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Resumo 

A Agência de Ecologia e Planeamento Urbano Sustentável (AEPLUS) foi criada a 27 de janeiro de 

2012, no enquadramento de uma operação da Douro Alliance1, sendo um projeto exclusivo da Câmara 

Municipal de Vila Real. Trata-se de uma agência pública local que está vocacionada para a 

investigação, operacionalização e divulgação de modelos dedicados ao planeamento sustentável dos 

espaços urbanos, introduzindo uma visão de atuação integrada que privilegia a relação “qualidade de 

vida/sustentabilidade ambiental”, com foco na maximização da eficiência da utilização de recursos. Os 

objetivos da AEPLUS são: assessorar ações no domínio do diagnóstico e planeamento urbano, 

investigação e formação especializada; promover as funções dos sistemas urbanos rumo à 

sustentabilidade; Implementar medidas preconizadas no Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas, ao nível da mobilidade urbana, qualidade do ar e consumos energéticos; promover a 

sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida em meio urbano; promover a gestão integrada dos 

diversos recursos naturais, através da sua utilização eficiente e uso comedido; promover a 

sensibilização e educação para o desenvolvimento sustentável. 

A qualidade da informação proporcionada sobre uma determinada entidade e a facilidade de acesso à 

informação proporcionada por uma adequada comunicação entre essa entidade e os cidadãos, são 

fatores relevantes para o sucesso da mesma. Este projeto enquadra-se precisamente na comunicação 

entre a AEPLUS e os cidadãos, visando dois objetivos: a divulgação e promoção da AEPLUS e o 

lançamento de campanhas de sensibilização temáticas. 

Procurou-se divulgar e promover a AEPLUS através, por um lado, da criação e divulgação de uma 

identidade visual, que consiste num logótipo e respetivo manual de identidade e, por outro lado, por via 

do desenvolvimento do seu website. O logótipo é o primeiro elemento identificador da Agência perante 

o público e o manual de identidade visual proporciona linhas orientadoras para a utilização do logótipo, 

assim como propostas de aplicação e divulgação de material promocional. O website da Agência 

cumpre as metas de informar sobre as valências da Agência, divulgar as suas atividades e promover a 

participação dos cidadãos.  

O segundo objetivo passou por desenvolver três campanhas temáticas. A primeira campanha centrou-

se no acompanhamento da Semana Europeia da Mobilidade 2014 em Vila Real, produzindo os 

elementos gráficos relacionados com a mesma, através da participação da AEPLUS. A segunda 

campanha focou-se na divulgação da AEPLUS junto da população, procurando promovê-la e dar a 

conhecer os seus objetivos. A campanha de sensibilização dos transportes públicos foi a terceira 

campanha que, com base na análise dos inquéritos realizados, teve como objetivo a promoção da 

mobilidade sustentável em Vila Real, fomentando a adoção de um estilo de vida ambientalmente 

responsável. 

Palavras-chave: ecologia, ambiente, sustentável, planeamento, transportes públicos, logótipo, website, 

campanha.

                                                
1 Associação de direito privado sem fins lucrativos criada no âmbito da candidatura ao Programa “Política de Cidades Polis XXI” 

que, enquanto estrutura de cooperação, tem o objetivo de criar uma plataforma comum de diálogo e partilha entre os diversos 
agentes de desenvolvimento relevantes para o crescimento urbano entre os Municípios de Vila Real, Peso da Régua e Lamego. 
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Abstract 

The Ecology and Sustainable Urban Planning Agency (AEPLUS) was created on January 27, 2012, 

within the framework of an operation of the Douro Alliance2, remaining an exclusive project of the 

Municipality of Vila Real. It is a local public agency that is dedicated to the research, implementation 

and dissemination of models dedicated to sustainable planning of urban spaces, introducing an 

integrated performance vision that privileges the relation "quality of life / environmental sustainability", 

focusing on maximizing an efficient use of the resources. The AEPLUS aims at: assisting activities in 

the field of diagnosis and urban planning; research and specialized training; promote the functions of 

urban systems towards sustainability; implement measures recommended in the National Programme 

for Climate Change, regarding the level of urban mobility, air quality and energy consumption; promote 

sustainability and improve the quality of life in urban areas; promote integrated management of various 

natural resources, through their efficient and moderate use; promote awareness and education for 

sustainable development. 

The quality of information provided about a particular entity and the ease of access to information 

provided by a proper communication between the entity and the citizens, are relevant factors for its 

success. This project fits precisely in the communication between AEPLUS and the citizens, aiming at 

two objectives: disseminating and promoting AEPLUS and launching thematic awareness campaigns. 

We tried to disseminate and promote the AEPLUS through, first, the creation and dissemination of a 

visual identity, which consists of a logo and respective identity manual and on the other hand, through 

the development of its website. The logo is the first of the Agency identifier for the public and the visual 

identity manual provides guidelines for the use of the logo, as well as proposals of application and 

dissemination of promotional material. The Agency's website is compliant with the goals of reporting the 

Agency valences, publicize its activities and promote citizen participation. 

The second goal went through developing three thematic campaigns. The first campaign followed the 

European Mobility Week 2014 in Vila Real, producing graphics related to it, through the participation of 

AEPLUS. The second campaign focused on the dissemination of AEPLUS, among the population, 

seeking to promote and make known its goals. The public transport awareness campaign was the third 

campaign that, based on the analysis of the conducted survey, aimed at promoting sustainable mobility 

in Vila Real, promoting the adoption of an environmentally responsible lifestyle. 

Keywords: ecology, environment, sustainable, planning, public transport, logo, website, campaign. 

 

                                                
2 Private non-profit association created through the Program "Polis Cities Policy XXI" that, as a cooperation structure, aims to 

create a common platform for dialogue and sharing, between the various relevant development agents for the urban growth 
between the cities of Vila Real, Peso da Regua and Lamego. 
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1 – Introdução  

 

Os projetos e iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável e à preservação ambiental 

são hoje em dia uma prioridade da agenda mundial, fazendo parte das preocupações de 

muitas nações e de diferentes organismos públicos e privados, passando pela sociedade civil 

e pelas organizações não-governamentais ligadas ao ambiente. Esta é igualmente uma 

preocupação quotidiana para muitos cidadãos que não se encontram de forma alguma ligados 

a qualquer organização, o que demonstra a acuidade dessas questões e a perceção 

generalizada da importância de desenvolver novas soluções que contribuam para a 

preservação ambiental do Planeta. A criação de um ambiente sustentável passa pela 

harmonização entre a economia, a sociedade e a Natureza, respeitando a biodiversidade e 

os recursos naturais. Por isso, é urgente a rápida atuação entre as gerações atuais mas 

também nas gerações para o futuro. 

A mobilidade urbana e as questões ambientais e económicas que lhe estão associadas, como 

é o caso do consumo de energia, da qualidade do ar e das alterações climáticas, são hoje em 

dia uma preocupação de um número crescente de cidades em todo o planeta, e Vila Real não 

é exceção. A necessidade de incentivar a utilização de formas alternativas de transporte, mais 

eficientes e menos poluidoras, é imperativa, no entanto a cada vez maior necessidade das 

pessoas se deslocarem, tornou-se um fator determinante no processo de desenvolvimento 

das sociedades humanas. 

 

1.1 – Enquadramento do projeto na operação AEPLUS  

A AEPLUS, de uma forma geral, pretende contribuir para a melhoria da qualificação do 

sistema urbano, introduzindo as novas tendências e conceitos de sustentabilidade territorial. 

Procura criar uma nova linha de pensamento ao nível do planeamento sustentável, baseada 

nas experiências pioneiras encetadas na Europa, incorporando os princípios de 

sustentabilidade territorial e aplicando-os às áreas abrangidas pelos novos modelos e 

sistemas de planeamento aprovados até 2014. Assim, foram definidas duas ações a levar a 

cabo, designadas de “Planar” e de “Cursar”, as quais estruturam as duas linhas de ação 

principal a desenvolver pela AEPLUS: o planeamento urbano e a mobilidade sustentáveis. 

Para o desenvolvimento deste projeto, interessa, em particular, a ação Planar, uma vez que 

é com esta ação que se pretende dar mais um passo na temática da mobilidade urbana 

sustentável. Pretende-se desenvolver este conceito sob uma nova perspetiva e introduzir uma 
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série de abordagens estruturais inovadoras, por forma a promover uma deslocação 

continuada de pessoas, bens e serviços, com o menor impacte ambiental, económico e social 

possível, em suma, promover a mobilidade sustentável. Conciliar estes objetivos nem sempre 

se apresenta como uma tarefa simples, obrigando-nos a procurar e incentivar a utilização de 

formas de transporte alternativas mais sustentáveis, trabalho esse que é enquadrado 

precisamente pela ação Planar, cujo principal propósito é construir respostas a estes 

problemas. 

Este projeto procura contribuir para o desenvolvimento da temática da mobilidade, adquirindo 

e desenvolvendo conhecimento para a implementação de campanhas de sensibilização para 

a mobilidade sustentável, e claramente, uma vez que os seus objetivos são a substituição da 

utilização do automóvel por modos mais suaves de deslocação, a diminuição da emissão de 

gases, melhoria da qualidade do ar e a redução do ruído com origem no tráfego automóvel. 

 

1.2 - Objetivos 

A grande meta deste projeto é a divulgação da AEPLUS. O público em geral e os munícipes 

de Vila Real em particular, não estão familiarizados com ela, desconhecendo os seus 

propósitos e provavelmente, em muitos casos, a sua existência. Dado o âmbito de atuação 

da AEPLUS, esta lacuna tem de ser colmatada rapidamente, pois grande parte das ações 

implicam a participação e a adesão de toda a população. 

No âmbito deste projeto, foram desenvolvidos o logótipo, manual de identidade, website, 

campanha de acompanhamento da Semana Europeia da Mobilidade, campanha de promoção 

e divulgação da AEPLUS e campanha de sensibilização para o uso dos transportes públicos. 

Esta última campanha visa incentivar os vila-realenses a adotar modos de transporte mais 

sustentáveis, nas suas deslocações muito frequentes e de curta distância. De mencionar 

ainda a importância, para a campanha, dos transportes urbanos na nossa cidade, mais 

conhecidos pela população, como “Corgobus”. Procurar-se-á sensibilizar a população para a 

adoção de um estilo de vida mais saudável e sustentável, económica e ambientalmente, 

conseguida através da utilização de modos de deslocação alternativos que se pretende, 

venham a ser aceites e interiorizados na sua vivência quotidiana. 

 

1.3 - Estrutura do projeto 

O projeto encontra-se dividido em 6 capítulos. No primeiro capítulo é feita uma breve 

introdução, seguida de uma revisão do estado da arte no segundo capítulo. Os capítulos 3, 4 
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e 5, correspondem às três grandes tarefas desenvolvidas neste projeto de divulgação da 

AEPLUS. 

A primeira tarefa prende-se com a criação do logótipo e respetivo manual de identidade visual, 

sendo este o primeiro passo na divulgação da agência ao público. 

O desenvolvimento do website da AEPLUS constitui a segunda tarefa. Nesta, para além da 

apresentação do website, explica-se a forma como foi desenvolvido, revelando as várias 

tecnologias envolvidas e a razão pela qual foram escolhidas, em detrimento de outras. 

A terceira tarefa revela as campanhas desenvolvidas para: a promoção da AEPLUS, com os 

elementos gráficos de divulgação; o acompanhamento da Semana Europeia da Mobilidade, 

com as peças gráficas desenhadas, respeitando o grafismo em vigor; a campanha de 

sensibilização para o uso dos transportes coletivos, na qual se começou com uma recolha e 

análise de dados, de forma a orientar os trabalhos de desenvolvimento gráfico.
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2 – Revisão do estado da arte 

 

O estado da arte atende às premissas de pesquisa, análise e fundamentação sobre um 

determinado assunto, num dado espaço temporal. Procura espelhar a realidade dos estudos 

já efetuados de modo a abrir novos horizontes. 

Neste projeto, procurou-se definir e refletir sobre as três grandes tarefas que compõem este 

trabalho: a criação de um logótipo e respetivo manual de identidade visual, o desenvolvimento 

de um website e a conceção de campanhas de divulgação e de incentivo. 

 

2.1 – Conceitos relacionados com identidade visual 

O primeiro passo na divulgação de uma instituição como a AEPLUS passa por criar uma 

identidade que seja reconhecível junto do público, de forma inequívoca. Este capítulo clarifica 

algumas definições de identidade, imagem institucional, logótipo, metodologia, identidade 

visual institucional e manual de identidade visual. 

 

2.1.1 - Identidade 

A palavra “identidade” é de origem latina, advém do adjetivo “idem” (o mesmo) e do sufixo “-

dade” (que indica um estado ou qualidade). Assim, etimologicamente, a palavra remete para 

algo que é idêntico ou o mesmo, identifica algo que permanece [1]. A identidade de algo 

acarreta em si a diferença, porque se algo é idêntico a si mesmo, acaba também por ser 

distinto [2]. Para além de ser individual, o sujeito pode ser coletivo e público, visto que a 

comunicação está estreitamente vinculada ao conceito de sociedade e, portanto, ao de 

civilização. A identidade acaba por ser a causa e efeito do progresso social, está na génese 

da história da humanidade pois a comunicação é, de certo modo, a forma mais direta de 

evolução do ser humano enquanto sociedade. 

As pessoas não são vistas apenas por uma única característica, mas antes por um conjunto 

de traços físicos e mentais que apenas são percebidos quando se entra em contacto com a 

mesma. Cria-se então uma sinopse mental que nos permite diferenciar e identificar as 

pessoas que conhecemos direta ou indiretamente, ou seja, criamos mentalmente uma 

imagem. As instituições precisam de implementar essa imagem no seu público, de forma a 

serem imediatamente reconhecidas, é a imagem institucional. 
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2.1.2 - Imagem institucional 

Segundo o autor Villafañe, “A imagem como representação é a conceptualização mais comum 

que possuímos e, talvez por isso, este fenómeno se reduza a umas quantas manifestações. 

Todavia, compreende outros âmbitos que ultrapassam os produtos da comunicação visual. 

Implica, também, outros processos, como o pensamento, a perceção, a memória e, em suma, 

a conduta.” [3]. O mesmo autor afirma ainda que “A conceção gestáltica da Imagem 

Corporativa é bastante razoável. Basicamente, supõe um processo de conceptualização por 

parte do recetor, que metaboliza um conjunto de inputs transmitidos por uma empresa. No 

entanto, em todo o processo de conceptualização, e o da formação da Imagem de uma 

empresa não é exceção, o recetor contribui decisivamente para o resultado final, isto é, existe 

uma parte desse resultado que não depende do estímulo objetivo, mas antes do próprio 

processo conceptualizador do indivíduo.” [4]. Analisando as palavras do autor, torna-se claro 

que a imagem é a perceção mais imediata da instituição e que influencia diretamente a ideia 

dessa mesma instituição na mente do recetor, ainda que exista sempre um processo 

conceptualizador que irá variar de pessoa para pessoa. A imagem é constituída tanto por 

aspetos cognitivos que têm a ver com o conhecimento real das coisas como por aspetos 

afetivos que estão sujeitos à interpretação do individuo. 

A síntese da identidade de uma instituição é a imagem que ela transmite para o público, pelo 

que se torna muito importante que a instituição tenha um conhecimento aprofundado de si 

própria, para poder projetar uma imagem identificadora da sua atividade e de como se quer 

relacionar com o público. A imagem torna-se para o público, a própria instituição: é o que as 

pessoas vêem, sabem, e sentem sobre a instituição.  

 

2.1.3 - Identidade visual institucional 

A identidade visual de uma instituição deve tornar clara a sua estratégia, a sua estrutura, a 

sua visão, dando uma ideia acertada do que é e o que defende. Neste sentido, a identidade 

visual vai conseguir criar valor para a instituição, potenciando a sua identificação junto da 

população e das audiências relevantes. Acaba por contribuir fortemente para a criação e 

desenvolvimento de uma imagem positiva junto dos seus interlocutores, facilitando a 

comunicação e o seu próprio desenvolvimento. Os vários elementos gráficos na forma de 

nomes, logótipos, símbolos, tipografias e cores, têm função identificadora e diferenciadora 

entre as instituições. 

Villafañe atribui o termo “identidade visual” a uma variante da imagem institucional, “o 

resultado interativo que um amplo conjunto de comportamentos seus produzem no espírito 
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dos seus públicos.“ [5]. Refletem assim os elementos que constituem a identidade visual, que 

tem como finalidade criar no público a ideia da identificação da instituição. A identidade visual 

de uma instituição é a tradução dessa identidade em símbolos. 

Assim sendo, cabe à instituição conceber os elementos gráficos relevantes à transmissão da 

identidade visual pretendida junto do público e, nesse sentido, o logótipo é o elemento da 

identidade visual com maior importância, é o elemento mais identificador, mais visível e que 

pode ser aplicado nos mais variados suportes comunicacionais. 

 

2.1.4 - Logótipo 

Segundo o dicionário online, Priberam [6], o logótipo é o “Conjunto formado por letras e/ou 

imagens, com design que identifica, representa ou simboliza uma entidade, uma marca, um 

produto, um serviço, etc.”. Entende-se, assim, como sendo o meio de expressão visual da 

instituição, ou seja, a versão gráfica do nome. A expressão costuma ser confundida com o 

termo logomarca, que, embora tido como correto pela linguística, é considerado por designers 

profissionais e académicos, um neologismo impreciso e incorreto. É ainda pertinente referir a 

confusão entre logótipo e logotipo, ainda que ambas as palavras sejam consideradas corretas, 

é mais certo utilizar a forma esdrúxula (logótipo) já que o elemento de formação “-tipo” que 

advém do Grego “týpos” (marca ou símbolo) implica palavras esdrúxulas e não graves 

(estereótipo, fotótipo) [53]. 

O logótipo de uma instituição, para ter sucesso, deve cumprir uma série de requisitos entre os 

quais se destacam os seguintes: 

 Deve ser simples mas com atenção aos pormenores;  

 Deve ser de fácil leitura e de rápida perceção;  

 Deve funcionar com diversos fundos e diversos tamanhos;  

 Deve ser bem legível, tanto nas versões a preto e branco como a cores;  

 Deve sobretudo transmitir a ideia da instituição ao público. 

