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Resumo 
 

Este documento descreve a realização do trabalho de Projeto ao longo do 

2º ano do Mestrado em Comunicação e Multimédia, no âmbito da unidade curricular 

Projeto/Dissertação.   

Decorreu no Laboratório de Artes Visuais e Multimédia (LAVM), da Escola 

de Ciências e Tecnologia (ECT), da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD).  

Pretendeu-se que fossem desenvolvidos conteúdos multimédia focando os 

conhecimentos obtidos ao longo da Licenciatura em Comunicação e Multimédia, 

nomeadamente a produção audiovisual e a conceção gráfica no âmbito das 

atividades de apoio ao ensino, à investigação e a entidades externas do LAVM. 

Dos principais projetos desenvolvidos nomeiam-se os seguintes: 

Documentação do LAVM, tendo como principal foco a elaboração do inventário de 

todo o material pertencente ao LAVM e a criação de um documento que agilizasse 

a sua disponibilidade. Documentação A3ES, desenvolvimento de documento 

informativo sobre todas as áreas, eventos e atividades de investigação no âmbito 

da avaliação dos cursos de licenciatura e de mestrado em Comunicação e 

Multimédia. SPAM, concetualização e realização de material de informação. Rota 

do Românico, execução visual e gráfica de objetos visuais e videográficos que 

permitem interação com o património arquitetónico. Cartaz Caminhada Solidária, 

otimização da informação da Caminhada Solidária da PSP/APAV. 

O ambiente implementado no âmbito do espaço de trabalho do LAVM e o 

contacto diário com o habitat, onde alunos e docentes interagem num ambiente 

criativo de produção de Projetos, permitiu-me uma experiência académica e uma 

experiência de contexto laboral. Deste modo, o desenvolvimento pessoal e 

interpessoal foi facilitador na dinâmica da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Produção Audiovisual, Design Gráfico, Fotografia, Web Design, 

Multimédia, Comunicação, LAVM 
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Abstract 
 

This document describes the accomplishment of the Project during the 2nd 

year of the Master of Communication and Multimedia, in the final scope of the 

subject Project / Dissertation. 

The University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD) was the venue for 

the Laboratory of Visual Arts and Multimedia (LAVM), the School of Sciences and 

Technology (ECT). 

The intention was to develop multimedia content focusing on the knowledge 

obtained during the graduation in Communication and Multimedia, audiovisual 

production and graphic design during the activities to support teaching, research 

and external entities of the LAVM. 

Among the main projects developed are the following: Documentation of the 

LAVM, with the main focus being the preparation of an inventory of all the material 

belonging to the LAVM and the creation of a document that would expedite its 

availability. A3ES documentation, development of an information document on all 

areas, events and research activities within the framework of the evaluation of the 

course in Communication and Multimedia. SPAM, preparation and realization of 

information material. Route of the Romanesque, visual and graphic execution of 

visual and videographic objects that allow interaction with the architectural 

patrimony. Solidarity Walk Poster, information optimization of the PSP / APAV 

Solidarity Walk. 

The environment implemented within the work on the LAVM and the daily 

contact with the habitat, where students and teachers interact in a creative 

environment of production, allowed me an academic and work experience. In this 

way, personal and interpersonal development facilitated the dynamics of learning. 

 

Keywords: Audiovisual Production, Graphic Design, Photography, Web Design, 

Multimedia, Communication, LAVM 
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1. Introdução 

 
O presente relatório engloba a conceção 

e o desenvolvimento de conteúdos multimédia, contextualizado nas atividades de 

apoio ao ensino, à investigação e a entidades externas ao Laboratório Multimédia 

da ECT da UTAD (captação, registo e a edição de imagens). 

Este projeto foi realizado no Laboratório de Artes Visuais e Multimédia, no 

âmbito da unidade curricular Projeto/Dissertação, referente ao 2º Ciclo do curso em 

Comunicação e Multimédia. 

 

1.1 Laboratório de Artes Visuais e Multimédia 

 
O Laboratório de Artes Visuais e Multimédia, adiante também designado por 

“LAVM”, é um espaço científico e didático-pedagógico por excelência, destinado ao 

desenvolvimento de conteúdos audiovisuais e multimédia, ao serviço da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e dos 

cursos em Comunicação e Multimédia (CM), apoiando, assim, os alunos nas 

atividades letivas, de investigação e de desenvolvimento de projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Workshop de Chroma Key no LAVM 
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Este espaço começou a sua atividade no sentido de apoiar os alunos de CM 

na produção audiovisual e na produção de conteúdos multimédia, promovendo 

workshops e outras atividades (Figura 1).  

Com os meios e infraestruturas disponíveis, fornece, igualmente, serviços de 

desenvolvimento de projetos multimédia a entidades externas. 

