administração da própria Instituição. O documento teve por base a noção de que os seus principais 

utilizadores não possuíam conhecimentos específicos de termos técnicos e/ou conhecimento de 

quaisquer tipos de práticas neste âmbito. Tendo em conta este contexto procedeu-se à adaptação da 

linguagem e desenvolvida uma linha de raciocínio mais visual, pois a sua visualização teria juntamente 

uma apresentação presencial. 



Plano de 
Comunicação

Clube Veritas



Comunicação

 O paradigma da comunicação revolucionou-se 
com o surgimento dos novos media (entenda-se por 
estes Tablets, Smartphones e Portatéis), tal como a 
forma como se comunica.
 Face a esta revolução é também necessário acom-
panhar esta transição.



Planificação

 Dinamizar os recursos de comuni-
cação tradicionais já criados e imple-
mentar os recursos digitais através de 
um RoadMap agile.

Fevereiro
 Sprint para a percepção das necessidades e 
criação de um plano de comunicação.



Stakeholders

Público-alvo

Séniores da cidade e região de Aveiro.

Família Amigos
Instituição + Ent. 
Externas

Coorde-
nador do 
projeto



Goals

Dar valor ao projeto Veritas;

Combater os estigmas à volta do Idoso;

Dar visibilidade ao Clube;

Aprofundar a distinção dos Centros de 
Dia;



How?

Visibilidade 
tradicional

Visibilidade 
Digital

+
Manual de 

comunicação
Compilada num



Tradicional

Flyers Cartazes
Campanha 
Publicitária



Digital

Fotografia e 
Vídeo

Social Media

Conteúdos audiovisuais para 
alimentar as redes

Feedback gera mais conteúdo



When?

4 4
8

Março
semanas

Abril
semanas

Agile
Tarefas a decorrer em simultâneo;
Foco nos índividuos e interações;
Colaboração com o cliente;

semanas
de trabalho intensivo e 
encadeado.



Manual de Comunicação

4 2

 Resumo de todas as práticas implementadas e 
regras a usar de forma posterior ao trabalho desen-
volvido, de forma simples e fácil de entender.

When?

Maio
semanas

Abril
semanas



What’s next?

 Preparação da ecologia das redes e implemen-
tação destas, como também o arranque da recolha de 
conteúdo.



Apêndice 5 – Termo de consentimento Jornal 
 

 

Para a realização de uma entrevista no Clube Veritas, com o intuito de desenvolver um 

testemunho de um dos seus participantes, foi elaborado um consentimento informado onde é 

explicado o intuito desta dissertação. É também explicado os direitos do entrevistado ao participar na 

realização desta entrevista.  

 



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Termo de consentimento informado 
 
 

No âmbito do Mestrado em Comunicação Multimédia, Ramo Audiovisual, pedimos a 

sua colaboração na participação de uma gravação de áudio, que visa recolher testemunhos 

para a realização de várias crónicas a poderem ser publicadas no Jornal Diário de Aveiro.  

Esta gravação ajudará a desenvolver uma proposta de estratégias comunicacionais, 

quer online, quer offline, para fomentar as práticas de envelhecimento ativo dentro do Clube 

Veritas, sob a orientação do Prof.º Dr. º Óscar Mealha, docente da Universidade de Aveiro. 

Para tal, solicito o seu consentimento para recolher um testemunho que seja proposto 

pela mestranda, como também a realização de uma gravação de áudio. Esta terá apenas 

como propósito o registo do testemunho para que seja transcrita para o jornal, como 

também que a informação recolhida não seja adulterada ou enviesada. Esta gravação terá 

uma duração aproximada de 30 a 45 minutos, havendo espaço não só para perguntas diretas 

por parte da entrevistadora, mas também para a exploração de histórias ou narrativas do 

entrevistado. 

A colaboração nesta gravação assume um carácter voluntário, sendo que pode 

recusar ou decidir interromper a continuação da gravação a qualquer momento. É importante 

denotar que todos os dados fornecidos são anónimos e confidenciais, sendo apenas 

utilizados no âmbito académico, no âmbito do desenvolvimento da dissertação do mestrado 

e para futuras investigações científicas sem nunca comprometer este mesmo anonimato e 

confidencialidade. Informa-se também que no final do projeto, previsto até Dezembro de 

2019, todos os dados recolhidos serão destruídos.  

