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Esta dissertação tem como objetivo a valorização do território, através 

da criação de um conceito de marca e identidade para as plantas exis-

tentes na Região Autónoma da Madeira. 

 

A partir da elaboração de um corpo teórico baseado numa revisão bibli-

ográfica sobre “Design e Território”, “Identidade” e “Marcas territoriais”, 

desenvolveu-se uma metodologia exploratória de carácter qualitativo e 

experimental que foi complementada recorrendo a informações recolhi-

das em trabalho de campo e através da análise de exemplos de projetos 

pertinentes para o tema em estudo. Recorreu-se também à realização 

de entrevistas abertas e inquéritos com o propósito de obter um conhe-

cimento sobre o consumo de infusões, assim como a perceção dos con-

sumidores sobre as embalagens avaliando a sua influência nas pessoas.  

 

Como resultado da investigação elaborada foi desenhado um sistema 

que implica a abrangência de vários processos a nível cultural, econó-

mico e social, alcançando várias vertentes desta cultura que envolve o 

processo das plantas endémicas, beneficiando todos os atores que nele 

participam, com o objetivo comum da valorização do produto de um ter-

ritório.  

 

Foram selecionadas quatro plantas com benefícios medicinais, para a 

realização do projeto. Desenvolveu-se uma embalagem identitária para 

cada uma das quatro plantas e também uma embalagem com função de 

pack de oferta, que guarda um exemplar de cada planta, ou seja, quatro 

embalagens individuais. Este projeto requereu a criação de uma marca 

e respetivo logótipo. Foi também desenvolvida a comunicação da marca, 

a divulgação web, o respetivo merchandising. 

 

Para a validação do projeto, foi elaborado, por fim, uma análise da rece-

ção do público acerca do produto, através de um inquérito com a apre-

sentação do projeto “Madeira Infusions”, concluindo-se que, a sua abor-

dagem foi considerada positiva, pois, numa análise geral, 100% de 63 

inquiridos, considera o projeto Madeira Infusions um projeto interessante 

para se incluir futuramente no mercado. 
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This dissertation aims to enhance the territory, through the creation of 

a concept of brand and identity for existing plants in the Autonomous 

Region of Madeira. 

 

From the elaboration of a theoretical body based on a literature review 

on "Design and Territory", "Identity" and "Territorial Marks", an explor-

atory methodology of a qualitative and experimental nature was devel-

oped that was complemented using information collected in field work 

and through the analysis of examples of projects relevant to the theme 

under study. Open interviews and surveys were also conducted in or-

der to obtain knowledge on infusion consumption, as well as consum-

ers' perception of packaging, assessing its influence on people.  

 

As a result of the research conducted, a system was designed that in-

volves the comprehensiveness of various cultural, economic and social 

processes, reaching various aspects of this culture that involves the 

process of endemic plants, benefiting all the actors who participate in 

it, with the common objective of enhancing the value of the product of 

a territory.  

 

Four plants with medicinal benefits were selected to carry out the pro-

ject. An identity package was developed for each of the four plants and 

also a package with the function of a gift pack, which holds one copy 

of each plant, i.e. four individual packages. This project required the 

creation of a brand and respective logo. Brand communication, web 

dissemination and respective merchandising were also developed. 

 

In order to validate the project, an analysis of the public's reception of 

the product was finally carried out, through a survey with the presenta-

tion of the "Madeira Infusions" project, concluding that its approach was 

considered positive, since, in a general analysis, 100% of 63 respond-

ents considered the Madeira Infusions project an interesting project to 

be included in the market in the future. 
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1.  Pertinência do tema  

 

O presente trabalho aborda a valorização territorial através do desen-

volvimento da identidade de um produto, no caso, as plantas endémi-

cas da Madeira, com a ambição da promoção de produtos e serviços 

potenciadores da cultura do território. 

 

A Região Autónoma da Madeira é extremamente rica na sua fauna e 

flora, e apesar de já ser bastante explorada no contexto turístico, ainda 

existem substâncias pouco conhecidas e valorizados na região, como 

é o exemplo das plantas endémicas que têm um enorme potencial 

económico-social. Estas plantas, apesar de serem consumidas em in-

fusões por alguma população local, em especial a mais envelhecida, 

nem todas as pessoas têm o aceso às plantas em si nem a informa-

ções sobre elas e os seus benefícios. Como é explicito no ponto 4. – 

metodologias – as pessoas procuram este tipo de bebidas, como chás 

e infusões, não só pelo prazer de consumir a bebida, mas também 

como um recurso terapêutico alternativo a fármacos, ou seja, existe 

muita procura deste tipo de soluções alternativas, cada vez mais na 

atualidade,  o que nos conduz para a potencialidade de um projeto de 

valorização do território pelas suas plantas endémicas.  

 

O projeto que se apresenta nesta dissertação, pretende englobar a 

divulgação destas plantas, com potencial, com a valorização do seu 

território. Apesar deste ser um território com grande potencial turístico, 

o público local também é englobado neste conceito, idealizando uma 

abordagem para um público-alvo mais amplo, no sentido em que a 

população local também tem a necessidade de compreender a valori-

zação dos seus produtos. Por outro lado, o turismo é um setor que se 

tem vindo cada vez mais a desenvolver, de maneira a corresponder 

de uma melhor forma à sociedade contemporânea, tentando respon-

der a todos os diversificados desafios criados. Verifica-se atualmente 

uma tendência no turismo por uma procura Slow travel – viagem lenta 

– esta atitude que remete à postura de viajar associado a uma experi-

ência, que engloba uma série de pensamentos estratégicos para que 

a viagem não passe de uma mera passagem num determinado lugar 

e passe a ser também uma experiência. Experiências de viver a cul-

tura dos lugares, como por exemplo, o simples ato de apreciar uma 

chávena de chá numa varanda com uma vista privilegiada para o ter-

ritório, pode induzir uma experiência positiva que contribua para a va-

lorização do território, pois por vezes os pequenos detalhes são as 

questões mais valorizadas. Estas experiências são importantes para 

esta construção de valor, pois atuam diretamente nos sentidos huma-

nos, essencialmente na visão, no olfato e no paladar, que transportam 

para o mundo sensorial. 
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Todas as sensações positivas armazenadas refletem-se depois na 

boa relação do turista com o território, pois o mais importante é que 

este saia do lugar com uma boa sensação e sentimento de possível 

partilha. Segundo Dickinson e Lumsdon o turista Slow procura partilhar 

a sua experiência de viagem com as outras pessoas, criando juntos 

uma experiência de Slow Travel (Dickinson apud Lumsdon 2010 

p.191). Seguindo esta análise da ideia da experiência de viagem, leva-

-nos ao aspeto fulcral do projeto que é a necessidade de o turista 

transportar um pouco dessa experiência para a sua realidade, parti-

lhando-a com alguém, ou até mesmo apenas para si próprio, man-

tendo a intenção de um dia voltar a usufruir dessa experiência.   

 

Segundo Luciano da silva, “Consumir uma marca é mais que usufruir 

as funcionalidades de um produto ou serviço” (Silva, 2008 p.3), uma 

vez que esse consumo decorre das vivências propostas por diversas 

expressões da marca, resultando em inúmeras perceções, sensações, 

sentimentos e ideias. E é a partir deste raciocínio que observamos e 

definimos o trabalho desenvolvido e produzido nesta dissertação. 
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2.  Objetivo geral  

 

Este trabalho tem como desígnio a criação de um conceito de marca 

e identidade para as plantas existentes na Região Autónoma da Ma-

deira, já utilizadas por alguns habitantes locais, maioritariamente em 

infusões. 

 

Tratando-se de um tema de valorização territorial com a intervenção 

das áreas do design de identidade, de comunicação e produto, acabou 

por veicular-se a ideia do desenvolvimento de uma marca – “Madeira 

Infusions” – que completa pelo desenho de um packaging para as in-

fusões, no desenho da comunicação e divulgação da marca e o dese-

nho do sistema de produtos e serviços. 

 

Sabendo, de antemão, com as análises realizadas, que as marcas 

contribuem para a valorização e reconhecimento de produtos, pela 

atribuição de identidades, pretende-se desenvolver uma identidade – 

marca, packaging, branding e marketing – para as plantas endémicas. 

Pretende-se também criar um sistema de produtos e serviços que seja 

compatível para os consumidores nesta relação com o produto e para 

o benefício de todos os atores envolventes. Pretende-se criar a comu-

nicação visual e multimédia, layout de espaços expositivos efémeros 

em locais estratégicos como aeroportos, museus e hotéis, bem como 

o desenho de uma loja mãe como núcleo de todo o projeto, com a 

finalidade de divulgar e vender o produto e a marca, e a intenção de 

futuramente criar, com a matéria prima, que são as infusões, outros 

produtos relacionados, no sentido de fortalecer o projeto. Posto isto, a 

marca teria também o próprio merchandising. 

 

A intenção prioritária deste projeto, é de favorecer a relação do mer-

cado local com o consumidor, quer seja ele ou não residente. Outra 

prioridade valorizada é a idealização de um projeto ecológico, sendo 

que maior parte dos materiais utilizados são ecológicos e de baixo 

custo. São priorizados os papéis e tecidos, como é o exemplo do pac-

kaging que é feito em papel orgânico, onde são valorizados os encai-

xes na sua montagem, da tote-bag e das t-shirts que serão confecio-

nadas com tecido orgânico, o que enriquece a economia circular a ní-

veis ecológicos do mercado regional.  

 

Ambiciona-se, por fim, que o trabalho produzido permita implementar 

a marca e o sistema de produtos e serviços desenhados de maneira 

orgânica, eficiente e o mais independente e autossustentável possível. 
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3.  Objetivos específicos  

 

O objetivo é desenvolver um projeto de raiz que associe as ferramen-

tas das áreas do design de comunicação, produto, marca e identidade, 

com o intuito da valorização do território da Região Autónoma da Ma-

deira, utilizando a algumas plantas endémicas, matéria-prima pouco 

valorizada. Deste modo, cruzam-se dois valores de grande interesse 

pessoal, o design, nas áreas acima descritas, e a valorização do terri-

tório de onde a autora é natural, beneficiando dos principais valores 

dos dois mundos – por parte do design, a parte técnica e criativa e 

pela parte territorial, o valor material natural – reinterpretando uma 

nova perspetiva de valor sobre os produtos para um maior enriqueci-

mento do projeto. 

 

Tendo em conta a pertinência do tema e o delineamento do objetivo 

geral, expõe-se mais especificamente desenvolvimento do projeto: 

 

• Identificação das plantas endémicas do território Madeirense 

passíveis de fazer infusões, que sejam pouco exploradas; 

• Seleção das plantas com maiores benefícios; 

• Desenho de um sistema de serviços potencializador da relação 

do consumidor com o produto; 

• Análise aspetos formais importantes na realização de um 

projeto de identidade e valorização territorial e compreen-

são de como cada elemento influencia o resultado final; 

• Desenvolvimento da marca do projeto; 

• Desenho da embalagem para as infusões capaz de represen-

tar e transmitir a forte identidade Madeirense; 

• Explorar diferentes tipos de formatos de embalagens, mo-

delos, tamanhos, ergonomia, e material de base. 

• Explorar diferentes tipos de expressão visual e definir o 

tipo de grafismo que melhor se adequa à embalagem e 

consequentemente ao mercado. 

• Desenho do conceito de pack; 

• Reconhecimento de potenciais intervenientes, associações, 

espaços turísticos, câmara municipal e comunidade; 

• Desenvolvendo da vertente de comunicação visual e multimé-

dia para a divulgação e promoção do projeto; 

• Desenvolvimento do layout do espaço da loja de venda princi-

pal e espaços expositivos efémeros; 

• Análise de projetos futuros com os produtos associados às in-

fusões; 

• Avaliação da interação do púbico com o projeto; 
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4.  Metodologia  

 

A metodologia utilizada nesta investigação exploratória e de carácter 

qualitativo centrou-se, primeiramente no reconhecimento do território 

que possibilitou a seleção do objeto de estudo pretendido.  Procedeu-

-se à construção do estado da arte através da análise da literatura dos 

temas a investigar e seguidamente a elaboração de um corpo teórico.  

De forma a potencializar o estado de arte, efetuou-se uma análise de 

exemplos relevantes, de projetos considerados pertinentes para o de-

senvolvimento do projeto. 

 

Para o presente estudo, foi desenvolvida uma metodologia baseada 

na crítica literária e na observação indireta de estudos de caso. Para 

atingir os objetivos descritos anteriormente, foi realizada uma análise 

de exemplos relevantes de projetos, já existentes, sobre esta temática.  

 

O estudo foi complementado através de entrevistas abertas e inquéri-

tos com o propósito de obter um conhecimento sobre o consumo das 

infusões, assim como a perceção dos consumidores sobre as emba-

lagens, avaliando a sua influência na compra do produto. A partir da 

informação obtida pela análise de exemplos relevantes e pelas entre-

vistas, desenvolvemos o projeto Madeira Infusions utilizando uma me-

todologia exploratória. 

 

Em termos metodológicos, podemos estruturar o trabalho prático nas 

seguintes etapas: 

 

1. Perceber com o estudo e análise do território e do produto, a me-

lhor maneira de realizar a embalagem relativamente às caracte-

rísticas do projeto;  

2. Desenho dos sistemas de produtos e serviços; 

3. Primeiros esboços e maquetes de estudo e experiências gráfi-

cas; 

4. Estudo da embalagem relativamente ao seu tamanho, formato, 

suporte e grafismo; 

5. Realização das ilustrações; 

6. Estudo da informação relativamente ao produto (benefícios e in-

formação nutricional), território (história e identidade) e símbolos 

de rotulagem para aplicação na embalagem; 

7. Definição do tipo de expressão visual a adotar, deliberando a 

forma, as cores, as técnicas e os meios para a execução do pro-

jeto; 

8. Realização da primeira versão da embalagem; 

9. Reformulação da embalagem, tendo em conta o apontamento de 

possíveis melhorias a nível estético, gráfico e ergonómico; 

10. Desenho da comunicação; 
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11. Desenho do layout da loja e espaços expositivos; 

12. Ajustes da solução final da embalagem, que foi alvo de um pro-

cesso com inúmeras transformações. 

 

Por fim e para a compreensão da interação do público com o produto, 

foi realizado um inquérito para analisar a sua opinião através da apre-

sentação do projeto. 
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5.  Estrutura da dissertação  

 

 
Esta dissertação estrutura-se da seguinte maneira: 

 

Inicia-se com a introdução, onde se apresenta a pertinência do tema, 

o objetivo geral e objetivos específicos, a metodologia utilizada e a 

estrutura necessária para a compreensão das ideias e dos trabalhos 

que compõem a dissertação.  

 

A segunda parte é dedicada ao enquadramento teórico, à investigação 

e estudo mais aprofundado nos campos do design que vão de encon-

tro ao projeto e análise de livros e artigos científicos vinculados ao 

tema. 

 

A terceira parte destina-se aos estudos de caso, análises de artistas e 

inspirações que foram fundamentais para o projeto. 

 

A quarta parte da dissertação é dedicada ao projeto “Madeira Infu-

sions”. Expõe-se o desenvolvimento projetual na valorização da iden-

tidade do território a partir de um produto regional. Apresenta-se o sis-

tema de produtos e serviços, o projeto, a marca, englobando principais 

conceitos de design utilizados para abordar o cenário de projeto. Nesta 

mesma parte é apresentada a cadeia e rede de valor atual que nesta 

investigação se projeta. A parte projetual é finalizada com a validação 

do projeto por parte do público. 

 

Conclui-se, por fim, esta dissertação elaborando as considerações fi-

nais e posteriormente ainda se apresentam os trabalhos futuros que 

poderão vir a viabilizar a concretização do projeto desta dissertação. 
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Parte 2 

ENQUADRAMENTO  

TEÓRICO 
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Capítulo I – Design e Território 
 

 

1.  O Design na sociedade contemporânea 

 

Segundo Guy Julier, a cultura do design atual, foi fixada pela capaci-

dade de os consumidores construírem, a partir de bens de consumo, 

a sua própria identidade (Julier, 2000, apud Fuad-Luke, 2005, p.8). Já 

Fuad-Luke diz-nos que essa cultura acabou por criar um paradigma 

no design e na sua disciplina educacional onde um grande número de 

designers que vão aparecendo desde a década de sessenta, acabam 

por se limitar a replicar o “status quo”, acabando por serem cúmplices 

do sistema vigente capitalista (Fuad- uke, 2005, p.9). Segundo Alan 

Findeli, o design foi convocado para absorver o choque da industriali-

zação e para suavizar as suas consequências devastadoras sobre a 

teia cultural, ou seja, para tornar os produtos industrializados cultural-

mente, socialmente, economicamente, simbolicamente e funcional-

mente aceitáveis (Findeli, 2001, apud Fuad-Luke, 2005, p.9). 

 

Nos dias de hoje, o design aparece em todo o lado. "Vivemos num 

mundo transbordado com as nossas próprias produções, um mundo 

no qual os objetos nos suplicam, nos sufocam e muitas vezes nos 

afastam uns dos outros física e mentalmente (…) (Donà, 1988, apud 

Fuad-Luke, 2005, p.10). Como refere Fuad-Luke: “O design contem-

porâneo, como atividade, profissão e resultados materializados, pa-

rece desequipado para lidar com questões de importância premente 

para a sustentabilidade do planeta. Novas questões estão a ser colo-

cadas sobre o projeto enquanto as sociedades e as culturas enfrentam 

uma agenda política, empresarial e ambiental globalizada, abran-

gendo o aquecimento global, a poluição, a escassez de recursos hí-

dricos e energéticos, a pobreza, o mau estar social e as ameaças à 

saúde. Pode o design levantar-se para o desafio ou é uma vítima do 

seu próprio sucesso no serviço à indústria, ao consumismo e a uma 

agenda econômica global politizada? Será que o design perdeu o seu 

caminho?" (Fuad-Luke, 2005, p.2).  

 

Hoje em dia, a sociedade observa os designers como criadores numa 

economia de consumo. Os designers acabam por transformar, com 

sucesso, todo o capital financeiro, natural e humano numa nova pers-

petiva, o consumismo. Se o designer é visto como construtor para uma 

era de consumismo, então, está diretamente ligado a uma responsa-

bilidade de impactos ambientais e sociais. Esta ideia de consumismo 

é apresentada pela artista Barbara Kruger, na década dos anos 1980 

pelo seu comentário “I shop therefore I am” (Kruger, 1987, apud Fuad- 

Luke, 2005, p.2). 
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Começam-se então a ser questionadas possibilidades de oferecer pa-

drões de produção e consumo mais sustentáveis mas ao mesmo 

tempo mantendo o conceito principal de melhorar, com as produções, 

a qualidade de vida dos seres humanos. Manzini afirma que “(…) é 

impossível dar grandes passos em direção à sustentabilidade se nos 

limitarmos a melhorar ideias já existentes, afirmando que para sur-

girem macro transformações é preciso existirem micro transforma-

ções.” (Mazini, sd, apud Meroni, 2007, p.13).  

 

Paralelamente podemos perceber que é a partir de uma redução do 

consumo e utilização de matéria sustentável na produção, que o con-

ceito de viver bem é possível, e apesar da sociedade mostrar o exato 

oposto, é evidente que o papel do designer atualmente necessita de 

uma urgente recriação do seu papel para esse fim, contornando uma 

sociedade viciada em consumo. 
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2.  O design como mediador cultural 

 

 

“The Design behind all culture has to be deceptive enough to turn mere 

mammals conditioned by nature into free artist” (Flusser, 2014, p.2).  