 

O logótipo é frequentemente constituído por tipografia e símbolo, do modo a facilitar a 

identificação da instituição. O símbolo, segundo o dicionário online Priberam [7], é a “Figura 

pela qual se substitui o nome de uma coisa pelo de um sinal que o uso adotou para a 

designar.” O símbolo é a parte não linguística, é a imagem que a instituição transmite para o 

público. É o elemento diferenciador e único da instituição. Segundo Newark, “idealizar um 

logótipo para uma marca converteu-se na peça fundamental do design gráfico moderno.” [8]. 
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Outra definição é, segundo M. Gobé, “um logótipo não é apenas um marcador neutro de uma 

empresa, mas a revelação profunda de todos os significados associados à marca. É ao 

mesmo tempo um farol, uma promessa e um cometa.” [9]. 

 

2.1.5 – Metodologia para o processo criativo 

Existem uma multitude de autores com outras tantas metodologias, como por exemplo: 

Bernhard E. Bürdek “História, Teoria e Prática do Design de Produtos”; Georg Hans Max 

Bonsiepe “Diseño Industrial, Tecnologia y Dependencia”; Alina Wheeler “Designing Brand 

Identity”.  

Bruno Munari afirma que “O método de projeto não é mais do que uma série de operações 

necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência. O seu objetivo é o de atingir 

o melhor resultado com o menor esforço” [10]. A Figura 1 revela um exemplo de Munari, 

comparando uma receita de preparação de arroz verde com o processo criativo de projetos, 

que começa no problema a acaba com a solução do mesmo. 

 

Figura 1 – Comparação entre o processo criativo de um projeto e uma receita culinária (Fonte: 

Munari, 1981). 
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Ainda que a metodologia de projeto seja um processo com etapas bem definidas, nunca pode 

ser considerado um caminho definitivo ou absoluto. A própria dinâmica da metodologia de 

projeto pressupõe um processo em constante movimento, pois aparecem sempre novos 

elementos, valores, caminhos, etc., antes do projeto estar completamente concluído. 

 

2.1.6 - Manual de identidade visual 

Foi apenas em 1907 que Emil Rathenau, director da empresa alemã AEG, contratou Peter 

Behrens [14] e Otto Neurath [15] para desenvolverem a imagem corporativa da marca. 

Behrens foi a primeira pessoa a desenvolver logótipos, material publicitário e publicações da 

empresa com um design consistente e unificado, foi o pai da identidade visual [52]. 

A identidade visual reúne consenso junto dos autores consultados. Todos concordam que a 

identidade visual combina marca gráfica com os restantes elementos visuais tais como cores, 

tipografia e formas. Uma definição mais completa passa por definir a identidade visual como 

um conjunto estruturado de elementos gráficos identificadores de um produto, empresa, 

instituição ou evento. 

Tânia Alexandra Gonçalves Ferreira [16] explica que “o manual/caderno de normas é um 

conjunto de diretrizes e orientações sobre o bom uso da marca gráfica, cores, formatos, 

imagens, grafismos, ambientes e demais suportes de comunicação”. É portanto um conjunto 

de elementos gráficos devidamente organizados e apresentados, que vai relacionar a 

instituição com o seu público. O Manual de identidade visual é fundamental sempre que uma 

instituição quer comunicar com o público, pelo que pode ser considerado como um projeto de 

comunicação, devidamente elaborado e estruturado, como explica Daniella Rosito Michelena 

Munhoz [17]. 

 

 

2.2 – Conceitos relacionados com a representação na web 

A representação na web é de absoluta importância numa estratégia de divulgação e promoção 

institucional. Pode, também, ser o canal privilegiado para comunicar com o público-alvo de 

uma forma objetiva, apelativa e imediata. Este capítulo clarifica algumas definições de 

website, desenvolvimento web, e CMS (Content Management System). 
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2.2.1 - World Wide Web (WWW) 

Nos anos 90, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ou, como é mais conhecida, 

o CERN (antigo acrónimo para Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), criou o 

conceito da World Wide Web, com o intuito de fomentar a troca de informação entre os seus 

investigadores [22]. Desde essa altura, a tecnologia para o desenvolvimento de interfaces 

Web foi crescendo exponencialmente até aos dias de hoje, nomeadamente com a ampla 

divulgação de websites. Estes evoluíram rapidamente de um mero ambiente para publicação 

de documentos em HTML (Hypertext Markup Language), para uma interação com o utilizador, 

muito similar às interfaces WIMP (Windows, Icons, Mouse and Pointers, como o Windows, por 

exemplo). Esta evolução foi possível graças a tecnologias como os formulários e programas 

CGIs (Common Gateway Interface) e às mais recentes tecnologias de interface como o 

ActiveX, Java, JavaScript e HTML5, entre outras [23]. 

Website é uma palavra que resulta da justaposição das palavras inglesas web (rede) e site 

(sítio, lugar). As palavras website e site têm o mesmo significado no contexto da comunicação 

na Internet, referem-se a uma página ou a um conjunto de páginas ligadas entre si, que são 

acessíveis através da internet, num determinado endereço e alojadas num determinado 

servidor. Em Portugal é comum a utilização do termo sítio da internet ou sítio eletrónico ou 

ainda sítio web. 

Apesar da utilização massiva das redes sociais, os websites continuam a ser o método de  

divulgação mais utilizado, principalmente pelas instituições. Basta olhar para alguns números 

para comprovar essa realidade. De acordo com a Facts Hunt [20], só em 2013 foram 

acrescentados 103 milhões de websites, existindo até ao final desse ano um total de 759 

milhões de websites online. De referir ainda o número de registos de nomes, que ultrapassou 

os 132 milhões para a extensão .com e os 313 milhões para os domínios de topo (com, .org, 

.gov, .pt, etc.). Obviamente que estes números não refletem a realidade da internet ao 

pormenor, uma vez que existem demasiadas variáveis envolvidas na medição destes valores, 

muitos websites já não existem, alguns não duram mais que 6 meses, outros apenas 

registaram o nome, etc., tudo isto faz com que estas medições sejam tão precisas quanto 

possível. 

A internet tornou-se na forma mais utilizada das pessoas procurarem informação, é a primeira 

fonte a que todas as pessoas recorrem quando precisam de informação acerca de qualquer 

tema. Segundo a Internet World Stats [21], já são quase 3 mil milhões de pessoas em todo o 
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mundo que utilizam a Internet, só na Europa, são mais de 500 milhões, de acordo com a 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Utilizadores da internet no mundo por região geográfica (Fonte: Internet World Stats, 2013) 

 

2.2.2 - Desenvolvimento web 

O desenvolvimento de websites implica a utilização de vários recursos, tais como linguagens 

de programação, tecnologias de rede, métodos e técnicas de software de tratamento de 

imagem e de design, técnicas de estruturação de informação, etc. Até à passada década, 

sensivelmente, um website significava apenas divulgar e distribuir conteúdos estáticos, sendo 

que as necessidades tecnológicas eram muito inferiores às atuais e centravam-se 

principalmente na escolha das linguagens de programação e nas ferramentas de tratamento 

de imagem e de design. De referir que mesmo o design de um website era muito limitado a 

nível criativo, na medida em que as ferramentas de desenvolvimento existentes eram, elas 

também, limitadas e escassas. Hoje, praticamente todos os websites possuem interfaces 

dinâmicas (com consulta de base de dados) e oferecem níveis diferenciados de interação com 

os utilizadores. 
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Cada website é único, pelo que se torna muito difícil sistematizar o processo de 

desenvolvimento: este depende de uma multitude de variáveis que envolvem, para além da 

componente tecnológica e comunicativa, a componente humana. Encontrar um padrão que 

sirva vários processos é sempre difícil, no caso dos websites, existe o “IEEE-2001: Práticas 

recomendadas para a Internet – Engenharia de websites, gestão de websites e ciclos de vida 

de websites”, definido no IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [24], que 

define um conjunto de normas para o desenvolvimento de websites assim como o tipo de 

informação a apresentar. Essas normas, que visam facilitar a navegação, prendem-se com 

aspetos tais como: o tempo em que a informação deve estar presente no website, passando 

para arquivo após esse tempo com a disponibilização de ferramentas de procura; devem ser 

tidos em conta os navegadores de internet mais utilizados assim como as suas últimas 

versões; a navegação deve ser sempre possível, mesmo se o computador do utilizador 

apresente capacidades gráficas diminutas. O certo é que, com todas as componentes já 

citadas e a velocidade a que a tecnologia para o desenvolvimento de websites evolui, torna-

se muito difícil, senão impossível, obedecer a muitos padrões, que por norma se mantêm eles 

próprios, estáticos durante muito tempo. Apenas para dar um exemplo, basta olhar para a 

largura de banda disponível hoje, que já chega em muitos casos aos 100 Mbps, relativamente 

ao que existia há 5, 10 anos atrás, com velocidades exponencialmente inferiores. Nessa altura 

era impensável colocar imagens numa determinada página do website, com mais de 100/200 

KB e hoje é perfeitamente aceitável ter imagens com mais de 1 MB nas páginas. 

 

2.2.3 - Content Management System 

Um Content Management System (CMS), traduzido para português, é um Sistema de Gestão 

de Conteúdos, ou seja, é um software que é utilizado na criação, edição e gestão de 

conteúdos de todo tipo, nomeadamente ficheiros de texto, de áudio, de vídeo, de imagens e 

de muitos outros tipos de ficheiros para a internet. É semelhante a um framework (modelo ou 

esqueleto) na medida em que proporciona uma estrutura pré construída para desenvolver um 

website de raiz. Ao contrário do desenvolvimento de websites tradicionais que requerem 

conhecimentos mais ou menos profundos de linguagens de programação, os CMS permitem 

a criação e gestão de websites sem ser necessário ter esse conhecimento, reduzindo os 

custos de criação e manutenção de um website.  

Para além de aspetos de poupança de tempo e de recursos financeiros, um CMS oferece de 

imediato acesso a ferramentas de partilha de conteúdos. Permite definir grupos de utilizadores 

que podem contribuir para a criação, edição e manutenção de conteúdos com vários níveis 
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de acesso, abrindo a possibilidade aos visitantes, após um registo, de terem acesso às 

mesmas funcionalidades de partilha. Nos CMS, todos os conteúdos escritos e definição da 

estrutura do website estão contidos numa base de dados, tornando os mesmos dinâmicos e 

facilmente geridos pelo administrador. Contudo, a gestão da base de dados é completamente 

automática, e não necessita da intervenção do utilizador nem de conhecimentos 

especializados na área das bases de dados. 

Um website programado de raiz necessita de uma panóplia de ferramentas que são, muitas 

vezes, altamente complexas e como tal, demoram muito tempo a desenvolver. Com os CMS, 

a maioria dessas ferramentas já fazem parte do núcleo do CMS e tornam muito mais fácil e 

rápida essa tarefa. Segundo Harwani [27], os módulos mais utilizados já presentes nos CMS 

são os seguintes: 

 Sistema de autenticação; 

 Módulo de criação de conta que permite ao utilizador inserir Informação através de um 

formulário. As informações ficam guardadas numa base de dados para um uso futuro; 

 Módulo de recuperação de palavra passe que envia um e-mail para a reposição da 

palavra passe; 

 Módulo de popularidade que mostra os conteúdos e serviços mais vistos; 

 Módulo de votação que disponibiliza um Sistema de votação para os utilizadores sobre 

um dado tema; 

 Módulo de RSS Feed; 

 Módulo de Leitura de Feeds; 

 Ferramentas de pesquisa; 

 Módulo multilíngua que permite facilmente implementar um website em várias línguas; 

 Sistema de permissões de utilizadores que facilita a instalação e gestão de permissões 

de modo a controlar quem pode ver ou editar os conteúdos do website. 

 

Assim, a implementação e desenvolvimento de um website são muitos facilitados com a 

utilização de um CMS. A Figura 3 ilustra, de forma muito simplista, a estrutura de um CMS 

[28]. 
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Figura 3 – Exemplo de Modelo Conceptual de CMS (Fonte: Wild apricot, 2011) 

 

Na Figura 3, é possível observar que: os designers criam templates, com o objetivo de 

apresentar o website, e que são geridos pelo CMS; os utilizadores que têm papéis 

diferenciados (administradores, editores, utilizadores registados, etc.), desenvolvem 

conteúdos através de editores WYSIWG (What You See is What You Get) que revertem para 

a base de dados; esta base de dados ou, nalguns casos menos frequentes, o conjunto de 

ficheiros XML, armazenam não só os conteúdos mas também todos as funcionalidades 

necessárias para o website e todos os dados de gestão [28].  

As páginas são posteriormente apresentadas nos browsers dos utilizadores. A apresentação 

fica assim claramente separada dos conteúdos, permitindo uma aparência dinâmica com a 

aplicação de vários templates e salvaguardando os dados que ficam na base de dados [29]. 

Existe uma lista muita extensa de CMS, uns pagos e outros open-source (código aberto), que 

podem ser utilizados gratuitamente. A representação web a desenvolver no âmbito deste 

projeto irá recorrer a um dos três CMS generalistas mais utilizados atualmente: Joomla, Drupal 

ou Wordpress, isto deve-se a terem uma comunidade maior de utilizadores com os quais é 

mais fácil encontrar suporte e ajuda, com muitos fóruns dedicados. Para além disso, são 

também os CMS com o maior número de módulos disponíveis que podem ser utilizados para 

todo o tipo de websites. 
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Na verdade, não existe uma resposta absoluta para a questão de qual destes três CMS 

escolher, dependendo do tipo de website, a escolha pode tender mais para o Drupal, para o 

Joomla ou para o Wordpress, e mesmo assim, dada a flexibilidade destes CMS, é muito fácil 

adaptar cada um deles a diversas situações. A Figura 4 apresenta uma comparação, das 

muitas disponíveis, entre os três CMS referidos, tendo em conta alguns dos parâmetros mais 

importantes a ser tidos em conta na fase da seleção do CMS [30]. 

 

Figura 4 - Tabela Comparativa dos três CMS mais usados (Website Setup, 2014). 
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2.2.4 - Wordpress 

O Wordpress começou como uma plataforma exclusivamente de blogues. Contudo, ao longo 

dos anos, foi-se massificando e diversificando para uma multitude de websites com os mais 

variados temas e propósitos. Hoje, mais de 40% dos websites que utilizam um CMS, são 

baseados em Wordpress. De entre as suas características, podem-se destacar as seguintes 

[30]: 

- Fácil de Instalar: muitas empresas de alojamento oferecem um assistente de instalação 

automático; 

- Configurável: existem milhares de módulos pagos e gratuitos que facilitam a integração do 

CMS para qualquer ambiente. Como é muito usado, há muitos programadores a escrever para 

este CMS; 

- Gratuito: a instalação do CMS é completamente gratuita e existem muitos módulos também 

eles gratuitos, para instalar; 

- Grande comunidade: como este é um CMS amplamente divulgado e utilizado, há também 

uma comunidade muito grande de utilizadores e programadores dispostos a oferecer ajuda, 

principalmente nos fóruns temáticos. 

Obviamente que nem tudo é vantajoso com o Wordpress. O maior problema reside na sua 

estrutura pois é um CMS muito exigente em termos de recursos do servidor. Quando o website 

ganha uma dimensão maior, quer em termos de estrutura e de conteúdos, quer em termos de 

utilizadores do website, podem advir graves falhas na utilização do wordpress [30]. 

 

2.2.5 - Drupal 

O Drupal é, dos três CMS considerados, o mais técnico. Os programadores conseguem 

escrever com maior facilidade para este CMS uma vez que a sua estrutura é mais aberta em 

termos de programação. Não é tão exigente quanto o Wordpress em termos de recursos do 

servidor, permitindo utilizar alojamentos mais económicos. Pode ser utilizado para quase todo 

o tipo de website sem grandes adaptações. As principais vantagens do Drupal são [30]: 

- Tecnicamente avançado: como já referido, é o Drupal que, dos três CMS, apresenta maior 

facilidade para os programadores; 

- Mais rápido: para além de não necessitar de tantos recursos, é também o CMS com 

respostas mais rápidas a nível de cliente-servidor; 
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- Configurável: existem bastantes plugins que são facilmente alteráveis por programadores 

com alguma experiência. O próprio núcleo do CMS pode ser alterado para quem tiver 

conhecimentos técnicos suficientes; 

- Gratuito: o download do Drupal é completamente gratuito e existem muitos módulos também 

eles gratuitos, para instalar. 

Como referido, o Drupal é certamente o CMS mais poderoso dos três. Contudo é também 

aquele que apresenta a curva de aprendizagem maior, devido à sua complexidade. Assim 

sendo, pode vir a ser necessário para quem escolher o Drupal, ter de recorrer a serviços 

técnicos especializados e com isso, gastar dinheiro num CMS que, apesar de gratuito, pode 

ficar caro. 

 

2.2.6 - Joomla 

O Joomla é o CMS que apresenta o melhor compromisso entre o poder da programação e a 

simplicidade de utilização. É um CMS que não precisa de grandes recursos de servidor para 

funcionar sem dificuldades. Oferece muitas das possibilidades técnicas do Drupal mas 

consegue ser quase tão simples de trabalhar quanto o Wordpress. Existem milhares de 

extensões gratuitas e pagas assim como uma comunidade enorme de utilizadores e de 

programadores, o que facilita a procura de ajuda e a configuração do CMS para todas as 

necessidades. Algumas vantagens do Joomla são [30]: 

- Redes socias: dos três CMS considerados, o Joomla é sem dúvida aquele que oferece maior 

facilidade na criação e manutenção de redes sociais, com muitas ferramentas que facilitam a 

sua gestão; 

- Comércio Eletrónico: é verdade que é possível criar lojas online com o Drupal ou com o 

Wordpress mas o Joomla é o que tem mais ferramentas para tal, com suporte nativo. Existem 

ainda componentes gratuitos muito eficazes para levar a cabo esta tarefa tais como o 

virtuemart, o hikashop ou ainda o J2Store e o K2Store. 

- Não demasiado técnico: é relativamente simples, mesmo para quem não tenha grandes 

conhecimentos técnicos, instalar e gerir um website com Joomla. Contudo, programadores 

experientes em PHP conseguem facilmente criar ou conFigurar componentes, módulos ou 

plugins de forma a ir ao encontro as suas necessidades. 

- Portal de ajuda: o Joomla é provavelmente o CMS com melhor suporte técnico. Existe um 

portal geral (http://www.joomla.org) com milhares de utilizadores registados, onde é muito fácil 
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procurar ajuda e há sempre outros utilizadores dispostos a partilhar conhecimentos. Existe 

ainda um portal nacional (joomla.pt) no qual, para além da ajuda em português, estão também 

disponíveis as traduções para a nossa língua, para todas as versões do Joomla. 