 Se desejar obter mais informações sobre os resultados desta entrevista, por favor 
contacte a investigadora: mj.cunha@ua.pt  
 

Agradeço desde já a sua colaboração! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Para efeitos de autorização por favor preencha os seguintes dados, relembrando que estes 
serão tratados de forma confidencial e privada.  
 
 
Nome:  
Assinatura:  



Apêndice 6 – Termo de consentimento Rádio 
 

 

Para a captação de áudios no Clube Veritas, com o intuito de desenvolver duas rubricas de 

rádio com testemunhos dos seus participantes, foi elaborado um consentimento informado onde é 

explicado o intuito desta dissertação. É também explicado os direitos do entrevistado ao participar na 

realização desta entrevista.  

 



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Termo de consentimento informado 
 
 

No âmbito do Mestrado em Comunicação Multimédia, Ramo Audiovisual, pedimos a 

sua colaboração na participação de uma gravação de áudio, que visa recolher testemunhos 

para a realização de uma rúbrica a poderem ser transmitidas na rádio.  

Esta gravação ajudará a desenvolver uma proposta de estratégias comunicacionais, 

quer online, quer offline, para fomentar as práticas de envelhecimento ativo dentro do Clube 

Veritas, sob a orientação do Prof.º Dr.º Óscar Mealha, docente da Universidade de Aveiro. 

Para tal, solicito o seu consentimento para recolher um testemunho que seja proposto 

pela mestranda, como também a realização de uma gravação de áudio. Esta terá apenas 

como propósito o registo do testemunho para que seja transmitida pela rádio, como também 

que a informação recolhida não seja adulterada ou enviesada. Esta gravação terá uma 

duração aproximada de 30 a 45 minutos, havendo espaço não só para perguntas diretas por 

parte da entrevistadora, mas também para a exploração de histórias ou narrativas do 

entrevistado. 

A colaboração nesta gravação assume um carácter voluntário, sendo que pode 

recusar ou decidir interromper a continuação da gravação a qualquer momento. É importante 

denotar que todos os dados fornecidos são anónimos e confidenciais, sendo apenas 

utilizados no âmbito académico, no âmbito do desenvolvimento da dissertação do mestrado 

e para futuras investigações científicas sem nunca comprometer este mesmo anonimato e 

confidencialidade. Informa-se também que no final do projeto, previsto até Dezembro de 

2019, todos os dados recolhidos serão destruídos.  

 Se desejar obter mais informações sobre os resultados desta entrevista, por favor 
contacte a investigadora: mj.cunha@ua.pt  
 

Agradeço desde já a sua colaboração! 
 
 
 
Para efeitos de autorização por favor preencha os seguintes dados, relembrando que estes 
serão tratados de forma confidencial e privada.  
 
 



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Nome:  
Assinatura:  



Apêndice 7 – “Filho és, pai serás” 
 

 

Elaboração de um cartaz para publicitar uma das palestras planificadas pelo Clube Veritas, 

que acabaram por não se realizar devido à falta de palestrante.  

Esta palestra centrar-se-ia sobre a comunicação entre os filhos adultos e os pais, na ótica 

dos filhos, intitulada de “Filho és, pai serás” com o mote, requisito do Clube Veritas, “Espigadotes: 

Eu, Nós e Eles, os Nossos...”. 

Este cartaz foi conceptualizado num estilo mais disruptivo e não tão institucional, tentando 

acompanhar as tendências atuais, mas usando grafismos/imagens que apelassem a esta geração. 

Neste cartaz foi apelativo, para as Veritas, a simplicidade e as fotografias mostrando a evolução do 

filho.  



DIA de mês às xxhxx
Clube Veritas

ORADORA lorem ipsum

“Filho és, pai serás”

Espigadotes: Eu, Nós e Eles, os Nossos....

“Filho és, pai serás é uma comunicação entre filhos adultos e pais 
na ótica dos filhos. 

Clube Veritas



Apêndice 8 – “Filhos criados, trabalhos dobrados” 
 

 

Elaboração de um cartaz para publicitar uma das palestras planificadas pelo Clube Veritas, 

que acabaram por não se realizar devido à falta de palestrante.  