 

O design afirma-se como uma ferramenta que não só nos dá a forma 

final de um produto, mas também como uma ferramenta que procura 

soluções, deteta problemas, cria soluções e projeta-as. O design não 

só acrescenta valor a um produto, mas também expressa os valores 

destes de acordo com questões sociais e culturais (Best, 2009, apud 

Fernandes, 2014, p.45). Lia Krucken, diz-nos que a qualidade é o re-

sultado da ligação de um território, com a sua comunidade e com um 

produto ou serviço (Krucken, 2009, p.30), como é ilustrado no es-

quema 1. 

“(…) como designers, a capacidade de integrar redes 

possíveis e de promover conexões distintas, isto é, de 

relacionar todos os aspetos materiais e imateriais, o 

serviço, a distribuição e a logística, a imagem e a comu-

nicação com o mercado, habilita-nos a reconhecer e co-

nectar valores e a convertê-los em atributos mensurá-

veis, em forma de inovações.” (Moraes, sd, apud Kruc-

ken, 2009, p.11). 

 

O design tem estado na vanguarda cultural e social desde o início do 

século XX. Os designers têm trabalhado em conjunto, mesmo sendo 

inspirados por diferentes correntes. O cruzamento entre o design e a 

cultura é essencial para que as produções estejam em sintonia com 

as necessidades e os desejos das pessoas para as quais se destinam. 

“A cultura do design - uma “ressaca” proveniente do trabalho de de-

signers consultores americanos pioneiros dos anos 1930 - foi substi-

tuída pela “experiência cultural”, na qual designers representavam um 

papel ainda mais importante.” (Ladim, 2010, p.59). 

 

 

 

 

 

 

  
Esq. 1 - Resultado da ligação 
entre produto ou serviço, comu-
nidade e território. 
Redesenho do esquema pela 
autora 
 
Fonte: Lia Krucken (2009, p.30) 
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3. Design para a valorização de um território 

 

 

“De que forma pode o design ser um catalisador de valor para peque-

nas e médias empresas (PME) locais, em países emergentes? Do 

ponto de vista do design, como pode este atuar para valorizar as ca-

racterísticas e competências locais? (…)” (Celi & Flores & Garcia, 

2017). Para reconhecer um território pelos seus recursos e valores é 

necessário definir estratégias de design e produção.  

 

A identidade de um território provém de todos os valores tangíveis e 

não tangíveis da cultura e da natureza, que se relacionam com o ca-

pital social do território. Ultimamente, o conceito de território tem sido 

alvo de pesquisa para muitos designers que tentam providenciar solu-

ções que envolvam os seus produtos de forma a criar sistemas e ser-

viços que os possam comunicar. Dar valor a um território, usando o 

design, vale muito mais do que simplesmente produzir um artefacto 

físico por si só. (Celaschi & Krucken, 2010, sp, apud Celi & Flores & 

Garcia, 2017, sp).  

 

Posto isto, identificar os valores territoriais é o ponto de partida para 

desenhar e criar um sistema e/ou produto que valorize, tanto o territó-

rio como a sua matéria prima, pela economia local. 

 

O design tem como método reconstruir os valores do território num 

contexto global, ou seja, estrategicamente reconhecer e catalisar es-

ses valores subentendidos no território e traduzi-los para as necessi-

dades atuais da sociedade, através de uma intervenção, ativando e 

coordenando as relações interpessoais dos diversos intervenientes 

que possam vir atuar no território. Deste modo, o design não só cria 

valor ao território mas também faz com que as pessoas que possam 

intervir, beneficiem dessa valorização do território pelo produto. 
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4. Identidade e marca  
 

“Descentralizar é o reconhecimento da existência de regiões, como 

unidades culturais específicas, do inerente direito e consequente van-

tagem de que a sua riqueza se preserve e contribua para a riqueza de 

todo o património regional. Assim, a descentralização opta pela con-

ceção e adoção de novas estratégias para recriar o que já é um valor 

identitário de um território, numa solução que diferencie e integre iden-

tidades regionais.” (Ferreira,1983, apud Barreiros, 2012, pp.31-32).  

 

Face ao problema atual da globalização, é muito visível a deslocação 

da população do mundo rural para as zonas urbanas, com a intenção 

de procurar uma vida mais ativa e melhores condições. A transição 

das pessoas dos meios rurais para os meios urbanos é um ponto as-

sente na sociedade que temos hoje. Contrariar esta tendência, reapro-

veitando as características especificas das zonas territoriais nos quais 

se constata a desertificação, pode ser uma solução aplicável em ter-

mos do design para benefício ambiental. 

 

Alves reforça que é importante que, numa economia global contempo-

rânea, os territórios necessitem de gerar e aproveitar oportunidades 

económicas para responder às necessidades das suas comunidades. 

(Alves, 2008, apud Gomes, 2012, p.17). 

 

“A implementação profissional da marca territorial é um 

instrumento capaz de desenvolvimento local, que pro-

move a atividade de exportação, traz mais turistas, re-

sulta numa força de trabalho competente e atrai inves-

timentos. A reputação e a imagem de um lugar é o ativo 

mais valioso e uma futura fonte de riqueza para os resi-

dentes. Aumenta a autoestima dos moradores, mobiliza 

o orgulho cívico, torna as pessoas conscientes e orgu-

lhosas das conquistas da sua terra.” (Azevedo, A. & Ma-

galhães, D. & Pereira, J., 2010, p.8). 

 

Para Bauman, o que nos leva à procura de uma identidade surge a 

partir do conceito de comunidade. As comunidades são incentivadas 

pela sua essência, pelas suas ideias de inovação social ou cultural, 

em que esses ideais se desenvolvem a partir de comunidades de in-

divíduos que acreditam no seu potencial. Visto que o conceito de “ideia” 

nasce por pensamentos e escolhas, é sempre preciso repensá-las e 

compará-las mais do que uma vez para que as transformações pos-

sam alterar alguma marca social e cultural, visível. (Bauman, 2005, 

pp.17-18) 
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A identidade de um território não só é qualificada pelo número de dife-

rentes valores que nele se encontram, mas também pela maneira 

como este comunica os seus valores. Segundo Kotler, a identidade de 

um território pode ser fraca ou pobre. Uma identidade rica acaba por 

mostrar todas as características que constituem o território e, que no 

seu conjunto, o distinguem dos outros ao contrário de uma identidade 

fraca em que não conseguimos avaliar as características desse terri-

tório. (Fenster et al.,1994; Kotler et al., 1993, apud Avraham & Ketter, 

2008, p.21). 

 

Observando o território de estudo em questão, o Arquipélago da Ma-

deira, sabemos que este é reconhecido pela sua rica fauna e flora, 

pelos seus costumes e trajes tradicionais, pela sua gastronomia e por 

vários pontos turísticos como é o exemplo das tradicionais casas de 

Santana. Ao longo da investigação identificou-se que valores deste 

território eram pouco explorados, sendo que foi considerado que seria 

útil para a significação, tanto do produto, bem como do território, de-

senvolver um projeto de valorização da identidade do território a partir 

de matérias primas desvalorizadas, que possibilitam enriquecer o pa-

trimónio sociocultural e económico. 
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5. Conceito de Terroir  

 

“A principal diferença entre o conceito de produto local e o de Terroir, 

reside no conteúdo simbólico, que desempenha um papel crucial na 

ligação cognitiva do consumidor com o produto. Ambos os conceitos 

englobam o capital ambiental, o capital social, o capital cultural e o 

capital institucional, porém, somente o Terroir incorporaria o capital 

simbólico.” (Brunori apud Amilien, 2005, sp, apud Krucken, 2009, p.32) 

O termo Terroir, de origem Francesa, é usado para expressar um pro-

duto próprio de um determinado local. Para Krucken, este conceito en-

globa o produto, o território e a sociedade que o produz, em que este 

integra relações sociais, económicas, culturais e ecológicas. Assim, o 

conceito Terroir é definido por toda a interação, ao longo dos anos, do 

homem para com o território, cujos recursos e produtos estão ligados 

e determinados pelas condições ambientais e culturais. Para Pitte, a 

agricultura é um sector, identitário dos territórios. A “terra” não é uma 

identidade genética mas sim uma identidade cultural. Cada indivíduo 

pertence a um território. Cada indivíduo precisa de se reconhecer iden-

titária e individualmente em relação às outras pessoas. Também existe 

socialmente a necessidade de que os habitantes sintam que perten-

cem ao território no qual habitam, mesmo que seja por pouco tempo 

(Pitte, 2005, p.54). Assim, nesta perspetiva podemos considerar que 

o conceito de Terroir é, simultaneamente, uma formulação de identi-

dade e diversidade. Segundo Lia Krucken, tratar o design como ferra-

menta estratégica num território, tem como objetivos não só beneficiar 

produtores e consumidores, mas também valorizar todo o capital terri-

torial e social, e fortalecer a capacidade de competição do território 

num mercado local e global. (Krucken, 2009, pp.36-37). 

 

O sentido de Terroir, no entanto, tem um maior significado no que as-

socia características culturais com aspetos ambientais de um território 

em particular (solo, clima, determinados aspetos de fauna e flora, entre 

outros). Associa, no imaginário do consumidor, as relações da produ-

ção com a cultura e tradição, tipicidade e qualidade. Para os produto-

res, há uma delimitação de área de produção com as mesmas carac-

terísticas de “Terroir”, o que define as possibilidades de concorrência 

no mercado e facilita as ações voltadas para a cooperação no território 

(Nascimento & Souza, 2004 p.183).  

 

Muitas localidades aparentemente, não possuem um patrimônio histó-

rico-cultural-geográfico reconhecido, no entanto, as sociedades po-

dem ser estimuladas a explorar seu potencial territorial e o saber-fazer 

local, num processo de construção coletiva, cujo resultado poderia ser 

a diferenciação de produtos com qualidade para o mercado. 
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6. Identidade territorial e desterritorialização 

 

Quando falamos de um território, referimo-nos a um espaço, como por 

exemplo uma cidade. Segundo Paulo Reyes e Tiago Balem, este con-

texto social posiciona a cidade num panorama em que esta necessita 

da articulação com um ambiente externo, ou seja, “Um território não 

pode ser pensado apenas pelos seus limites físicos, é mais para além 

disso” (Reyes, 2009, apud Balem, 2009, p.1). 

 

Devido às dinâmicas provocadas pelas novas tecnologias e pela glo-

balização, a lógica de mercado está mais ligada às empresas, do que 

com o desenvolvimento local de um território específico, o que faz com 

que a essência do território se “dilua”. “O processo é de desterritoriali-

zação, pois a lógica de mercado está mais fortemente ligada à lógica 

das empresas do que conectadas com o desenvolvimento local de um 

território específico.” (Reyes, 2009, apud Balem, 2009, p.1). 

 

 

6.1. Marca territorial 

 

Reyes e Balem defendem que face á globalização e competição atual, 

as cidades têm cada vez mais a necessidade de se posicionar e ga-

nhar espaço frente às concorrências, e aqui entramos na necessidade 

de valorizar um território. “Valorizar o território significa gerar um posi-

cionamento que amplie o potencial competitivo da cidade. Essa valo-

rização diz respeito a uma definição nos aspetos de imagem e identi-

dade, para então aplicar modelos que favoreçam o desenvolvimento e 

melhoria da qualidade de vida” (Reyes, 2009, apud Balem, 2009, p.2). 

Seguindo este pensamento, reposicionar a identidade da cidade sig-

nifica então “marcar” os valores já anunciados no território, mas que 

talvez não estejam evidentes. A marca passa a ser uma ferramenta 

pertinente com vista a construir e reforçar a imagem da cidade numa 

perspetiva de competitividade, com base nos valores de atratividade e 

identidade do território.  
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7.  Abordagem ao território pelo design 

 

“Pensa-se no design de maneira estratégica e de maneira articulada 

com outras áreas como a Arquitetura e urbanismo, planeamento es-

tratégico, gestão de marketing e comunicação.” (Reyes, 2009, apud 

Balem, 2009, p.2). 

 

Nesta perspetiva, a cidade passa a ser percebida como um produto 

que pode ser operado pelo design. A valorização do território pela ótica 

estratégica é uma prática viável para estruturar o crescimento que 

gera riqueza a todos os níveis para a sociedade. Para que isso acon-

teça, é necessário reconhecer qual o valor que caracteriza o território 

e se esse é reconhecido pelos seus stakeholders. Segundo Gaio e 

Golvea (2007, p.27), esse é “o pressuposto de que o alcance de uma 

performance territorial competitiva está em larga medida na dependên-

cia daquilo a que denominamos atratividade integrada do território”. 

Assim, a abordagem do design de território efetiva-se como uma ação 

capaz de acrescentar valor e que permita a compreensão e envolvi-

mento de diversos segmentos sociais a fim de transformar o espaço 

em marcas coletivas que se traduzem na significação cultural e local, 

o que faz com que transforme o território em produto, este passa a 

comunicar externamente, o que potencializa e valoriza o território. 

(Reyes, 2009, apud Balem, 2009, p.3). 
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Capítulo II – Relação da marca com o mercado 

 

 

1.  Marca como símbolo  

 

O conceito e as expressões de marca têm vindo a ser estudados ao 

longo do tempo por diversas profissões. Ao designer interessa os as-

petos relacionados às expressões gráfico-visuais como sínteses sim-

bólicas da imagem de marca, que juntamente com a sonoridade do 

nome, do slogan e do jingle, além de cores e outras sensações, com-

põem uma identidade corporativa ou identidade de marca de uma ins-

tituição, empresa, produto ou serviço. Segundo Luciano da Silva, o 

“símbolo” é o elemento integrador nas associações que compõem a 

imagem de marca na mente do consumidor e, portanto, deve ser con-

siderado no processo de gestão estratégica (Silva, 2008 p.1). 

 

 
1.1. Design de persuasão 

 

“A abordagem utilizada é psicológica, porque a marca se apresenta 

como uma personalidade na mente do público, sendo estabelecida 

pela cultura que se constitui à sua volta.” (Silva, 2008 p.2). A pertinên-

cia, composição e gestão da cultura da marca, como um conjunto de 

expressões e perceções, determinam a sua abrangência de atuação 

no mercado. O processo simbólico que transforma o percebido em ide-

alização, passa pelo conceito de símbolo, que é objeto de estudo da 

semiótica – segundo John Locke, esta é o estudo da construção de 

significado, o estudo do processo de signo (semiose) e do significado 

da comunicação. Signo é tudo o que aparece ou se manifesta ao ser-

humano, no seu cotidiano, sendo captado por meio dos seus sentidos 

(produzindo sensações) e podendo ser considerados pensamentos ou 

ideias (Locke, 1689).  

 

No mercado contemporâneo, o público entra primeiramente em con-

tacto com a cultura da marca por meio da publicidade, que permite a 

apresentação do projeto ao público antes do contato direto com os 

produtos ou serviços. Portanto, antes de experimentar os produtos ou 

serviços, o público é atingido pelas expressões do design como meio 

de publicidade, entrando desta forma, em contato com a cultura da 

marca antes mesmo de experimentar o produto. Apesar da publicidade 

ser o contato primário com o produto ou serviço, é com a interação 

direta com estes que é revelado o momento de confirmação da vera-

cidade da publicidade. Caso as promessas tenham sido de fato cum-

pridas, o resultado positivo dessa experiência determina e consolida a 

lealdade à marca, caso contrário, é possível que a marca perca con-

sumidores. (Silva, 2008 p.2).   
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No seguimento deste raciocínio de Silva, o designer é focado nos ele-

mentos flexíveis visando as suas possibilidades simbólicas. Além de 

envolver e exceder as áreas de design e publicidade, a marca é cons-

tituída em decorrência da totalidade de vivências do público com as 

mais diversificadas expressões da marca. “Consumir uma marca, por-

tanto, é mais que usufruir as “funcionalidades” de um produto ou ser-

viço, porque esse consumo decorre das vivências propostas por diver-

sas expressões da marca, resultando em inúmeras perceções, sensa-

ções, sentimentos e ideias.” (Silva, 2008 p.3). 

 

 

2. Sensorialização da imagem 

 

As imagens captadas pelo olho humano do mundo exterior, têm ori-

gem nos dispositivos sensoriais localizados na superfície do orga-

nismo. São eles que recolhem a informação sobre todos os pormeno-

res da estrutura física do mundo que nos rodeia. Os cinco sentidos – 

visão, audição, tato, paladar e olfato – dispõem de órgãos especializa-

dos encarregues de recolha da informação. Todas as imagens do 

mundo exterior são processadas de forma paralela às reações afetivas 

que produzem ao agir sobre outras partes do cérebro. 

 

Segundo António Damásio, “(…) as imagens visuais permitem ao or-

ganismo agir com precisão sobre um alvo; as imagens auditivas per-

mitem que um organismo se oriente num espaço, mesmo escuro (…), 

basta apenas que o organismo se encontre acordado e atento, e que 

o conteúdo das imagens seja relevante para a vida do organismo 

nesse preciso momento.” (Damásio, 2017 p.133). Ou seja, as imagens 

ajudam o organismo a comportar-se de forma eficaz mesmo quando 

se limitam a otimizar o controlo do movimento. António Damásio de-

fende que quase tudo o que nos é surgido nas imagens mentais está 

sujeito a registo interno, quer queiramos ou não. A fidelidade da gra-

vação depende de como a imagem foi tratada logo à partida, o que por 

sua vez, depende da emoção e do sentimento gerado aquando da sua 

viagem pela mente. Muitas imagens ficam registadas e manifestadas 

como played back – reconstruídas, com maior ou menor precisão. Por 

vezes a recordação do material antigo é tão intensa, que chega a com-

petir com o material novo quer está a ser gerado. 

 

Esta ideia de António Damásio, remete-nos para a fidelidade do con-

sumidor para com uma marca, pois o conjunto de conteúdos sensori-

ais, transforma e influencia todo um conjunto de ramificações que des-

ponta no consumo de um determinado produto. Esse conteúdo senso-

rial tem por causa o sentimento de apego, muitas vezes sem perceber 

bem o porquê, de determinado objeto.  
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Por vezes a experiência envolvente de um determinado projeto que 

desenvolva memórias positivas e cativantes, ficam guardadas na me-

mória, mesmo que involuntariamente, de quem obtém essa experiên-

cia. Desde que positiva, as recordações, desse material, ficam guar-

dadas, podendo mesmo competir com depois algo mais recente e evo-

luído, mas aquela experiência, por ter agregado valor sentimental, fi-

cará sempre na memória como a mais positiva. Muitas vezes, apenas 

a imagem visual é o suficiente para esse envolvimento, mas todo o 

conjunto de sentidos é o pacote completo para uma certeza de uma 

boa experiência para o consumidor. “Quase todas as imagens da pro-

cissão a que chamamos «mente» são acompanhadas por um senti-

mento, desde o momento em que a imagem começa a ser iluminada 

pelo «projetor» a que chamamos «atenção mental» até ao momento 

em que desaparece.” (Damásio, 2017 pp.146-147). 

 

 

3. “O Design que o design não vê” 1 

 

Atualmente, é comum ouvir-se dizer que o melhor design é o invisível, 

o neutro. Segundo Mário Moura, é paradoxal, uma disciplina tão dedi-

cada à identidade, não ter também a sua. “Esta construção de identi-

dade é o ‘design que o design não vê’, um processo contínuo, contra-

ditório, obsessivo, instituído, mas inconsciente” (Moura, 2018, p.10). 

Para Mário Moura, identidade consiste numa abreviatura, que con-

densa possibilidades distintas. Afirma também que uma especialidade 

do design é fabricar identidades, exemplo disso é uma das primeiras 

e mais influentes sistemas de identidade e marca, a AEG (Allgemin 

Elektricitäts-Gesellschaft) criada por Peter Behrens, em que, com a 

AEG o design acabou por reclamar também a sua própria identidade. 

Nem sempre a função do design se resumiu à criação de identidades 

empresariais, a ideia de design como disciplina que reunia todas as 

práticas de projeto, já não corresponde ao design que se exerce hoje, 

disperso por especializações que só partilham nome. A arquitetura, 

uma matriz da ideia do design é hoje uma área à parte (Moura, 2018, 

p.8). 