Por conseguinte, pretendeu-se que, durante este projeto, se 

desenvolvessem conteúdos focando as três vertentes do curso em Comunicação e 

Multimédia (Design Gráfico, Produção Audiovisual e Programação) abordando, de 

forma mais vincada, o Design Gráfico.  

 

1.2 Motivação 

 
Deparamo-nos, diariamente, com a crescente evolução das novas 

tecnologias da informação e comunicação.  

As áreas de Comunicação e Multimédia tornaram-se essenciais em grande 

parte das atividades do quotidiano das empresas, associações e instituições, tendo 

em conta que estes são fatores de agilização, diferenciação e afirmação das 

mesmas. 

Por essas razões, o desenvolvimento de projetos nestas áreas será 

importante na minha evolução como profissional, no sentido que me permitem 

consolidar, desenvolver e questionar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

minha formação académica, tanto na Licenciatura, como no ano curricular de 

Mestrado.   

Surgiu, assim, o desafio de realizar este projeto após o primeiro ano de 

Mestrado, integrando a equipa e as atividades do LAVM.  

Desta forma, tanto a nível pessoal como profissional, a adequação e 

integração desta prática ao mundo do trabalho, estimulou o progresso em áreas 

tecnológicas e criativas exercitadas no desenvolvimento de projetos e conceção de 

conteúdos multimédia. 
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1.3 Objetivos  
 

No contexto das metas definidas com os orientadores de projeto, constam 

os seguintes objetivos:  
 

 Estruturação da experiência pessoal: 

- Relação interpessoal na dinâmica de práticas facilitadoras das 

necessidades dos discentes que partilham o LAVM; 

- Responsabilização na logística do funcionamento do LAVM; 

- Prover recursos e informação para execução de atividades a organizar; 

- Enriquecimento do portefólio pessoal resultante da produção de conteúdos. 

 

 Desenvolvimento de conteúdos no âmbito do funcionamento do LAVM 

englobando as áreas principais do curso: 

- Aplicação e consolidação dos conhecimentos adquiridos no período da 

Licenciatura e 1.º Ano de Mestrado em Comunicação e Multimédia nas áreas 

de Design Gráfico e de Produção Audiovisual. 

 

 Interagir com a comunidade académica ou empresarial: 

- Desenvolvimento de documentos institucionais; 

- Desenvolvimento de conteúdos multimédia para entidades exteriores 

requisitados ao LAVM. 

 

 Apoio à dinâmica de organização de eventos académicos: 

- Concetualização de documentos gráficos e de vídeo; 

- Realização e edição de imagem. 

Definidos os objetivos, a minha prática alargou-se ao desenvolvimento de 

projetos enquadrados no ponto 3 deste relatório: Projetos Multimédia. 
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1.4 Estruturação do Relatório de Projeto 

 
O presente relatório está subdividido em quatro partes.   

Inicialmente é feita uma síntese descritiva do local de realização do projeto, 

Laboratório de Artes Visuais e Multimédia, assim como o enunciado do plano de 

trabalho a realizar durante o estágio.  

A motivação inerente a todo o projeto, prende-se com a expetativa da 

possibilidade de experienciação laboral futura.  

A apresentação dos objetivos enquadra-se a nível do desenvolvimento 

pessoal, da interação com a experiência de trabalho, dos meios tecnológicos e da 

aplicação técnica dos recursos específicos da área.  

O segundo capítulo apresenta uma interligação entre os temas principais e 

os Projetos Multimédia desenvolvidos. Estes projetos incluem um domínio teórico-

prático.  

A documentação apresentada no Enquadramento Teórico permite uma 

contextualização da proposta de cada projeto assim como a prática Multimédia, o 

Design Gráfico e a Comunicação Visual. 

O terceiro capítulo apresenta os Projetos Multimédia desenvolvidos ao longo 

do período em que decorreu o trabalho. A estruturação de cada Projeto foi pensada 

a partir do desenvolvimento de três itens principais: Proposta, Objetivos e 

Desenvolvimento.   

Nas imagens incluídas revê-se a importância da concetualização do 

processo de trabalho, fundamentando-o. 

Finalmente, é apresentada uma reflexão sobre todo o projeto, as suas mais-

valias e as suas dificuldades. Desta forma, poderá fazer-se uma análise geral em 

relação ao propósito estabelecido e um encaminhamento para aprendizagens 

posteriores. Esta reflexão teve em conta, tal como inicialmente se afirmou, a 

expetativa da experiência perante o mercado de trabalho. 
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2. Enquadramento Teórico  

A integração da equipa do LAVM foi uma decisão que surgiu lado a lado com 

a vontade de integrar um grupo de trabalho que estimulasse a minha criatividade e 

espírito auto didata enquanto discente. 