Esta palestra centrar-se-ia na comunicação entre pais e filhos adultos, na ótica dos pais, 

intitulada de “Filhos criados, trabalhos dobrados”, com o mote, requisito do Clube Veritas, 

“Espigadotes: Eu, Nós e Eles, os Nossos...”. 

Este cartaz foi conceptualizado num estilo mais disruptivo e não tão institucional, tentando 

acompanhar as tendências atuais, mas usando grafismos/imagens que apelassem a esta geração. 

Neste cartaz foi apelativo, para as Veritas, o uso da tira da Mafaldinha, num visual “Vintage” 



Filhos criados, trabalhos 
dobrados 

Filhos criados, trabalhos 
dobrados 

Filhos criados, trabalhos 
dobrados 

Espigadotes: Eu, Nós e Eles, os Nossos....

“Filhos criados, trabalhos dobrados é uma comunicação 
entre pais e filhos adultos na ótica dos pais.”

DIA de MES às XXhXX
Clube Veritas

Oradora LOREM IPSUM

DIA de MES às xxhxx
Clube Veritas

Oradora lorem ipsum

Clube Veritas



Apêndice 9 – Cartaz para venda 
 

 

Elaboração de um cartaz para publicitar e promover a compra de um dos produtos criados 

pelo Clube Veritas com o intuito de substituir as perucas de cabelo sintético na luta contra o cancro.  

Este cartaz foi conceptualizado num estilo mais disruptivo e não tão institucional, tentando 

acompanhar as tendências atuais, mas usando grafismos/imagens que apelassem a esta geração. 

 O uso da cor rosa é simbólico do movimento “Onda Rosa” que acontece em Outubro para 

sinalizar ações de saúde e movimentos contra o cancro da mama. 

 



C.Rosa
O Gorro Super Para Tod@s

Adquira já o seu! Venha ao Clube Veritas 
conhecer este projeto.

Clube
Veritas



Apêndice 10 & 11 – Cartaz para causa 
 

 

Elaboração de um cartaz para publicitar e promover a causa de um dos produtos criados 

pelo Clube Veritas com o intuito de substituir as perucas de cabelo sintético na luta contra o cancro.  

Este cartaz foi conceptualizado num estilo mais disruptivo e não tão institucional, tentando 

acompanhar as tendências atuais, mas usando grafismos/imagens que apelassem a esta geração. 

 O uso da cor rosa é simbólico do movimento “Onda Rosa” que acontece em Outubro para 

sinalizar ações de saúde e movimentos contra o cancro da mama. 

 



C.Rosa
O Gorro Super Para Tod@s

Abrace esta causa! Venha ao Clube 
Veritas conhecer e participar. 

Clube
Veritas



C.Rosa
O Gorro Super Para Tod@s

Abrace esta causa! Venha ao Clube 
Veritas conhecer e participar. 

Clube
Veritas



Apêndice 12 & 13 – Imagem para Instagram 
 

 

Elaboração de uma imagem para publicitar e promover a causa de um dos produtos criados 

pelo Clube Veritas com o intuito de substituir as perucas de cabelo sintético na luta contra o cancro.  

Este cartaz foi conceptualizado num estilo mais disruptivo e não tão institucional, tentando 

acompanhar as tendências atuais, mas usando grafismos/imagens que apelassem a esta geração. 

 O uso da cor rosa é simbólico do movimento “Onda Rosa” que acontece em Outubro para 

sinalizar ações de saúde e movimentos contra o cancro da mama. 

 



C A L L    
O U T !

Clube
Veritas



C A L L    
O U T !

Clube
Veritas



Apêndice 14 & 15 – Termo de consentimento Gorros 
 

 

Para a realização de uma reportagem fotográfica no Clube Veritas, com o intuito de recolher 

fotografias para usar nos cartazes da causa “C.Rosa”, foi elaborado um consentimento informado 

onde é explicado o intuito desta dissertação. É também explicado os direitos do entrevistado ao 

participar na realização desta entrevista. Este consentimento, também, foi elaborado em inglês pela 

participação de voluntários ingleses nesta reportagem. 

 



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Termo de consentimento informado 
 
 

No âmbito do Mestrado em Comunicação Multimédia, Ramo Audiovisual, pedimos a 

sua colaboração na participação de uma sessão fotográfica, que visa recolher fotografias para 

a realização de uma campanha publicitária a poder ser publicada na página de Facebook do 

Clube Veritas.  