 

O Design aproxima-se do secretariado ou da gestão graças a ideias 

como o Design Thinking, estas máximas da área disciplinar do design, 

numa ideia derivada de Michel Foucault, têm grande inércia pois vão- 

se mantendo pelo valor que os seus praticantes lhes dão e por isso, 

mudam muito com o passar do tempo. Posto isto, Mário Moura de-

fende a ideia de que o design não pensa a própria identidade, acredita   

que já tem uma, definida e acabada, que este a acha tão natural e 

inerente à condição humana que não consegue vê-la em construção,  
  

 
1  MOURA, Mário. O Design que o Design não vê. Lisboa: Orfeu Negro, 2018. 
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que acredita que os seus praticantes deviam abandonar a sua própria 

para criar a de outros (Moura, 2018, p.10). Um serviço invisível, feito 

em nome de e para outos, que cria a parte visível.  

 

Os temas tidos por imanentes do design como a universalidade e a 

neutralidade são volúveis, sujeitos ao tempo e lugar. Foram determi-

nados por conceitos como a raça, a classe, e o género, questões que 

tendem a ser tratadas como exteriores e não como peças identitárias 

cruciais que formam e reformam o design a partir de dentro (Moura, 

2018, p.11). 

 

 

3.1.   As plantas que ninguém vê 

 

Seguindo esta ideia de Mário Moura de que o design invisível aos 

olhos é considerado “melhor”, remete paralelemente para a ideia do 

paradigma associado ao projeto, cujo consiste na valorização de um 

produto local através do design. Um produto, que por mais visível que 

esteja na realidade do quotidiano dos habitantes locais, continua invi-

sível aos seus olhos e daqueles de quem os visita. Esta associação 

leva-nos a refletir sobre a importância dada aos pequenos detalhes do 

dia-a-dia e como com pequenas ações podemos alterar essa perspe-

tiva. 

“Se o nosso trabalho está tão presente na vida de todos, 

porque é que ninguém sabe exatamente o que fazemos? 

Porque é que ainda nos perguntam se um designer é 

quem desenha móveis? Ou se o nosso trabalho con-

siste em fazer bonecos? Isto são perguntas habituais às 

quais tentamos responder prontamente.” (Soromenho, 

2012 p.18).  

 

Porque é que estando tao presente no nosso quotidiano ainda assim 

o design é tão desconhecido? Pois bem, a verdade é que é difícil re-

conhecer o que não vemos, apesar de estarmos a falar de comunica-

ção visual, na maioria das vezes ignoramos o trabalho que está por 

trás do que estamos a ver. O designer atende às necessidades de 

quem precisa comunicar, quer seja em que vertente for. Embora seja 

necessário existir um objetivo racional durante o processo, não signi-

fica que o trabalho final seja “neutro”. O que vemos é o produto do 

diálogo entre a preparação do designer e a visão do brief. Um designer 

não é, nem deve ser um elemento passivo no processo de criação, 

deve dar à mensagem uma expressão única e balançar os interesses 

intercomunicativos. 
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4.  Pensar local agir global 
 

A aparente perda de identidade pessoal dos indivíduos e a uniformi-

zação dos objetos, promovidas pelos estilos de vida das sociedades 

ocidentais, diferenciam os traços de cada cultura. Projetar produtos 

com reflexos culturais das zonas onde são produzidos – consumidos / 

utilizados – permite estabelecer uma ligação emocional entre consu-

midores e objetos, o que pode ser decisivo para a competitividade da 

produção nacional. “As mudanças sociais caracterizam-se à medida 

em que as áreas diferentes do globo são postas em interconexão uma 

com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente 

toda a superfície da terra” (Giddens, 1990 apud Hall, 2006, p.15). 

 

Tendo presente este aspeto, é de notar a importância e o interesse da 

presença da herança cultural portuguesa nos processos de design em 

Portugal, aumentar o conhecimento dos produtos nacionais, mais es-

pecificamente regionais, à escala global e demonstrar que a sua com-

petitividade depende de um conjunto de fatores, dos quais faz parte a 

valorização da cultura local - pensar local para agir global.  

 

Para este efeito, coloca-se em evidência a responsabilidade social do 

designer como criador e transmissor de cultura. Para conseguir alcan-

çar um nível qualitativo que dê à produção nacional a possibilidade de 

competir em mercados saturados e de concorrência apertada, torna-

se fundamental saber rentabilizar os recursos disponíveis ou a dispo-

nibilizar, quer económicos, humanos, ou culturais. A herança cultural 

é um recurso material e imaterial valioso, que o design nacional não 

deve ignorar. O conhecimento da simbiótica portuguesa – cores, for-

mas, símbolos – e a sua utilização devidamente transposta para novos 

contextos e quadros de vida contemporâneos pode consistir numa 

mais valia significativa para o design nacional.  

 

“Para destacar uma das características culturais de Por-

tugal como base de comportamento coletivo, proje-

tando-se a outras sociedades e estados […] multicultu-

ralidade que se desenha entre os comentários que ba-

lizam antropologicamente os portugueses: o desejo de 

partir e a saudade da sua terra de nascença” (Carneiro, 

2004, p.554). 
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4.1.  Identidades nacionais reconhecidas à escala global 

 

A ideia de ligação entre tradição e inovação através do design pode 

permitir a conceção de um produto inovador, baseado nas memórias, 

cultura e tradição do património local. Neste contexto o design deixa 

de ser apenas um processo de raiz estritamente produtivo, para se 

transformar num processo de diálogo entre pessoas e culturas. Se-

gundo Jeremy Aynsley «Ethical consumerism is an equally interna-

tional phenomenon and exerts considerable influence» (Aynsley, 1993, 

p.58).  

 

Muito se fala de marcas e de identidades, mas raramente nos debru-

çamos sobre o seu valor e significado real. Esta nomenclatura está 

normalmente associada à normalização de produtos ou serviços, pre-

tendendo transmitir credibilidade, legitimidade e afetividade. Um valor 

determinado do produto, caraterizador da sua identidade, em que a 

preocupação pela satisfação do cliente é a base da sua existência. 

Esta posição, que cada vez mais se vem generalizando, é fruto da 

globalização em que nos encontramos. Mas será ainda possível, num 

mundo onde esta abordagem se generaliza a passos largos, combater 

em prol da manutenção dos produtos locais de qualidade, identitários 

da cultura e tradição, mantendo a sua autenticidade, aliando a neces-

sidade da sua valorização, promoção e colocação no mercado, em 

detrimento da massificação dos produtos, serviços e da imagem, per-

dendo o “encanto” da diferenciação? Pois bem, países como Portugal, 

onde a pequena dimensão, as tradições e a identidade, ainda são de-

terminantes na vida das populações. Podemos constatar que ainda 

temos o privilégio de poder usufruir de um conjunto de produtos e ser-

viços que se destacam pela sua autenticidade, distanciando-se da 

massificação sem, contudo, perder a qualidade própria que os carac-

teriza, o que gera valor territorial. 

 

Os produtos e as respetivas marcas diferenciam-se pelas suas dife-

rentes características ou mesmo pelas diferentes formas inerentes à 

sua transformação, não devendo ser o caminho para a banalização da 

autenticidade. É necessário, porém, repensar os produtos e a sua ima-

gem, promovendo a sua adaptação às novas exigências do mercado 

– estética, contemporaneidade, atratividade, praticabilidade, entre ou-

tros – aliados à garantia de um grau de qualidade e essência, capazes 

de atrair, principalmente o público alvo, e até outros públicos, por estas 

questões. É a essência da marca que deve perdurar. O que a torna 

única são os seus valores, os traços culturais, os traços de personali-

dade, adaptados aos novos desafios da atualidade. É, então necessá-

rio promover a inovação, respondendo a novos desafios, mantendo 

e/ou preservando a sua identidade e características culturais que o 

definem. 
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4.2.  A identidade como estímulo  

 

Neste contexto, os designers vêem-se forçados a agregar valor e ino-

vação aos seus produtos, com o objetivo de competir nos mercados 

globais. A defesa deste ponto de vista não passa simplesmente pela 

ideia da estagnação da cultura material, passa por promover o respeito 

pela herança cultural e por incentivar os designers a investigar as pos-

sibilidades de agregação de aspetos característicos da sua identidade 

cultural, utilizando-os como ponto de partida para novas ideias, ten-

dências e manufaturas.  Portanto, é normal perceber que, cada vez 

mais os consumidores dão atenção às propriedades simbólicas dos 

produtos, contrariando, e bem, a ideia de massificação, afirmando a 

identidade. Identidade que, por sua vez se baseia num misto de valo-

res culturais, que funcionam como elemento de valor e por sua vez, 

fator de seleção na aquisição de um produto, no meio de tantos outros. 

Segundo Francisco Providência, estabelecem-se novas relações entre 

objeto e sujeito. “O primeiro pela incorporação de uma identidade pró-

pria, fundamentadora das suas capacidades comunicativas, adquire 

uma maior presença na vida do segundo por constituir um elemento 

representante da sua identidade, faculdade que o torna insubstituível” 

(Baptista, 2007, p.1). O designer realça ainda, outra vantagem, que 

estas características outorgam aos objetos uma dimensão de carater 

único, que permitem adiar o processo de rejeição e aumentar o seu 

tempo de vida, podendo considerar-se, também uma expressão de 

eco design (Baptista, 2007, p.1).  

 

A tendência de os consumidores se preocuparem cada vez mais com 

estes tópicos é resultado do abandono dos conceitos do modernismo 

e da universalidade. As pessoas procuram o conforto emocional, que 

pode ser proporcionado por estas características de caracter simbólico 

ou estético. Como consequência, a qualidade dos produtos deixa de 

estar dependente apenas da eficiência do desempenho técnico, para 

passar a considerar também uma dimensão simbólica. Sandra Batista 

afirma ainda que “se uma fração de objetos que coabitam com o indi-

víduo são parte de uma herança cultural, outros há que são adquiridos 

por veicularem significados que se ajustam aos seus referenciais iden-

titários” (Baptista, 2007, p.2). É neste campo que o design tem capa-

cidade de agir através do seu contributo a nível da conceção de peças 

que vão de encontro das expectativas de potenciais consumidores, 

tendo como base sempre o seu referencial cultural. Para isso, é ne-

cessário que o processo de conceção se centre na função simbólica, 

acrescentando valor nos aspetos técnicos. 
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5. Experiência do cliente 

 

Quando se fala em experiência do cliente, a embalagem é um dos 

componentes que mais faz com que o cliente compre, que mais en-

canta, mais desperta o desejo de compra. A embalagem é um impacto 

gerado para o cliente, uma embalagem bonita e característica, atrai o 

comprador. Por vezes a embalagem por ser tão apelativa, transforma-

se na própria imagem de marca de certas empresas, como é o exem-

plo da Vitória Secrets, da Apple, entre outros.  

 

A embalagem ajuda no processo de compra, e da mesma forma que 

pode ajudar e beneficiar o negócio, também o pode prejudicar. O pri-

meiro contacto físico entre o cliente e o produto é a embalagem. E é 

ao que o cliente tem de ficar surpreendido. A embalagem necessita 

ser extraordinária, é necessário encantar o cliente pelos seus sentidos, 

tudo isso aumenta a perceção de valor e mais caro o cliente está dis-

posto a pagar pelo produto, ou mais facilmente o compra, ou mais sim-

ples vão ter de ser os argumentos de venda.  

 

Não pensando que apenas a embalagem é importante, o nome da 

marca também o é. Esta diz ao consumidor ao que este se destina e 

necessita ser o mais clara possível. A grafia necessita ser legível, sem 

ruído visual, os nomes em inglês também devem ser simples e diretos, 

para que o foco não seja apenas o publico estrangeiro entender, mas 

também para simplificar a interpretação do público em geral e possi-

velmente, para facilitar uma possível pesquisa. 

 

 

5.1.  Despertar o desejo de compra do cliente 

 

Para conseguir alcançar mais clientes de forma orgânica para um ne-

gócio é necessário: definir a persona / nicho, definir estratégias / co-

municação  “qualidade é melhor que quantidade” – um conteúdo de 

qualidade relevante para o consumidor, favorece no sentido de des-

pertar o interesse do cliente em fazer parte do nicho, e só depois, é 

pensada a quantidade, o que gera uma marca de valor. 

 

Nos tempos da atualidade, as redes sociais, tomaram grande parte da 

vida quotidiana, em média 55% da atividade diária é feita a partir de 

um dispositivo ligado à internet. Posto isto, criar conteúdos nas redes 

como o Youtube, Blog, Facebook, Instagram, Whatsapp – que sejam 

relevantes para o cliente é uma mais valia para qualquer projeto, pois 

aumenta as probabilidades de abranger mais pessoas para que estas 

descubram a marca, produto ou serviço, gerando mais visibilidade e 

mais vendas. 

 

Fig.2 - Embalagem Victória’s 
Secret  
 
Fonte: https://ww.victoriasse-
cret.com/ 

Fig.1 - Marca Apple  
 
Fonte: https://www.ap-
ple.com/ 

https://ww.victoriassecret.com/
https://ww.victoriassecret.com/
https://www.apple.com/
https://www.apple.com/
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6. Design de embalagens e eco design 

 

Uma das principais áreas do design abrangido neste projeto é o design 

de embalagens que se funde com uma grande ideologia dos tempos 

modernos, a sustentabilidade. Hoje em dia, o conceito de embalagem 

abrange múltiplos aspetos, dos formais aos conceptuais, do grafismo 

à produção, dos materiais à tecnologia das normas legislativas à lo-

gística, à interação com o ambiente, com a distribuição e com a comu-

nicação. “A necessidade de desenhar embalagens e de dar resposta 

aos requisitos impostos pela sociedade na vertente tecnológica, que 

se exprime na procura do desenho de cortantes e na sua concretiza-

ção em materiais com função protetora, e na dimensão comunicativa, 

que se expressa na caracterização gráfica das embalagens, das eti-

quetas e dos rótulos que acentuam aquilo que é valorizável nos pro-

dutos, e a capacidade de criar e sugerir estilos de vida e identificar 

formas de comportamento, faz com que a embalagem encontre a sua 

área de atuação em domínios específicos do Design de Comunicação” 

(Azevedo, 2018).  

 

Ao criar uma embalagem é necessário ter atenção a aspetos como os 

conceitos e funções da embalagem, normas, ergonomia, depois reali-

zam-se estudos sobre a forma, o acondicionamento e os grafismos. 

Apesar disso, há outros assuntos a ter em consideração na criação de 

uma embalagem, os materiais utilizados. Aqui, entra a vertente do eco 

design, que desempenha uma função importante na minimização de 

qualquer impacto no meio ambiente, um aspeto fundamental em ter 

em conta na contemporaneidade. Esta traduz-se basicamente na se-

leção e escolha de materiais ambientalmente sustentáveis para a cri-

ação de qualquer projeto. Contribuindo para um mundo mais susten-

tável ao conceber e fornecer soluções viáveis sociais e económicas de 

forma a evitar produtos tóxicos para o ambiente, produtos não passí-

veis de reciclagem, e também evitar o desperdício de produtos emba-

lados, ao otimizar o uso do material e ao reduzir as viagens de trans-

porte através do design apropriado.  
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Parte 3 
ESTUDOS DE CASO 
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Este capítulo destina-se à análise do estado da arte e de estudos de 

caso, que abordem as áreas do design de comunicação, produto, sis-

temas, marca e identidade e design territorial. Focou-se na seleção e 

análise dos conceitos de autores, para que se expanda o conheci-

mento sobre estratégias utilizadas por pessoas que trabalham na área. 

 

Neste conjunto de estudos de caso, e de acordo com os objetivos es-

tabelecidos, nomeiam-se também exemplos de projetos, onde é pos-

sível ver que existem infinitas possibilidades de comunicação, e ex-

pressão visual e respetiva interpretação. Privilegia-se o trabalho do 

designer enquanto mediador de comunicação, portanto, focou-se tam-

bém em casos de empreendedorismo, marketing e gestão de sistemas 

e serviços para melhor compreensão para a abordagem ao projeto e 

estudar a relação entre produto e consumidor. Por fim, é também ne-

cessário analisar alguns projetos da mesma natureza, relativos a pro-

duções de chá, e perceber como o design pode ser intermediário nes-

tes casos e estudar o processo. 
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1. Conceitos de autores 

 

A noção de identidade diverge de autor para autor e é volátil consoante 

a linha temporal. Segundo Stuart Hall (2006) a noção de sujeito é ori-

ginária do iluminismo. Não via como uma totalidade, mas sim “o centro 

essencial do eu era identidade de uma pessoa” em contraponto, apre-

senta a noção e sujeito sociológico, onde há a ideia de que um núcleo 

interior autónomo e autossuficiente não se sustenta pois o autossufi-

ciente constitui-se na interação com o outro, mediando os valores cul-

turais. Já Malffesoli (2002) tem a ideia de persona como flexibilização 

da noção totalitária da identidade. Castells (1999) argumenta que a 

identidade é o processo de construção de significado com base num 

atributo cultural em que “toda e qualquer identidade é construída”. 

Através da noção de projeto compreende-se a interpretação Flusseri-

ana. Flusser desenvolve a noção de projeto a partir da palavra Design. 

Segundo ele, “a palavra design funciona, indistintamente, como subs-

tantivo e como verbo. Como substantivo significa, entre outras coisas, 

intenção, plano, propósito, meta, conspiração, malévola, conjura, 

forma, estrutura fundamental, e todas essas significações, junto com 

muitas outras, está em relação com ardil, malícia. Como verbo – to 

design – significa, entre outras coisas, tramar algo, fingir, projetar, ras-

cunhar, conformar, proceder estrategicamente.” (Flusser, 1999, p.23). 

A partir desta noção de Flusser, entramos noutra noção dentro da área 

do design, a de estratégia. Evidenciando as diferentes disciplinas – 

design, arquitetura, urbanismo – é que se propõe esta visão de maneia 

transdisciplinar e evidencia-se então o design como projeto e estraté-

gia. Esta ação estratégica faz com que se pense o território de maneira 

articulada e integrada com diversos públicos e disciplinas. 

 

 

 

 

  

Esq. 2 - Noção de projeto pela 
interpretação Flusseriana, es-
quematizado. 
 
Esquema elaborado pela autora 
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2. Estudos de caso 

 

 

 2.1. O projeto TASA 

 

O projeto TASA tem como objetivo valorizar a cultura local e trazer 

inovação à atividade artesanal, afirmando-se como uma profissão do 

futuro. Utiliza no design como meio de enaltecer as artes tradicionais 

algarvias, mantendo a sua utilidade e matriz cultural. Resgata técnicas 

ancestrais ameaçadas de extinção pela produção massificada, defen-

dendo os valores da sustentabilidade. 

 

Neste modelo de projetos, o exercício do designer consiste em com-

preender a dinâmica da relação entre o mundo artesanal e regional 

com o mundo contemporâneo, uma vez que o conhecimento técnico 

do design e o manual nos artesãos, faz com que exista uma reinter-

pretação e uma nova perspetiva de valor sobre os produtos fazendo 

com que se gere a produção de novos artefactos artesanais, identitá-

rios de uma região e adequados para o público contemporâneo. 

 

Este estudo de caso é relevante no sentido do enquadramento de um 

produto regional para um mercado contemporâneo, aliando atores lo-

cais para um objetivo em comum como a valorização territorial pelo 

produto. 

 

 

 

 
 

  

Fig. 3 - Logótipo Projeto 
TASA, 2015 

Fig.4 - Cláudia Guerreiro e 
Vanessa Flórido, integrantes 
do Projeto TASA, 2018 

Fig. 5 - Tríade Set, pelo desig-
ner Miguel Amaral, para o 
projeto TASA, 2018 
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2.2. Projeto Limoncello 

 

No âmbito a valorização do território pelo produto, enquadra-se o caso 

do Limoncello. Este produto, em específico, veio dinamizar toda a ex-

periência do território, com a sua valorização, interligando a sua His-

tória com as suas características únicas e apreciadas por todo o globo.   