Neste capítulo estarão destacadas as pesquisas feitas anteriormente ao 

domínio da produção de conteúdos e desenvolvimento de Projetos multimédia 

(ponto 3), realizadas ao longo do ano no LAVM.  

Demonstra-se aqui a coesão e importância destes subpontos no processo de 

trabalho. Evidencio a Produção Audiovisual e o Design Gráfico como temas e 

práticas principais, no entanto, aquando do desenvolvimento de projetos de menor 

dimensão, foram abordadas outras áreas, como por exemplo a Fotografia. 

É ainda feita uma abordagem sintética sobre comunicação visual e elaboração 

de cartazes (design gráfico) bem como das ferramentas utilizadas. Foram utilizados 

os softwares que posteriormente indico uma vez que a experiência adquirida 

durante a Licenciatura me permitiu alargar a sua prática.  

 

2.1 Multimédia – Cronologia e aplicações 

 

Multimédia é uma expressão que passou a ter maior evidência com o 

aparecimento do computador. Os primeiros personal computers não possuíam os 

recursos de som, leitura e gravação de arquivos como os de hoje. Com o passar 

do tempo foram incluídos aos computadores, as CD Drivers, DVD Drivers e leitura 

USB. 

Contudo, anteriormente à existência de computadores, o termo multimédia 

era já conhecido, sendo este utilizado para definir produções que integravam os 

variados meios de comunicação autónomos, como por exemplo os gravadores de 

áudio, monitores de vídeo, projetores de cinema, entre outros.  

O caso particular dos estúdios que trabalhavam com ambientes multimédia, 

integrando uma série de meios de comunicação para diversos fins; era possível 

incluir sons, textos, animações e imagens por mais que agora isso pareça algo 

inevitável. 
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O termo multimédia, na sua origem, na língua inglesa, refere-se ao 

instrumento tecnológico que cria a possibilidade de utilização de vários meios em 

paralelo na transmissão de uma informação. Uma exibição multimédia, por 

conseguinte, pode incluir vídeos, fotografias, sonoplastia e texto. 

O conceito é aplicado a objetos e sistemas que recorrem a múltiplos meios 

físicos ou digitais para comunicar os seus conteúdos.  

O termo também é usado em referência aos meios que permitem armazenar 

e difundir conteúdos com estas características, tal como refere Tay Voughan, 2011: 

“Although the definition of multimedia is a simple 

one, making it work can be complicated. Not only 

do you need to understand how to make each 

multimedia element stand up and dance, but you 

also need to know how to use multimedia 

computer tools and technologies to weave them 

together.”1 

Dando continuidade ao enunciado por este autor, referimos que a 

comunicação multimédia facilita a compreensão e a aprendizagem. A combinação 

de meios audiovisuais ocorre em variados contextos.  

Os sistemas e aplicações multimédia combinam tipos de informação:  

 

- Texto: é o meio principal aquando da distribuição de informação, em 

aplicações multimédia ou em documentação convencional; 

- Imagens: surgem nas aplicações multimédia, comparadas a fotografias e 

desenhos que aparecem habitualmente em documentos convencionais como 

jornais e revistas; 

                                                           
1 Tay Vaughan. (2011). Multimedia: Making It Work - Eighth Edition. New York: The McGrawHill Companies, Inc. 

 



23 
 

- Vídeo digital: surge nas aplicações multimédia podendo ser produzido 

através de câmaras digitais ou analógicas, sendo neste caso necessário digitalizar 

as imagens; 

- Animação e áudio: pode ser sintetizado através de um computador (o que 

acontece na maior parte das sequências de animação) ou ser som retirado a partir 

de variadas fontes sonoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comunicação multimédia tem assim referentes idênticos à comunicação 

humana direta, sendo que, os conteúdos podem ou não estar dependentes do 

tempo, ser estáticos, dinâmicos ou interativos (Figura 2). 

No tocante ao conteúdo dinâmico incluem-se todos os elementos 

dependentes do fator tempo, como o vídeo e áudio (produção audiovisual) e a 

animação. 

Porém, a interatividade é importante, sendo neste momento as páginas web 

um dos meios multimédia com maior projeção. Com a presença de animações em 

Flash, vídeos inseridos no YouTube, sonoplastia e material de leitura, pode falar-

se de multimédia interativa, pois é o utilizador quem decide como será feita a 

apresentação da informação e em que momento iniciá-la, podendo criar, manipular, 

armazenar e pesquisar conteúdos. 