- Gratuito: à semelhança do Drupal e do Wordpress, também o download do Joomla é 

completamente gratuito e existem muitos componentes, módulos e plugins também eles 

gratuitos, para instalar. 

O Joomla é aquele que consegue conciliar o poder do Drupal com a facilidade do Wordpress, 

é neste momento o CMS com maior crescimento. Cada vez mais profissionais optam por 

desenvolver websites em Joomla, dada a sua polivalência e grande comunidade. Se o website 

necessita de uma rede social própria ou de vender produtos, então a melhor escolha é, 

certamente, o Joomla. 

 

2.2.7 - CMS selecionado para a representação web da AEPLUS 

Uma simples pesquisa no Google sobre “qual é o melhor CMS” devolve 760.000 resultados e 

cada utilizador defende, com todos os argumentos possíveis, que aquele que utiliza é, sem 

sombra de dúvida, o melhor, o mais rápido e o mais fiável. De acordo com o estudo 

comparativo efetuado, é fácil perceber que o Drupal leva clara vantagem para os 

programadores que gostam de desenvolver as suas próprias ferramentas. O Wordpress é o 

mais simples de utilizar e o mais rápido de instalar e começar a usar.  

O Joomla é contudo aquele que oferece o melhor compromisso, aliando a facilidade de 

utilização ao poder da programação, não sendo talvez o mais indicado para quem não tenha 

conhecimentos técnicos profundos e para quem pretenda desenvolver funcionalidades de 

raiz, mas é o mais apropriado para quem tenha alguns conhecimentos de linguagens de 

programação para a web e que procura facilidade de utilização no dia-a-dia. A comunidade 

de utilizadores e de programadores é, também ela, muito vasta, ajudando no desenvolvimento 

do website. Ainda de referir que os templates para Joomla apresentam a qualidade desejável 

para desenvolver um website profissional. Por todas estas razões, foi este o CMS escolhido 

para o desenvolvimento do website da AEPLUS. 

 

2.2.7.1 - A história 

Joomla é uma palavra com origem na fonética Swahili (línguas oficiais do Quénia, da Tanzânia 

e de Uganda) e significa “todos juntos”. O Joomla foi lançado oficialmente a 16 de setembro 

de 2005 com a versão 1.0 [31]. 
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No ano de 2000, a empresa Australiana Miro desenvolveu um CMS proprietário chamado 

Mambo e um ano mais tarde, cedeu a licença para o domínio público ao abrigo do GNU 

(General Public License). Em 2005, a equipa de programadores do CMS Mambo e a empresa 

Miro separaram-se porque a empresa Miro transferiu o controlo do Mambo para uma 

fundação, a Mambo Foundation, e os programadores passariam a ter apenas uma 

participação passiva e pouco representativa. Os programadores declinaram a mudança por 

estarem preocupados com os utilizadores do código fonte já criado e desenvolveram um 

projeto independente. Desta separação nasceu uma nova entidade, a Open Source Matters, 

que viria a desenvolver uma nova versão do Mambo, o Joomla [31]. 

Em Setembro de 2005, foi lançada a primeira versão (V 1.0) e, em Janeiro de 2008, 

continuando o sucesso da versão anterior, foi lançada a sua maior revisão, a versão 1.5. Esta 

versão representou um esforço enorme, introduzindo uma nova API com suporte multilíngue 

e uma multitude de novas funcionalidades. Em 2009, o projeto sofreu uma restruturação, 

abrindo as portas para uma maior comunidade de programadores. Finalmente em 2012, a 3ª 

revisão do Joomla, a versão 2.5, é anunciada, com outra API e novas funções como a 

possibilidade de atualizar com apenas um botão e oferecendo maior controlo e facilidade de 

uso [31].  

Em Outubro de 2014, o Joomla está na versão 3.5, estando previsto o lançamento da versão 

4.0 para o segundo trimestre de 2015.  

 

2.2.7.2 - Plataforma e características 

Conforme se pode observar na Figura 5, a base de dados alberga todos os dados utilizados 

pelo Joomla. O utilizador acede aos dados quando clica num link no website (menu, imagem, 

título, etc). Contudo, antes de a informação chegar ao utilizador, são aplicados todos os filtros 

dos módulos e componentes relativos a esse conteúdo. Um exemplo são os feeds de notícias, 

pois podem existir muitos feeds de notícias na base de dados mas apenas são exibidos os 

feeds filtrados pelo respetivo módulo. Após a decisão de selecionar a informação a ser 

mostrada, é aplicado o template selecionado para o website, com os seus respetivos estilos, 

que definem o design e estrutura final do website. O template define ainda a posição dos 

módulos (pesquisa, mais visitados, votações, etc.) no website. O Joomla traz, por omissão, 

três templates já instalados, no entanto é muito fácil instalar mais templates ou, para quem 

tiver maiores conhecimentos técnicos, desenvolver o seu próprio template [32]. 
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Figura 5 - Estrutura de funcionamento um website em Joomla (B. M. Harwani, 2009). 

 

O Joomla apresenta-se, nos dias de hoje, como um dos CMS mais poderosos disponíveis e 

é muito utilizado no desenvolvimento de websites multilingue, blogues, fóruns, comunidades, 

comércio eletrónico, etc. O Joomla apresenta várias características que o tornam num CMS 

altamente requisitado, das quais se destacam as seguintes [33]: 

 Gestor de utilizadores: sistema de registo que permite aos utilizadores configurarem 

as suas definições pessoais. Possui vários grupos de utilizadores com diferentes tipos 

de permissões de acesso como a edição, publicação e a administração. Suporte para 

múltiplos protocolos de autenticação, tais como LDAP1 (Lightweight Directory Access 

Protocol) e OpenID2; 

 Media manager: permite a gestão de ficheiros do tipo MIME (Multipurpose Internet 

Mail Extensions). A ferramenta está integrada com o editor de artigos, de modo a que 

o utilizador possa guardar a qualquer momento imagens e ficheiros. Possibilita ainda 

definir o tipo de extensões permitidas; 

 Language Manager: Existe um suporte internacional para muitas línguas. É também 

possível apresentar o website numa língua e utilizar o painel de administração noutra 

língua; 

 Gestor de banners: facilita a gestão de banners, através da criação de perfis de 

clientes. Possui algumas funcionalidades como a definição do número de 

apresentações, links específicos, etc.; 

 Gestor de contactos: permite aos utilizadores o acesso a informações de contacto 

de outros utilizadores. Permite ainda o contacto com indivíduos específicos ou grupos 

de indivíduos; 
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 Sistema de inquéritos: possibilita a criação de inquéritos com várias opções e a 

apresentação dos resultados obtidos, facilitando a obtenção de informação dos 

utlizadores; 

 Pesquisa: ajuda os utilizadores a navegar pelos itens mais procurados e permite que 

os administradores tenham acesso a estatísticas de pesquisa; 

 Gestor de links: permite a criação de links, com a possibilidade de os organizar em 

categorias e registar o número de acessos; 

 Gestor de conteúdos: facilita a gestão dos conteúdos, diferenciando a gestão com a 

apresentação. Os administradores têm a possibilidade de arquivar e ocultar conteúdos 

aos visitantes e mostrar apenas os artigos publicados. Permite aos utilizadores 

classificar os artigos, enviá-los por e-mail ou guardá-los em formato PDF com suporte 

para as diferentes codificações de caracteres. Nos sites públicos, é possível proteger 

os endereços de e-mail de spambots. Os editores WYSIWYG possibilitam aos 

utilizadores menos experientes a criação de artigos, combinando o texto e as imagens 

de uma forma atrativa. Depois dos artigos estarem criados, existem ainda módulos já 

instalados com o Joomla para mostrar os artigos mais populares, os últimos artigos 

inseridos, os artigos relacionados, o resumo de notícias, as últimas notícias etc.; 

 Gestor de feeds RSS: o Joomla permite a divulgação dos conteúdos do website para 

os utilizadores poderem ler nos seus leitores favoritos. Permite ainda agregar 

diferentes fontes no próprio website; 

 Gestor de Menus: este gestor de menus possibilita a criação de todos os menus com 

todos os diversos itens necessários à navegação no website, sem limite de 

quantidade. Os menus podem seguir uma hierarquia completamente diferente dos 

conteúdos, podendo estar posicionados em diferentes locais, com estilos e interfaces 

de navegação diferenciados. Os caminhos de navegação são criados de forma 

automática, de modo a facilitar a experiência do utilizador do website; 

 Gestor de Temas: os templates são a forma mais poderosa de criar a aparência 

desejada do website, podendo utilizar apenas um template para o website todo ou 

vários templates para as diferentes áreas. Os próprios templates permitem um nível 

de configuração muito elevado, facilitando a integração perfeita da estrutura com a 

aparência; 

 Sistema de ajuda integrado: o Joomla inclui um sistema de ajuda por secções, um 

glossário com a explicação dos termos encontrados, uma ferramenta para verificar as 

versões e ainda informação que facilita a resolução de determinados problemas. Para 

além de tudo isto, existem ainda ligações para recursos de ajuda externos; 
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 Definições do sistema: é possível aumentar o desempenho do website com a 

configurações de vários níveis de cache e de compressão de ficheiros, fazer o debug 

ao website e ainda visualizar uma lista de verificação de erros. A camada FTP da 

plataforma permite a execução de determinadas tarefas, como a instalação de 

extensões, sem a necessidade de atribuir permissões de escrita a todos os ficheiros e 

pastas do website, aumentando a segurança do mesmo. As mensagens privadas 

incluídas no sistema permitem que os administradores possam comunicar 

rapidamente com os utilizadores registados por mensagens privadas; 

 Serviços Web: – permitem utilizar serviços RPC (Remote Procedure Call) assim como 

a integração de XML, serviços RPC, com as API e Blogger do Joomla; 

 Extensões: para além de todas as funcionalidades já integradas no Joomla, as 

extensões abrem um leque de funcionalidades enorme, permitindo que, no limite, o 

próprio núcleo do Joomla sofra alterações, para ir ao encontro das necessidades do 

utilizador. 

 

2.2.7.3 - Estrutura do Joomla 

A estrutura do Joomla não difere muito da estrutura típica de qualquer outro CMS, destacando-

se, segundo Hagen Graf, os seguintes aspetos [34]: 

 Front-End e Back-End: o Joomla apresenta-se com dois acessos distintos, o front-

end e o back-end. O front-end é a parte do website que é mostrado aos visitantes e 

utilizadores, representa a parte visível e exposta. O back-end é a camada de 

administração onde são realizadas todas as tarefas de configuração, manutenção, 

limpeza, estatísticas e criação de conteúdos [34]. A administração é efetuada através 

de um endereço diferenciado do endereço principal do website, tipicamente 

acrescentando “/administrator” no final do endereço. Obviamente que, por motivos de 

segurança, este endereço deverá ser mascarado através de extensões como as 

ferramentas administrativas; 

 Permissões: para poder ter acesso à administração do website, é necessário definir 

um utilizador com permissões para tal. Também aqui, existe uma autenticação para o 

front-end e outra para o back-end. As permissões são atribuídas de acordo com a 

função de cada utilizador e podem ir do simples utilizador registados, passando por 

autores e editores, até aos administradores com controlo total da plataforma e acesso 

ao back end [34]. Apenas os utilizadores com níveis de acesso mais elevados terão a 

possibilidade de entrar no back-end do website, um utilizador com um registo simples 
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não tem essa possibilidade. Os utilizadores possuem um identificador único 

(username) e ficam associados a grupos de utilizadores com determinados privilégios. 

O Joomla tem a capacidade de apresentar os conteúdos e as opções às quais os 

utilizadores têm acesso com base nos seus privilégios [34]; 

 Conteúdo: o conteúdo pode revestir várias formas, pode ser apenas texto simples, 

imagens, música, vídeo, etc. ou, como sucede quase sempre, a combinação de vários 

elementos. Os conteúdos devem fazer parte de categorias (mesmo no caso dos 

conteúdos “sem categoria”) que também elas devem ser criadas e geridas pelos 

administradores [34]; 

 Extensões: as extensões para o Joomla permitem aumentar de sobremaneira o poder 

do Joomla, transformando rapidamente um website em comércio eletrónico, fórum, 

portal dinâmico, ou mesmo em rede social. Estas extensões podem revestir a forma 

de componentes, módulos, templates ou plug-in: 

- Os componentes são extensões que acrescentam outras funcionalidades e 

que têm uma área própria dentro da administração do Joomla como por 

exemplo uma loja online, uma galeria de fotografias, uma newsletter ou um 

fórum. Seguem a lógica do website [34]. 

- Os templates definem a apresentação dos elementos que compõem as 

páginas do website, tal como as cores, tipos de letra, tamanhos de letra, 

imagens de fundo, espaçamentos, divisão das páginas, etc.. Um template é 

constituído por pelo menos dois ficheiros, um ficheiro HTML, que define a 

estrutura das páginas e um ficheiro CSS que define o design das páginas [34]. 

- Os plug-in são pedaços de código específico que são acrescentados na 

framework do Joomla, de forma a poder alterar as suas funcionalidades [34]. 

Por exemplo, pode se utilizar um plug-in que aumenta a imagem nos artigos 

quando se clica com o rato. 

- Os módulos são elementos que aparecem no front-end em locais pré-

definidos e que mostram geralmente, dados originados nos componentes [34]. 

Um exemplo de um módulo, é o campo para colocar o e-mail de forma a 

subscrever a uma newsletter, o módulo funciona como interface para a 

introdução de e-mails na tabela de utilizadores que querem receber a 

newsletter; 

 Workflow: é uma rotina de trabalho, é um processo pelo qual um ou mais utilizadores 

passam para cumprir uma determinada tarefa. Como os CMS são normalmente 
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utilizados por várias pessoas, respeitar um workflow é essencial para organizar os 

conteúdos [34].  

 Configuração Global: as configurações que determinam alterações a nível de todo o 

website são modificadas através da configuração global [34]. Exemplos disso são o 

título do website, as configurações dos metadados, as definições de cookies, as 

configurações de cache e de sessão, as permissões de ficheiros, etc.. 

 

2.2.7.4 – Joomla e templates responsive 

Os templates de Joomla têm vindo a ficar cada vez mais complexos em termos de estrutura 

e de apresentação, ainda mais se considerarmos a mais recente novidade, os templates 

responsive. A ideia é que o próprio template deve adaptar-se automaticamente a diferentes 

tamanhos de visualização, incluindo os smartphones e os tablets. Existe ainda alguma 

confusão que importa esclarecer em relação aos responsive templates, pois muitos 

utilizadores acreditam que se trata de um template diferenciado para as plataformas móveis 

ou de um plug-in. O website Web-Savy refere, ainda que para o Wordpress (a situação é a 

mesma para o Joomla), as quatro opções para conseguir um website que se adapte 

visualmente a todas as plataformas são [37]: 

 Design tradicional: desenvolver o website com um tamanho estandardizado de modo 

a que se encaixe nas resoluções de ecrã mais comuns. Obviamente que esta não é 

uma boa solução uma vez que descarta a adaptação aos dispositivos móveis. 

 Design tradicional e criação de um website específico para dispositivos móveis: 

com este cenário, é necessário desenvolver um website para os ecrãs de computador 

e outro para os dispositivos móveis. Os websites funcionam de forma diferente e 

obrigam a tarefas de manutenção e custos a dobrar. 

 Design tradicional com um plug-in adicional: implica ir pela via do design 

tradicional, adicionando um plug-in para reduzir o tamanho de visualização para os 

dispositivos móveis. Neste caso, o utilizador de dispositivos móveis pode ou não 

visualizar a mesma coisa que o utilizador de computador, isto porque depende da 

forma como o plug-in faz a transformação. Esta poderá ser a única solução para os 

sites mais antigos, evitando alterações estruturais ao website. 

 Desenvolver um website novo e responsive: Neste caso, o template já se encontra 

codificado de raiz para ser responsive. O website adapta-se automaticamente ao 

tamanho do dispositivo do utilizador. A localização dos conteúdos varia de acordo com 
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o dispositivo ou são redimensionados tendo em conta a largura máxima de 

visualização do dispositivo. 

Todas estas funcionalidades fazem com que os templates devam ser desenvolvidos com 

níveis de qualidade elevados, quer para facilitar as modificações do administrador, quer para 

garantir a sua funcionalidade. 

 

2.2.7.5 - Templates gratuitos 

Os templates têm como principal finalidade conferir uma aparência dinâmica ao website. O 

template contém todas as folhas de estilo, localizações, e layout do website, é o que faz a 

separação entre o conteúdo e a aparência [35]. Hagen Graf refere que, para modificar a 

aparência do website, é necessário modificar o template ou criar um novo de raiz [36]. 

Felizmente, existe uma terceira opção, que tem sido amplamente utilizada nos últimos anos 

pela grande maioria dos administradores de Joomla: a instalação de templates gratuitos, 

desenvolvidos por terceiros ou a instalação de templates pagos desenvolvidos por empresas 

especializadas. Os templates gratuitos representam a melhor escolha quando não se tem ou 

não se quer gastar dinheiro no desenvolvimento do website. Existem milhares de opções 

disponíveis nesta área, com templates desenvolvidos e oferecidos por empresas 

reconhecidas com um nível aceitável de qualidade. As Figuras 6, 7, 8 e 9 mostram alguns 

exemplos de templates gratuitos para Joomla e como se pode observar, não é muito difícil 

encontrar um template completo e apelativo para criar um website, o que vem reforçar as 

vantagens do CMS Joomla. Contudo, existe um aspeto muito importante a considerar quando 

se desenvolve um website, principalmente quando se trata de um website institucional: o 

suporte. 

 

Figura 6 - Template gratuito da JOOMLART (Fonte: http://www.joomlart.com/, 2014). 

http://www.joomlart.com/
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Figura 7 - Template oferecido pela OLWEBDESIGN (Fonte: http://www.olwebdesign.com/, 2014). 

 

 

Figura 8 - Template disponibilizado gratuitamente pela ATJOOMLA (Fonte: http://atjoomla.com/, 

2014). 

 

http://www.olwebdesign.com/
http://atjoomla.com/
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Figura 9 - Template concedido pela SHAPE5 (Fonte: http://www.shape5.com/, 2014). 

 

2.2.7.6 - Templates comerciais 

Quando se trata de comodidade comercial para um projeto open-source, há sempre quem 

defenda que vender templates é um negócio injusto, uma vez que a plataforma é 

supostamente livre, mas há também quem veja na comercialização de templates, a única 

forma de sustentar um serviço de alta qualidade. 