 

Na antiga Roma, fundiam o vinho com ervas, acreditando que assim a 

bebida tinha poderes médicos ou até mesmo sobrenaturais, criando 

assim as bebidas atualmente designadas de “digestivos”. Tomavam-

na após o jantar como uma maneira de ajudar sua digestão. Na Idade 

Média, os monges cultivavam ervas e criaram misturas que pensavam 

que poderiam evitar doenças - daí uma frase ainda aplicada a muitos 

rótulos digestivos, "anticolerici", significando que a bebida pode "pre-

venir a cólera". Por mais que muita gente duvide das "propriedades 

medicinais" do digestivo, muitos italianos e também visitantes, juram 

que são verdadeiros. 

 

O Limoncello é uma bebida licorosa cuja matéria prima é o limão, 

sendo a sua origem Sorrento e Costa Amalfitana em Itália. Este pro-

cesso de potencialização de um território através deste produto surgiu 

por meio de artesãos, comerciais, designers, até mesmo políticos. Os 

objetivos prendem-se na valorização do Limoncello através de Itália e 

vice-versa, ou seja aproveitando um recurso valioso – o limão - o pa-

trimónio gastronómico existente a nível local e global e protegendo 

este licor e esta oportunidade de excelência. O processo para conse-

guir esta mais valia, passou pela criação de padrões de produção que 

ajudaram no aumento da qualidade do produto final, pela recuperação 

das técnicas de cultivo e pelo estabelecimento de acordos entre em-

presas, formando assim uma nova cadeia de valor para o Limoncello. 

 

O papel do designer foi fundamental neste projeto, uma vez que pos-

sibilitou através das ferramentas do design, colocar o produto Limon-

cello e consequentemente o seu território de origem, visível a nível 

local e global, criando-lhe uma identidade e reforçando-a, dando aos 

rótulos das garrafas um pedaço da história do Limoncello. Hoje, como 

resultado, o Limoncello é reconhecido a nível mundial, está ligado ao 

seu território de origem o que também valoriza a identidade de Itália, 

também passou a ser um gerador de turismo e um marcador de iden-

tidade local sendo que existe hoje a valorização do território pelo pro-

duto e do produto pelo território. 

  

Fig. 6 - Garrafa de licor itali-
ano Limoncello 
 
Fonte: www.amalfilemon.com/ 
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2.3. Projeto Gorreana 

 

As Plantações de Chá Gorreana, adiante designada por Gorreana – é 

uma empresa privada, com fins lucrativos. Localizada na ilha de São 

Miguel, no arquipélago dos Açores, a Gorreana é a mais antiga, e atu-

almente única, plantação de chá da Europa. Reconhecida internacio-

nalmente como produtora de chá de primeira classe, a Gorreana é, 

desde 1883, um negócio de família que começou quando Ermelinda 

Gago da Câmara e o seu filho José Honorato chancela Gorreana. 

 

Plantado a centenas de quilómetros afastado da poluição industrial na 

propriedade Gorreana sem o uso de quaisquer herbicidas, pesticidas, 

fungicidas, corantes ou conservantes e colhido entre Abril e Setembro, 

o chá (preto e verde) da Gorreana é, efetivamente, um produto cem 

por cento orgânico, uma vez que devido ao fato das pragas normais 

da planta do chá (camélia sinensis) não sobreviverem no clima da ilha, 

a Gorreana não sente necessidade de utilizar quaisquer químicos nas 

suas plantações. O resultado é todo um legado de 130 anos de cultivo 

e comercialização de chás de primeira qualidade, escolhidos à mão e 

isentos de químicos que merecem o reconhecimento internacional que 

os chás Gorreana têm, sendo os mais apreciados na Europa desde a 

altura em que a arte de cultivar chá foi introduzida nos Açores por dois 

especialistas chineses em 1874.  

 

Visitada anualmente por milhares de pessoas, a Gorreana enquanto 

plantação, fábrica e museu, é o local idílico para degustar uma chá-

vena de chá ao mesmo tempo que se pode apreciar as máquinas Mar-

shall originais datadas de 1840 ainda em funcionamento na fábrica. 

 

A boa qualidade das plantações deve-se essencialmente ao clima, ao 

PH do solo argiloso, ácido e rico em minerais, à brisa marítima, e aos 

métodos de cultivo artesanais. Atualmente as plantações da Gorreana 

cobrem uma área de 32 hectares de onde se produzem cerca de 33 

toneladas de chá por ano nas variedades de preto e verde. Uma pe-

quena parte da produção é destinada ao Mercado Portugal Continental, 

Alemanha, EUA, Canadá, Áustria, França, Itália, Brasil, Angola, Japão, 

entre muitos outros países que valorizam acima de tudo a qualidade e 

singularidade dos chás Gorreana.  

 

Esta é uma empresa familiar que utiliza o mesmo método ortodoxo 

utilizado pela primeira das cinco gerações afetas ao negócio. O chá é 

de grande qualidade pois não utiliza quaisquer químicos nas planta-

ções. Na fábrica e nas plantações todo o processo é feito essencial-

mente à mão e as máquinas utilizadas são centenárias, datadas de 

1840. 
  

Fig. 7 - Logótipo Gorreana 

Fig.8 - Fábrica Gorreana,  
antigamente 

Fig. 9 - Maquinaria da fá-
brica Gorreana, antiga-
mente 

Fig.10 - Fábrica Gorreana 
atualmente 

Fig. 11– Plantações Gorreana 
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A colheita das folhas acontece quando a maioria dos ramos têm três 

folhas. Para além de cada uma das folhas ter uma idade diferente, 

estas também têm composições químicas diferentes. Cada tipo de fo-

lha dará ao chá que produzirá um sabor e aroma diferentes. Os dife-

rentes processos de produção determinarão por sua vez os três tipos 

de chá produzidos na Gorrena: preto, verde e Oolong. Para produzir 

chá preto as folhas são deixadas a murchar e enroladas causando o 

esmagamento parcial da folha. Mais tarde são expostas ao ar para dar 

continuidade ao processo lento e natural de oxidação, fermentação e 

secagem. Para produzir o chá verde as folhas são esterilizadas com 

vapor sendo depois enroladas e secas através do método Hysson por 

forma a produzir um chá encorpado rico em taninos e de cor esverde-

ado.   

 

Este estudo de caso foi selecionado devido à relação com o produto 

que é trabalhado. Um levantamento feito para conhecimento de proje-

tos que trabalhem com a mesma matéria prima – plantas, ervas medi-

cinais, ou endémicas com finalidade de infusão – para melhor compre-

ensão como funcionam, como se processam, desde a plantação até à 

venda, todo o processo é fundamental para o estudo. 

 

 

  

Fig. 12 - Cultivo nas planta-
ções Gorreana 

Fig. 13- Planta Camélia Si-
nensis 

Fig. 14 - Chá Gorreana, 
exemplares de embalagem 
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2.4. Projeto Chá Camélia 

 

O Chá Camélia é um projeto de dois grandes apreciadores de chá – 

Dirk Niepoort e Nina Gruntkowski – que se aventuraram nesta experi-

ência. Convencidos pela ideia de que o mundo do chá é igualmente 

interessante e complexo à experiência que tinham anteriormente na 

produção vinícola, começaram com o projeto em que faziam produzir 

chá.  

 

Segundo o estudo exigido para a elaboração deste projeto, puderam 

ver que a cultura de chá é exigente, são necessários no mínimo cinco 

anos até à primeira colheita e a produção envolve vários processos – 

provavelmente a razão principal, pela qual mais ninguém tentou plan-

tar, e produzir, chá em Portugal Continental. Com o objetivo de produ-

zir chá de alta qualidade, e tendo consciência da complexidade da pro-

dução, procuraram produtores de chá verde no Japão. Em 2012 o ca-

sal produtor, com mais de 40 anos de experiência, Morimoto abraçou 

o projeto Camélia, ajudando-os com os seus conhecimentos no cultivo 

e na produção de chá. 

 

Trabalham segundo princípios biológicos e com um espírito biodinâ-

mico, criando assim um ciclo sustentável em que tudo o que e utilizado 

é proveniente do meio envolvente. Não são utilizados pesticidas nem 

herbicidas, criam o próprio composto de fertilização das plantas, ten-

tando, ao trabalhar com material natura, criar um ambiente saudável 

para os colaboradores e para as plantas. Estes princípios ecológicos 

refletem-se também ao nível das embalagens do chá, utilizam uma 

embalagem simples, prática e com baixo impacto ambiental. Os chás 

são embalados em vácuo, o que permite acondicionar um maior nú-

mero de embalagens no transporte, e sempre que possível, reutilizam 

todo o material das embalagens e acondicionamento interno das en-

comendas.  

 

Este projeto abrange a produção de chá, trabalham segundo uma ati-

tude ecológica, realizam visitas guiadas, workshops para quem tiver 

interesse em aprofundar os conhecimentos nesta área e o mesmo. 

Têm ainda um blog onde falam sobre assuntos relevantes da temática, 

partilham receitas e ainda realizam parcerias improváveis com outros 

projetos, de onde saem resultados muito interessantes. Por todos es-

tas referências mencionadas, este caso de estudo foi muito importante, 

e uma grande inspiração para o projeto Madeira Infusions, tanto pelo 

processo de produção, tratamento e investigação sobre as plantas e 

processo de colheita, como pela parte de comercialização e também 

pelos princípios ecológicos utilizados, entre outros processos, nas em-

balagens. 

 

Fig. 15 – Logótipo 
Chá Camélia 

Fig. 16 - Plantação de Chá 
Camélia, Vila do Conde 

Fig, 17- Embalagem shin-
cha zairai, Chá Camélia 

Fig. 18 - Nina Gruntkowski e 
designer Maho Iwanaga, pa-
receria com Taska Kome, 
Lisboa 
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Capítulo I – Fundamentação teórica 

 

 

1. Estudo do território 

 

Projetar o futuro implica, necessariamente, um bom conhecimento do 

passado. A comunidade Madeirense tem um passado marcado por in-

certezas, mas simultaneamente, rico em aspetos culturais.  

 

Este estudo territorial não pretende ser a história abrangente das ilhas 

da Madeira e do Porto Santo, mas contribuir, com uma recolha exaus-

tiva de dados, para o conhecimento de alguns aspetos sociais e cultu-

rais da ilha e da sua população, para que, com este conhecimento 

mais aprofundado, se consiga abordar melhor a temática e por em 

prática as vertentes do projeto da melhor forma. 

 

 

1.1. Arquipélago da Madeira 

 

O arquipélago da Madeira, situado no oceano Atlântico, é formado por 

um total de sete ilhas e dois ilhéus, das quais duas são principais – 

Madeira e Porto Santo - as únicas habitadas, e duas secundárias, as 

Selvagens - Grande e Pequena. Política e administrativamente, o ar-

quipélago constitui atualmente a Região Autónoma da Madeira. 

 

O arquipélago da Madeira situa-se a 978 km a sudoeste de Lisboa e a 

cerca de 700 quilómetros da costa africana, quase à mesma latitude 

de Casablanca, relativamente perto do estreito de Gibraltar. Apesar de 

ser considerado normalmente um território europeu, geograficamente 

o arquipélago situa-se já na plataforma continental de África. O seu vi-

zinho marítimo mais próximo é o arquipélago espanhol das Canárias. 

Considera-se portanto um ponto quente, daí a sua natureza vulcânica 

e a direção NE que o arquipélago desenha. Não existem grandes va-

riações térmicas durante todo o ano, mantendo-se o clima ameno com 

temperaturas médias a rondar os 22°C de máxima e os 16°C de mí-

nima. A temperatura da água do mar, devido à influência da corrente 

quente do Golfo, mantém-se nos 22°C no Verão, arrefecendo gradu-

almente até atingir os 17°C no fim do Inverno. 

 

As ilhas habitadas – Madeira e Porto Santo – têm como principais 

acessos, a via aérea, o Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal e o 

aeroporto do Porto Santo. Por via marítima, o Funchal possui um porto 

que recebe vários navios, principalmente cruzeiros, um destes navios 

faz a travessia entre estas duas ilhas com finalidade a do transporte 

de passageiros e mercadorias. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casablanca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estreito_de_Gibraltar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_quente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_do_Porto_Santo
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Três das restantes ilhas são habitadas por vigilantes da natureza, bió-

logos e polícia marítima que protegem as reservas naturais. 

 

 

1.2. As ilhas selvagens  

 

O seu nome vem do latim: desero, is, rui, deserere. O que significa, 

afastar de, arrancar, e não do termo latim desertum, que significa de-

serto, solidão, pois todas as ilhas do Arquipélago eram desertas de 

seres humanos, quando foram descobertas. A verificar esta doutrina, 

verifica-se hoje que a profundidade do mar entre a ponta de são Lou-

renço (ponta mais a leste da ilha da Madeira) e do ilhéu do chão (o 

ponto mais a norte das ilhas desertas) é bastante baixa, o que dá a 

entender que realmente em tempos remotos as ilhas desertas faziam 

parte da ilha da madeira e dela foram arrancadas por fratura da crosta 

terrestre.  

 

 

1.3. A ilha da Madeira 

 

A ilha da Madeira foi descoberta pelos navegadores portugueses Tris-

tão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco em 

1419, que apelidaram a ilha de ‘Madeira’ devido à abundância desta 

matéria-prima. Tendo sido notadas as potencialidades das ilhas, bem 

como a importância estratégica destas, iniciou-se, por volta de 1425, 

a colonização destas ilhas.   

 

No início do seu povoamento foram introduzidas algumas culturas 

agrícolas como a cana-de-açúcar, que rapidamente conferiu à metró-

pole funchalense uma franca prosperidade económica. Este facto le-

vou a que na segunda metade do século XV, a cidade do Funchal te-

nha-se tornado num porto de escala obrigatório para as rotas comer-

ciais europeias.   

 

Os séculos XVII e XVIII ficaram marcados pelo aparecimento de uma 

nova cultura que impulsionaria novamente a economia da Madeira: o  

vinho. 

  

Ao longo dos séculos XIX e XX, a Madeira floresceu para o sector tu-

rístico, tornando-se rapidamente numa referência obrigatória para a 

aristocracia europeia que aqui fixou residência temporária, atraída pe-

las qualidades terapêuticas naturais da ilha. Em 1976, a Madeira pas-

sou a ser uma Região Autónoma da República Portuguesa, ganhando 

assim poder legislativo. 

 
  

Fig. 19 – Ilha da Madeira  
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 20 – Ilha da Madeira II 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 21 – Ilha da Madeira III 
 
Fotografia realizada pela autora 
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"Passamos a grande Ilha da Madeira, 

Que do muito arvoredo assim se chama; 

Das que nós povoamos a primeira, 

Mais célebre por nome do que por fama. 

Mas nem por ser do mundo a derradeira, 

Se lhe avantajam quantas vénus ama; 

Antes, sendo esta sua, se esquecera, 

De Cypro, Guido, Paphos e Cythera." 

("Os Lusiadas", Luis de Camões) 

 

O Funchal é a cidade madeirense que coincide com o seu conselho, 

considerada a “capital” da ilha da Madeira. Segundo os antigos cronis-

tas, a designação de Funchal deve-se aos primeiros povoadores que, 

ao desembarcar neste lugar, depararam com a grande abundância 

de funcho - uma das plantas integradoras do projeto “Madeira Infu-

sions” - que abundantemente vegetava no vale, na área do primitivo 

burgo. “(…) Funchal, a que o capitam deo este nome, por se fundar 

em hum valle fermoso singular arvoredo, cheyo de funcho até o mar.” 

(“Saudades da Terra”, Gaspar Frutuoso. - Respeitando a grafia original 

do autor). 

 

 

1.4. A ilha do Porto Santo  

 

O porto santo é uma pequena ilha com apenas 4217 hectares e 5,483 

habitantes (segundo a recolha mais recente do instituto nacional de 

estatística, em 2011). Uma área muito pequena se a compararmos 

com os 73675 hectares da vizinha Madeira.  

 

Esta tem uma constituição geomorfológica completamente oposta à 

da ilha da Madeira. Muito plana e com 9km de praia de areia fina e 

dourada na costa sul, com propriedades medicinais cientificamente 

comprovadas pelos técnicos de saúde da Alemanha Federal, entre 

1962 e 1967, que descobriram que devido à constituição da areia, é a 

terceira terra, existindo uma no Brasil e outra no Japão, que tem pro-

priedades curativas no sistema ósseo e venoso.  

 

Esta pequena ilha, historicamente, sempre sofreu, quer saques de pi-

ratas, ou pelo desmatamento de produção pela reprodução excessiva 

de coelhos, mas também sempre se reergueu. Como por exemplo em 

1794, com o início da extração da pedra calcária, que era considerada 

uma riqueza mineira, que foi capaz de tirar a ilha da miséria. Desde 

sempre o povo fez partido da matéria prima natural para o seu benefí-

cio, encontrando soluções práticas, como forma de ultrapassar as difi-

culdades inerentes ao quotidiano ilhéu.  

Fig. 22 – Ilha do Porto Santo 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 23 – Ilha do Porto Santo II 
 
Fotografia realizada pela autora 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funcho
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Nos dias de hoje, o Porto Santo caminha a passos largos, para uma 

maior aproximação real aos padrões da qualidade de vida que, na ge-

neralidade, é exigida pelo povo.   

 

 

1.5. Turismo, bem-estar e terapia  

 

O turismo de outros tempos era, muitas vezes, de carácter terapêutico. 

Nos finais do século XIX, criaram-se termas em vários lugares da ca-

pital e também nos Açores. A Madeira era em si uma estância para a 

cura de doenças pulmonares, pela sua rica fauna e flora, e por ela 

passaram personalidades das mais importantes a nível mundial.  

 

Em Machico, pretendeu-se criar uma estância termal com alguns quar-

tos para pacientes. Contudo, o caudal que desabrochava da fonte de 

S. Roque era insignificante. As atenções viraram-se depois para o 

Porto Santo, onde se afirmava que a água da Fontinha tinha funções 

milagrosas. Com o arrendamento da exploração da fonte, a câmara 

começou a ver as receitas a aumentar consideravelmente, principal-

mente com a utilização dos turistas.  

 

Esta ideia da exploração das matérias primas da região, é um conceito 

desde há muitos anos existente. Diferenciando os motivos claramente 

dispersos entre os anos que se passaram, mas tendo a mesma essên-

cia. Atualmente, os projetos de valorização territorial, andam muito a 

volta desta temática, como é também o caso deste projeto. Conseguir 

pegar num produto da terra e exponenciá-lo de maneira significativa, 

para além de ser uma maneira de seguir a tradição histórica local, gera 

imensos benefícios a nível social, económico e cultural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 – Ilha do Porto Santo III 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 25 – Ilha do Porto Santo IV 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 26 – Ilha do Porto Santo V 
 
Fotografia realizada pela autora 
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2. Plantas medicinais 
 
Existem no mundo variadas plantas com propriedades medicinais. O 

estudo dessas plantas tem por nome fitoterapia, que consiste na utili-

zação das plantas para fins medicinais. 

 

Antigamente, a medicina natural era a mais utilizada, tanto por razões 

económicas ou apenas pelas crenças de cada um. Na Madeira, em 

específico, 80% da população utilizava plantas, cereais ou outros pro-

dutos naturais para a substituição de medicamentos. Nos tempos mo-

dernos as coisas mudaram. Praticamente ninguém tem tempo, acre-

dita, ou quer se dar ao trabalho de experimentar este tipo de alternati-

vas, é considerado mais fácil ir a uma farmácia e comprar um medica-

mento específico para determinado sintoma e tomar. Apesar da medi-

cina, felizmente, estar muito avançada, é necessário não deixar de 

parte as medicinas alternativas, nem que seja apenas por uma ques-

tão de não esquecer o passado e as tradições. 