Figura 2: Diagrama síntese - Multimédia  
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O conceito de multimédia é importante na prática desenvolvida neste 

estágio, no entanto, o Design Gráfico (ponto que desenvolveremos seguidamente) 

está também interligado com conteúdo estático, associado a elementos como texto 

e imagem, e este foi predominante nas áreas projetuais apresentadas 

posteriormente. 

 

2.2 Design Gráfico e Comunicação Visual 
 

Desde a Pré-História que o ser humano procura maneiras de representar 

visualmente ideias, dando ordem e clareza à necessidade de comunicação. 

As pinturas em cavernas, livros manuscritos e formas simples de escrita 

foram evoluindo ao longo dos tempos. 

 Durante o século XV, a indústria gráfica expandiu-se, sendo criadas novas 

formas de tipografia. Foram posteriormente inventadas novas formas de impressão, 

deixando os livros de ser feitos manualmente, acrescentando técnicas fotográficas 

e meios digitais, melhorando assim a qualidade visual e tipográfica.   

Atualmente, com o avanço e inclusão das novas tecnologias e softwares 

(como o Photoshop, Illustrator e Corel Draw), é possível criar desde simples objetos 

até vídeos 3D de animação, websites, publicidade. 

Citamos Gombrich, que a propósito da multiplicação dos meios artísticos, 

afirma o seguinte sobre a importância do design: “(…) não existe Arte, apenas 

artistas, sendo assim, tudo aquilo que o artista produz é Arte, inclusive se for 

Design.” 

O conceito e a prática de design de objeto e de design gráfico, tornou-se 

cada vez mais popular, é até quase possível dizermos que tudo aquilo que vemos 

e tocamos, desde um anúncio comercial ao rótulo de uma garrafa de água mineral, 

é design, design gráfico (Figura 3)2.  

                                                           
2 Retirado de https://pt.slideshare.net/flasantos/pv-gecor-dia18 
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Não são do conhecimento comum, os processos pelos quais aquele 

“pequeno papel” passou até chegar às nossas mãos e comunicar eficazmente o 

seu conteúdo. 

Podem projetar-se inúmeros objetos, desde utensílios domésticos, roupa, 

ambientes e livros, a tipos de letra, interfaces de ferramentas e páginas de internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo criativo para a concetualização gráfica, pode começar com a 

recolha de ideias e informações necessárias à execução do pretendido. Esse 

processo é normalmente orientado por um objetivo ou para a resolução de um 

problema.  

Depois de uma breve pesquisa e feito o brainstorming, é feita a 

manipulação de elementos gráficos nos softwares adequados.  

Tal como descreve Tay Voughan, 2011: 

“No início de um projeto, a tela é uma tela em branco, 

pronta para o designer multimédia expressar a sua ideia. 

A tela mudará de novo e de novo durante o curso do 

projeto enquanto esta experimenta, remodela os 

elementos, desenha novos objetos, descarta o 

desnecessário, testa cores e efeitos, criando e 

personalizando a sua mensagem.”3 

                                                           
3 Tay Vaughan. (2011). Multimedia: Making It Work - Eighth Edition. New York: The McGrawHill Companies, Inc. 

Figura 3: O design presente no nosso quotidiano 
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O designer gráfico utiliza as mais variadas técnicas e ferramentas de 

desenho, aliando cultura visual e criatividade para a produção de um objeto 

comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de uma comunicação em que o designer tem como objetivo dar 

forma à comunicação impressa, ordenando e trabalhando o relacionamento entre 

o plano da imagem, os elementos visuais; utiliza texto, imagem, linhas, cores, 

formas, texturas, tipografias, transformando-os em soluções visuais que 

possibilitem uma leitura apelativa e imediata (Figura 4). 

Em síntese, poder-se-ia dizer o seguinte:   

“O design gráfico é comunicação, porque organiza o 

conteúdo que chega ao recetor e este por sua vez 

compreende a mensagem visual. (…) O design gráfico é 

comunicação porque compramos um CD apenas pela sua 

capa, comunicou um conceito que tem a ver connosco. O 

design gráfico é comunicação porque levou o conceito 

certo da nossa empresa aos nossos consumidores. Em 

qualquer situação em que o design gráfico se insere, o seu 

objetivo é tornar fácil e compreensível a mensagem a ser 

transmitida, tendo uma forte ligação com o jornalismo, 

publicidade e marketing, áreas que lidam efetivamente 

com a comunicação.”4   

                                                           
4 In Design Culture 

Figura 4: Diagrama síntese de Comunicação Visual 
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As soluções são encontradas quando o designer trabalha a nível da 

composição. A organização do plano visual é pensada de forma a que a leitura da 

imagem seja organizada em direção ao que há de mais importante para ser 

comunicado.  