Esta sessão ajudará a desenvolver uma proposta de estratégias comunicacionais, quer 

online, quer offline, para fomentar as práticas de envelhecimento ativo dentro do Clube 

Veritas, sob a orientação do Prof.º Dr. º Óscar Mealha, docente da Universidade de Aveiro. 

Para tal, solicito o seu consentimento para recolher captações de imagens que sejam 

propostas pela mestranda. Esta sessão fotográfica terá uma duração de uma tarde. 

A colaboração nesta captação assume um carácter voluntário, sendo que pode 

recusar ou decidir interromper a continuação desta a qualquer momento. É importante 

denotar que todos os dados fornecidos são anónimos e confidenciais, sendo apenas 

utilizados no âmbito académico, no âmbito do desenvolvimento da dissertação do mestrado 

e para futuras investigações científicas sem nunca comprometer este mesmo anonimato e 

confidencialidade. Informa-se também que no final do projeto, previsto até Dezembro de 

2019, todos os dados recolhidos serão destruídos.  

 Se desejar obter mais informações sobre os resultados desta sessão fotográfica, por 
favor contacte a investigadora: mj.cunha@ua.pt  
 

Agradeço desde já a sua colaboração! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Para efeitos de autorização por favor preencha os seguintes dados, relembrando que estes 
serão tratados de forma confidencial e privada.  
 
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  



 
 
 
 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

Nome:  
Assinatura:  
 
Nome:  
Assinatura:  
 



 

Departamento de Comunicação e Arte 
Proposta de estratégias comunicacionais, online e offline, para fomentar práticas de envelhecimento ativo.  

 

 
 

Term of Informed Consent 
 
 

In the ambit of the master’s degree in Communication Multimedia – Audiovisual 
Branch - we ask your participation on a photoshoot in order to create an advertising campaign 
for the social media presence of Clube Veritas on Facebook.  

This project will help to create communications strategies, either online or offline, in 
order to develop healthy aging activities inside Clube Veritas with the supervision of the 
Professor and Doctor Óscar Mealha, teacher at University of Aveiro.  

Therefore, I ask for your consent on capturing and using your visual image and 
property in works to develop for this project. The duration of said photoshoot will be around 
one evening.  

It is important to mention that the participation on this activity is completely 
voluntary and can be refused at any given moment. All the data and information that has 
been given give will be consider anonymous and confidential, only to be used in the develop 
of this master’s degree thesis or future scientific investigations.  
All of this data will be only used until the end of the duration of this project, which is estimated 
to be finished until December 2019. After this date, all data will be destroyed.   
 

For more questions or information’s about this photoshoot, please contact the 
researcher: mj.cunha@ua.pt. 
 

Thanks in advance for your collaboration. 
 
 
 
Please sign below to give your consent, remembering that all this information will remain 
anonymous and confidential. 
 
 
Name:  
Signature. 



Apêndice 16 & 16.1 – Logo CRosa e Logo CRosa fundo branco 
 

 

Em conjunto com a campanha, a coordenadora da instituição contextualizadora 

recomendou a criação de um logótipo para esta causa, como também a criação de um slogan. 

Tendo em mente a cor rosa do movimento contra o cancro e logótipo oficial, juntamente com 

as iniciais do nome da campanha “C.Rosa”, criou-se um logótipo minimalista e simples. Tanto 

o nome, como o logo querem fazer passar o conceito de uma cabeça a vestir um gorro, pois 

estes têm o intuito de substituir os cabelos de peruca comercializados. Desta forma, aquando 

da criação da nuvem de conceitos, estes rondaram palavras como “cabelos”, “cancro”, 

“carinho”, “aconchego”, etc. Observou-se também a necessidade de transmitir o sentimento 

de superação. Este está representado no slogan através da palavra “super” e a inclusão de 

ambos os gêneros através do uso da palavra “Tod@s”. 



RR
Rosa

O Gorro Super para Tod@s
Uma Ideia Carinhosa do Clube Veritas

Rosa
O Gorro Super para Tod@s

Uma Ideia Carinhosa do Clube Veritas



R
Rosa

O Gorro Super para Tod@s
Uma Ideia Carinhosa do Clube Veritas
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