 

Paralelamente, tem-se vindo a notar um aumento de consumo de be-

bidas como infusões e tisanas, na procura de um estilo de vida mais 

saudável. Ainda assim, existe pouca cultura de consumo e a maior 

parte das pessoas refere-se ao “chá”, de forma generalista, para todas 

as infusões e tisanas, porém, “chá” é o nome de uma planta (Camellia 

sinensis - uma pequena árvore da família das teáceas) que em infusão 

e nas suas inúmeras variedades, se popularizou pelo mundo inteiro, 

sendo uma das bebidas mais consumidas pela humanidade, na atua-

lidade. Quando se consome uma infusão feita com qualquer outra 

planta, deve-se referir esta como infusão. 

 
 

 

Fig. 27 Fitoterapia – 
Imagem ilustrativa 
 
Fonte:http://acientis-
taagricola.pt/fitotera-
pia/ 

http://acientistaagricola.pt/fitoterapia/
http://acientistaagricola.pt/fitoterapia/
http://acientistaagricola.pt/fitoterapia/
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3. História do chá 

 

Aparentemente, o chá foi descoberto na China em 2737 a.C. Conta a 

história que o Imperador chinês Shen-Nong, que tinha o hábito de be-

ber água fervida, pois acreditava que era melhor para a saúde e um 

dia, acidentalmente, umas folhas da planta Camellia sinensis caíram 

na água a ferver tornando-a aromática e de sabor agradável. Era o 

princípio da história e da paixão pelo chá. O mundo ocidental só viria 

a provar esta bebida no século XVI. As expedições portuguesas, no 

extremo oriente, proporcionaram aos missionários, o contacto com o 

chá, sendo provável terem sido estes os primeiros a deliciarem-se e a 

trazer chá para a Europa. Foram, no entanto, os Ingleses e os Holan-

deses os responsáveis no século XVIII pela comercialização em 

grande escala na Europa tendo chegado mais tarde à América. Hoje, 

esta bebida é apreciada em todo o mundo. 

 

A China é tida como o país de origem do chá. Hoje, porém, outros 

países se destacam como produtores de chá de qualidade, possuindo, 

cada um, as suas características específicas. 

 

O chá na Inglaterra é bebido com leite, exceto os chás verdes, às cinco 

da tarde. Importado da china e com adaptações, o masala chai (mis-

tura de leite chá e especiarias) é um dos pontos altos da sociedade 

Indiana. Tradicionalmente utilizavam a sua aplicação na cura de do-

enças. O chá tornou-se a bebida mais consumida e cultivada no Japão. 

O costume de beber chá, iniciou-se de forma medicinal, e por razão 

de luxo, uma vez que era importada da China. O chá é símbolo de 

cortesia e hospitalidade entre os japoneses. 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 28- Mapa 
mundo – História 
do chá 
 
Ilustração realizada 
pela autora 
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Capítulo II – Fundamentação prática 

 

 

1. Levantamentos e pesquisa de campo 

 
Começou-se por perceber como é que este tipo de plantas, eram abor-
dadas no território. Fez-se o levantamento dos vários tipos de comer-
cialização das plantas e o registo do valor monetário destas ao peso 
ou consoante elas eram vendidas em determinados sítios – quer em 
pequenas ou grandes superfícies – tendo assim uma noção de mer-
cado, dos vários tipos de suporte de embalo e modos de venda e tam-
bém de enquadramento económico. 
 
 

 

 
 

Valores de venda das plantas na Região 

(valores aproximados a partir da recolha realizada) 

 

 
 
 
*Não existem indícios de comércio de 
Salvageira na região, pois apenas é 
encontrada no Porto Santo e apenas é 
consumida pelas pessoas que a culti-
vam ou colhem. 

 

Planta Por 100g 

Marcela 6,25 

Carqueja 2,80 

Funcho 3,50 

Salvageira - * 

Fig.29 - Venda de Mar-
cela em sacos de plás-
tico por molho – Venda 
em minimercado 
 
Fotografia realizada  
pela autora 

 

Fig. 33 - Venda variada 
de plantas moídas para 
infusão em sacos de 
papel e plástico – 
Venda em mercado tra-
dicional 
 
Fotografia realizada 
pela autora 

 

Fig 32 - Venda variada de plan-
tas moídas para infusão em sa-
cos de papel – Venda em mer-

cado tradicional 
 

Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 30- Venda de 
Carqueja em saco de 
plástico – Venda em 
grande superfície  
 
Fotografia realizada 
pela autora 

 

Fig 31 - Venda de Carqueja em saco de 
plástico e em saco de papel com referên-
cia de imagem às Casinhas de Santana – 
Venda em mercado tradicional 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Tabela 1 – Valores de venda das plantas  
 
Tabela realizada pela autora 
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Seguidamente, analisou-se os produtos regionais vendidos nas pe-

quenas e grandes superfícies. Quando falamos de um território de ca-

rácter expiratório em termos turísticos temos de ter em conta que mui-

tos dos produtos chamam a atenção do comprador pela sua relação 

com a identidade territorial. Neste levantamento podemos observar 

que os produtos, na sua maioria se destacam pela identidade gráfica 

madeirense, quer seja pelo nome “madeira” em si, quer seja por ele-

mentos a ela associados. Neste projeto pretende-se sim chamar a 

atenção do cliente pelo grafismo identitário madeirense mas também 

fazer um redesenho dessa identidade ao mesmo tempo, não sendo 

“mais do mesmo” e fazendo com que o consumidor fique na mesma 

com o produto pela ideia de lembrança ou de oferta, mas sem ser só 

mais um dos tantos muitos que existem no mercado que é, de facto, 

muito competitivo neste aspeto. 

 

  

Fig. 34 - Venda de Poncha Ma-
deirense.  Embalagem com ilus-
trações alusivas à poncha – 
Venda em supermercado 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 35 - Venda de Poncha Madei-
rense. Embalagem com ilustrações 
alusivas a elementos madeirenses 
– Venda em supermercado 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 36 - Venda de Vinho Ma-
deira. Embalagem com logótipo 
com nome “Madeira” em desta-
que – Venda em supermercado 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 37 - Venda broas 
tradicionais. Embalagem 
com fotografia das Casi-
nhas de Santana 
(frente) – Venda em su-
permercado 
 
Fotografia realizada 
pela autora 

 

Fig. 38 - Venda broas 
tradicionais. Embalagem 
com fotografia das Casi-
nhas de Santana (verso) 
– Venda em supermer-
cado 
 
Fotografia realizada pela 
autora 

 

Fig.40 - Venda de bolo de mel. Emba-
lagem “Madeira” em destaque) e com 
conceito de lembrança – Venda em 
supermercado 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig.39 - Venda de licor 
tradicional. Embalagem 
com mapeamento terri-
torial – Venda em su-
permercado 
 
Fotografia realizada 
pela autora 

 



Fig.41 - Vendedor de rua de marcela 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig.42 - Vendedor de rua de marcela II 
 
Fotografia realizada pela autora 
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Capítulo III – Introdução ao projeto 

 

 

1. MADEIRA INFUSIONS 

 

 

Este é um projeto ambicioso, que tem como objetivo a valorização ter-

ritorial pela intervenção do design através do desenvolvimento da 

identidade de um produto, em específico, de plantas endémicas que 

são pouco exploradas do território.  

 

O território escolhido para a elaboração do projeto foi o Arquipélago 

da Madeira, pois, para além do interesse pessoal, esta é uma região 

extremamente rica em muitos aspetos sobretudo os aspetos tradicio-

nais, pela sua riqueza natural, e restante potência natural.  As tradi-

ções gastronómicas são sem dúvida as que mais se exalam, pela sua 

variedade, originalidade e qualidade. Os produtos naturais da região 

têm grande valor devido às suas excelentes condições climatéricas e 

ambientais, como é o caso da vasta plantação endémica presente em 

todo o território. Estas plantas, passíveis de fazer infusões, têm propri-

edades medicinais de forte caráter, pois era com elas que as gentes 

das terras, antigamente, “curavam” as suas maleitas. Estas plantas 

estão diretamente ligadas ao património e à cultura Madeirense. Como 

é o caso da marcela, que é por tradição colhida por gentes da terra no 

seu habitat natural e posteriormente vendidas aos molhos por essas 

mesmas pessoas que andaram a colher, pelas ruas do funchal. Pas-

sou a ser uma característica e tradição do Funchal ter os vendedores 

de marcela nas ruas. Apesar de terem um grande potencial, estas 

plantas não têm o destaque que mereciam ter, são pouco valorizadas 

na região, pois poucos são aqueles que ainda as compram e os turis-

tas – estrangeiros ou de Portugal Continental – pouco ou nada conhe-

cem sobre elas. 

 

A intervenção pelo design, através da criação de uma marca territorial 

“Madeira Infusions”, tem como ambição a promoção de produtos e ser-

viços potencializadores da cultura do território Madeirense.  

 

A partir de toda a investigação e pesquisa territorial e de campo, foram 

escolhidas quatro plantas – Marcela, Funcho, Salvageira e Carqueja - 

para o projeto. Estas foram consideradas as mais conhecidas e com 

mais benefícios, como por exemplo, alívio de dores, drenar e desinto-

xicar o organismo. Esta é uma linha de infusões com benefícios medi-

cinais, para além de serem plantas locais de fácil adquisição e baixo 

custo, esta é também uma gama considerada muito versátil, pois, é 
  

Fig.43 - Pormenor da marcela ven-
dida pelo vendedor de rua  
 
Fotografia realizada pela autora 
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possível, com apenas estas quatro plantas, é possível personalizar a 

infusão, misturando-as consoante o gosto e a necessidade de cada 

pessoa, podendo o consumidor criar a sua própria bebida, transfor-

mando-se assim num ritual mais íntimo e pessoal.  

 

O packaging é formado por uma união de quatro reservatórios em for-

mato triangular, onde, dentro de cada uma estará respetivamente cada 

uma das plantas, preparadas para a infusão, reservadas em saquetas 

individuais, feitas artesanalmente com filtro orgânico, de modo a con-

servar e manter as suas propriedades durante mais tempo. Os reser-

vatórios servem também como embalagens individuais, conseguindo 

jogar com o mesmo grafismo para que casem bem tanto individuais 

como em pack.   

 

As plantas são colhidas por gente da terra e de muito fácil cultivo, são 

secas pelo processo natural e seguidamente postas nas saquetas 

para seguirem para o consumidor. Este processo é feito de maneira 

mais orgânica possível para providenciar ao consumidor uma experi-

ência sensorial de alta qualidade. As infusões sendo produzidas de 

forma biológica, faz com que tenham sabor autêntico e ao mesmo 

tempo respeitam os ciclos de vida naturais, minimizando assim o im-

pacto humano sobre o ambiente e assegurando assim uma produção 

mais natural.  

 

Em termos gráficos, a imagem da embalagem faz referência ao terri-

tório, com as riscas dos trajes tradicionais do folclore Madeirense e a 

sua estrutura triangular, uma referência às casinhas de Santana, tam-

bém muito conceituadas nesta região. Este projeto tem como nome 

“Madeira Infusions”, traduzindo-se como “Infusões da Madeira”, refe-

rindo o total arquipélago Madeirense. 

 

Sendo a sustentabilidade ambiental uma das principais preocupações 

deste projeto, a maioria dos produtos dependem das colheitas de ma-

térias primas de forma sustentável, cem por cento natural. Este é um 

projeto que procura também a educação na evolução sociocultural e 

desenvolvimento do meio rural, de estímulo à economia local e com-

bate à desertificação. Incita à defesa da natureza, das tradições e da 

cultura do território e da sua matéria-prima.  

 

 

 

 

 

 
  

Fig.44 - Comerciante tradicional no 
mercado dos lavradores. –Porme-
nor traje. Fotografia tirada com a 
autorização da pessoa fotografada. 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig.45 - Produtor local na recolha 
de plantas. Fotografia tirada com a 
autorização da pessoa fotografada. 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig.46 - Pormenor recolha de plan-
tas. Fotografia tirada com a autori-
zação da pessoa fotografada. 
 
Fotografia realizada pela autora 
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1.1. O Território e a sua identidade  

 

 
A Região Autónoma da Madeira é um território com uma grande iden-

tidade, tanto cultural, social, gastronómica e natural. 

 

No aspeto natural, esta é rica na sua fauna e flora. A floresta Lauris-

silva, é o grande ex-líbris da ilha da Madeira em relação aos valores 

naturais. A floresta Laurissilva, é uma formação, de caraterísticas hi-

grófilas, endémica da macaronésia, bem desenvolvida com áreas de 

conservação clímax, único Património Mundial Natural da UNESCO 

em Portugal, e onde estão presentes todos os estratos caraterísticos 

deste tipo de comunidade.  O coberto vegetal desta área, carateriza-

se pela presença de várias plantas endémicas da Madeira. Todas es-

sas plantas encontram-se perfeitamente adaptadas ao clima desta 

área, onde pontificam as grandes amplitudes térmicas e os ventos in-

tensos. Para além de contribuírem para a fixação do solo, combatendo 

a erosão, desempenham um papel muito importante na captação de 

água através da pluviosidade oculta. Aqui, encontram-se exemplares 

das plantas abordadas no projeto. 

 

   

Fig.47 – Mapeamento do terri-
tório – Maior incidência de cada 
planta nas zonas do território.  
 
Ilustração realizada pela autora 

Fig. 48 – Laurissilva 
 
Fotografia realizada pela autora 
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Para além da riqueza natural, a região possui também muita riqueza a 

nível gastronómico reconhecido a nível mundial. Como é o exemplo 

da poncha, do bolo de mel, produzido com mel de cana, também ele 

um produto regional, bolo do caco, original do Porto Santo, rebuçados 

de funcho um exemplo de produto realizado com a matéria prima da 

região e trabalhada no projeto, no caso o funcho e também as frutas 

típicas da ilha, muito procuradas no tradicional Mercado dos Lavrado-

res, um ponto de referência no Funchal, visitado diariamente por mi-

lhares de pessoas, turistas e residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 49 – Bebidas Regionais  
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 51 – Mercado dos Lavradores  
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 52 – Poncha Regional  
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 50 – Exposição tradicional de produ-
tos no Mercado dos Lavradores 
 
Fotografia realizada pela autora 



55 | Valorização da Identidade do Território pelo produto. Projeto “Madeira Infusions” 

 

 

 

 

 

Tanto quanto a sua riqueza natural e gastronómica, a madeira tem 

uma imensa identidade sociocultural, neste aspeto, temos vários valo-

res identitários tais como: 

 

O bordado madeira, uma arte ancestral proveniente do século XV, uti-

lizada para decoração das roupas do lar e do vestuário, por influência 

dos trabalhos conventuais; O artesanato em vimes, uma indústria que 

teve origem em 1850, com maior produção na região da camacha; 

 

 

 

 

Falamos também das casas tradicionais de santana, casas de cons-

trução primitiva, feitas em madeira e colmo, que antigamente se en-

contravam por toda a ilha. Estas casas têm um formato triangular e 

compostas, tradicionalmente, por um sótão, onde se guardavam pro-

dutos agrícolas e por um piso térreo, geralmente a área habitável. Atu-

almente estas casas são utilizadas como casas museu para visitas tu-

rísticas. Esta é uma das referências para o projeto. 

 

 

 
 

  

Fig. 53 – Bordadeira Madeirense 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 54 – Exemplo de artesanato em vimes 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 55 – Casa de Santana tradicional 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 56 – Casa de Santana expositiva  
 
Fotografia realizada pela autora 
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Outro exemplo bastante identitário da cultura madeirense são os trajes 

do folclore local. Estes trajes surgiram com o objetivo de representar 

a Madeira e as suas tradições, o traje artístico escolhido, foi aquele 

que se generalizou por todas as freguesias do Sul da Ilha nos séculos 

XVIII e inícios do século XIX. O traje feminino consistia na camisa de 

linho da terra; colete de cor vermelha abainhado a liga verde, atado à 

frente com um cordel amarelo, bordado à frente e atrás; saia listada 

na vertical com as cores vermelha, verde, amarelo, azul e branco com 

tecido de lã; capa curta de baeta vermelha, recortada em bicos e aba-

inhada a liga verde; carapuça azul-escuro, bota chã com bainha ver-

melha no cano. Já o traje do homem é composto por traje de seriguilha: 

Calça comprida de seriguilha; colete do mesmo tecido; camisa de linho 

da terra e barrete de lã de ovelha castanho.  

 

Todo este cenário envolvente e histórico-cultural, acabou por fazer 

destes trajes um valor associado ao território Madeirense, enfatizando 

as riscas das saias do traje feminino, pois era o componente mais gar-

rido e chamativo de todos os elementos. Atualmente as listras das 

saias do traje folclórico é uma imagem de marca associada ao território 

Madeirense. Este é um dos elementos de referência para o projeto.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 57 – Manequim ex-
pondo o traje tradicional fe-
minino 
 
Fotografia realizada pela 
autora 

Fig. 59 – Pormenor das listras da saia do traje feminino 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 58 – Traje tradicional feminino no contexto folclórico 
 
Fonte: www.vortexmag.net 
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Para além destes aspetos, muitos outros, fazem a região ser um 

grande destino turístico. Fato comprovado em novembro de 2019, 

onde esta foi considerada, pelo quinto ano consecutivo, o “Melhor Des-

tino Insular do Mundo”, pelo World Travel Awards, também conhecidos 

como “Óscares do Turismo”.  

Fig. 60 – Mapeamento do território – Maiores zonas turísticas  
 
Ilustração realizada pela autora 
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1.2. As plantas 
 

De maneira geral, as plantas endémicas, encontram-se em várias zo-

nas do território Madeirense, mais especialmente nas zonas monta-

nhosas e rochosas, nas bermas dos caminhos, ou em casas particu-

lares por serem de fácil plantação e manutenção.  

 

Para este trabalho foram, entre muitas, escolhidas apenas quatro plan-

tas. A marcela, carqueja, salvageira e o funcho, pois, foram conside-

radas as plantas com maiores benefícios e de mais facilidade de reco-

lha.  

 

Estas plantas são criadas de forma natural, isentas de pesticidas ou 

outros químicos. São colhidas na sua época natural de maturação, 

normalmente entre maio e julho, e secas através do processo natural, 

ou seja, a planta é exposta num local seco e à temperatura ambiente 

onde é deixada a secar ao longo do tempo. Também pode ser seca 

através do processo artificial, no caso, uma estufa ecológica, sendo 

posteriormente embaladas, mantendo as suas propriedades naturais. 

 

Estas plantas apresentam propriedades medicinais e podem ser utili-

zadas, maioritariamente, para infusões ou para condimentar alimentos. 

 

 

 
 
 

  

Fig. 62 - Marcela, Funchal  
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 61 - Carqueja selvagem, Santana 

  
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 64 - Funcho, Porto Santo 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 63 – Salvageira. Porto Santo  

 
Fotografia realizada pela autora 
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1.2.1. Ficha técnica  
 

 
 
 
 
 
 
Família   

Fabaceae  

  

Nome científico  

Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm.  

  

Origem  

Europa ocidental.  

  

Descrição  

Arbusto espinhoso com folhas adultas reduzidas a filódios que termi-

nam num espinho. Folhas das plantas jovens, trifoliadas sem estipu-

las. Flores solitárias ou em verticilos na axila dos filódios. Cálice divi-

dido em dois lábios, o superior com dois dentes e o inferior com três. 

Corola amarela e vagem deiscente, pouco maior que o cálice.  

  

Distribuição na Madeira  

Ao longo de caminhos e plantações florestais até aos 1300m.  

  

Usos Medicinais  

Infusão da flor ou raminhos novos com ou sem mistura com carqueja 

molar (Ulex minor Roth). Mastigação dos raminhos novos. 