Podemos considerar as seguintes possibilidades a nível da execução de 

design gráfico: 

 Identidade visual e corporativa: criação de logótipos e marcas, produção de 

elementos impressos como manuais de marca, aplicações, cartões de visita, 

folhetos, banners, cartazes, faixas, entre outros; 

 

 Design de embalagem: desenvolvimento de peças em 3D para cada marca, 

protegendo cada produto, assim como o seu tratamento visual e gráfico; 

 

 Design Editorial: paginação, diagramação, criação de elementos gráficos para 

publicações, aplicado em jornais e revistas; 

 

 Sinaléticas: desenvolvimento de formas recorrendo a símbolos, setas e 

tipografias, geralmente presentes em locais públicos; 

 

 Tipografias: ordem estrutural e forma à comunicação escrita, apelando à 

funcionalidade do texto e à sua leitura; 

 

 Animação e Audiovisuais: genéricos de programas TV. 

 

O trabalho de um designer gráfico, implica um meio de comunicação 

informativo aplicado a formatos impressos e digitais.  

A eficácia deste processo criativo, revê-se na objetividade da comunicação, 

necessária ao público a que é destinado.  

Neste caso, cada profissional resolve estes problemas de comunicação de 

diferentes formas pois sendo este campo de estudo bastante desenvolvido, cada 

designer adquire novas habilidades e novas especializações baseando-se nas suas 

necessidades profissionais. 
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2.2.1 Metodologia projetual e processo criativo 
 

Com o propósito de resolver os variados problemas de comunicação que 

vão aparecendo, o designer necessita de um método de trabalho, de forma a que 

as suas tarefas sejam concluídas com sucesso. Há então uma ligação da criação 

de design com uma metodologia projetual.  

Esta metodologia consiste num conjunto de princípios sustentados por uma 

atitude lógica, racional e criativa que geram um formato ordenado para o processo 

de trabalho, tendo como como finalidade a organização e realização das ideias 

projetadas. 

Define-se inicialmente o projeto, tentando compreender os seus objetivos e 

propósitos. De seguida, é relevante aprofundar o conhecimento através de uma 

pesquisa factual e estética, tentando perceber de que formas o tema em questão 

foi abordado anteriormente a nível gráfico, tendo como objetivo perceber aquilo que 

já existe bem como aprender com os erros já cometidos. 

Surgem então as ideias chave juntamente com a criação de um conceito, 

seguidas da realização da proposta apresentada. 

As técnicas de criatividade encontram aqui o seu propósito, pois têm como 

principal objetivo apoiar a criação e pensamento do designer, ajudando-o a 

despertar o seu lado criativo. Destacamos o brainstorming, o scamper e o mapa 

mental.  

 

BRAINSTORMING 

O brainstorming é uma das técnicas mais utilizadas e eficazes. Foi 

desenvolvida para despertar capacidades criativas e comunicativas. Existindo uma 

liberdade total e suspensão do julgamento, esta sugere uma “tempestade de 

ideias”, individual ou em grupo, onde todas as ideias são colocadas “sobre a mesa” 

e nenhuma delas é descartada ou julgada, chegando no final a um conceito 

inovador. Esta foi a técnica utilizada ao longo de todo o processo de trabalho no 

LAVM. 
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MAPA MENTAL 

O mapa mental é uma técnica metódica e organizada, baseada no 

planeamento e registo gráfico. Apoiada em diagramas hierárquicos, esta técnica 

gere e cria conexões entre informações e conhecimento. A representação das 

ideias é feita de forma organizada, tendo como ponto de partida um único centro, 

rodeado de ideias relacionadas. 

 

SCAMPER 

Scamper é um grupo de sete operações: Substituir, Combinar, Adaptar, 

Modificar, Procurar, Eliminar e Re-arrumar. Esta técnica é utilizada com o objectivo 

de recriar, melhorar ou fazer outras abordagens em objetos já existentes. 

 

 

2.2.2 Técnicas de Composição Gráfica 

 Lado a lado com as técnicas de criatividade estão as técnicas de composição 

gráfica. São ambas pontos essenciais que demonstram que boas composições não 

aparecem por acaso e evidenciam a necessidade do planeamento e conhecimento 

de elementos visuais. 

 Assim, devemos ter em conta algumas regras para uma boa composição: 

 Procurar uma boa compensação entre todos os elementos do plano; 

 Dar destaque ao elemento principal da composição; 

 Coerência de proporções entre todos os elementos e o plano;  

 Realizar uma composição equilibrada entre linhas, formas e manchas; 

 Procurar uma linha de leitura correta; 

 Cada elemento deve ser parte de um todo e os elementos devem estar 

relacionados com o espaço em que se encontram; 

 Estabelecer conexões entre os vários elementos de forma a diferenciar a 

importância visual de cada um. 
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HIERARQUIA DA INFORMAÇÃO 

É muito importante para conseguir uma boa unidade gráfica. É importante 

saber o que se quer comunicar, a fim de destacar o mais relevante. Apresenta 

variações possíveis em termos de espaços, cores, elementos e formas. Cria 

diferenças visuais entre pesos e formas, avanços e recuos dos elementos.  