Como ficou patente no capítulo 2.2.7.4 a propósito dos templates responsive, o grau de 

complexidade dos templates para Joomla tem vindo a aumentar muito nos últimos anos, pelo 

que faz sentido nesta altura, optar por contratar um serviço de template pago para Joomla. 

Os templates pagos implicam normalmente períodos de suporte mais ou menos alargados, 

de acordo com a modalidade escolhida, algumas das vantagens são: 

 Os templates pagos incluem quase sempre um suporte personalizado porque quem 

desenvolve templates como forma de rendimento, tende a oferecer um apoio 

adequado; 

 São templates confiáveis, na medida em que são atualizados de forma regular assim 

como fornecem sempre uma boa documentação; 

 Trazem normalmente funcionalidades únicas, raramente presentes nos templates 

gratuitos, até porque a concorrência é grande e essas funcionalidades extra fazem a 

diferença para os eventuais compradores; 

 Prestam uma atenção muito grande aos detalhes, oferecem muitas vezes melhorias 

únicas que os diferenciam dos templates gratuitos; 

http://www.shape5.com/
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 Há uma grande escolha de estilos dentro do mesmo template para se adaptarem às 

necessidades do comprador; 

 Ao contrário dos templates gratuitos, não são tão comuns, isto é, a probabilidade de 

encontrar na internet um template idêntico é baixa, até porque, como referido no ponto 

anterior, a adoção de um estilo diferente, no mesmo template, altera logo a forma de 

apresentação. Isto potencia a utilização de um website visualmente único [38]. 

Todas estas vantagens tornam óbvias a escolha por um template pago quando o objetivo é 

desenvolver um website profissional. Para além de todos os aspetos referidos, é importante 

salientar que o valor pedido para os templates de Joomla tem vindo a baixar muito, certamente 

devido à concorrência, o que só beneficia quem precisa de um template de qualidade. 

 

 

2.3 – Conceitos relacionados com ações de divulgação e sensibilização nas áreas 

ambiental e da mobilidade  

Este projeto desenvolve-se no âmbito da AEPLUS, cujas ações são orientadas para as áreas 

do ambiente e da mobilidade. Este capítulo clarifica algumas definições relacionadas com o 

ambiente, a ecologia, a Semana Europeia da Mobilidade, os transportes coletivos, e a 

empresa de transportes urbanos “Corgobus”. 

 

2.3.1 - Ambiente 

Importa, num primeiro momento, definir a noção de ambiente. Esta noção remonta a meados 

do século passado, está ligada a uma outra noção, mais ampla, que se denominava de meio 

ambiente ou apenas, meio. Esta palavra, meio, referia-se mais precisamente a tudo o que 

rodeia, que contém, que faz parte de e é, na adjetivação inglesa (environmental) ou até no 

substantivo francês (environement), que a palavra encontra maior semelhança com o 

conteúdo descritivo daquela noção. Já se tinha percebido nessa altura que os temas do 

alojamento, do transporte, do urbanismo, etc., não podiam ser encarados de forma isolada 

pois faziam parte de um todo, de um conjunto, faziam parte do meio ambiente [39]. 
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2.3.2 - Ecologia 

De acordo com Fritjof Capra, uma visão ecológica de um determinado bem implica não só 

compreender esse bem como um todo funcional mas principalmente compreender como é 

que o bem se enquadro no meio ambiente e na sociedade, entender qual é a origem desse 

bem, como foi fabricado e quem é que o utiliza mais e de que forma e, muito importante, como 

é que a sua utilização afeta o meio ambiente natural [40]. Isto significa que tudo está 

relacionado com tudo e se envolvermos os sistemas vivos, as implicações com o meio 

ambiente acabam por ser fundamentais e vão, muitas vezes, para além da nossa perceção 

imediata. 

Segundo os autores Sérgio Ulisses Silva JatobáI, et al, existem três abordagens distintas para 

o conceito de ecologia: a ecologia radical, o ambientalismo moderado e a ecologia política. A 

ecologia radical sugere “a separação de territórios especiais para uma proteção integral e, 

numa visão em larga medida romantizada da natureza, sem permissão de nenhum uso 

antrópico, mas apresenta também a proposta do biorregionalismo, que prega uma peculiar 

forma de interação do homem com a natureza” [41]. O ambientalismo moderado indica “a 

conciliação dos usos antrópico e conservacionista em um mesmo território sem, no entanto, 

esclarecer como atingir esse objetivo” [41]. Por fim, a ecologia política encarra o território 

“como palco de conflitos socio-ambientais que refletem não apenas o modelo cultural e 

econômico vigente, mas também a correlação de forças preponderante na sociedade. Propõe 

a análise ambiental, em diferentes escalas geográficas, como uma forma de explicitar os 

diferentes enfoques que a questão ambiental pode ter, dependendo da sua abrangência 

territorial (internacional, nacional, regional ou local) ” [41]. Esta divisão conceptual mostra que, 

entre outros aspetos, a questão da ecologia é muito complexa, pois aborda temas muito 

vastos como a economia, a sociedade, a cultura e a política. A Humanidade ainda continua 

na procura do caminho certo, ansiando pelo equilíbrio que permitiria viver em harmonia com 

o meio ambiente. Contudo, é provável que nunca o encontremos, uma vez que as alterações 

que infligimos ao nosso meio são, em muitos casos, demasiado profundas e definitivas. Vale 

a consciencialização das novas gerações de que muito tem de ser feito e de mudar, se 

queremos prevalecer como espécie. 

 

2.3.3 - Semana Europeia da Mobilidade 2014 

“O ordenamento das cidades é ditado há demasiado tempo pelos automóveis particulares. 

Ora, hoje em dia, os engarrafamentos fazem perder 100 mil milhões de euros todos os anos 

às nossas economias, para já não falar do tempo que nos roubam e dos efeitos na saúde. É, 
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pois, com muito agrado que vejo a adesão entusiástica à Semana Europeia da Mobilidade 

este ano. Estou certo de que há um manancial de boas ideias para melhorar o espaço em que 

vivemos.” [46]. Esta afirmação é de Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão Europeia, 

responsável pelos Transportes, aquando do lançamento da Semana Europeia da Mobilidade 

2014 e reflete, por um lado, os problemas relacionados com o uso excessivo do automóvel e 

por outro, manifesta entusiasmo relativamente à adesão da iniciativa. 

“A Semana Europeia da Mobilidade acontece todos os anos, de 16 a 22 de setembro com o 

apoio da Comunidade Europeia e tem como objetivo incentivar as autoridades locais a 

promover medidas que possam favorecer os transportes sustentáveis e convidar os cidadãos 

a experimentarem alternativas ao uso do automóvel particular. A história da Semana Europeia 

da Mobilidade teve início, em França, em 1998, com a jornada “En ville sans ma voiture!”, com 

o objetivo de promover um dia sem automóveis. A iniciativa continua a acontecer todos os 

anos, em setembro, de forma a incentivar as cidades a manterem as ruas fechadas à 

circulação automóvel no período de um dia. O sucesso desta iniciativa francesa levou ao 

lançamento da Semana Europeia da Mobilidade em 2002. Desde essa altura que a Semana 

Europeia da Mobilidade viu o seu impacto estender-se a toda a Europa e ao resto do mundo. 

Em 2012, 2158 cidades, representando 147,6 milhões de cidadãos, participaram na 

campanha. Foram instauradas 7717 medidas permanentes, relacionadas principalmente com 

a criação de infraestruturas para ciclistas e peões, a moderação do tráfego, a melhoria na 

acessibilidade dos meios de transporte e com a campanhas de sensibilização para o a adoção 

de comportamentos mais sustentáveis em matéria de mobilidade” [47]. 

A Comissão Europeia tem vindo a apoiar a Semana Europeia da Mobilidade com recursos 

financeiros significativos, ajudando na coordenação do evento e financiando o prémio da 

Semana da Mobilidade. A participação das cidades implica a angariação das suas próprias 

fontes de financiamento para a realização do evento e a necessidade de coordenar as 

autoridades públicas locais. Vila Real foi uma das cidades que aderiu ao acontecimento desde 

a primeira hora, organizando, já em 2002 atividades e iniciativas para enfatizar a importância 

deste evento, apelando à sensibilização da população para o tema da mobilidade sustentável. 

 

2.3.4 - Transportes urbanos 

A sociedade em geral e os portugueses em particular, já assimilaram que a preservação do 

ambiente é uma preocupação de todos. Devemos tentar contribuir para minorar os efeitos da 

nossa pegada no planeta, procurar formas de poluir menos e encontrar meios mais 

sustentáveis de nos relacionarmos com o meio ambiente no dia-a-dia. 
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Em Portugal, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, em 2009, as emissões de CO2 

resultaram, na sua grande maioria, dos sectores dos Transportes Rodo/Ferroviários (32%) e 

do setor de Produção de Energia (31%), conforme se pode observar na Figura 10 [42]. O 

automóvel enquadra-se nestes dois setores, uma vez que é um transporte rodoviário que 

emite CO2 e também se enquadra no setor de produção de energia na medida em que muitas 

das indústrias mais poluentes produzem matéria-prima para os automóveis funcionarem 

(indústria petrolífera, produção de automóveis e seus derivados, etc.). 

 

 

Figura 10 - Emissões de CO2 em 2009 segundo o sector de atividade (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2011). 

 

À luz destes dados, torna-se pertinente analisar a situação da cidade de Vila Real, com vista 

a diminuir, nas medidas possíveis, as emissões de CO2. Podemos seguramente assumir que 

o uso do automóvel, como já observámos, é o maior poluidor a nível da emissão de CO2 e 

Vila Real não é exceção. As alternativas ao uso do automóvel passam por andar a pé, de 

bicicleta ou de transporte público. Jan Gehl refere essas três alternativas como forma de 

fortalecer a sustentabilidade da cidade, argumenta que a “green mobility”, isto é, caminhar a 

pé, de bicicleta ou de transportes coletivos, fomentam grandes benefícios a nível económico 

e ambiental, reduzindo o consumo de recursos, limitando as emissões nocivas e diminuindo 

os níveis de ruído [44]. Para o caso concreto de Vila Real, a bicicleta é um meio pouco viável 

devido à topografia, com subidas e descidas íngremes, principalmente para quem se desloca 

de e para as periferias. Andar a pé também se torna complicado quando as distâncias são 

superiores a 1,5 km. Assim sendo, a alternativa mais viável ao uso do automóvel em Vila Real 

é, sem grandes dúvidas, o transporte público.  
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Nos grandes centros, o elevado número populacional e os constrangimentos constantes de 

trânsito, constituem um incentivo em si, às pessoas utilizarem os transportes coletivos. Pelo 

contrário, nas pequenas cidades, o trânsito não é, normalmente, elevado ao ponto de 

desmotivar as pessoas a usarem o automóvel e isso leva a que haja menos procura nos 

transportes coletivos e como consequência, estes oferecem também menos percursos e 

paragens que seria desejado, por não ser viável economicamente. Estas considerações 

aplicam-se a Vila Real, sendo esta uma cidade de dimensão média em Portugal. 

Todos estamos conscientes de que serão precisas muitas medidas e instrumentos políticos 

para concretizar o processo que levará a um sistema de transportes sustentável para todos. 

Contudo muitos problemas terão de ser resolvidos antes de conseguirmos atingir a meta dos 

transportes sustentáveis [50]:  

 Financiamento adequado das infraestruturas necessárias; 

 Determinação política para adotar e aplicar medidas; 

 Uma nova abordagem ao sistema de transportes urbanas por parte das autoridades 

locais; 

 Satisfazer as necessidades dos utilizadores de transporte público que, com o aumento 

de preços dos transportes, se sentem legitimados para exigir um serviço de qualidade; 

 Políticas sociais e educativas, que começam nas escolas preparatórias; 

 Planeamento urbano sustentável. 

Atualmente, é mais fácil transmitir conceitos de sustentabilidade, estilos de vida mais 

saudáveis e sugerir comportamentos económica e ambientalmente mais favoráveis. Dora 

Isabel Rodrigues Ferreira explica que nesse sentido, “O reconhecimento das atuais condições 

de consumo de transporte, dos seus condicionalismos ao desenvolvimento económico, 

competitividade e sustentabilidade das cidades e do ambiente, levou a que o tema da 

mobilidade e transportes tenha assumido prioridade nas discussões de carácter técnico, 

científico, mas também político, pela contemporaneidade e pela necessidade de se fomentar 

a alterações dos padrões de mobilidade da população, incitando a opções de transporte mais 

sustentáveis.” [43]. 

Assim, no caso de Vila Real, optou-se por uma estratégia de motivar as pessoas para a 

mudança comportamental, através da demonstração das vantagens que essa alteração de 

estilo de vida pode ter. A chave é conseguir sensibilizar a população para a adoção de um 

estilo de vida mais saudável e sustentável, económica e ambientalmente, conseguida através 

da utilização de modos de deslocação alternativos que se pretende venham a ser aceites e 

interiorizados na sua vivência quotidiana. 
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2.3.5 – Empresa de transportes urbanos Corgobus: caracterização 

 

Figura 11 – Fotos da inauguração da Corgobus e da paragem junto ao Tribunal de Vila Real 

 

No dia 27 de Novembro de 2004, arrancou o Serviço de Transportes Públicos Urbanos de Vila 

Real, com uma cerimónia que teve lugar nos Paços do Concelho de Vila Real. A empresa 

começou com uma frota de 12 autocarros modernos, que foram distribuídos por quatro linhas 

que formam a rede de transportes públicos de Vila Real. Logo em 2006, a Corgobus 

ultrapassou o milhão de Passageiros num ano, atingindo o pico de passageiros em 2011 e 

mantém um volume de passageiros superior a um milhão e quatrocentos mil passageiros em 

2014 (Figura 12). A linha mais concorrida é a linha 1, ultrapassando os seiscentos e quarenta 

mil passageiros em 2014, seguida pela linha 4, com trezentos e vinte e um mil passageiros 

no mesmo ano (Figura 13). 

O serviço oferecido é constituído por 4 linhas principais (linhas 1,2,3,4), 1 linha reduzida (linha 

5) e 1 linha noturna (linha N). As 4 linhas principais convergem da Zona Industrial para a o 

Centro da Cidade, a linha 5 abrange a área da Praça da Galiza até Constantim, passando por 

Arroios e a linha noturna percorre o centro da cidade, em horário noturno. 

De referir que o prazo de 10 anos assinado pelo Município de Vila Real terminou em novembro 

de 2014. Existia um novo concurso para renovar a concessão ou contratar um novo serviço 

mas dado que o atual governo alterou a legislação que regula o setor, essa alteração das 

regras, durante o ano de 2014, impediu que o novo concurso em preparação, fosse adiante. 

Em novembro de 2014 decorria ainda o prazo de 1 ano para contratar novo serviço ou renovar 

o existente. 
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Figura 12 – Número total de passageiros transportados pelos autocarros da Corgobus, desde que 

iniciou viagens, em 2005 (Fonte: João Queirós Lino, Diretor Gerente do Grupo Avanza – Corgobus, 

2015). 

 

Figura 13 – Número de passageiros transportados pelos autocarros da Corgobus, por linhas, desde 

que iniciou viagens, em 2005 (Fonte: João Queirós Lino, Diretor Gerente do Grupo Avanza – 

Corgobus, 2015). 
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3 - Identidade AEPLUS  

 

A criação da identidade visual da AEPLUS manifesta o primeiro momento da apresentação 

da agência ao público. Este capítulo demonstra o trabalho concretizado, abordando os 

capítulos da metodologia, construção, desenvolvimento, logótipo final e manual de identidade 

visual. 

 

3.1 – Metodologia de construção do logótipo 

A construção de um logótipo requer um processo devidamente definido antes de começar a 

trabalhar, esse processo é constituído por etapas que auxiliam e organizam no 

desenvolvimento do logótipo. Após considerar e refletir sobre as várias metodologias 

estudadas, optou-se por definir, para a criação do logótipo da AEPLUS, uma metodologia que 

permitisse uma abordagem direta ao problema e que pudesse ser suficientemente simples, 

mas que percorresse as etapas consideradas mais importantes na criação de um logótipo, 

conforme ilustra a Figura 12. 

 

 

Figura 14 – Metodologia utilizada na criação do logótipo da AEPLUS. 

 

A metodologia exibida na Figura 14 compreende os seguintes passos: 

 Problema - Esta 1ª fase permite perceber qual é o projeto, qual é o problema que é 

preciso resolver em concreto e aponta linhas diretoras para a solução. No caso da 

AEPLUS, o problema era encontrar a melhor solução gráfica para apresentar a 

agência ao público, tendo em conta os objetivos da instituição, a mensagem a fazer 

chegar às pessoas e, sobretudo, associar uma imagem identificadora da agência na 

mente do público. 

 Recolha de Informação - A recolha de informação passa por dois momentos. O 

primeiro momento é a recolha factual, com a qual se procurou perceber o que era a 

AEPLUS, quais eram as suas diretrizes os seus objetivos, a sua origem e 

Problema
Recolha de 
Informação

Desenvolvimento 
de Alternativas

Projeto Apresentação
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principalmente, que relação pretendia estabelecer com o público. O segundo momento 

é a recolha estética, que implica perceber o que se faz na área em questão. Nesse 

sentido, procede-se à análise de outras instituições similares com o objetivo de 

recolher boas práticas e evitar desenvolver algo idêntico ao que já existe. Consiste 

ainda na análise de casos de estudo, marcas e arquiteturas de marcas existentes 

relacionadas com o tema. Em suma, procura-se apreender o máximo de informação 

visual possível. 

 Desenvolvimento de Alternativas - Para conseguir chegar ao produto final, é 

necessário passar por várias alternativas. Dificilmente ou mesmo nunca se consegue 

um logótipo final na primeira tentativa. É uma fase algo ingrata na medida em que se 

gasta muito tempo com experiências que não chegam à fase do projeto, mas todas as 

tentativas são importantes para se chegar ao produto final. Tanto as escolhas como 

as não escolhas contribuem para o desenvolvimento do projeto. Desenham-se 

possíveis soluções alinhadas com os conceitos, os requerimentos e os objetivos do 

projeto e exploram-se estratégias visuais e mesmo emocionais. Pessoalmente, nesta 

fase, gosto de perguntar a opinião das pessoas que me rodeiam. Com base na minha 

experiência profissional, sou de opinião que não é necessário ter formação específica 

para opinar sobre um produto gráfico, até porque o que se pretende, é criar um logótipo 

para o público em geral, independentemente da sensibilidade de cada um, quer para 

o design, quer para o tema.  