 

 

Referência bibliográfica  

(Jardim & Sequeira, 2008; Press & Short, 1994)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 65 - Carqueja Selvagem no 
seu habitat natural 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 66 - Carqueja Selvagem 
com flor. 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 67- Pormenor da flor da car-
queja selvagem 
 
Fotografia realizada pela autora 

  

Carqueja  
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A carqueja é uma erva espontânea em terrenos baldios e pastos, 

sendo por muitas vezes considerada daninha. A carqueja é muito rús-

tica e de fácil cultivo. Pode ser plantada em vasos e jardineiras, assim 

como em canteiros adubados. Presta-se também a aromatização de 

licores e vinhos e à fabricação de vassouras rústicas. É famosa por 

seu sabor amargo, tem propriedade antitérmica e baixa o nível da gli-

cose no sangue, efeito este comprovado cientificamente. Seus bene-

fícios se dão, principalmente, pelos compostos fenólicos, saponinas, 

flavonas e flavóides.  

 

Benefícios: 

• Combate à gastrite; 

• Redução do colesterol; 

• Controle do diabetes; 

• Combate à amigdalite, 

• faringite, asma 

• e bronquite asmática; 

• Alívio de problemas gastrointestinais; 

• Combate à má circulação; 

• Combate ao reumatismo; 

• Eficaz nos regimes de emagrecimentos. 

 

Contraindicações: 

A carqueja não deve ser consumida por gestantes e mulheres em fase 

de amamentação. Pessoas que sofrem com pressão baixa ou hipogli-

cemia também não devem consumir chá desta erva. Não deve ser uti-

lizada em grandes doses, pois pode prejudicar a saúde. 

 

 

 

Ilustração da planta:  

Fig. 68 - Ilustração da carqueja 

 

Ilustração realizada pela autora 

 

Fig. 69 – Gráfico ilustrativo e informativo 

das características da carqueja  

 

Ilustração realizada pela autora 

 

Gráfico informativo: 
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Família  

Asteraceae  

  

Nome científico  

Achillea ageratum L.  

  

Origem  

Introduzida da região mediterrânica.  

  

Descrição  

Planta herbácea perene, até 90 cm, de caules eretos, ramificados na 

metade superior. Folhas subglabras, as basais pecioladas, ovadas e 

geralmente pinatifidas, as médias e superiores sésseis, elípticas a li-

near-lanceoladas e crenadoserradas. Capítulos agrupados num co-

rimbo denso, em maior número no caule principal (até 60), ramos la-

terais com 8 a 20 capítulos. Capítulos de 3-4,5 x 2,8-4mm, com o re-

ceptáculo cónico e flores amarelas.  

  

Distribuição na Madeira  

Cultivada em locais de média altitude e naturalizada em terrenos bal-

dios e pastos sobretudo no sudeste da ilha.  Esta planta é uma planta 

tradicional, vendida aos molhos nas ruas do Funchal. 
 

Usos  

Folhas pisadas e/ou cozidas, por vezes com uns pingos de azeite, co-

locadas diretamente ou num pano quente sobre as feridas ou infe-

ções. Infusão das flores ou folhas secas ou frescas. 

 

 

Referência bibliografica  

(Press & Short, 1994; Sampaio, 1990)  

 

 

 

 

 

  

Fig. 70 - Plantação de marcela  
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 71 - Plantação de marcela II 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 72 - Venda da marcela 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Marcela 
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A marcela é uma planta originária da América do Sul, que se desen-

volveu muito bem na região, principalmente na zona da Camacha. A 

Marcela aparece em campos cultivados, relvados, margens arenosas 

de rios e bermas de caminhos. É muito parecida com a Camomila vul-

gar. A Camomila tem um cheiro mais suave e a flor é um pouco dife-

rente. A infusão das suas flores e caules secos (ou “bagas”) tem um 

sabor amargo. É tradição venderem-se aos molhos pelas ruas do Fun-

chal. 

 

Benefícios: 

• Alívio do stress e ansiedade; 

• Clareia os fios de cabelo e combate a queda; 

• Ameniza cólicas intestinais; 

• Alivia dores de estômago e melhora a digestão; 

• Controla as contrações musculares bruscas; 

• Ajuda nas constipações. 

 

Contraindicações: 

A marcela não é indicada a grávidas nem a pessoas em tratamento de 

quimioterapia. 

 

 

 

 

Ilustração da planta:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 73 - Venda da marcela II 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 74 - Ilustração da marcela 

 

Ilustração realizada pela autora 

 

Fig. 75 – Gráfico ilustrativo e informativo 

das características da marcela  

 

Ilustração realizada pela autora 

 

Gráfico informativo: 
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Família   

Lamiaceae 

 

Nome científico  

Sideritis Candicans 

  

Origem  

Europa ocidental.  

  

Descrição  

A salvageira, conhecida popularmente também como erva-branca, 

apresenta-se como um arbusto perene, pequeno, de até 1 metro de 

altura, ramoso, densamente coberto por um tomento esbranquiçado a 

acinzentado. Apresentando folhas ovado-lanceoladas, cordiformes na 

base com até 12 centímetros de comprimento, levemente crenadas. 

As flores desta planta são pequenas, de corola amarelada, glabres-

cente ou um pouco pubescente na parte externa, dispostas em inflo-

rescências ramificadas, longas, até 30 centímetros de comprimento. 

  

Distribuição na Madeira  

Principalmente em zonas expostas das maiores altitudes, mas que 

também pode surgir em falésias junto ao litoral. 

  

Usos Medicinais  

Chá da flor ou dos raminhos novos 

 

 

Referência bibliográfica  

(Jardim & Sequeira, 2008; Press & Short, 1994)  

  

Fig. 76 - Plantação de Salvageira 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 77 - Salvageira vista de cima 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 78 - Salvageira vista de lado 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 79 - Pormenor da salvageira 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

 

Salvageira 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
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A salvageira é uma erva espontânea em terrenos baldios e pastos.  

Esta planta é a única que, somente é predominante, no seu habitat 

natural, na ilha do Porto Santo.  

 

 

Benefícios: 

•  Atua no sistema digestivo; 

•  Ajuda nas dores de estômago; 

•  Ajuda no desconforto intestinal; 

•  Ajuda na tosse e asma; 

•  Ajuda no controlo dos diabetes. 
 
 
 
 
 
Ilustração da planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

Fig.80 - Ilustração da salvageira  

 

Ilustração realizada pela autora 

 

Gráfico informativo: 

 

Fig. 81 – Gráfico ilustrativo e informativo 

das características da salvageira  

 

Ilustração realizada pela autora 
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Família  

Apiaceae  
 

Nome científico  

Foeniculum vulgare Mill.  
 

Origem  

Nativa.  
 

Descrição  

Herbácea bienal ou perene até 2,5 m, glauca e glabra com forte aroma 

a anis.  
 

Folhas 

3-4 pinatissetas, com segmentos lineares e pecíolo dilatado e invagi-

nante na base. Os caules tornam-se ocos com a idade. Umbelas ter-

minais e laterais de 4 a 30 raios. Flores muito pequenas de pétalas 

amareladas. Fruto de 4-10 mm oblongo ovóide e comprimido lateral-

mente.   
 

Distribuição na Madeira  

Cultivada junto às habitações e espontânea em zonas costeiras e lo-

cais soalheiros.  
 

Usos  

Chá bem concentrado colocando-o em infusão na aguardente de 

borra, para “frio” e dores menstruais. Chá, por vezes com mel de abe-

lha, para tosse, dormir, diabetes e mesmo para as crianças.  

Usado também para lavagens do corpo. Chá que “se vai bebendo pelo 

dia a qualquer hora”. Em infusão de aguardente e em mistura com pau 

de canela, marcela de botão, louro, alecrim, segurelha e mel de abelha 

para parar a hemorragia, após o parto.  

 

Referência bibliográfica  

(Press & Short, 1994)  

  

Fig. 82 - Plantação de Funcho 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 83 - Pormenor da folha do 
Funcho 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Fig. 84 - Pormenor da flor do 
Funcho 
 
Fotografia realizada pela autora 

 

Funcho 
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O funcho é uma planta medicinal que produz sementes conhecidas 

como Erva-doce e pequenas flores amarelas que surgem no verão. 

Para fins medicinais pode ser usado como remédio caseiro mas tam-

bém pode ser usada na culinária sendo um ótimo tempero para pratos 

de carne ou de peixe. Tem como propriedades medicinais o anetol, 

estragol e alcânfora, além de vitaminas e minerais que conferem sua 

ação anti-inflamatória, estimulante, antiespasmódica, carminativo, ver-

mífuga, digestiva, diurética e expetorante suave. 

 

 

Benefícios: 

• Alivia as cólicas menstruais e intestinais; 

• Diminui o apetite ajudando a emagrecer; 

• Combate a dor de estômago e transtornos digestivos; 

• Combate a bronquite e a gripe; 

• Alivia as náuseas; 

• Combate a dor de garganta e laringite; 

• Desintoxica o fígado e o baço; 

• Combate infeções urinárias. 

 
 

 

 

Ilustração da planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 85 - Ilustração do funcho 

 

Ilustração realizada pela autora 

 

Gráfico informativo: 

 

Fig. 86 – Gráfico ilustrativo e informativo 

das características do funcho 

 

Ilustração realizada pela autora 
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1.2.2. Preparação e consumo 

 

De forma a não destruir as suas propriedades benéficas, é fundamen-

tal saber como preparar e conservar. Neste sentido, as infusões de-

vem ser preparadas da seguinte forma: colocar a água (de preferência 

filtrada) a aquecer até começar a aparecer as primeiras bolhas de ar 

na água, sem deixar que a água chegue a ferver e aí, adicionar a infu-

são, depois desta repousar durante aproximadamente cinco minutos, 

é só beber. Normalmente, não se deve reaquecer a bebida, o aconse-

lhável é fazer a quantidade necessária a consumir. O produto deve ser 

conservado longe da luz e em local seco e fresco. Desta forma garante 

a preservação das suas substâncias benéficas. Ao contrário de muitos 

ideias, não é indicado adicionar leite ou açúcar, pois pode fazer com 

que os seus benefícios sejam comprometidos, em último caso, para 

adoçar a bebida é recomendado mel ou açúcar mascavado, pois são 

naturais. 

 

 

 

1.2.3. Benefícios 

 

As infusões, devidamente preparadas e conservadas, contêm antioxi-

dantes que evitam a degeneração de células responsáveis por mais 

de cinquenta doenças. O consumo regular desta bebida inibe a aglo-

meração de plaquetas no sangue, evitando assim os perigosos coá-

gulos causadores da maioria dos ataques cardíacos e acidentes vas-

culares cerebrais (AVC’s).  
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1.3. Esboços  
 
 

1.3.1. Evolução do logótipo 
 
 

Começou-se com a ideia de chamar ao projeto “Levada” pois, o nome 

mencionava uma das maiores atrações turísticas Madeirenses, as le-

vadas. Como é visível nas figuras 87 e 88, inicialmente foram feitos 

estudos com a tipografia juntamente com uma ilustração que reme-

tesse ao mundo das infusões, ou seja, ilustrações de folhas. 

 

Após algumas experiências, o desenho foi encaminhado para uma 

rota mais minimalista, onde se consegues ver já na figura 89, que ape-

nas se ilustram duas retas, que no princípio seriam referência à levada 

– que é a designação que se dá a um canal de irrigação ou aqueduto, 

ladeado por um percurso pedestre – em modo literal, e acrescentando 

como subtítulo o “Madeira Infusions”. 

 

Após várias mutações, o logótipo surge apenas como “Madeira Infu-

sions”, como podemos ver na figura 90, deixando cair o “Levada” e 

ficando apenas com uma linha a dividir o “Madeira” – que se destaca 

em tamanho maior – do “Infusions” – de tamanho menor – que fica 

como uma referência ao tema da marca. 

 
  

Fig. 87 – Esboço “Levada” 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 88 – Esboço “Levada” II 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 89 – Esboço “Levada” III 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 90 – Esboço “Madeira Infusions” 
 
Esboço realizado pela autora 
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1.3.2. Evolução das ilustrações das plantas   
 
 

Começou-se por desenvolver vetores, apartir das fotografias tiradas 
às proprias plantas, de seguida, foi adaptada uma linguagem mais 
ilustrativa, feita à mão e posteriormente adaptada essa linguagem para 
vetor.  
 
O exemplo da figura 91, foram as primeiras experiências em tentar 
captar a essencia das plantas através do desenho manual. Na figura 
92, já se nota uma evolução em termos conteúdo da prórpia planta, 
transmitindo a sua essência.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 91 – Esboço ilustração plantas  
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 92 – Esboço ilustração plantas II 
 

Esboço realizado pela autora 
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1.3.3. Evolução da embalagem 
 
A embalagem foi a parte do projeto que sofreu mais mutações. Foram 
feitos imensos estudos, maquetes e simulações, de maneira a estudar 
todas as possibilidades e fazer com que as suas características, como 
o formato, tamanho, peso, base de impressão, grafismo, entre outras 
fizessem sentido entre si, e para o projeto.  
 
Posto isso, existem imensos esboços das variadas ideias até à che-
gada do produto final, portanto, foram selecionados alguns para con-
seguir uma análise cronológica da evolução da embalagem. 
 
Desde o início que o intuito seria fazer uma coleção de infusões, e 
retratar, através das riscas do traje Madeirense, a identidade territorial. 
Partimos do princípio de fazer quatro embalagens individualizadas em 
que cada uma das embalagens teria uma cor associada à sua planta 
– como por exemplo, o funcho, teria a sua embalagem com riscas ver-
des – e juntando as quatro embalagens, juntar-se-iam as quatro cores 
(verde, azul, vermelho e amarelo). Para uma maior identidade da 
planta, esta traria a ilustração na parte frontal da embalagem, como é 
visível na figura 93. 
 
Posteriormente, surgiu a ideia de realizar um pack de oferta das quatro 
infusões para o cliente que quisesse adquirir não apenas uma, mas as 
quatro infusões, tanto para si, como para oferta a alguém como lem-
brança pela passagem no território. 
 
Nas figuras, 94 e 95, podemos ver as primeiras ideias de packs de 
oferta. 
 
 

 
 
 
 

  

Fig. 93 – Esboço embalagem  
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 94 – Esboço pack   
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 95 – Esboço pack II 
 
Esboço realizado pela autora 
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As figuas a baixo ilustram outras ideias que foram surgindo ao longo 
do percurso de evolução da embalagem e pack.  

Fig. 96 – Esboço de novas ideias  
 

Esboço realizado pela autora 

Fig. 97 – Esboço de novas ideias II  
 

Esboço realizado pela autora 



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 72 

 

 
 
 
 
Após algumas experiencias, chegou-se à ideia de fazer uma 
embalagem única, com as quatro embalagens imbutidas num sistema 
de fecho que as unisse de forma a que ficassem numa embalagem 
única, fazendo o pack de oferta. 
 
Nas figuras  abaixo, encontram-se os estudos e planificações do início 
desta idea. 
 

 
 
 
 

  

Fig. 99 – Esboço embalagem única II 
 

Esboço realizado pela autora 

Fig. 98 – Esboço embalagem única  
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 100 – Esboço embalagem única III 
 
Esboço realizado pela autora 
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Posto isto, chegou-se a uma ideia semelhante à anterior, porém, com 

alguns ajustes, como o formato final da embalagem, que antes seria 

quadrangular, foi ajustado para triangular, para fazer mais sentido por 

todo o conceito e contexto. Foram portanto também alterados os 

espaçamentos entre as embalagens para poder existir o encaixe e por 

consequência, o tamanho final da embalagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 101– Esboço ideia semi-final  
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 102 – Esboço ideia semi-final II 
 

Esboço realizado pela autora 



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 74 

 
 
 
 
 
Nas figuras abaixo é explicado o método de fecho da embalagem 
para esta ideia.  

Fig.103 – Esboço método de fecho 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 104 – Esboço método de fecho II 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 105 – Esboço método de fecho III 
 
Esboço realizado pela autora 
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Por fim, chegou-se à ideia final, onde se concluiu que seria mais 
prático e funcional se o cliente pudesse escolher que embalagens 
queria adquirir. Para solucionar esta ideia, as embalagens individuiais 
não poderiam estar coladas na base como se vê no exemplo da 
solução anterior. Para isso, foi criada uma embalagem exeterna, única 
e individual, com o mesmo formato, onde, na loja, o cliente compra o 
produto individualizado e se pretender fazer um pack de quatro 
emmbalagens individuais, tem a oportunidade de escolher que 
embalagens pretende para o efeito e estas são envoltas nesta solução 
exterior.  
 
Em termos gráficos, aumentou-se o espaço ocupado pelas riscas, 
fazendo uma borda lateral em volta do logótipo. Adicionou-se também 
a ilustração de cada planta por baixo do nome desta na face número 
1, e também na face número 2, nas informações da planta. 
 

  

Fig. 106 – Esboço da planificação embalagem 
externa e interna 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 107 – Esboço embalagens individuais finais 
 
Esboço realizado pela autora 
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Fig. 108 – Esboço da visualização do conteúdo do pack 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 109 – Esboço da abertura das 
embalagens individuais - picotado 
 
Esboço realizado pela autora 

Fig. 110 – Esboço da visualização do conteúdo da emba-
lagem individual 
 
Esboço realizado pela autora 
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1.4. Mapa de sistemas e serviços 
 
Esta é uma ferramenta do marketing digital, onde existe uma mistura 

de linguagem técnica e estratégica para o desenvolvimento de 

experiências, estratégias e pesquisa da industria do mercado. 

 

Do ponto de vista estratégico, um mapa de sistemas e serviços é uma 

representação gráfica dos passos e atores de um modelo de negócio. 

É uma ferramenta que ajuda áreas estratégicas a identificar atores, 

responsabilidades e atividades, bem como suas correlações. 

 

É importante referir a diferença de um mapa de sistemas e serviços, 

para um mapa de processos. A diferença de um mapa de sistemas e 

serviços reside no objetivo de identificar a proposta de valor, inconsis-

tências, caso aplicadas, definir cenários e oportunidades para o mo-

delo de negócio.   

 

É fundamental para que, num projeto destas dimensões e 

características, em que abrange, no caso, um território e vários 

autores, ou seja, todo um sistema por de tras do produto, se desenhe 

um brianstorm de todo o processo de como o sistema irá funcionar, 

para se chegar ao desenho do sistema final. É importante que se faça 

esta análise gráfica, para que a equipa possa ver todo o sistema, es-

pecialmente se estivermos a falar de uma interlocução com represen-

tantes de várias áreas de negócios, desta forma, é possível facilitar a 

compreensão do exercício para todos se o pensamento lógico e cria-

tivo. É um elemento fundamental para auxiliar na compreensão do 

projeto também para o quem está em contacto com ele pela primera 

vez,  evitando que não visualize, irreflectidamente, o projeto com uma 

visão superficial, absorvendo a ideia do que é apenas visível no projeto 

e  consiga transpor o invisível, no caso todo o sistema por detrás do 

projeto, para o visível, com o desenho do sistema. 

 

Ao desenhar um mapa, podemos utilizar ícones representativos em 

pequenos grupos, ou caso a equipa seja muito vasta, é possível criar 

vários mapas em pequenos grupos, criando depois um mapa unificado. 

Tudo isto depende de cada projeto, dos atores envolvidos e das suas 

correlações, porém o objetivo é o mesmo, passar a mensagem de 

forma clara e percetível. 
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Na figua abaixo é exibido o mapa de sistemas e serviços que irá 

funcionar para o projeto. É de salientar que todo o projeto foi 

desenhado para que este se sustete de forma viável e independente, 

sem ter que depender de stakeholders, ou de outros serviços 

adjacentes para que possa funcionar. Foi desenhado de forma a 

respetirar a mae natureza e o ecosustema natural do ambiente do 

território, fundindo-se com o circundante territórial, para que este seja 

um sistema que se difunde e agrege valor e não que seja um exemplo 

de sistema que por um lado seja bem desenhado, mas que não 

funcione no território.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 111 – Mapa de sistemas e serviços 
  
Ilustração realizada pela autora 
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No mapa do projeto Madeira Infusions, são apresentadas as relações 

interpessoais e cadeias de valor do projeto.  