 

TEORIA DE GESTALT 

A teoria de Gestalt defende que os objectos são interpretados como um todo, 

em vez de elementos separados. Quando abrimos os olhos não vemos fragmentos, 

observamos áreas maiores, vemos o “todo”. Essa visão é determinada pelos 

principais factores: proximidade, similaridade e encerramento.  

 

REGRA DOS TERÇOS 

A regra dos terços é uma regra que se aplica a uma composição onde o seu 

ponto focal principal nunca será ao centro. A área de trabalho deve ser dividida com 

três retas verticais e horizontais equidistantes, formando três colunas e três filas. O 

ponto focal deve chamar a sua atenção e poder ser colocado num dos pontos de 

interceção das rectas da Regra dos Terços, bem como no interior de uma das 

partes.  

 

TIPOGRAFIA 

A tipografia é o processo de criação na composição de um texto, física ou 

digitalmente. Assim como no design gráfico em geral, o objetivo principal da 

tipografia é dar ordem estrutural e forma à comunicação impressa. O que faz a 

tipografia são pormenores e pequenas diferenças entre as várias letras que a 

compõem podendo esta ser, por vezes, considerada desenho. As diferenças entre 

as tipografias fazem com que estas nos transmitam diferentes sentimentos, estando 

estas ligadas ao tempo em que se inserem, sofrendo influências da mesma forma 

que outras componentes artísticas. Os espaços negativos também transmitem 

sensações diferenciadas: Tracking: espaçamento (igual) entre caracteres; 

Kerning: espaçamento existente entre dois caracteres. 
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GRELHAS 

As grelhas são um elemento indispensável para a área de trabalho pois são 

responsáveis pela unidade gráfica. Facilitam a organização do espaço, ajudam no 

aproveitamento de espaços brancos, dão-nos noções de estrutura, organização de 

elementos e transmitem-nos segurança pois criam coerência e ordem no plano. 

 

2.2.3 Elaboração de Cartazes  

 

Uma das peças fundamentais para o designer, é o cartaz gráfico. Este é um 

meio de comunicação através de palavras e imagens transmitindo uma mensagem 

ao público-alvo. Comunica visualmente nas suas várias vertentes: publicitária, 

educativa, informativa e estética.  

Desse modo, devemos ter em conta a sua adaptação aos seguintes atributos, 

devendo este ser:   

 

 Apelativo: O público-alvo carece de uma boa e interessante construção 

para ser chamado à atenção; 

 Comunicativo: Utilização de palavras significativas, evitando exageros e 

adequando-as ao público-alvo; 

 Ilustrativo: Otimização da ilustração, de forma a que esta “fale por si”, sendo 

auto-explicativa. Para isso, pode utilizar-se símbolos que sejam facilmente 

próximos à mensagem que pretendemos passar;  

 Simples: É necessária uma rápida compreensão da mensagem. Esta deve 

ser conseguida de forma breve e precisa. Excluímos o que não é essencial.  

 

Aquando da elaboração de um cartaz, há que questionar primeiramente: Qual 

o público-alvo a que se destina? Onde será colocado?  
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Deve pensar-se primeiramente a quem é destinado o cartaz e o conteúdo da 

sua mensagem. Um cartaz destinado a informar o grande público, deve ser 

colocado num local de passagem e conter uma mensagem forte e de leitura 

imediata.  

 A leitura de um cartaz faz-se, maioritariamente, com as pessoas em 

andamento e, por isso, durante um tempo muito curto. Assim, convém que as suas 

dimensões sejam relativamente grandes.  

Durante a elaboração de um cartaz, devemos ter também em consideração 

os seguintes passos: 

 Tema: devemos escolher apenas um em cada cartaz, pois vários temas 

tornarão o produto confuso e de difícil leitura; 

 Objetivo: o cartaz pode ser destinado para promover uma campanha, para 

sensibilizar uma causa, para divulgar uma mensagem, assinalar uma data, 

entre outros. Deve então ser elaborado em função do objetivo em causa; 

 Slogan: a inserção de uma mensagem, que deve na maior parte dos casos 

ser breve e sugestiva, podendo assim ser compreendido por todos. Deve 

estabelecer-se uma ordem de importância para as frases do texto, para 

poder dar a cada uma delas o destaque correspondente; 

 Imagem: elemento mais importante na transmissão da mensagem. Deve 

ser sugestiva e com cores apelativas ou bem conjugadas. 