 Projeto - A fase do projeto é aquela em que, aproveitando os esboços desenvolvidos, 

se transpõe todo o trabalho do papel para o digital. Nesta altura, já se deve ter 

escolhido a alternativa do passo anterior, e ter certezas firmes, quanto a essa escolha. 

É a fase em que se acaba o design do logótipo, desenvolvem-se as cores, as 

tipografias e prepara-se a identidade visual. 

 Apresentação - Nesta fase, a proposta final é apresentada e é revelado o manual de 

identidade visual.  

 

 

3.2 – Construção do logótipo 

Construir um logótipo é resolver um problema. É essencial que para tal se entenda o que é 

pretendido, isto é, ter um conhecimento adequado sobre o tema para conseguir formular os 

conceitos adequados à resolução da tarefa. Segundo a metodologia apresentada no 

subcapítulo 3.1, esta resolução do problema constitui o primeiro passo, sendo que este foi 
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amplamente explorado no capítulo 1, com a definição da AEPLUS. Os capítulos seguintes 

pateteiam as fases posteriores da metodologia, indo desde a pesquisa estética até à 

apresentação final, passando pelo desenvolvimento do logótipo.  

 

3.2.1 – Pesquisa estética 

A pesquisa de logótipos relacionados com o tema proposto é, uma das fases mais 

importantes, pois permite perceber vários aspetos: o que já está feito nessa área; como foi 

feito ou como é que o problema foi resolvido; evitar reproduzir o que já existe; entender as 

tendências atuais. Para além destes aspetos, é ainda muito relevante, antes de começar a 

trabalhar, absorver toda a atmosfera ligada ao tema a desenvolver, ganhando dessa forma 

uma cultura visual que facilita o processo criativo. As Figuras 15 a 30 representam alguns 

exemplos de logótipos analisados. 

 

 
 

Figura 15 – Logótipo para o workshop de 

Fitossanitário no Brasil, em 2010 (Fonte: 

http://www.saaseed.org/site/, 2014). 

Figura 16 – Logótipo de uma empresa do 

Uzbequistão relacionada com a construção 

sustentável (Fonte: http://triohouse.uz/, 

2014). 

http://www.saaseed.org/site/
http://triohouse.uz/
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Figura 17 – Logótipo de uma rede social sobre 

o impacto social e ambiental (Fonte: 

http://www.gocatalyst.org/, 2014). 

Figura 18 – Logótipo de uma empresa de 

alojamento (Fonte: http://siteocity.com/, 

2014). 

  

Figura 19 – Exemplo de logótipo para o 

ambiente (Fonte: 

https://www.behance.net/gallery/Clean-

Integration/113775, 2014). 

Figura 20 – Exemplo de logótipo orientado 

para a ecologia (Fonte: 

http://www.tannersite.com/index.html, 2014). 

 

  

Figura 21 – Logótipo de uma organização 

vocacionada para ajudar empresas a se 

tornarem mais ecológicas (Fonte: 

http://sustainablebusinessleader.org/, 2014). 

Figura 22 – Logótipo desenvolvido para um 

workshop temático (Fonte: 

http://www.florisvoorveld.com/ 

portfolio/speak-for-change/, 2014). 
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Figura 23 – Logótipo criado para uma empresa 

de software (Fonte: 

www.siahdesign.com/archives/432, 2014). 

Figura 24 – Exemplo de logótipo para o 

planeamento sustentável (Fonte: 

www.designyourway.net/blog, 2014). 

  

Figura 25 – Logótipo de uma empresa de 

mobiliário  (Fonte: 

canvas.pantone.com/gallery/103969/Ayhas, 

2014). 

Figura 26 – Logótipo criado para uma 

empresa de venda de flores (Fonte: 

http://2012.adfestival.com.ua/cd/en/cat/92/F-

1-20, 2014). 

 

 

Figura 27 – Logótipo da organização “Ecologie 

Urbaine” (Fonte: http://ecologieurbaine-

communication.jimdo.com/  2014). 

Figura 28 – Logótipo da “Agència d´Ecologia 

Urbana de Barcelona” (Fonte: 

http://bcnecologia.net/, 2014). 
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Figura 29 – Logótipo da organização 

“Desarollo Sostenible Urbano” (Fonte: 

http://antigua.eixoatlantico.com/, 2014). 

Figura 30 – Logótipo desenvolvido para a 

organização “Together for a Green Europe” 

(Fonte: 

http://youthforsociety.org/yfs/?p=3036, 2014). 

 

Os logótipos utilizados na área da ecologia reúnem, na sua maioria, algumas características 

comuns que retive para criar o logótipo da Agência:  

 Sobressai claramente a cor verde com várias tonalidades; 

 Deixam sempre uma imagem mental relacionada com a natureza;  

 Têm um aspeto orgânico ou tentam deixar essa impressão;  

 Utilizam quase sempre uma tipografia sem serifa, mais arredondada;  

 Fazem, quase todos, uma identificação direta ao tema da ecologia.  

 

3.2.2 – Desenvolvimento do logótipo 

A AEPLUS é uma agência vocacionada para a ecologia e o planeamento urbano sustentável, 

pelo que o logótipo teria, necessariamente, de refletir estes aspetos. Numa primeira fase, 

tentou-se utilizar apenas a tipografia mas rapidamente se percebeu que era insuficiente. Ao 

desenhar uma tipografia mais orgânica, acrescentaram-se elementos naturais que se 

pudessem relacionar com o tema. A dificuldade neste ponto consistiu em conseguir encaixar 

os elementos na tipografia, chegando à conclusão que o mais harmonioso seria substituir a 

letra “l” por uma árvore estilizada. A Figura 31 ilustra parte do processo de criação analógico. 

Contudo, depois de passar para o digital, depreendeu-se que a árvore em si não era suficiente, 

tornava o logótipo demasiado pobre e pouco identificador. Aproveitou-se a ideia das folhas 

das árvores que se transformaram em circunferências abertas, colocando no interior de cada, 

um elemento claramente identificador, quer da ecologia e do ambiente, quer do planeamento 
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urbano sustentável. A tipografia escolhida era no início mais orgânica mas ajuizou-se que, 

dada a já forte componente biológica introduzida pela árvore e pelos diversos elementos, seria 

preferível introduzir um aspeto mais moderno, mais arquitetónico, indo ao encontro do aspeto 

urbanístico da AEPLUS. Embora se tivesse pensado inicialmente em criar uma tipografia 

própria, julgou-se que o tipo de fonte utilizado acabou por se revelar bastante apropriado ao 

objetivo pretendido. Na Figura 32 estão algumas das etapas do processo de criação digital. 

Obviamente que todo o processo da criação foi acompanhado e discutido com o gestor do 

projeto, acabando o resultado final por ser uma conjugação de ideias, de avanços e recuos, 

resultando das alternativas referidas no subcapítulo 3.1. 
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Figura 31 – Esboços para a criação do logótipo AEPLUS. 
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Figura 32 – Evolução digital da criação do logótipo AEPLUS. 

 

 

3.3 – Logótipo final da AEPLUS  

O logótipo final, na Figura 33, reflete os objetivos iniciais, ou seja, é um logótipo que apela à 

natureza, com uma árvore no centro, chamando a atenção para o acrónimo AEPLUS com a 

designação da agência, imediatamente por baixo. Os vários elementos presentes na árvore, 

como se de folhas ou de frutos se tratasse, simbolizam as valências e os objetivos da agência, 

que são a ecologia e a aplicação do desenvolvimento urbano de forma sustentável. Ambrose 

e Harris [11] referem que a tipografia constitui-se como a forma visual de uma ideia, assim 

sendo, a tipografia escolhida é uma tipografia aberta, sem serifa, algo moderna, de modo a 
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contrastar com a forma orgânica do logótipo, que remete para a abertura da agência ao 

público e à sua vocação iminentemente ecológica, mas também conferindo uma ideia de 

modernidade, atualidade e urbanismo. Segundo Moriarty [12], a cor está intimamente ligada 

a emoções pelo que a escolha da mesma deve ser muito bem ponderada. No caso do logótipo 

da AEPLUS, foram utilizadas cores com tonalidades exclusivamente verdes, sendo que essa 

cor, segundo Ana Luiza Dias [13], remete para a alegria em primeiro lugar mas também como 

a cor associada ao “ (…) estar amante da natureza, amante da paz, de bem com a natureza, 

em harmonia, tranquilo, de bem com a vida.” [13]. A Figura 33 exibe o ícone do logótipo final 

da AEPLUS. 

 

 

 

Figura 33 – Logótipo final da AEPLUS. 
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Figura 34 – Logótipo final da AEPLUS - ícone. 

 

 

3.4 - Manual de identidade visual 

Os subcapítulos seguintes expõem o conteúdo do Manuel de Identidade Visual desenvolvido 

para a AEPLUS. 

3.4.1 - Capa 

Para a capa, Figura 35, optou-se por colocar o logótipo com um gradiente radial de duas 

cores: R59 G98 B54 e R211 G229 B205, de forma a destacar o logótipo mas sem desautorizar 

as tonalidades verdes utilizadas na construção do mesmo.  
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Agência de Ecologia e Planeamento Urbano Sustentável

AEP  US
 

Figura 35 – Capa do Manual de Identidade da AEPLUS. 

 

3.4.2 - Versões principais 

Na Figura 36 constam as duas versões principais, que devem ser utilizadas em todos os 

documentos oficiais da instituição. Nesses casos, não se deve recorrer às outras versões, 

pois é importante manter o logótipo na sua essência. 

 

Figura 36 – Versões principais do logótipo. 
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3.4.3 - Versões a preto e branco 

Na Figura 37 encontra-se a versão a branco do logótipo da AEPLUS e na Figura 38, a versão 

a preto. Estas versões devem ser utilizadas em fundos com tonalidades muitas escuras ou 

muitos claras. 

 

Figura 37 – Versão a branco do logótipo. 

 

 

Figura 38 – Versão a preto do logótipo. 
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3.4.4 - Dimensões 

As dimensões referidas na Figura 39 servem para garantir que a representação do logótipo 

nunca tenha dimensões inferiores a 24,5 mm, quando representado completamente, ou de 10 

mm quando está representado apenas o ícone gráfico. 

 

Figura 39 – Dimensões recomendadas do logótipo. 

 

3.4.5 - Margens 

As margens de segurança ou zona de exclusão permitem que o logótipo possa ter destaque 

numa página de texto. Permitem ainda evitar, o mais possível, a interferência de outros 

elementos. A Figura 40 define os valores mínimos, que poderão sempre ser ampliados, de 

acordo com as necessidades gráficas da composição. 

 

Figura 40 – Margens de segurança do logótipo. 
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3.4.6 – Estudo de cores 

Este estudo do comportamento do logótipo sobre várias cores permite perceber qual a versão 

a utilizar, de acordo com a respetiva cor do fundo. De notar que, de acordo com a Figura 41, 

como as tonalidades verdes do logótipo são mais escuras, a versão a cores funciona muito 

bem sobre os fundos mais claros, contudo, quando os fundos são mais escuros, o ideal é 

utilizar a versão a branco do logótipo. 

 

Figura 41 – Estudo de cores do logótipo. 

 

3.4.7 - Fundos 

Em relação ao comportamento do logótipo sobre fundos fotográficos, a regra verificada no 

estudo de cores de fundo aplica-se também no caso das imagens. Deve, contudo, procurar-

se sempre zonas com tonalidades de cores mais uniformes para aplicar o logótipo. Quando 

tal não é possível, o ideal é optar por utilizar uma caixa branca ou preta para destacar o 

logótipo, conforme a Figura 42. 
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Figura 42 – Estudo de fundos para uso logótipo. 

 

3.4.8 - Tipografia 

A tipografia utilizada para o logótipo, Figura 43, é a “Sansation” que é um “True Type Font”. 

Este tipo de fonte tipográfica foi originalmente desenvolvida pela Apple Computer e adotado 

pela Microsoft no Windows 3.1 [18]. É uma tipografia aberta, sem serifa, de fácil leitura. 
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Figura 43 – Tipografia utilizada no logótipo. 

 

3.4.9 – Cores 

As cores utilizadas no logótipo devem ser reproduzidas com a maior fidelidade possível, pois 

haverá sempre alguma discrepância devido à textura e gramagem do papel e sobretudo 

devido às diversas impressoras utilizadas. O que se pretende com esta codificação das cores, 

Figura 44, é que, quando se imprimem trabalhos numa gráfica, esta respeite os padrões de 

cor definidos.  

 

Figura 44 – Cores utilizadas no logótipo. 

 

3.4.10 – Restrições 

Como com qualquer imagem, existe sempre a possibilidade das pessoas tenderem a alterar, 

de forma propositada ou não, as proporções, cores, orientações ou outros aspetos do logótipo. 

Neste sentido, tem de haver sempre o cuidado para alertar para a proibição de utilizar o 

logótipo indevidamente. A Figura 45 ilustra algumas das restrições à utilização do logótipo da 

AEPLUS. 
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Figura 45 – Restrições para o uso do logótipo. 

 

3.4.11 – Estacionário 

O estacionário (Figura 46) engloba os elementos da entidade gráfica da instituição, 

principalmente em formatos físicos. Pode incluir todas as formas que a instituição utiliza para 

se divulgar, o que passa, normalmente por envelopes, papel de carta, cartões-de-visita, papel 

timbrado, assinaturas digitais, material de escritório, etc.. O estacionário deve ser coerente e 

utilizado sempre com o objetivo de melhorar a imagem de marca da instituição. Ainda de 

referir que a palavra “estacionário” não consta em muitos dicionários gerais, embora faça parte 

da linguagem especializada das artes gráficas. Etimologicamente, a palavra pode derivar de 

duas origens: do latim “stationarius” (estacionário), que era uma espécie de livreiro da idade 

média ou do inglês “stationery”, que se refere a artigos de papelaria ou de escritório [19]. 
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Figura 46 – Exemplos de estacionários com o logótipo da AEPLUS. 

 



 

- 54 - 

 

3.4.12 – Elementos promocionais 

A Figura 47 mostra alguns exemplos da aplicação do logótipo em peças de vestuário e em 

veículos, direcionados para a AEPLUS. 
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Figura 47 – Exemplos de vestuário e decoração automóvel com o logótipo da AEPLUS. 
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4 – Website da AEPLUS  

 

O website da AEPLUS serve diversos propósitos: revelar a agência ao público; divulgar as 

ações de informação periódicas; fomentar a participação da população; partilhar informação. 

Este capítulo demonstra o trabalho concretizado, abordando os capítulos de análise de 

websites temáticos, escolha do template e desenvolvimento do website. 

 

4.1 – Análise de websites temáticos 

Como já referido no subcapítulo 3.2.1 relativamente à pesquisa estética do logótipo, também 

aqui, para o desenvolvimento do website, é importante apreender as tendências atuais na 

área da ecologia e do desenvolvimento sustentável. Contudo, a pesquisa realizada, não se 

limita a analisar apenas a parte gráfica mas também a organização dos conteúdos e dos vários 

elementos que compõem o website. 

 

4.1.1 - Atelier d' Ecologie Urbaine 

Este website, Figura 48, é mantido por uma SARL (Sociedade anônima de responsabilidade 

limitada) com atividades de consultoria e engenharia na área da ecologia urbana. 

Tem apenas conteúdos estáticos, com um aspeto algo antiquado. O fundo escolhido, embora 

ofereça um bom contraste, não é o mais adequado para uma fácil leitura da informação 

presente no website. O aspeto gráfico resulta em algo muito confuso e pesado para o olhar. 

 

 Figura 48 – Website “Atelier d' ecologie urbaine” (Fonte: http://www.aeuconseil.com/aeu/). 

http://www.aeuconseil.com/aeu/
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4.1.2 - Australian Government Department of the Environment 

Website oficial do Governo Australiano, Figura 49, que tem informação relacionada com a 

aplicação das políticas e programas para proteger e conservar o meio ambiente. 

Tem um ambiente limpo, com bastante espaço negativo, apesar da quantidade enorme de 

informação que contém. Predominam as tonalidades azuis. Nota-se a preocupação em utilizar 

muitas imagens (de qualidade elevada) de forma a contrastar com a grande quantidade de 

texto. A 1ª página apresenta um menu com poucos itens que se desenrola para mostrar todos 

os conteúdos, tem ainda as notícias, as várias formas de contacto e ligações para os tópicos 

mais vistos. 
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Figura 49 – Website “Australian government department of the environment” (Fonte: 

http://www.environment.gov.au/). 

 

4.1.3 - Environment Canada 

Website oficial do Governo do Canadá, Figura 50, que tem como missão proteger e conservar 

o meio ambiente assim como fornecer informação meteorológica e sobre as águas para 

manter o povo Canadiano informado e seguro. 

Este website optou também por utilizar tonalidades azuis com fundo branco. O motor de 

pesquisa na parte superior ocupa um grande destaque, o que é compreensível, pois existe 

muita informação disponível. Utiliza o mesmo sistema de menus do website do subcapítulo 

4.1.2, poucos itens e menus que revelam os itens hierarquicamente dependentes. 
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Figura 50 – Website “Environment Canada” (Fonte: http://www.ec.gc.ca/). 
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4.1.4 - Department for Environment Food & Rural Affairs 

Website oficial do Governo do Reino Unido, Figura 51, responsável pelas políticas e 

regulamentos ambientais, alimentação e assuntos rurais. 

O Governo do Reino Unido optou por incluir no ambiente, a alimentação e os assuntos 

relacionados com a ruralidade. O motor de pesquisa ocupa um lugar de destaque no topo, 

seguido dos itens do menu. Neste caso, os outros links rementem para outras áreas do 

governo inglês, toda a informação relativa a este departamento estão numa página só. Neste 

caso predomina o verde, com fundo branco, algumas imagens na abertura da página mas 

muito texto à medida que se percorre o resto da página. É uma atmosfera institucional e algo 

simplista na forma como apresenta a informação. 
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Figura 51 – Website “Department for environment food & rural affairs” (Fonte: 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs). 

 

4.1.5 - United States Environmental Protection Agency (EPA)  

EPA é uma agência do Governo Federal dos Estados Unidos encarregada da proteção dos 

direitos humanos e do ambiente. 