 

É possível ler-se da seguinte forma: O mapa centraliza-se na planta. 

Esta é recolhida pelo fornecedor, seja ele um vendedor local, seja por 

plantação caseira, ou por colheita direta pelo solo. Posteriormente a 

planta vai para tratamento, ou seja, secagem e moagem da folha para 

posteriormente seguir para a embalagem. Na embalagem, temos a 

ligação direta do designer através do seu grafismo e comunicação. A 

comunicação é o elo de ligação entre o produto e o consumidor. 

Posteriormente a embalagem segue para venda, seja ela na loja mãe, 

espaços espositivos, ou no site, para entrar em contacto com o cliente 

atravéz do ato da compra. Isto gera uma relação monetária em que o 

valor pago pelo cliente complementa o trabalho do designer e 

remunera os fornecedores locais (caso personas), o que auxilia a 

economia local. Aqui entra a questão de potência turística, fazendo 

com que, ao valorizar a questão territorial, consequentemente atraia 

mais turistas (potencias clientes), criando um cilclo de valor económico. 

Isto tudo faz com que se gere também uma relação emocional entre o 

cliente e a Região Autónoma da Madeira, que é um dos grandes 

objetivos do projeto. 
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1.5. Identidade gráfica 

 

 

1.5.1. Tipografia 

 

Fonte primária, utilizada na criação do logótipo: Bodoni MT. Esta fonte 

foi escolhida para a representação do logótipo por ser uma fonte mo-

derna, serifada e pelo seu balanço de traços finos e grossos, fazendo 

um contraste interessante, criando o impacto necessário que se pede 

numa uma imagem de marca. 

 

Bodoni MT 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

 

 

 

 

 

 

Fonte secundária: Akzidenz-Grotesk BQ Light. Esta fonte foi escolhida 

para os textos pois é uma fonte não serifada, mais limpa e de melhor 

compreensão para o espetador, sendo mais confortável para a visão 

e fazendo este uma leitura mais fluída. 

 

 

 

 

 
  

Fig. 113 - Fonte tipográfica Akzidenz-Grotesk BQ Light  
  

Fig. 112 - Fonte tipográfica Bodoni MT  
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1.5.2. Paleta de cores 

 

As cores utilizadas no projeto são inspiradas nas cores das riscas 

dos trajes do folclore local, uma grande fonte identitária da região. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. Evolução do logótipo 

 
O logótipo tem como base o nome da região “Madeira” e a elucidação 

a que o projeto se refere “infusions”. Contém a sua tipografia a preto 

sob fundo branco para criar contraste, e com um pormenor de separa-

ção entre os dois elementos. É uma marca simples e direta, como é o 

intuito de ser, pois a restante identidade gráfica do projeto já é muito 

intensa, e ficaria pesado se fosse, por outro lado um logótipo mais tra-

balhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Pantone P 
100-8C 

Pantone P 
10-7C 

Pantone P 
48-16C 

Pantone P 
141-8C 

Fig. 114 - Eleição da paleta de cores 

Fig.115 - Proposta final do logótipo 
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A sua evolução é notória no esquema 3, em que é visível que inicial-

mente teríamos uma tipografia mais dispersa, original da fonte Bodoni. 

A fonte foi redesenhada, aproximando determinadas letras, unindo as 

suas serifas inferiores, para que o seu espaçamento fosse menor vi-

sualmente. Reduziu-se também o comprimento da linha inicial, delimi-

tando-a ao tamanho da fonte e manteve-se a espessura. Conseguiu-

se assim, um resultado mais homogéneo, consistente e equilibrado 

visualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram criadas as versões do logótipo para diferentes contextos. Lo-

gótipo em negativo para bases escuras, logótipo original para bases 

claras e o logótipo com a adição do grafismo, onde se insere, por 

exemplo, na embalagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq. 3 - Evolução do logótipo 
 
Esquema realizado pela autora 

Fig.116 - Versões do logótipo 
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1.6. Informações de rotulagem 

 

 

A informação de rotulagem, principalmente em embalagens de produ-

tos alimentícios, é de extrema importância, pois tem função de ferra-

menta de comunicação com objetivo informar o consumidor de aspe-

tos importantes tais como o material da embalagem ou informação nu-

tricional do produto, podendo até, tais aspetos, influenciarem a compra 

do produto.  

 

É fundamental que no rótulo, contenha informações como: uma pe-

quena descrição do produto; ícones de rotulagem – importantes para 

a saber de que tipo de material a embalagem é feita (essencial para a 

possibilidade de reciclagem e para a sua proteção, como por exemplo, 

para a proteção de chuva, caso seja uma embalagem de papel); que 

tipo de materiais estão lá dentro, se são tóxicos, corrosivos, ou se o 

conteúdo é frágil; se a embalagem necessita de estar em determinada 

posição;  as contraindicações, caso aplicável; o modo de utilização; 

prazo de validade; gramagem; modo de conservação e código de bar-

ras. Estas informações são indispensáveis, porém é possível serem 

adiconadas mais informações caso seja aplicável, dependo do tipo de 

produto esteja na embalagem e o contexto de venda. 

 

Na embalagem do projeto Madeira Infusions, são aplicadas as seguin-

tes informações para o rótulo: 

 

• Gramagem (quantidade em gramas); 

• Modo de conservação; 

• Data de validade; 

• Código QR; 

• Código de Barras;  

• Ícones de rotulagem; 

 

 

 

 

 

 

• Selo “Made in Portugal” / Fabricado em Portugal; 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 117 – Ícones de rotulagem 
Reciclagem e Guarda-chuva 
 
Fonte: www.thenounproject.com 
 

Fig. 118 – Ilustração “Made in 
Portugal” 
 
Ilustração realizada pela autora 
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• Informação nutricional de cada uma das plantas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Selo de produto 100% orgânico, vegan, natural e biológico; 

 

 

 

 

 

 

 

• Modo de preparação / consumo; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Contraindicações; 

 

 

 

 

 

 

 

• Ícones de redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119 – Redesenho da ta-
bela de informação nutricio-
nal pela autora 
 
Fonte: www.yazio.com 

Fig. 120 – Selo 100%  
 
Ilustração realizada pela au-
tora 

Fig. 121 – Vetores de expli-
cação do modo de prepara-
ção 
 
Ilustração realizada pela au-
tora 

Fig. 122 – Texto de contra-
indicações aplicado no ró-
tulo 
 
Texto realizado pela autora 

Fig. 123 – Ícones redes sociais 
 

Fonte: www.thenounproject.com 
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Fig. 124 – Exemplo de ró-
tulo de uma embalagem in-
dividual 
 
Rótulo realizado pela autora 
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1.7. O packaging 

 

O packaging, como referido anteriormente, consiste numa estrutura de 

triangular regular, em referência às Casas tradicionais de Santana, 

emblemáticas da região. Foi escolhida esta referência por ser muito 

identificável por parte do público, como foi posteriormente confirmado 

nos questionários a este. Graficamente, têm as riscas dos trajes tradi-

cionais da região em torno de toda a embalagem, um dos maiores 

símbolos identitários da região Autónoma da Madeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125 – Embalagem pack  
 
Fotografia realizada pela autora 
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O conceito consiste na realização de em quatro embalagens indivi-

duas, uma de cada planta e uma embalagem externa com a função 

componente de realizar um pack. 

 

Foram desenhadas quatro embalagens individuais para cada uma das 

quatro plantas, a carqueja, a marcela, o funcho e a salvageira, estas 

são passíveis de serem compradas individualmente para que facilite e 

aumente a abrangência de escolha do consumidor. 

 

Todas as embalagens trabalham da mesma forma, em termos gráficos, 

apenas diferindo o seu nome, para identificação fácil para o público e 

a respetiva informação sobre a planta.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Fig. 126 – Embalagens individuais  
 
Fotografia realizada pela autora 
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A embalagem externa foi pensada para uma solução com o conceito 

de pack de oferta, que consiste basicamente em conseguir uma pro-

posta que envolva um exemplar de cada uma das plantas, ou seja 

quatro embalagens individuais.  

 

Esta foi desenhada de maneira individualizada para que o consumidor 

tenha a oportunidade de escolher, caso queria, um exemplar de cada 

embalagem individual, quer seja para prova das plantas existentes no 

projeto, ou simplesmente para escolher qual planta quer para compor 

o pack, diferindo em termos de gostos pessoais. Assim, este produto 

transforma-se mutável, personalizável e assim mais próximo do cliente. 

 

Em termos gráficos, contém, para além do logótipo, o grafismo das 

riscas e interiormente, as ilustrações de todas as plantas, formando 

um padrão, conjugando com a parte interna das embalagens individu-

ais.  

 

 

  

Fig. 127 – Pack aberto 
 
Fotografia realizada pela autora 
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O conceito de oferta e experiência, faz sentido para quem visita a ilha, 

poder levar consigo um pouco da região de volta para a sua realidade, 

ou até mesmo oferecer e partilhar essa experiência com a alguém. 

Porém, não se exclui a população local, estes também são importan-

tes, para que estes passem a consumir mais a matéria prima da sua 

própria terra, pois, como constatado nas análises de inquérito, muitas 

pessoas desconhecem ou apenas desvalorizam o que de melhor lá 

existe, tendo o pensamento de que apenas “lá fora” é que encontram 

“o que é bom”. Uma das grandes razões para a realização deste pro-

jeto, foi tentar contrariar esse pensamento. Posto isto, o projeto tem 

como finalidade abranger um público-alvo maior, ao contrário do que 

muitas vezes acontece com os produtos de um território de caráter 

turístico, em que o público-alvo são única e exclusivamente os turistas. 

 

Ao adquiri uma embalagem pack, esta vem selada com autocolante 

transparente de forma a manter o produto seguro. Para abrir esta em-

balagem, apenas é necessário remover o autocolante e está pronta a 

utilizar. Depois de utilizada, para voltar a fechar, esta contém um sis-

tema de fecho por encaixe na sua parte inferior, fazendo continuidade 

ao grafismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 128 – Pormenor do autocolante 
 
Fotografia realizada pela autora 
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Nas figuras abaixo podemos visualizar a sequência de abertura e uti-
lização da embalagem.  

Fig. 129 – Sequência 1 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 130 – Sequência 2 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 131 – Sequência 3 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 132 – Sequência 4 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 133 – Sequência 5 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 134 – Sequência 6 
 
Fotografia realizda pela autora 



Fig. 136 – Processo de abertura II 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 135 – Processo de abertura  
 
Fotografia realizada pela autora 
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As embalagens internas têm abertura em sistema em picotado, e o 

suporte das saquetas pode ser retirado através do deslizamento da 

mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após aberta, revela-se o suporte onde se inserem as saquetas. Este 

suporte é onde também são visíveis as ilustrações das plantas, tendo 

cada uma a sua ilustração, em padrão. Este é realizado em papel ve-

getal de maneira a seguir com o pensamento de sustentabilidade, sem 

ter de recorrer a materiais plásticos. Com 90g, este suporte, tem resis-

tência suficiente para segurar o produto e dá um aspeto mais cleen, 

por ser transparente.   
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O sistema de deslizamento permite uma facilidade de manobra ao 

consumidor para poder retirar as saquetas das infusões sem ter de 

mover a embalagem, apenas puxando e empurrando o suporte em 

papel vegetal, até mesmo retirando-o por completo, caso necessite, 

tendo assim acesso a todas as saquetas ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As saquetas das plantas são feitas à mão, com filtro orgânico apropri-

ado e seladas com sistema de calor. Nas saquetas encontra-se as eti-

quetas com o conceito “expressões madeirenses”, um pormenor dife-

rente e divertido que pretende fazer a diferença neste projeto. É mais 

uma forma de dar a conhecer um pouco mais da cultura do território e 

uma interação com o publico para que o ato de consumir a bebida se 

torne numa experiência ainda melhor. Na parte frontal, está o logótipo 

e o grafismo das riscas e na parte de trás, expressões idiomáticas da 

região, transpostas para o português corrente e também para inglês. 

 

 
  Fig. 138 – Saquetas 

 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 137 – Visualização do con-
teúdo da embalagem individual 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 139 – visualização da etiqueta da saqueta 
 
Fotografia realizada pela autora 
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Para fechar a embalagem individual, basta apenas voltar a posicionar 

a tampa, evitando assim que o produto perca as suas propriedades 

naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos funcionais e ergonómicos, esta é um uma embalagem 

compacta, com dimensões apropriadas para minimizar possíveis da-

nos em transportes, segura para que não solte nenhuma unidade e 

ainda assim elegante e equilibrada visualmente, enquanto transmite a 

identidade Madeirense.  

 

Esta foi realizada em papel orgânico de 250g, para uma maior refe-

rência à sustentabilidade e o seu tamanho foi idealizado para se ajus-

tar ao seu manuseamento e transporte. 

 

As embalagens interiores foram desenhadas de maneira a que funci-

onassem de modo a que fizessem sentido graficamente tanto no sis-

tema de pack como também em venda individual.  

 

 

 

 
  

Fig. 140 – Fecho da embalagem individual  
 
Fotografia pela autora 
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Em termos técnicos as embalagens individuais têm uma face desti-

nada ao grafismo das riscas, o logótipo e o nome da planta a que se 

destina a infusão, dividindo o espaço igualmente. Noutra face contém 

a informação sobre a planta que contem nessa embalagem, e por fim, 

a terceira face destina-se à informação de rotulagem, como a informa-

ção nutricional, código de barras, prazo de validade, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 141 – Face informações das plantas 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 142 – Face frontal  
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 143 – Face rotulagem  
 
Fotografia realizada pela autora 
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O formato triangular é, para além de identitário, muito versátil na ques-

tão de encaixe, pois para além de se conseguir uma boa arrumação e 

organização, pela sua sobreposição compacta que otimiza o espaço, 

existem inúmeras possibilidades de composições e formatos possíveis 

de serem criados. As embalagens individuas, são pesadas para que 

se exponham na vertical – como é visível na figura 142 – no caso da 

venda individualizada, porém quando são postas na horizontal, ao se 

sobreporem umas nas outras, as riscas laterias também se encaixam 

entre si formando um padrão único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 144 – Exemplo de composi-
ção  
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 145– Exemplo de composi-
ção II 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 146 – Exemplo de composi-
ção III  
 

Fotografia realizada pela autora 

Fig. 147 – Exemplo de composição IV 
 
Fotografia realizada pela autora 
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Como complemento informativo a quem adquire o pack, inclui-se den-

tro da embalagem, um dobrável informativo.  

 

Este dobrável, em formato quadrangular, é colocado na base da em-

balagem externa. Este é um complemento para que o espetador tenha 

uma contextualização do projeto e do produto. 

 

Neste, inclui informações sobre, em que consiste o projeto, sobre as 

plantas e ainda o mapeamento do território com o seu contexto histó-

rico. Todas estas informações estão em português e em inglês, tal 

como as informações das embalagens. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 148 – Visualização do verso do dobrável   
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 149 – Dobrável  
 
Fotografia realizada pela autora 
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As embalagens são idealizadas para que sejam o mais funcional pos-

sível. Num contexto de venda, a embalagem exterior é pensada para 

que seja enviada para a loja em planificação, para que o lojista monte 

na hora da venda, como se de um embrulho se tratasse.  

 

Desenhada de forma simplificada para que o processo de montagem 

seja simples e rápido, sem recorrer a colas, apenas à dobragem e en-

caixes. Apenas é utilizado autocolante transparente na zona do en-

caixe do fecho, caso seja necessário recorrer a uma selagem para 

maior segurança.  

 

O processo de montagem consiste nas dobragens e no encaixe das 

dobras laterias, como se pode ver na sequência seguinte.   

 
 

 

  
Fig. 151 – Embalagem em planificação 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 152 – Dobragem 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 153 – Encaixes 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 155 – Fecho 
 
Fotografia realizada pela autora 

Fig. 150 – Pormenor dos encaixes 
 
Fotografia realizada pela autora 
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Com esta embalagem proposta, onde está transcrita a comunicação 

da identidade da região da Madeira, defende-se a valorização do pro-

duto pela identidade do território, que por consequência exponencia a 

relação do território com o consumidor. 

 

 

 
  

Fig. 125 – Embalagem pack  
 
Fotografia realizada pela autora 
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1.7.1. Ficha técnica da embalagem 

 

 

 

Impressão 

Base de impressão: Papel orgânico;  

Tamanho: A2; 

Gramagem: 250g; 

Dobrável: Papel orgânico A4, 160g. 

 

 

Dimensões máximas em plano 

Embalagem exterior: 41 cm x 41,5 cm; 

Embalagens interiores: 19,5 cm x 27,4 cm. 

 

 

Fechos 

Encaixes, cortes, picotado, cola quente

Dobragem 
Acabamento de dobra simples. 
 
 
Tipografia 

Akzidenz-Grotesk BQ;  

Bodoni MT. 

 

 

Informação visual 

Informações de rotulagem; 

Informações das plantas; 

Logótipo; 

Grafismo. 

 

 

Interior 

Papel vegetal 90g; 

Etiqueta da saqueta 100g; 

Saqueta em filtro orgânico. 
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 Fig. 156 – Planificação cotada da embalagem exterior  
 
Desenho realizado pela autora 

Fig. 157 – Legenda 
 

Desenho realizado pela autora 
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Fig. 158– Planificação cotada da etiqueta 
 
Desenho realizado pela autora 

Fig. 159 – Planificação cotada das embalagens interio-
res 
 
Desenho realizado pela autora 

Fig. 160 – Planificação cotada do papel vegetal 
 
Desenho realizado pela autora 

Fig. 157 – Legenda 
 
Desenho realizado pela autora 
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Fig. 161 – Planificação com linhas de ori-
entação da embalagem exterior - frente 
 
Desenho realizado pela autora 

Fig. 162 – Planificação com linhas de ori-
entação da embalagem exterior - verso 
 
Desenho realizado pela autora 
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Fig. 163 – Planificação com linhas de orientação das embalagens interiores 
 
Desenho realizado pela autora 
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Fig. 164 – Planificações do su-
porte em papel vegetal 
 
Desenho realizado pela autora 

Fig. 165 – Planificação das etiquetas 
aplicadas nas saquetas – frente e verso 
 
Desenho realizado pela autora 
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1.8. Merchandising 

 

Para uma maior abrangência de mercado foram criados produtos de 

venda relacionados com a marca, tais como, canecas, tote-bags e t-

shirts. Todas elas pensadas, não só em transmitir o conceito do projeto 

através da sua identidade, bem como, foram pensadas de maneira 

sustentável, optando por produtos ecológicos e recicláveis, como é o 

exemplo dos tecidos das tote-bags e das t-shirts que seriam realizadas 

em algodão orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 166 - Caneca 
 
Montagem realizada pela autora 

 



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 106 

 

  

Fig. 124 - Tote bag 
 
Montagem pela autora 

 

Fig. 167 – Tote-bag com logótipo  
 
Montagem realizada pela autora 

 

Fig. 168 – Tote-bag com ilustração da embalagem 
e logótipo 
 
Montagem realizada pela autora 

 

Fig. 169 – Tote-bag com grafismo base 
 
Montagem realizada pela autora 
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Fig. 172 - T-shirt com ilustração da embalagem 
e logótipo 
 
Montagem realizada pela autora 

 

Fig. 170 - T-shirt branca com logótipo preto  
 
Montagem realizada pela autora 

 

Fig. 171 - T-shirt preta com logótipo branco 
 
Montagem realizada pela autora 

 

Fig. 173 - T-shirt com grafismo base 
 
Montagem realizada pela autora 
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1.9. A venda  

 

Sendo este um produto ligado ao turismo, os pontos de venda, para 

além da venda online, teriam de ser estratégicos, como é o exemplo 

de aeroportos, hotéis, museus, entre outros. Para esses sítios, a 

aposta seria um stand expositivo, pois são pontos efémeros. Para 

além disso, a marca teria também uma loja mãe, onde a aposta seria 

no centro da cidade do Funchal, onde transita mais turismo.  
  