 

REGRAS A SEGUIR 

Primeiramente, a originalidade, pois uma boa ideia pode criar um cartaz com 

um grande impacto visual. Utiliza-se para isso mensagens e imagens simples e 

apelativas. Texto curto e de boa legibilidade.  

É tida igualmente como regra fundamental a não existência de mais do que 

três tipos de letra aquando da conceção de um cartaz, apesar de que diferentes 

frases podem ser destacadas se utilizarmos diferentes tamanhos ou cores. A cor 

deve neste caso criar um bom contraste com a cor de fundo.  
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Normalmente, o espaço ocupado pelo texto deve ser menor do que o espaço 

ocupado pela imagem. Porém, podemos criar cartazes utilizando apenas tipografia, 

tornando-se esta a própria imagem do cartaz.   

Tem igual importância a utilização de uma tipografia legível, na medida em 

que a mensagem seja transmitida e todos os elementos estejam coerentemente 

distribuídos. É necessário escolher letras simples e fáceis de serem lidas. 

Devemos ser simples na organização de elementos, imagem e texto. Deve 

dividir-se o espaço útil do papel em três zonas. A colocação dos elementos (slogan, 

imagem e texto) deve ser feita de modo a proporcionar um equilíbrio com mais 

movimento (dinâmico) ou com menos movimento (estático) conforme o objetivo. 

 

(2) Centro ótico, corresponde à zona do cartaz que melhor 

capta a atenção visual das pessoas, onde é normalmente 

colocado o título/slogan. 

(1) Centro geométrico, corresponde ao centro do formato do 

cartaz. 

 

 

Assim, um ponto importante a considerar, é a utilização de um ponto que 

desperte a atenção imediata de quem o vê, o centro ótico, que se localiza um pouco 

acima do centro geométrico (Figura 5).  

É necessário ter também em atenção a existência de espaços negativos, 

sendo estes por vezes importantes. São eles que vão fazer sobressair a ilustração 

e a mensagem, e devemos, portanto, criar o equilíbrio necessário à leitura do cartaz 

(Figura 6). 

 

 

Figura 5: Pontos chave de um cartaz gráfico 
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(A)  Zona visual mais importante do cartaz.  

(B) Zona indicada para a colocação do texto. 

 

 

 

Linhas Opticas de leitura: O cartaz é visto de cima para baixo da esquerda para 

a direita. A linha óptica é sempre contínua.  

Espaços Negativos: espaço não utilizado, não preenchido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação entre concetualização e realização tecnológica (composição, 

paginação e impressão), é uma constante a ter em conta durante todo o processo. 

O diálogo entre o designer e o tipógrafo será facilitado se o primeiro tiver 

conhecimento da forma de trabalhar em impressão gráfica. 

 

Figura 8: Cartaz que não segue 
regras de organização  

 

Figura 6: Zonas de cartaz gráfico 

Figura 7: Cartaz que segue 
regras de organização  
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2.2.4 Produção Gráfica 

A produção gráfica tem como finalidade a execução dos processos de 

impressão, devendo o produtor gráfico dispor de conhecimentos dos diversos tipos 

e sistemas de impressão (digital, offset, flexográfico, rotogravura, tampografia, 

serigrafia etc.). 

Esta área, avalia custos e prazos do material produzido, contratando 

serviços e materiais essenciais à finalização do mesmo sob a forma física ou digital. 

Assim, o produtor gráfico e o designer gráfico devem estar em plena sintonia.  

Uma das funções principais do designer gráfico é a criação de material que 

posteriormente será impresso ou reproduzido tecnologicamente.  

Em produção gráfica, são combinados os variados materiais e técnicas de 

forma a materializar os projetos desenvolvidos pelo designer: 

 Cartazes; 

 Folhetos; 

 Catálogos; 

 Revistas; 

 Jornais; 

 Desdobráveis; 

 Banners; 

 Aplicações; 

 Rótulos; 

 Embalagens; 

 Outdoors; 

 Cartões de visita.

 

Contextualizando esta função na contemporaneidade, citamos Charlotte & 

Peter Fiell, 2001: 
 

“(…) o design pode ser visto como um debate 

entre diferentes opiniões sobre assuntos como o 

papel da tecnologia e o processo industrial, a 

primazia da sua utilidade, simplicidade e custo, 

sobre o luxo e a exclusividade, e o papel da 

funcionalidade, estética, ornamento e simbolismo 

em objetos práticos para uso comum.”5 

                                                           
5 Fiell, Peter & Charlotte. (2001). DESIGN do Séc. XX. Colonia: ÍCONS, pp.6 
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É similarmente importante que o designer tenha noções de produção 

gráfica (cortes, dobras, tipos de papel, sangria), cores na escala CMYK (ciano, 

magenta, amarelo e preto) e Pantone, evitando falhas, pois por vezes, e em 

impressões de grande formato, os custos são elevados e é inconveniente a 

repetição da impressão.  