Este website, Figura 52, apresenta um layout em tabela, com tonalidades verdes na página 

principal e outro layout diferente nas páginas interiores para apresentar informação, tem 

tonalidades azuis. A 1ª página apresenta essencialmente conteúdos noticiosos com imagens 

grandes, sendo que a restante informação institucional muda completamente de aparência 

quando se clica em qualquer menu. Isso provoca alguma confusão visual nos visitantes, 

parecendo tratar-se de páginas distintas. Ainda pela negativa, a página de abertura parece 

ser a que tem um aspeto menos profissional e limpo, contrastando com as restantes páginas 

interiores. 
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Figura 52 – Website “United States Environmental Protection Agency (EPA)” (Fonte: 

http://www.ecology.com/government-environmental-agencies/). 
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4.1.6 - Centro de Ecologia aplicada "Prof. Baeta Neves" (CEABN) 

O Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (CEABN) é uma unidade de investigação 

do Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa. 

Website, Figura 53, bem cuidado esteticamente, predominam as tonalidades verdes e o 

branco. Tem espaço negativo suficiente para uma correta leitura e apreensão da informação 

disponibilizada. A página principal informa sobre as notícias e as páginas interiores contêm 

toda a informação institucional que é acedida através da barra de menus. É um website 

atualizado com frequência (data das notícias) que transmite uma atmosfera de harmonia e 

simplicidade, apesar do volume de informação disponível. 
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Figura 53 – Website “Centro de Ecologia Aplicada (CEABN)” (Fonte: http://www.isa.utl.pt/ceabn/). 

 

4.1.7 - The Academy of Urbanism 

A missão da Academy of Urbanism é de reconhecer, dar força e celebrar os locais mais 

interessantes, a nível urbano, no Reino unido, na Europa e mais além, assim como as pessoas 

que os criaram e os mantêm.  

Este website, Figura 54, ao contrário dos anteriores, está relacionado apenas com o 

urbanismo. As cores passam a ser o vermelho e algum cinzento, em fundo branco. A página 

principal faz referência à origem da academia e à razão da sua existência. Contém ainda 

chamadas de atenção para as últimas notícias e para as mais vistas. As páginas interiores 

comportam toda a informação que a Academia divulga aos visitantes através da barra de 

menus principal. As imagens são de boa qualidade e todo o website respira simplicidade e 

organização. 
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Figura 54 – Website “The Academy Of UrbanISM” (Fonte: http://www.academyofurbanism.org.uk/). 

 

4.1.8 - Agência de Ecologia Urbana do Eixo Atlântico 

A missão deste website, Figura 55, é de servir o interesse geral das coletividades do eixo 

Galicia-Norte de Portugal, mediante a realização direta ou indireta de ações de 
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desenvolvimento sustentável, ou seja, repensar de forma integral o modelo de 

desenvolvimento. 

Este website, juntamente com o da Agência de Ecologia Urbana de Barcelona (Figura 52), 

são os que mais diretamente se relacionam com o da AEPLUS. Aqui também predominam os 

tons verdes e o branco nos fundos. Ao contrário da grande maioria dos outros websites 

analisados, este apresenta um menu vertical que remete para os conteúdos ao centro. A 1ª 

página contém as notícias principais e as restantes páginas, conteúdos distribuídos pelos 

vários itens dos menus. Nota-se uma apresentação cuidada e profissional da aparência do 

website, embora os alinhamentos dos elementos das faixas laterais não sejam sempre os 

mais precisos. 
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Figura 55 – Website “Agência De Ecologia Urbana Do Eixo Atlântico” (Fonte: http://eixoecologia.org). 

 

4.1.9 - Agência de Ecologia Urbana de Barcelona 

A Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona é um consórcio público entre a Câmara Municipal 

de Barcelona, a Área Metropolitana de Barcelona e a Delegação de Barcelona. Realiza 

projetos destinados a instituições públicas, fundações, organizações e empresas de âmbito 

nacional e internacional. 

Este é o website, Figura 56, em termos de estrutura institucional, que mais se aproxima da 

AEPLUS uma vez que ambos dependem da Câmara Municipal e desenvolvem os projetos 

nas suas respetivas áreas metropolitanas. Predominam o branco e os tons cinzentos, com 

algum laranja presente na barra de menus e nalguns elementos. A 1ª página destaca os 

projetos, as notícias e a agenda. As páginas interiores revelam toda a informação institucional 

assim como as várias publicações da Agência. É um website muito informativo, com 

aplicações desenvolvidas para a temática em causa. Apresenta um layout simples mas eficaz, 

com boa leitura e imagens de qualidade. 
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Figura 56 – Website “Agência De Ecologia Urbana De Barcelona” (Fonte:http://bcnecologia.net/). 
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4.1.10 - Tabela comparativa dos websites consultados 

A tabela 1 mostra a análise aos websites visitados, destacando os aspetos mais positivos e 

negativos de cada um. Esta tabela ajudou no desenvolvimento do website a criar, salientando 

alguns aspetos a aplicar no website da AEPLUS, nomeadamente: utilizar imagens grandes, 

com qualidade, respeitar os espaços negativos, utilizar tons verdes, organizar bem a 

informação, manter um layout simples mas eficaz e ter em atenção a estrutura da informação. 

WEBSITE Aspetos positivos Aspetos negativos 

ATELIER D' ECOLOGIE URBAINE - contraste das imagens 

- conteúdos estáticos 

- aspeto antiquado 

- difícil leitura 

- confuso 

- muitas cores 

AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT OF THE 

ENVIRONMENT 

- limpo 

- espaços negativos 

- imagens de qualidade 

- tons azuis 

- confuso 

ENVIRONMENT CANADA 

- limpo 

- tons azuis  

- motor de pesquisa 

- demasiada informação 

- demasiados menus 

DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT FOOD & RURAL 

AFFAIRS 

- imagens grandes 

- tons azuis e verdes 
- simplista 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY (EPA) 

- páginas interiores bem 

organizadas 

- muitas imagens 

- layout com tabelas 

- aspeto das páginas muito 

diferente 

CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA "PROF. BAETA 

NEVES" 

- espaço negativo 

- tons verdes 

- harmonioso 

- atualizado 

- muita informação dispersa 

THE ACADEMY OF URBANISM 

- simplicidade 

- organização 

- bem estruturado 

- espaços negativos 

- imagens com qualidade 

- cores muito vivas 

AGÊNCIA DE ECOLOGIA URBANA DO EIXO 

ATLÂNTICO 

- tons verdes e brancos 

- conteúdos bem distribuídos 

- apresentação cuidada 

- alinhamentos 

- espaçamentos 

- demasiado simplista 

AGÊNCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

- layout eficaz e- boa leitura 

- informação bem estruturada 

- muitas imagens 

- tons laranjas 

Tabela 1 – Análise comparativa de websites subordinados aos temas da ecologia e urbanismo sustentável. 
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4.2 – Escolha do template e templates considerados 

4.2.1 - Serviços disponíveis 

A identidade visual já foi muito referida em capítulos anteriores e este conceito é também 

muito importante quando se desenvolve um website para uma instituição como a AEPLUS. 

Uma vez que foi decidido pelo responsável do Projeto AEPLUS que, dadas as vantagens 

enunciadas no capítulo 2.2.7.6, seria utilizado um template pago, o mais difícil foi encontrar 

um template o mais adequado possível à imagem da AEPLUS, pois essa é uma das grandes 

vantagens de comprar um template, é possível escolher de entre templates de grande 

qualidade. Para além do aspeto gráfico, também o conteúdo a disponibilizar condiciona em 

muito a escolha do template. No entanto, a escolha teve de se restringir a dois serviços de 

templates com os quais o Município de Vila Real tem contrato: o JoomShaper e o GavickPro. 

As Figuras 57 a 62 apontam alguns exemplos de templates considerados possíveis para a 

AEPLUS, destes dois serviços: 

 

Figura 57 – Exemplo do template “TravelKit” do serviço Joomshaper (Fonte: 

http://demo.joomshaper.com/?template=travelkit).  
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Figura 58 – Exemplo do template “Corporex” do serviço Joomshaper (Fonte: 

http://demo.joomshaper.com/?template=corporex). 

 

 

Figura 59 – Exemplo do template “OnePage” do serviço Joomshaper (Fonte: 

http://demo.joomshaper.com/?template=onepage). 
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Figura 60 – Exemplo do template “(M)Social” do serviço GavicPro (Fonte: 

http://demo.gavick.com/joomla25/msocial/). 

 

 

Figura 61 – Exemplo do template “Creative” do serviço GavicPro (Fonte: 

http://demo.gavick.com/joomla25/creative/). 
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Figura 62 – Exemplo do template “University” do serviço GavicPro (Fonte: 

http://demo.gavick.com/joomla25/university/).  

 

Estes dois serviços de templates, o Joomshaper e o GavickPro fazem parte da multitude de 

empresas que disponibilizam este tipo de serviços. A compra de templates é mais semelhante 

a adquirir um serviço do que um produto, uma vez que não se trata de comprar um produto 

acabado, mas sim de alugar um serviço de suporte, associado a um determinado produto. 

 

4.2.2 – Template escolhido para a AEPLUS 

Como já foi referido no capítulo 3.6, o website deve seguir a linha gráfica da instituição. Porém, 

este aspeto não é crítico na escolha do template, pois uma das primeiras tarefas quando se 

desenvolve um website, é precisamente adaptar a parte gráfica, moldar as cores, a tipografia, 

os espaçamentos, os elementos, etc. O aspeto mais relevante a ter em conta, é sim, o 

conteúdo. Isto, porque é muito mais simples aproveitar um template de comércio eletrónico 

ou de música para um website com a mesma finalidade, de que ter de alterar profundamente 

a estrutura do template. 

A AEPLUS é uma agência que está a iniciar funções, em novembro de 2014, pelo que a 

informação e os conteúdos a disponibilizar ao público ainda são escassos. Não existe um 

grande volume de conteúdos que justifique um website orientado para tal. Neste momento, 

importa dar a conhecer a AEPLUS ao público, da forma mais imediata possível, para que as 

pessoas tomem contacto com a agência mas sem ficarem com a ideia de uma estrutura muito 
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pesada. Pelo contrário, a intenção é revelar uma agência aberta, simples de entender, 

claramente orientada para as pessoas e para as suas necessidades em termos de ecologia e 

de urbanismo sustentável. Sendo a AEPLUS intimamente ligada ao urbanismo, mas 

sobretudo ao ambiente e à sustentabilidade, tornou-se claro também que seria importante ter 

um website que refletisse essa atmosfera através de fotos grandes, de ícones relacionados 

com tema e cores com tonalidades verdes. 

Tendo isto em mente, a escolha do template teve de refletir esta opção de simplicidade e de 

abertura e ao mesmo tempo, ter a capacidade de mostrar imagens apelativas. Após uma 

análise exaustiva de todos os templates disponíveis, optou-se pelo template “ONEPAGE”, 

referido na Figura 59, do serviço Joomshaper. Como o nome indica, é um template que 

funciona muito bem numa filosofia de página única na vertical, ou seja, os conteúdos são 

todos mostrados na página principal, não há subpáginas nem hierarquia. Este template 

impressiona ainda pela apresentação inicial. A primeira coisa que salta à vista é a imagem 

enorme que ocupa o ecrã todo. Toda a página contém muitas imagens, sendo muito cativante 

do ponto de vista visual. Assim sendo, este template cumpre os dois requisitos pretendidos: 

simplicidade e atratividade. 

 

 

4.3 – Desenvolvimento do website 

A criação do website da AEPLUS tem como finalidade principal divulgar a agência ao público, 

fomentando, entre outros, alguns objetivos que se passam a destacar: 

 Dar a conhecer esta estrutura municipal a todos os cidadãos; 

 Apresentar todos os projetos desenvolvidos no seio da AEPLUS, demonstrando a sua 

importância e utilidade, relevando em particular os aspetos relacionados com a 

melhoria da qualidade de vida da população; 

 Ser um veículo de apresentação dos resultados dos projetos e de distribuição de todos 

os documentos que venham a ser dirigidos a toda a população;  

 Ser uma ferramenta nas campanhas de sensibilização comportamental; 

 Servir de meio de auscultação à população, em particular sobre a sua receção à 

abordagem feita pela AEPLUS às temáticas desenvolvidas; 

 Ajudar a despertar o interesse de toda a sociedade pelas temáticas relacionadas com 

a ecologia e o planeamento urbano sustentável; 
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 Dar oportunidade aos interessados de se envolverem e interagirem no âmbito dos 

projetos da AEPLUS; 

 Fomentar as relações entre o município e os munícipes. 

 

4.3.1 - Página inicial 

Para a página de entrada da AEPLUS foram escolhidas cinco imagens representativas da 

Agência: a primeira é do Parque Corgo com o Centro de Ciência Viva; a segunda é do Centro 

Histórico da Cidade; a terceira é do Jardim da Carreira; a última é uma imagem da própria 

AEPLUS. Cada uma das imagens, Figura 63, remete para um link do menu, respetivamente 

para a apresentação, para os projetos, para a galeria de imagens, para as notícias e para os 

contactos. Imediatamente por baixo das imagens, está o menu com os respetivos itens que 

remetem para as mesmas ligações das imagens. 
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Figura 63 – Imagens retiradas do website da AEPLUS, relativas à página inicial. 

 

4.3.2 - Apresentação 

A informação relativa à apresentação da Agência, Figura 64, está dividida em 6 separadores 

e um link de “ver mais”. Este link abre uma janela pop-up que permite, sem sair da página 

principal, ler os textos na íntegra.  

Os separadores apresentam definições relativas à Agência, todos eles com imagens de Vila 

Real, que passo a enunciar: 

 URBANISMO: Formas de apresentação do espaço urbano e procura caminhos para 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos através das diversas transformações que 

pode oferecer a determinado espaço. 

 SUSTENTÁVEL: Satisfação das necessidades atuais sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras. 

 DEFINIÇÕES: Desenvolvimento sustentável | Cidade Saudável | Meio ambiente | 

Ecossistema | Recursos ambientais | Recurso renovável | Recurso não renovável | 

Poluição | Impacte Ambiental | Degradação Ambiental | Preservação | Conservação. 

 AGÊNCIA: Organização das estruturas que vão permitir o desenvolvimento dos 

projetos da AEPLUS. 

 ECOLOGIA: Estudo dos seres vivos e suas interações com o meio ambiente onde 

vivem, e cujos resultados de seus estudos fornecem dados que revelam se os animais 

e os ecossistemas estão em perfeita harmonia no ambiente onde pertencem. 

 PLANEAMENTO: Escolha dos objetivos a médio e longo-prazo e na previsão dos 

meios e formas para que esses objetivos sejam alcançados. 
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Figura 64 – Imagens retiradas do website da AEPLUS, relativas à página da apresentação. 
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4.3.3 – Os projetos 

O separador dos projetos, Figura 65, revela uma breve descrição de cada um deles, com uma 

imagem de fundo de Vila Real à noite, revelando o conteúdo total quando se clica no ler mais, 

à semelhança do separador da apresentação. Os quatro projetos apresentados incidem sobre 

o Guia Prático de Termos e Conceitos do PDM de Vila Real, a Ação Cursar, a Ação Planar e 

a Campanha de sensibilização para a mobilidade sustentável. De referir que as janelas que 

abrem depois de clicar no ler mais adaptam-se à definição de visualização do monitor. 

 

 

 

 

Figura 65 – Imagens retiradas do website da AEPLUS, relativas aos projetos. 

 

4.3.4 – Galeria de imagens 

A galeria de Imagens divulga algumas fotografias de Vila Real, Figura 66. Esta secção 

pretende ser dinâmica, ou seja, as fotografias deverão ser substituídas de forma regular. No 

futuro próximo, pretende-se utilizar esta área para mostrar imagens diretamentes relacionadas 
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com a AEPLUS e com as atividades que a agência irá desenvolver ao longo do tempo. Neste 

momento, as fotografias mostram a Câmara Municipal e a Biblioteca Muncipal de Vila Real, o 

Rio Corgo, o Jardim da Carreira, o Museu da Vila Velha e o Pelourinho. 

 

Figura 66 – Imagens retiradas do website da AEPLUS, relativas à galeria de imagens.  

 

4.3.5 – Notícias 

No caso do separador das notícias, Figura 67, optou-se por apresentar uma área limpa, com 

espaços negativos, de modo a chamara a atenção para os títulos e as imagens das notícias. 

É esta secção que apresenta as notícias da AEPLUS, sempre com imagens e textos. O modo 

de funcionamento é idêntico ao das secções anteriores, isto é, ao clicar na imagem ou no 

título da notícia, abre uma janela com o conteúdo na íntegra. Também esta área se pretende 

dinâmica, terá de ser atualizada com frequência com as notícias da agência e no caso de não 

serem produzidas notícias durante um grande período de tempo, poderá se optar por colocar 

alguns artigos relacionados com a sustentabilidade, a ecologia, a cidade, etc.. 
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 Figura 67 – Imagens retiradas do website da AEPLUS, relativas às notícias. 

 

4.3.6 – Contactos 

Por fim, a secção dos contactos mostra o mapa da cidade, em fundo, integrado com o Google 

Maps, Figura 68. O formulário permite rapidamente enviar uma mensagem para o 

administrador do website e/ou para outras caixas de correio. No fundo da página estão ainda 

informações de contacto como o endereço de e-mail, a morada e os links para as várias redes 

sociais. 

 

Figura 68 – Imagens retiradas do website da AEPLUS, relativa aos contactos.
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5 - Campanhas 

 

No âmbito deste projeto, foram executadas três campanhas. Este capítulo demonstra o 

trabalho concretizado, abordando a Semana Europeia da Mobilidade, a campanha de 

divulgação da AEPLUS e a campanha de incentivo ao uso dos transportes públicos. 

 

5.1 - Semana Europeia da Mobilidade 2014 

Durante a semana de 16 a 22 de setembro de 2014, decorreu em Vila Real a 13ª edição da 

Semana Europeia da Mobilidade – SEM e a 15ª edição do Dia Europeu Sem Carros – DESC, 

este ano, sob o lema "Centro Histórico: as nossas ruas, a nossa escolha". Neste âmbito, foram 

realizadas várias iniciativas nas quais a AEPLUS participou como parceiro, fornecendo entre 

outros recursos, a produção gráfica englobada neste projeto. Todas as peças contêm 

elementos gráficos retirados do website da Agência Portuguesa do Ambiente e utilizados de 

acordo com as suas recomendações [48]. 