Fig. 174 - Fachada da loja - exemplificativo 
 
Montagem realizada pela autora 

 



Fig. 176 – Saco de venda 
 
Montagem realizada pela au-
tora 
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A venda do produto seria passível de ser escolhida pelo consumidor, 

podendo este escolher entre o pack ou uma ou mais individuais à sua 

escolha. Finalizando a compra, o cliente leva os produtos dentro de 

um saco também de papel impresso com o logótipo e link do site de 

veda online. Este saco seria branco, em papel, com a tipografia im-

pressa a preto para diminuir os custos de impressão. 

 



Fig. 177– Mupie 
 
Montagem realizada pela autora 
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1.10. Comunicação 

 

Para uma melhor comunicação do projeto, propõe-se a comunicação 

em cartazes. Foram realizadas várias opções informativas para dife-

rentes contextos. 

 

Foi idealizada, para uma aplicação em mupie, uma abordagem mais 

generalizada para uma comunicação mais direta do que é o projeto, 

com o objetivo de incitar a curiosidade do espetador. Este modelo tam-

bém se aplica em cartazes menores, que se insiram no mesmo con-

texto que o mupie.  

 

Foram realizados também, outros modelos de cartazes a pensar num 

contexto mais informativo. Os cartazes que se encontram na figura 

179, são referentes à informação de cada uma das plantas como pro-

duto do projeto, no caso, foram associadas a cada planta, uma cor das 

riscas do grafismo central deste projeto.   
 

 

  



Fig. 178 – Cartaz 
 
Montagem realizada pela autora 
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Tanto o mupie como os cartazes generalizados, possuem uma abor-

dagem em que contam com o logótipo, o grafismo identitário, inserido 

num formato triangular fazendo referência às embalagens, as ilustra-

ções das plantas, uma frase para incitar a curiosidade ao público, para 

que este conheça o projeto e por fim o código QR onde este tem 

acesso direto para o site, onde pode aceder a mais informações 

acerca do projeto e ao processo de compra da embalagem, via online. 
 

  



Fig. 179 – Espaço expositivo 
 
Montagem realizada pela autora 
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A abordagem mais informativa dos cartazes associa-se a um contexto 

de espaço expositivo, ou evento de divulgação do projeto, tendo car-

tazes mais direcionados à divulgação das informações das plantas, do 

projeto e do próprio território. Para além dos cartazes, neste espaço, 

propunha-se também a exposição das embalagens. 

 

 

  



Fig. 180 – Alternativa cartazes 
 
Montagem realizada pela autora 
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Propõe-se um outro conjunto de cartazes, com variantes ilustrativas 

dos cartazes mostrados anteriormente, mas mantendo a linguagem 

gráfica, para uma maior dinâmica visual. 
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Para a comunicação estar ao acesso de todos, sugere-se a criação de 

um website que funciona como uma ferramenta de informação para a 

sociedade, futuros consumidores e não consumidores, sobre este pro-

jeto. Os elementos usados na proposta da construção do site foram a 

marca e o grafismo das riscas. 

 

As funções presentes nesta plataforma, divididas por separadores são: 

 

Apresentação: Neste separador, é apresentado sob a forma de 

vídeo a rede dos postos de comércio. Para além 

do vídeo, contem uma descrição em forma nar-

rativa. Neste separador, as pessoas passam a 

perceber o funcionamento do cenário. A relação 

entre os produtos, o território e as experiências 

são explicados aqui. 

 

Produtos:  Aqui são apresentadas as várias tipologias físi-

cas da proposta do produto apresentado nesta 

dissertação. 

 

Localização: Neste caso, será apresentado um mapa geral a 

região onde é possível encontrar as principais 

regiões onde cada planta é abundante e tam-

bém localizações de locais a visitar. 

 

Partilha:   Por último é apresentado este separador, onde 

também existe o mesmo mapa anterior, mas 

este tem outro objetivo. O que se pretende é 

que as pessoas que acederem a esta página 

web, partilhem as suas experiências dentro da-

quelas que os produtos propõem.  

 

Fig. 181 - Website 
 
Montagem realizada pela au-
tora 
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1.11. Validação do projeto. 
 
Para a validação do projeto, foi elaborado, por fim, uma análise da 

receção do público acerca do produto, através de um inquérito com a 

apresentação do projeto “Madeira Infusions”,  

 

Foram inquiridas 63 pessoas entre os 18 e os 56 anos de idade reali-

zadas a pessoas residentes em Portugal Continental e na Região da 

Madeira. 

 
Verifica-se nesta análise que, a maior parte dos inquiridos têm conhe-

cimento que existem plantas com propriedades medicinais na região, 

mas que não consomem.  

 

Na compra de um produto como este, os inquiridos têm por relevância 

em primeiro lugar, a saúde e o bem-estar, ponto benéfico, uma vez 

que as plantas do projeto têm vastas propriedades medicinais; Segui-

damente, a facilidade em encontrar o produto, por este aspeto foram 

pensados os espaços expositivos nos aeroportos, hotéis e em vários 

outros sítios estratégicos para amplificar a facilidade de encontrar o 

produto; O terceiro aspeto considerado pelo público é o valor simbólico 

associado ao território, aspeto esse revelado na própria embalagem 

onde se denota a identidade madeirense através do seu formato, do 

seu grafismo e também do logótipo em si; O quarto aspeto é a emba-

lagem ser visualmente apelativa, este aspeto funde-se um pouco com 

o aspeto anterior uma vez que, o atrativo da embalagem está no fato 

desta procurar ser uma imagem identitária da região porque embala 

um produto também identitário da Madeira, não sendo apenas mais 

um produto que está no território, fazendo-o ser apelativo, como o 98,4% 

dos inquiridos co consideram; Um aspeto também considerado funda-

mental pelo público é a boa divulgação do produto, pensando nisso foi 

desenvolvida a comunicação do produto em diversos formatos, tais 

como o website; mupies; cartazes; sacos de venda, entre outros.  

 

  

Fig. 182 – Questão relevância de compra  
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Segundo o público, o elemento de comunicação mais relevante é o 
website e a aplicação móvel. Verificamos aqui a importância de in-
cluir o mundo virtual no projeto. 
 
 
 
 
 

 

  

Fig. 183 – Questão rele-
vância de elementos de 
comunicação  

Fig. 184 – Questão avaliação 
das ilustrações  

Fig. 185– Questão avaliação 

das ilustrações II 
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Tanto as ilustrações bem como o logótipo foram bem-sucedidos segundo a 
opinião do publico. Com as questões acima, pretendeu-se perceber a ma-
neira que as imagens comunicavam com o público e se transmitiam real-
mente aquilo que tinha sido pensado para elas. 

Fig. 186 – Questão avaliação 

das ilustrações III 

Fig. 187 – Questão avaliação 

da marca 
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Em relação à embalagem, esta também foi muito bem aceite por parte 

do público, 96,5% consideram-na uma embalagem apelativa, valor 

que anteriormente tinham destacado como um dos principais fatores 

de aquisição de um produto desta natureza. 

Fig. 188 – Questão avaliação 
da embalagem  

Fig. 189 – Questão avaliação 
da embalagem II 

Fig. 190 – Questão avaliação 
da embalagem III 

Fig. 191 – Questão avaliação 
da embalagem IV 
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Relativamente à parte informativa das embalagens, o retorno obtido 

correspondeu àquilo que se pretendia. Que o público tivesse interesse 

na parte mais informativa do produto e também que a informação fosse 

considerada clara e de fácil compreensão para todo o tipo de público.  

 

 

 

 

O conceito de “frases Madeirenses” foi um dos fatores mais bem ava-

liados pelo público. Confirmou-se aqui o que se pretendia, que a inte-

ração direta com o cliente através do produto é um fator positivo, pois 

acrescenta uma experiência. 

 

Fig. 192 – Questão importância 
da informação  

Fig. 193 – Ques-
tão importância 

da informação II 

Fig. 194 – Questão avaliação do 
conceito “frases madeirenses”   
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Fig. 195 – Questão avaliação 
para a aquisição do produto  

Fig. 196 – Questão avaliação 
para a aquisição do produto II 

Fig. 197 – Questão avaliação 
para a aquisição do produto III 
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Pretendeu-se avaliar também a disponibilidade do público para a aqui-

sição do produto. Segundo os resultados do inquérito, é visível que, 

6,3% dos inquiridos acabaram por responder que não adquiriam o pro-

duto, porém, esse conjunto de pessoas, incluem-se no grupo em que 

não apreciam, nem têm o hábito de consumir produtos desta natureza, 

o que se conclui que estes não comprariam o produto não pela sua 

embalagem ou qualidade, mas sim por não consumirem este tipo de 

produto. Apesar desse aspeto, este é um grupo bastante reduzido em 

comparação à restante percentagem de 93,7%, que respondeu que 

efetivamente comprariam o produto. É de salientar que podemos con-

cluir do grupo de amostra inquirido que o produto Madeira Infusions, 

um produto interessante para ser futuramente incluído no mercado. 

Concluiu-se por fim, que os resultados compreendidos nesta validação 

de projeto, acabaram por se revelar muito positivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 

A questão de investigação foi a grande motivação para o trabalho, pois 

despertou o interesse para várias temáticas e vertentes dentro das 

áreas de estudo. A possibilidade de desenvolver um projeto que 

abrange tantas áreas do design tais como a área da comunicação, do 

território, sistemas e produto, compreende num grande desafio pes-

soal e profissional. 

 

A capacidade de lidar com as adversidades com que somos confron-

tados ao longo da vida é fundamental para o sucesso e desenvolvi-

mento pessoal, o que acabou por uma motivação para o projeto. A 

pesquisa partiu da compreensão de diferentes contextos das áreas do 

design, relacionando-os com um território específico através dos seus 

elementos distintivos, assim como também do comportamento hu-

mano em relação à comunicação da publicidade, do produto e a sua 

relação com o mercado.  

 

A exploração destes conceitos permitiu avaliar diferentes autores e 

propostas, e compreender a importância destas áreas para a constru-

ção de um sistema de produto e serviço capaz de valorizar o território 

da Madeira na escala local e global.  

 

Verificou-se, através da recolha de dados, que no geral, as pessoas 

procuram este tipo de bebida não só pelo prazer, mas também como 

um recurso terapêutico alternativo a fármacos, o que nos remete tam-

bém para o entendimento destas infusões enquanto produtos relacio-

nados com a saúde. Observou-se também que grande parte dos in-

quiridos desconhece a variedade das infusões das plantas da região 

da Madeira e por consequência os seus benefícios. Concluiu-se que o 

desenho da identidade dos produtos é um fator que influência a sua 

compra e concluiu-se também, que o produto tem uma relação tanto 

emocional tanto como funcional para o consumidor. 

 

Foi possível constatar através das opiniões analisadas, que cerca de 

93,7% comprariam o produto, caso este estivesse no mercado, as res-

tantes 6,3% que responderam que não comprariam, referiram que 

apenas não o adquiririam por não consumirem o produto e não por 

causa da sua embalagem. Concluiu-se portanto que 100% dos inqui-

ridos consideram este um projeto interessante para futuramente se in-

cluir no mercado. Posto isto, o balanço final da relação do publico com 

o produto, considera-se positivo.  
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Como refere Manzini, “para surgirem macro-transformações é preciso 

existirem micro-transformações” (Manzini, sd, apud Meroni, 2007, 

p.13). É exatamente desta maneira que observamos e definimos todo 

o trabalho desenvolvido e produzido nesta dissertação. 
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POSSÍVEIS FUTUROS PROJETOS 
 
 

 

Aqui, apresentam-se possibilidades de projetos que poderão vir a ser 

viáveis como desenvolvimento do conceito do projeto Madeira Infu-

sions.  

 

Foram idealizadas sugestões de possibilidades a desenvolver dentro 

da temática das infusões, tais como, a realização de produtos com a 

matéria prima da região, como por exemplo, vimes, canas vieiras, en-

tre outros, que poderão ser pensados para funcionalidades do produto, 

como por exemplo, acessórios para chá. Também foi idealizada a pro-

posta de fundir a essência das infusões noutros setores, como a in-

dústria alimentícia, ou saúde e bem-estar. Refere-se aqui a uma pos-

sibilidade de, através da essência do produto – plantas endémicas – 

realizar, por exemplo na vertente alimentícia, uma parceria com uma 

marca de chocolate para a confeção de chocolate com a essência das 

plantas, que para além de se desenvolver um produto diferenciado no 

mercado, teria também as suas vantagens medicinais através das ca-

racterísticas das plantas. Na vertente de saúde e bem-estar, seriam 

criados produtos relacionados à aromaterapia, como é o caso das ve-

las e sacos aromáticos, ou até produtos de cosmética, como mantei-

gas corporais e exfoliantes, tendo estes também os seus benefícios 

medicinais.  

 

Todas estas são possibilidades passíveis de virem a ser viáveis, e fi-

cam em aberto para futuros desenvolvimentos do projeto.  
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73 Fig. 102 – Esboço ideia semi-final II 
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84 Fig. 121 – Vetores de explicação do modo de preparação 

 

84 Fig. 122 – Texto de contraindicações aplicado no rótulo 
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Fonte: www.thenounproject.com 
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103 Fig. 163 – Planificação com linhas de orientação das embalagens 

interiores 
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APÊNDICES  
 

 

Inquéritos 

 

Inquérito número um, realizado em março de 2018 com o total de 22 

inquiridos. 
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Nestes inquéritos sobre a temática das infusões pretendia-se saber 

qual o conhecimento geral da população sobre esta temática. Foram 

inquiridas 22 pessoas entre os 18 e os 25 anos de idade realizadas a 

pessoas residentes em Portugal Continental.  

 

Os dados finais resultaram no seguinte: 

 

• 86,4% dos inquiridos eram consumidores de chás, infusões e 

tisanas. 

• 50% consome em situações de doença ou desconforto, e ou-

tros 50% consomem por prazer ou hábito. 

• 50% dos inquiridos sabem a diferença entre Chá, Infusão e Ti-

sana. 

• 50% dos inquiridos consomem chás aromáticos, 22,7% conso-

mem chás medicinais e 27,3% preferem os dois. 

• Apenas 22,7% dos inquiridos tem conhecimento do chá de S. 

• Miguel (Gorreana) e os seus benefícios.  
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• Sobre o chá de Marcela e os seus benefícios, 31,8% dos inqui-

ridos têm conhecimento. 

• Apenas 9,1% afirma ter conhecimento de chás sem marca.  

• E a marca de chá que mais impacto tem é a marca LIPTON. 

• Os tipos de chá mais consumidos são: camomila e cidreira. 

 

Conclui-se a partir desta análise que, no geral, as pessoas procuram 

este tipo de bebida não só pelo prazer, mas também como um recurso 

terapêutico, pois podemos verificar que os chás mais consumidos são 

os chás com efeitos calmantes, o que nos remete à questão da perce-

ção dos consumidores sobre os produtos limítrofes relacionados à sa-

úde. Verificamos também que grande parte dos inquiridos desconhece 

as infusões das plantas da ilha da madeira e por consequência os seus 

benefícios. E vemos que a marca é um ponto fulcral na obtenção do 

produto, não só pelo acesso ao produto ser mais fácil como também 

por chamar mais a atenção e ser uma estratégia de marketing. 

 

Foram feitas 5 entrevistas abertas com pessoas entre os 50 e os 70 

anos de idade, residentes no Arquipélago da Madeira. Nesta entrevista 

aberta o foco foi absorver informação, numa conversa mais informal 

sobre os conhecimentos das plantas da ilha, os seus benefícios, como 

e onde eram cultivadas, entre outros. Foi retirada destas conversas, 

que a maioria das plantas têm imensos benefícios para a saúde tais 

como, propriedades calmantes, curativas, regeneradoras desintoxi-

cantes. As plantas mais utilizadas para fazer infusões são a Marcela, 

Funcho, Carqueja, Salvageira e Baga de louro. Estas plantas podem 

ser encontradas às bermas das estradas ou em produções caseiras, 

por serem de fácil cultivo e adaptação ao clima tropical. Notou-se por 

fim, e pondo essa hipótese na mesa, um grande interesse por parte 

dos entrevistados num projeto que elevasse estas plantas, que muito 

têm de medicinal, para outro patamar, pegando nelas e dando-lhes 

mais notoriedade, e que por sua vez isso fosse um aliado à divulgação 

e promoção do território madeirense. 
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Inquérito número dois, realizado em novembro de 2019 com o total de 

63 inquiridos. 

 

Foram inquiridas pessoas de diferentes faixas etárias, residentes no 

território de estudo e não residentes, pessoas com algum contexto na 

matéria e pessoas totalmente fora da sua zona de conforto e em di-

versos contextos sociais. Isto, para que exista uma melhor, mais 

abrangente e fidedigna recolha e análise de dados. 
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Voltar para casa (estuda/trabalha fora) 

Vivo na Região 



149 | Valorização da Identidade do Território pelo produto. Projeto “Madeira Infusions” 

 

 
 
 
 

 

  



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 150 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



151 | Valorização da Identidade do Território pelo produto. Projeto “Madeira Infusions” 

 



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 152 
 



153 | Valorização da Identidade do Território pelo produto. Projeto “Madeira Infusions” 

 

  



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 154 
 



155 | Valorização da Identidade do Território pelo produto. Projeto “Madeira Infusions” 

 



 Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 156 

 



157 | Valorização da Identidade do Território pelo produto. Projeto “Madeira Infusions” 

 

 
 
 
 
 

  



Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte | 158 
 

 

 
 

 

Os dados finais resultaram no seguinte: 

 

• 57,1% dos inquiridos tem conhecimento das plantas endémi-

cas da região e dos seus benefícios. 

• 60% não fazem consumo dessas plantas.  

• Na questão dos elementos que consideram mais relevantes na 

compra de uma embalagem de chás/ infusões concluiu-se:  

1º Saúde e bem-estar; 2º Facilidade em encontrar um produto; 

3º Valor simbólico associado ao território; 4º embalagem ape-

lativa; 5º Boa divulgação. 

• Na questão dos elementos que consideram mais relevantes na 

comunicação de uma marca de infusões concluiu-se:  

1º website e aplicação móvel; 2º cartazes e mupies; 3º dobrá-

vel informativo. 

• 90,5% consideram que as ilustrações fazem referência à planta 

correspondente.  

• 93,7% consideram interessante a simplificação da forma nas 

ilustrações para melhor compreensão da imagem. 

• 96,8% consideram as ilustrações coerentes entre si. 

• 88,7% associam a marca Madeira Infusions a uma marca de 

infusões do território Madeirense. 

• 96,8% consideram a embalagem diferenciadora e identitária. 

• 98,4% consideram a embalagem visualmente apelativa. 

• 93,7% consideram a venda individualizada as embalagens in-

ternas um aspeto positivo. 

• 88,9% associam esta embalagem ao território Madeirense. 

• 100% consideram as informações das plantas um fator impor-

tante na embalagem. 

• 98,4% consideram as informações de rotulagem bem explíci-

tas. 

• 100% consideram o conceito de “frases madeirenses” na eti-

queta da saqueta um fator interessante. 

• 93,7% comprariam o produto. 

• 90,5% comprariam para oferta / lembrança. 

• 100% consideram um projeto interessante para futuramente se 

incluir no mercado. 
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Planificações do produto final 

 

 Planificações embalagem exterior – frente e verso 
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Planificações das embalagens individuais 
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Planificações preparadas para impressão 
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Planificações cotadas 
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Cartazes informativos  
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