 

5.1.1 - Cartaz geral  

O cartaz geral, com o programa da semana da mobilidade, Figura 69, foi impresso em vários 

formatos, nomeadamente A5, A4 e A3, sendo distribuído pela cidade e afixado em vários 

locais públicos. Para além destes formatos, o cartaz foi ainda adaptado para os MUPI 

(Mobiliário Urbano Para Informação) da cidade de Vila Real, conforme se pode observar no 

capítulo 5.1.8. 
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Figura 69 – Cartaz da Semana Europeia da Mobilidade 2014 em Vila Real. 
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5.1.2 - Convite 

O convite, Figura 70, foi impresso em formato A5 para ser distribuído pela cidade de Vila Real 

e pelas caixas de correio dos Munícipes. 

  

Figura 70 – Convites do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real para a Semana Europeia da 

Mobilidade 2014 em Vila Real. 

 

5.1.3 - Cartaz “dias ativos” 

Este cartaz, Figura 71, alusivo à programação das iniciativas relacionadas com a atividade 

física, foi impresso em vários formatos, nomeadamente A5, A4 e A3, sendo distribuído pela 

cidade e afixado em vários locais públicos. Para além destes formatos, o cartaz foi ainda 

adaptado para os MUPI da cidade de Vila Real, conforme se pode observar no capítulo 5.1.8. 
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Figura 71 – Cartaz das atividades relacionadas com a Semana Europeia da Mobilidade 2014 em Vila 

Real. 
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5.1.4 - Vinil  

Esta peça, Figura 72, foi impressa em vinil, para ser colada nos vidros ao lado da porta de 

entrada frontal dos autocarros da Corgobus, conforme se pode observar no capítulo 5.1.8.

 

Figura 72 – Imagem impressa em vinil para colocação nos transportes públicos de Vila Real no 

âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2014 em Vila Real. 

 

5.1.5 - Tarja  

A tarja foi impressa em grande formato, Figura 73, nas medidas 600x100 cm e afixada na 

Avenida Carvalho Araújo, em frente à Câmara Municipal, conforme se pode observar no 

capítulo 5.1.8. 

 

Figura 73 – Tarja da Semana Europeia da Mobilidade 2014 em Vila Real. 



 

- 88 - 
 

 

5.1.6 - Facebook 

A imagem criada para o Facebook, Figura 74, ficou patente na página de Facebook do 

Município de Vila Real, durante toda a duração desta Campanha. 

 

Figura 74 – Imagem para o Facebook da Semana Europeia da Mobilidade 2014 em Vila Real. 

 

5.1.7 - Decoração automóvel 

A AEPLUS adquiriu um veículo 100% elétrico, Figura 75, para desempenhar as necessidades 

da agência a nível do Sistema de Gestão e Controlo de Tráfego, incluído na ação Planar, 

referenciada no capítulo 1.1. O veículo foi apresentado no âmbito da Semana Europeia da 

Mobilidade. 

Este veículo tem como função recolher os dados dos vários sensores espalhados pela cidade 

de Vila Real. A decoração adotada vai ao encontro da proposta patente no manual de 

identidade visual apresentado no subcapítulo 3.4. 
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Figura 75 – Fotografias do automóvel da AEPLUS com decoração própria. 

 

5.1.8 - Fotografias 

As fotografias exibidas na Figura 76 ilustram a aplicação das peças gráficas no terreno, 

durante a Semana Europeia da Mobilidade. Fica ainda o registo de alguns dos melhores 

momentos da campanha. 
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Figura 76 – Fotografias alusivas à Semana Europeia da Mobilidade. 

 

 

5.2 – Campanha de divulgação da AEPLUS 

Um dos objetivos principais deste projeto passa pela divulgação da AEPLUS junto dos 

munícipes, de forma a dar a conhecer a agência, quais os seus objetivos e os seus projetos. 

No âmbito desta campanha de divulgação, foram produzidas peças gráficas referentes a: 

apresentação da AEPLUS; apresentação do website da AEPLUS; apresentação dos projetos 
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da AEPLUS; as cinco dicas para tornar Vila Real mais sustentável. Toda a produção respeita 

uma linha gráfica coerente, evidenciando o logótipo criado para a AEPLUS, com as 

tonalidades de cores presentes nesse logótipo e utilizando sempre a mesma tipografia (“Fira 

Sans”). 

 

5.2.1 – Apresentação da AEPLUS  

Para a apresentação da AEPLUS foi produzido um folheto no formato A5, Figura 77, para ser 

distribuído juntamente com a fatura da Água da Empresa Municipal EMAR (Empresa 

Municipal de Água e Resíduos). A face frontal apresenta o logótipo da AEPLUS, com o mesmo 

gradiente do manual de identidade visual e a referência ao website da agência. Na outra face 

está explícita a vocação da agência, as suas valências e metas. No topo está patente uma 

fotografia do edifício sede da AEPLUS com os ícones do logótipo. No fundo dessa página 

estão os logótipos da AEPLUS e do Município de Vila Real, assim como os logótipos dos 

financiadores. 
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Figura 77 – Imagens do folheto de apresentação da AEPLUS. 
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5.2.2 – Apresentação do website da AEPLUS  

O folheto da apresentação do website da AEPLUS segue a mesma linha gráfica da 

apresentação da Agência. É um folheto no formato A5, Figura 78, para ser distribuído 

juntamente com a fatura da Água da Empresa Municipal EMAR. A face frontal apresenta o 

logótipo da AEPLUS com o mesmo gradiente do manual de identidade visual e a referência 

ao website da Agência em grande destaque. Na outra face estão explicados todas as 

valências e objetivos do website. No topo está patente uma fotografia da página principal do 

website. No fundo dessa página estão os logótipos da AEPLUS e do Município de Vila Real, 

assim como os logótipos dos financiadores. 
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Figura 78 – Imagens do folheto de apresentação do website da AEPLUS. 
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5.2.3 – Apresentação dos projetos da AEPLUS  

Foi elaborado um tríptico com vista à apresentação dos projetos da AEPLUS. É um tríptico 

com o formato A4 para ser distribuído nos edifícios do Município de Vila Real e nos espaços 

comerciais da cidade, Figura 79. A face frontal expõe, nas suas três páginas: o logótipo da 

AEPLUS com o mesmo gradiente do manual de identidade visual e a referência ao website 

da Agência; a apresentação da ação PLANAR; os contactos da AEPLUS, os logótipos do 

Município de Vila Real e dos financiadores. Na outra face estão explicados, nas três páginas, 

os projetos da ação CURSAR com uma imagem identificadora de Vila Real (estátua de 

Carvalho Araújo). 
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Figura 79 – Imagens do folheto de apresentação dos projetos da AEPLUS. 

 

5.2.4 – Cinco dicas para tornar Vila Real mais sustentável 

Este tríptico, Figura 80, pretende mostrar, de forma muito simples e pragmática, que é muito 

fácil ajudar a cidade de Vila Real, com claras vantagens para o munícipe. É um tríptico com o 

formato A4 para ser distribuído nos edifícios do Município de Vila Real e nos espaços 

comerciais da cidade. A face frontal revela, nas suas três páginas: o logótipo da AEPLUS com 

o mesmo gradiente do manual de identidade visual e a referência ao website da Agência; os 

contactos da AEPLUS, os logótipos do Município de Vila Real e dos financiadores; uma das 

cinco dicas. Na outra face estão, nas três páginas, mais quatro dicas. De referir que foram 

utilizados ícones gráficos para facilitar a compreensão das dicas. 
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Figura 80 – Imagens do folheto das 5 dicas da AEPLUS. 
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5.3 – Sensibilização para o uso dos transportes coletivos 

Este trabalho consistiu na conceção, implementação e monitorização de uma campanha 

subordinada à temática da mobilidade sustentável que, de uma forma pragmática, sensibilize 

as pessoas para uma mudança comportamental na área da mobilidade. A campanha é dirigida 

em particular para aqueles que nas suas deslocações muito frequentes e de curta distância 

(percursos num mesmo sentido com uma distância inferior a 5 km), utilizam normal e 

sistematicamente o automóvel como meio de deslocação, sensibilizando-os para os 

benefícios da utilização de outros modos de transporte menos poluentes e mais sustentáveis 

(no nosso caso, os transportes coletivos urbanos), por forma a alterar o seu comportamento. 

Pretendeu-se que fosse desenhada como uma estratégia de motivar as pessoas para a 

mudança comportamental, através da demonstração das vantagens que essa alteração de 

estilo de vida pode representar. 

 

5.3.1 - Meta e objetivos 

A grande maioria dos Europeus vive nas cidades, sendo que tanto os transportes públicos 

como os automóveis, os camiões e os motociclos usam uma infraestrutura comum. Todas 

estas formas de transporte produzem grande parte das emissões de CO2 presentes na 

atmosfera (subcapítulo 2.3.4). As cidades sofrem cada vez mais de grandes problemas de 

congestionamento, quer nos centros, quer nas periferias. O desafio consiste em conseguir 

aumentar a mobilidade e ao mesmo tempo, diminuir os congestionamentos e a poluição. 

Todos estes problemas afetam de forma direta os habitantes das cidades, fazendo com que 

estes estejam mais disponíveis para experimentar soluções no domínio da mobilidade 

sustentável [49]. 

A meta desta campanha é simples: incentivar a adoção de modos de transporte sustentáveis 

em Vila Real, nomeadamente os transportes públicos, nas suas deslocações muito frequentes 

de curta distância. Esta meta implica mudanças profundas nos hábitos de deslocação das 

pessoas e todas as mudanças de atitude inerentes.  

Foram definidos dois tipos de objetivos a alcançar. Os imediatos, que fazem parte integrante 

deste projeto e os objetivos de longo prazo, que serão avaliados com recurso ao Sistema de 

Gestão e Controlo de Tráfego incluído na ação Planar e referido no capítulo 1.1., mas que 

recaem fora do âmbito temporal deste projeto. 

Assim temos como objetivos imediatos: 
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 Sensibilização do grupo alvo e da população em geral, para as vantagens da mudança 

comportamental na área da mobilidade; 

 Transferência do grupo alvo para os modos de transporte coletivos; 

 Testar a eficácia de novas metodologias de campanha e estratégias de “puxar” na área 

da mobilidade na cidade de Vila Real. 

 

Temos como objetivos de longo prazo: 

 Redução das emissões de CO2 e de gases poluentes na cidade de Vila Real; 

 Redução de ruído nas áreas centrais da cidade; 

 Redução no número de veículos que acedem diariamente às zonas centrais da cidade; 

 Melhoria da qualidade de vida da população. 

 

5.3.2 - Inquérito 

Foi elaborado e realizado um inquérito que teve como principal objetivo avaliar alguns 

parâmetros relacionados com a mobilidade em Vila Real e como objetivo secundário promover 

o uso dos transportes coletivos. Uma das maiores preocupações foi produzir um inquérito de 

fácil compreensão, que pudesse ser preenchido rapidamente e sem ambiguidades. Foram 

selecionadas quatro zonas, que se consideraram ser as mais representativas do público-alvo 

pretendido, ou seja, áreas da periferia com um número populacional representativo, a uma 

distância de sensivelmente 3 a 5 km do centro da cidade.  

 

5.3.2.1 - Zonas de distribuição 

As zonas escolhidas, com a respetiva distribuição de inquéritos foram: 

 Lordelo: zona residencial típica da periferia de Vila Real, fica num dos extremos da 

cidade. Podem ser observados o percurso e as paragens da Corgobus na Figura 81. 

Foram distribuídos 400 inquéritos. 
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Figura 81 – Percurso do autocarro da Corgobus com as respetivas paragens – Linha 1/lordelo (Fonte: 

http://www.corgobus.pt/index.php/maping/linha-1-utad-lordelo). 

 

 Abambres: zona residencial que fica a uma distância média da cidade, com um núcleo 

de habitantes mais heterogéneos, onde as habitações são, em grande parte, 

relativamente recentes. Podem ser observados o percurso e as paragens da Corgobus 

na Figura 82. Foram distribuídos 400 inquéritos. 

 

Figura 82 – Percurso do autocarro da Corgobus com as respetivas paragens – Linha 1/Abambres 

(Fonte: http://www.corgobus.pt/index.php/maping/linha-1-utad-lordelo). 

 

 Mercado: zona de comércio e de grande passagem. É um equipamento municipal de 

grande concentração de pessoas, nomeadamente nos dias de mercado, à terça e à 

sexta. É ainda frequentado por uma parte da população que não frequenta muito os 

transportes públicos. Podem ser observados o percurso e as paragens da Corgobus 

na Figura 83. Foram distribuídos 150 inquéritos. 
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Figura 83 – Percurso do autocarro da Corgobus com as respetivas paragens – Linha 3/Mercado 

(Fonte: http://www.corgobus.pt/index.php/maping/linha-3-zona-industrial-flores). 

 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: pólo universitário da região, inclui 

uma grande concentração de pessoas jovens que, por norma, facilmente adotam 

medidas de impacto ambiental. É uma população que, pelas suas características é 

muito propensa a utilizar os transportes públicos. Podem ser observados o percurso e 

as paragens da Corgobus na Figura 84. Foram distribuídos 150 inquéritos. 

 

Figura 84 – Percurso do autocarro da Corgobus com as respetivas paragens – Linha 4/UTAD (Fonte: 

http://www.corgobus.pt/index.php/maping/linha-4-montezelos-utad). 
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5.3.2.2 - Distribuição e amostragem 

Foram distribuídos, ao todo, 1100 inquéritos, Tabela 2, e foram destacados dois inquiridores, 

devidamente identificados, como mostra a Figura 85, para as referidas zonas, durante uma 

semana. Os inquiridores tiveram a dupla tarefa de efetuar os inquéritos e distribuí-los pelas 

caixas de correio. O preenchimento foi executado pelos inquiridores, no contacto direto com 

os inquiridos, ao passo que os inquéritos deixados nas caixas de correio foram entregues nos 

autocarros da Corgobus. 

 

  

Figura 85 – Imagem dos cartões identificadores dos inquiridores. 

 

Total de inquéritos distribuídos 1100 

Total de inquéritos analisados 268 

Total de inquéritos preenchidos in loco 212 

Total de inquéritos recolhidos na Corgobus 56 

Tabela 2 – Número de inquéritos distribuídos, preenchidos e analisados. 

 

Os mapas das Figuras 86 a 89 representam as zonas selecionados para a realização dos 

inquéritos, com a respetiva delimitação da área, a paragem de referência, as paragens 

incluídas nessas zonas e a designação da linha da Corgobus abrangida. 

Na zona de Abambres, Figura 86, foram distribuídos 400 inquéritos. Foram recebidos 66 

devidamente preenchidos. Desses 66, 43 foram preenchidos in loco pelos inquiridores e 23 

foram entregues na Corgobus. 
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Figura 86 – Delimitação da zona de distribuição de inquéritos - Abambres. 

 

Na zona de Lordelo (Figura 87), foram distribuídos 400 inquéritos. Foram recebidos 50 

devidamente preenchidos. Desses 50, 39 foram preenchidos in loco pelos inquiridores e 11 

foram entregues na Corgobus. 

 

Figura 87 – Delimitação da zona de distribuição de inquéritos - Lordelo. 
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Na zona do Mercado (Figura 88), foram distribuídos 150 inquéritos. Foram recebidos 122 

devidamente preenchidos. Desses 122, 110 foram preenchidos in loco pelos inquiridores e 12 

foram entregues na Corgobus. 

 

Figura 88 – Delimitação da zona de distribuição de inquéritos - Mercado. 

 

Na zona da UTAD (Figura 89), foram distribuídos 150 inquéritos. Foram recebidos 30 

devidamente preenchidos. Desses 30, 20 foram preenchidos in loco pelos inquiridores e 10 

foram entregues na Corgobus. 
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Figura 89 – Delimitação da zona de distribuição de inquéritos - UTAD. 

 

5.3.2.3 - Estratégia para o preenchimento de inquéritos 

Os inquéritos retiram tempo às pessoas para os preencherem e portanto, na elaboração, foi 

utilizada uma estratégia que visou motivar as pessoas a participarem de forma espontânea, 

de acordo com a objetivo de atrair as pessoas em vez de as afastar. 

A Corgobus e a AEPLUS concordaram em oferecer, a quem preenchesse e entregasse 

corretamente o inquérito, dois vouchers, Figura 90, de transporte para serem utilizados 

durante o período da campanha, que durou 1 mês, em qualquer uma das linhas, em qualquer 

altura do dia da semana ou do fim-de-semana. Esta estratégia tinha dois objetivos. Um 

principal e um secundário. O objetivo principal era, obviamente, que as pessoas entregassem 

o maior número possível de inquéritos devidamente preenchidos. O objetivo secundário era 

que as pessoas que nunca tivessem experimentado os transportes coletivos de Vila Real, 

aproveitassem a oportunidade para o fazer, indo ao encontro do objetivo final da campanha: 

incentivar a população de Vila Real a adotarem o mais possível, nos seus hábitos de 

deslocação, os transportes coletivos.  

De referir que este objetivo secundário foi principalmente reforçado na zona do mercado, 

sendo esse o que apresenta por uma lado, um dos maiores momentos de deslocação dos 

habitantes e por outro lado, aquele que apresenta um público-alvo que tem potencialmente, 
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um menor contacto com os transportes coletivos, dado que muitas das pessoas que se 

deslocam ao mercado, são oriundas das aldeias do concelho de Vila Real. 

 

Figura 90 – Imagem dos vouchers distribuídos durante a realização dos inquéritos. 

 

5.3.2.4 - Estrutura e elementos do inquérito 

O preenchimento de inquérito por questionário levanta sempre grandes ambiguidades, pois 

as variáveis associadas a esta tarefa são inúmeras. Os resultados são sempre muito incertos, 

nunca se pode obter um rigor total, devido à natureza do próprio inquérito, pois é com pessoas 

que lidamos e com todas as implicações que dai advêm [45]. Dito isto, tentámos ser o mais 

objetivos possível, focando as perguntas no essencial das respostas que precisávamos, de 

forma a obter algumas pistas que pudessem ser úteis para a campanha. A Figura 91 

apresenta um exemplo de um inquérito preenchido. 
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Figura 91 – Exemplo de inquérito preenchido. 
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No cabeçalho, Figura 92, uma frase curta mas elucidativa sobre o motivo do inquérito e uma 

referência ao website do projeto. Ainda no cabeçalho estão a data, a informação de contacto 

e os campos de e-mail e de idade do inquirido. Há também uma alusão a possíveis ofertas, 

de modo a motivar o preenchimento do campo de e-mail. 

 

 

Figura 92 – Imagem do cabeçalho do inquérito. 

 

A 1ª pergunta, Figura 93, procura perceber, de imediato, se o inquirido apenas utiliza o 

automóvel ou se costuma utilizar outro meio. 

 

Figura 93 – Imagem da 1ª pergunta do inquérito. 

 

A pergunta nº 2, Figura 94, assume que o inquirido utiliza outro meio de transporte e procura 

saber qual é a frequência de utilização do mesmo. 
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Figura 94 – Imagem da 2ª pergunta do inquérito. 

 

A 3ª pergunta Figura 95, lança o desafio de utilizar outros meios de transporte para os 

inquiridos. 

 

Figura 95 – Imagem da 3ª pergunta do inquérito. 

 

A pergunta n.º 4, Figura 96, procura saber quais são os aspetos mais valorizados nas 

deslocações diárias do inquirido. 

 

Figura 96 – Imagem da 4ª pergunta do inquérito. 

 

Esta pergunta, Figura 97, serve para perceber de que forma se podem melhorar os transportes 

públicos para mudar o comportamento das pessoas. 

 

Figura 97 – Imagem da 5ª pergunta do inquérito. 
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Finalmente, a última pergunta, Figura 98, indaga sobre a opinião pessoal do inquirido 

relativamente aos transportes existentes na cidade de Vila Real. 

 

Figura 98 – Imagem da 6ª pergunta do inquérito. 

 

A Figura 99 revela alguns dos momentos da recolha de inquéritos pelas duas inquiridoras 

destacadas para o efeito, no Mercado Municipal de Vila Real, em dezembro de 2013. 

  

  

Figura 99 - Inquiridoras no Mercado Municipal de Vila Real, dezembro de 2013. 
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5.3.2.5 - Resultados 

Com vista a introduzir os dados obtidos nos inquéritos de forma mais rápida, foi utilizado, por 

um lado, um sistema de cores que diferenciava as várias zonas inquiridas e, por outro lado, 

um sistema de numeração para cada pergunta, Figura 100. As cores utilizadas foram o azul 

para Abambres, o vermelho para Lordelo, o verde para o Mercado Municipal e o castanho 

para a UTAD. Este sistema permitiu introduzir rapidamente os resultados obtidos na folha de 

cálculo, criada para o efeito, como se pode verificar nas Figuras 101 e 102. 

 

Figura 100 - Exemplo de inquérito com a cor e a numeração utilizada. 

 

 

Figura 101 - Vista global da folha de cálculo utilizada. 
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Figura 102 - Vista de pormenor da folha de cálculo utilizada. 

 

Os resultados dos parâmetros avaliados em cada pergunta foram: 

 IDADES - A idade média não varia muito dentro das três zonas da cidade, havendo 

uma pequena diferença na zona de Lordelo, para uma idade média mais baixa, 

provavelmente devido à maior concentração de estudantes de enfermagem naquela 

zona. Em relação à zona da UTAD, a média de idade é muito baixa: 

- Zona de Abambres: Idade Média - 53 anos | Idade Máxima - 83 anos | Idade 

Mínima - 24 anos. 

- Zona de Lordelo: Idade Média - 43 anos | Idade Máxima - 74 anos | Idade 

Mínima - 13 anos. 

- Zona do Mercado Municipal: Idade Média - 53 anos | Idade Máxima - 80 anos 

| Idade Mínima - 18 anos. 

- Zona da UTAD: Idade Média - 24 anos | Idade Máxima - 28 anos | Idade 

Mínima - 19 anos. 

 

 QUAL É O SEU MODO DE TRANSPORTE HABITUAL - O modo de transporte habitual 

é o automóvel, Figura 103, com uma média de 61%. Os transportes públicos 

apresentam valores relativamente elevados, com uma média de 25%. As deslocações 
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a pé ocupam o terceiro lugar com uma média de 13% nas quatro zonas inquiridas. O 

Mercado apresenta uma taxa de utilização dos transportes públicos muito elevada, na 

ordem dos 30%, em contrapartida, a UTAD revela a taxa de utilização mais baixa das 

quatro zonas, na ordem dos 19%. 

 

 

Figura 103 – Resultados da pergunta 1 do inquérito: “qual é o seu modo de transporte habitual”. 

 

 UTILIZA OUTRO MODO DE TRANSPORTE - O gráfico da Figura 104, revela que 

muitos dos inquiridos que utilizam outro meio de transporte nas suas deslocações 

diárias, acabam por usar também o automóvel mais de três vezes durante a semana. 

Os inquiridos que utilizam outro meio de transporte que não seja o transporte público 

nas suas deslocações diárias, portanto por princípio, os que usam mais o automóvel, 
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acabam por usar os transportes públicos com alguma frequência. Os inquiridos que 

andam a pé com alguma regularidade, ou seja, mais de três vezes por semana, 

acabam por ser cerca de 20% em relação aos que andam de automóvel. 

Relativamente aos inquiridos que andam de bicicleta, acabam por ser muito poucos, 

com valores residuais. 

 

Figura 104 – Resultados da pergunta 2 do inquérito: “utiliza outro modo de transporte”. 

 

 SE UTILIZA O AUTOMÓVEL COMO MODO ÚNICO DE TRANSPORTE PARA O 

TRABALHO, ESTARIA DISPOSTO A EXPERIMENTAR OUTRO - A grande maioria 

dos inquiridos revela abertura, Figura 105, no sentido de estar disponível para tentar 

utilizar outro meio de transporte, nas suas deslocações diárias, que não seja o 

automóvel pois 86% dos inquiridos respondeu positivamente à pergunta.  
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Figura 105 – Resultados da pergunta 3 do inquérito: “se utiliza o automóvel como modo único de 

transporte para o trabalho, estaria disposto a experimentar outro”. 

 

 QUE ASPETOS VALORIZA MAIS NA SUA FORMA DE DESLOCAÇÃO - A rapidez e 

a facilidade são os dois aspetos que os inquiridos valorizam mais quando se deslocam, 

Figura 106. 130 inquiridos valorizaram a rapidez e 126 inquiridos a facilidade de 

utilização como os aspetos mais valorizados na sua forma de deslocação. 

 

Figura 106 – Resultados da pergunta 4 do inquérito: “que aspetos valoriza mais na sua forma de 

deslocação”. 
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 QUE FATORES SERIAM DECISIVOS PARA UTILIZAR OS TRANSPORTES 

PÚBLICOS COM MAIOR REGULARIDADE - Os inquiridos optaram pelo fator 

económico como sendo decisivo para utilizarem os transportes públicos com maior 

regularidade, Figura 107, 99 inquiridos responderam que gostaria que os transportes 

fossem mais baratos. O aumento do número de linhas como fator decisivo foi apontado 

por 86 inquiridos. De realçar que apenas 18 inquiridos consideram o fator do conforto 

como decisivo. 

 

Figura 107 – Resultados da pergunta 5 do inquérito: “que fatores seriam decisivos para utilizar os 

transportes públicos com maior regularidade”. 

 

 QUAL É A SUA OPINIÃO EM RELAÇÃO AOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

URBANOS - Os inquiridos revelam um grau de satisfação elevado relativamente aos 

autocarros utilizados pela transportadora citadina, Figura 108. Apenas uma 

percentagem muito baixa estima que não satisfazem as suas necessidades. As 

paragens, também elas, demonstram satisfazer os utilizadores, ainda que o consenso 

não seja tão absoluto quanto o dos autocarros. Os espaços entre as paragens não 

parecem agradar tanto aos inquiridos, pois a maioria acredita que são apenas 

razoáveis, contudo poucos os consideram inadequados. 
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Figura 108 – Resultados da pergunta 6 do inquérito: “qual é a sua opinião em relação aos transportes 

públicos urbanos”. 

 

5.3.2.6 – Conclusões do inquérito 

Este inquérito permitiu apurar que a média de idade dos inquiridos está nos 49 anos, com 

exceção da UTAD que se fica pelos 24 anos.  

O modo de transporte habitual é o automóvel, apesar dos transportes públicos revelarem uma 

percentagem elevada de utilizadores habituais. Muitos dos inquiridos utilizam, de forma 

esporádica, os transportes públicos. Praticamente todos os inquiridos estariam dispostos a 

experimentar uma alternativa de transporte, certamente, desde que devidamente 

incentivados. A zona do Mercado apresenta uma taxa de utilização dos transportes públicos 

muito elevada. Tal é explicado pelo facto de se tratar de um foco comercial, muito procurado 

pelos habitantes de Vila Real, incluindo muitas pessoas que vivem na periferia. Em 

contrapartida, a UTAD revela a taxa de utilização mais baixa das quatro zonas, mas isso é 

entendido pela taxa mais alta de deslocações a pé, pois trata-se da população estudantil, mais 

jovem e com menos recursos. 

Os transportes públicos começaram a entrar nos hábitos da população de Vila Real, pois 

muitos inquiridos já os utilizam nas suas deslocações diárias, pelo menos uma vez por 

semana. O número de inquiridos que andam a pé acaba por ser significativo, sendo que 20% 

afirmam caminhar nas suas deslocações diárias. Relativamente à bicicleta, o número de 

inquiridos que usam esse meio de transporte acaba por ser muito baixo, certamente, como já 

referimos, por causa da nossa topografia. 
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A grande maioria dos inquiridos revela abertura no sentido de estar disponível para utilizar 

outro meio de transporte, nas suas deslocações diárias, que não seja o automóvel. Esta 

resposta é muito relevante, uma vez que mostra até que ponto é que os inquiridos, pelo menos 

em teoria, estão recetivos à adoção de meios de transporte alternativos ao seu automóvel 

pessoal. 

A rapidez e a facilidade são os dois aspetos que os inquiridos valorizam mais quando se 

deslocam. Estes dois indicadores demonstram que as pessoas preocupam-se muito menos 

com os custos das deslocações de que com a rapidez e comodidade das mesmas. 

Certamente que estas respostas são representativas da sociedade em que vivemos, pois 

consideramos que não temos tempo para despender nas viagens e que o importante é a 

facilidade que nos oferece o automóvel. É fácil perceber que, se olharmos para nós próprios, 

estamos sempre preocupados em chegar o mais rápido possível e levar o automóvel mais 

perto do nosso destino. Infelizmente, os aspetos menos valorizados pelos inquiridos são a 

saúde e o ambiente, o que deveriam ser as preocupações importantes, são relegadas para 

segundo plano. 

Os inquiridos parecem acreditar que os transportes públicos têm valores demasiado elevados. 

Contudo, em relação à pergunta “que aspetos valoriza mais na sua forma de deslocação?”, o 

fator “Custo” ficou apenas em terceiro lugar, o que revela que os inquiridos tendem a valorizar 

mais os aspetos relacionados com a rapidez e facilidade (referidos no capítulo anterior) 

quando se trata do automóvel mas em relação aos transportes públicos, o mais importante é 

o preço. Isto demonstra que existe falta de informação relativamente às despesas de 

deslocação com o automóvel face às despesas de deslocação nos transportes públicos, ou 

seja, os inquiridos não têm a noção clara que é muito mais dispendioso utilizar ou automóvel. 

Os inquiridos gostariam de ter uma maior escolha em relação ao número de linhas, de modo 

a obterem um leque mais alargado de opções, para poderem utilizar os transportes públicos 

com maior regularidade.  

Os inquiridos revelam um grau de satisfação elevado relativamente aos autocarros utilizados 

pela transportadora citadina. Apenas uma percentagem muito baixa estima que não 

satisfazem as suas necessidades. As paragens, também elas, demonstram satisfazer os 

utilizadores, ainda que o consenso não seja tão absoluto relativamente à utilização dos 

autocarros. Os espaços entre as paragens não parecem agradar tanto aos inquiridos, pois a 

maioria acredita que são apenas razoáveis, contudo poucos os consideram inadequados. 

Estas respostas evidenciam que as pessoas estão muito satisfeitas com as estruturas físicas 

dos transportes coletivos em Vila Real, o que revela ser um bom indicador para a empresa 

que os fornece, no caso em concreto, a Corgobus. 
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5.3.3 - Campanha de incentivo ao uso dos transportes públicos 

Para a realização desta campanha, foram utilizados alguns indicadores recolhidos com o 

inquérito efetuado: 

 Verificou-se que a média de idade da população alvo é superior a 40 anos e portanto, 

se é verdade que a democratização do acesso à informação causada pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação, permite a ascendência de novas escolhas 

e novas necessidades de mobilidade, também é verdade que as novas tecnologias 

não são acessíveis a todos. Obviamente que os sistemas de informação devem 

continuar a evoluir, mas nunca devem ser abandonados por inteiro os sistemas mais 

tradicionais, como a informação em suporte físico (cartazes, MUPI, afixação de 

informação, distribuição de folhetos, etc.); 

 Outro indicador importante é que praticamente todos os inquiridos utilizam o 

automóvel, embora se verifica uma adesão significativa aos transportes coletivos, 

portanto a colocação de peças gráficas no vidro traseiro dos autocarros chama a 

atenção quer aos automobilistas, quer a quem viaja nos autocarros; 

 Os inquiridos evidenciam uma preocupação com a rapidez, o conforto e a comodidade 

nas suas deslocações diárias. Porém, o fator económico assume maior importância 

quando questionados a propósito dos transportes públicos. Este fator é certamente um 

dos atrativos mais alicientes para motivar as pessoas para o uso dos transportes 

públicos; 

 Para além do aspeto económico, importa ainda chamar a atenção, ao abrigo desta 

campanha, para dois aspetos essenciais quando se fala em mudança de hábitos de 

deslocação: o ambiente e a saúde. Estes dois aspetos serão alvo de estudo, utilizando 

para tal o Sistema de Gestão e Controlo de Tráfego incluído na ação Planar e referida 

no capítulo 1.1., mas recaem fora do âmbito temporal deste projeto. 

Com base nestes três critérios, ambiente, economia e saúde, apresenta-se nas Figuras 109 

a 115, as peças gráficas concebidas para esta campanha de incentivo ao uso dos transportes 

públicos. Mais uma vez, tentou-se manter sempre uma coerência gráfica nas várias peças. 

Foi utilizado um gradiente azul como fundo da imagem e ícones gráficos para a representação 

dos diversos veículos. Para expor os valores, optou-se por grafismos de barras, associados 

aos indicadores dos automóveis, criando assim um ambiente uniforme. Os títulos apresentam 

uma tipografia de tipo “script” com uma linguagem direta, de forma a transmitir claramente a 

mensagem pretendida. 
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Figura 109 – Imagens das peças gráficas para os autocarros – Incentivo ambiental. 

 

 

Figura 110 – Imagens das peças gráficas para os outdoors – Incentivo ambiental. 

 

 

Figura 111 – Imagens das peças gráficas para os autocarros – Incentivo económico. 
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Figura 112 – Imagens das peças gráficas para os outdoors – Incentivo económico. 

 

 

Figura 113 – Imagens das peças gráficas para os autocarros – Incentivo saúde. 

 

 

Figura 114 – Imagens das peças gráficas para os oudoors – Incentivo saúde. 

 



 

- 123 - 
 

 

   

   

Figura 115 – Imagens das peças gráficas para os MUPIS – Incentivo ambiental, económico e 

saúde. 
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6 - Considerações finais 

 

Este projeto de divulgação da AEPLUS representa mais um desafio no meu percurso 

profissional e académico, consolidando os meus conhecimentos e abrindo a porta a novas 

oportunidades. 

A divisão do projeto em três momentos de conceção, desenvolvimento e implementação 

(capítulos 3, 4 e 5) e um de pesquisa e estado da arte (capítulo 2), permitiu uma organização 

mais criteriosa do tempo e dos meios disponíveis. A primeira parte do projeto, a criação do 

logótipo e manual de identidade visual, começou a ser implementada muito cedo, pois era 

essencial para o reconhecimento da agência junto do público. O logótipo está neste momento 

a ser utilizado em todas as comunicações que a AEPLUS faz para o universo do Município de 

Vila Real e para o público em geral, tendo sempre a preocupação de respeitar as normas do 

manual de identidade visual. 

O segundo momento do projeto, o website, começou a ser desenvolvido mais tarde, pois 

aquando da criação da AEPLUS, ainda não existia informação disponível em quantidade 

suficiente e satisfatória para elaborar o website. Deverá estar disponível para consulta no 

primeiro trimestre de 2014, com toda a informação descrita neste projeto, com as atualizações 

necessárias que irão ser introduzidas ao longo do tempo. De referir que vai existir um 

simulador da “pegada ecológica”, no segundo semestre de 2015, que não pôde ser 

desenvolvido no âmbito deste projeto, por motivos que não respeitam a este trabalho.  

A última parte do projeto, as campanhas, revelou-se como uma missão muito interessante na 

medida em que implicou um trabalho de coordenação e de decisões com vários elementos, 

quer para desenvolver e recolher os dados do inquérito, como para determinar o sentido e o 

rumo a aplicar nas ações de divulgação. A divulgação e promoção da Semana da Mobilidade 

foi um verdadeiro desafio nesse sentido, já que estiveram envolvidos muitos elementos, não 

só do Município de Vila Real, como também da Proteção Civil, das Autoridades Locais e de 

agentes económicos, entre outros. A divulgação da AEPLUS constituiu mais um passo na 

afirmação da agência, como mais-valia na defesa do ambiente e do planeamento urbano 

sustentável em Vila Real. A campanha de sensibilização para o uso dos transportes públicos, 

incidiu essencialmente na promoção e incentivo da utilização dos transportes públicos de Vila 

Real. Foram utilizados os dados recolhidos e analisados nos inquéritos, com a finalidade de 

elaborar uma campanha que pudesse incentivar a população Vila-realense a passar a utilizar, 

de forma mais regular, os transportes públicos, apelando ao sentido económico, 

ambientalmente responsável e saudável, deste modo de viajar. 
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Finalmente, resta salientar que este é um projeto contínuo, que não acaba, de forma alguma, 

com este projeto, uma vez que, devido às minhas funções profissionais de Técnico do 

Município de Vila Real, vou continuar a desenvolver projetos e trabalhos para a AEPLUS, 

entre muitos outros. Se a primeira parte deste projeto, o logótipo da Agência, não deve sofrer 

alterações nos próximos tempos, já o website é, por inerência, um trabalho dinâmico, em 

constante atualização. Quanto às campanhas, foi referido no capítulo 5.1.7, a aquisição do 

veículo de monitorização ambiental da AEPLUS que permite a recolha dos dados necessários 

ao desenvolvimento da campanha seguinte que, no momento da entrega desta dissertação 

(Janeiro 2015), já está em curso, com a minha participação. 
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