O padrão CMYK é um padrão utilizado para impressão, ao contrário do 

RGB, onde são utilizadas apenas três cores. Além do CMYK e do RGB, existem 

outros padrões de cores, como o Pantone. Este permite uma impressão numa 

gama de cores consistente com o que é visto nas amostras. Desta forma, 

certificamo-nos que a cor na impressão, independentemente da cor que 

visualizamos no monitor, será exatamente a mesma cor que vimos na paleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O produtor gráfico está responsável por apoiar o designer nesta tarefa, 

facilitando a transformação do objeto gráfico em produto impresso. O produtor tem 

como papel principal analisar o projeto do designer e finalmente produzi-lo da 

melhor forma. 

Terminada a análise do projeto em causa, este deve fazer uma estimativa 

dos custos bem como tempo necessário para a sua produção. Após a aprovação, 

tanto dos prazos, como dos orçamentos, inicia-se o processo de produção.  

Figura 9: Máquina de impressão utilizada em produção gráfica 
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As várias fases deste processo devem ser controladas cuidadosamente pelo 

produtor gráfico para que se possa obter o produto final sem nenhuma estranheza. 

Desse modo, é prática a realização de uma ou mais provas antes da 

impressão final (Figura 12). 

É para isso necessário um profissional que domine os softwares de edição 

de imagem (Photoshop), softwares de paginação (InDesign) e ainda softwares de 

imagem vetorial (Illustrator e Corel Draw). 

Apesar de, como o nome deste trabalho indica, ter sido proposto o 

desenvolvimento de conteúdos multimédia ao longo do Mestrado, a área de Design 

Gráfico acabou por ter uma maior presença e foco, em todos os projetos 

apresentados, e é por isso, evidenciada no presente ponto. 

Outras áreas da multimédia, como a Produção Audiovisual, entre outras, 

tiveram assim um menor impacto, aparecendo em projetos de dimensão inferior e 

em alguns pedidos ocasionais, solicitados ao LAVM.  

O ponto seguinte, além da apresentação aos projetos realizados ao longo 

do projeto, fará uma introdução ao conceito e diversidade de softwares para edição 

de imagem e vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
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3. Projetos Realizados 

No âmbito do projeto realizado no LAVM, os Projetos Multimédia 

desenvolvidos são aqui apresentados do seguinte modo: 

 Projetos Académicos; 

 Projetos Institucionais; 

 Projetos de trabalho de discentes. 

 

Foi inicialmente feita uma pesquisa com o objetivo de abalizar aquilo que já 

existe e o que poderia ser feito de forma a apoiar os projetos apresentados.  

As áreas projetuais são sistematizadas neste relatório, abrangendo a 

temática desenvolvida, a proposta e os objetivos relacionados com o pretendido, a 

nível de concetualização e tecnológico. 

O desenvolvimento do projeto será apresentado no âmbito do seu processo 

de criação, na documentação inerente a esse processo e no material visual e 

gráfico daí decorrente. 

Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos softwares utilizados no 

desenvolvimento dos referidos projetos. 

 

3.1 Ferramentas Utilizadas  
 

A título de curiosidade, refira-se que o termo inglês “software” foi usado pela 

primeira vez em 1958 num artigo escrito pelo cientista americano John Wilder 

Tukey6  

Chama-se software a um conjunto de instruções lógicas, programas e 

normas informáticas, que permitem que o utilizador possa interagir com o 

computador.  Essa interatividade cria uma colaboração específica. 

 

                                                           
6 Leonhardt, David. John Tukey, 85, Statistician; Coined the Word 'Software' 
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Durante o trabalho de Projeto no LAVM, tivemos disponíveis para utilização 

os softwares explorados ao longo da Licenciatura em Comunicação e Multimédia, 

evitando assim uma nova adaptação e aprendizagem.  

Estas ferramentas reuniam os requisitos necessários para o projeto e fazem 

parte dos softwares de aplicação.  

Tratam-se de programas de computador direcionados para os utilizadores 

cujo leque de tarefas específicas são muito diversificados, abrangendo áreas como 

a medicina, arquitetura, educação e áreas comerciais como a contabilidade.  

No decurso deste Projeto, foram utilizados, essencialmente, softwares de 

edição de imagem do pacote Adobe Creative Cloud, nomeadamente o Adobe 

Photoshop CC (Creative Cloud), Adobe Illustrator CC e Adobe InDesign CC, 

ferramentas estas utilizadas por designers e ilustradores.  

Nos trabalhos solicitados ao LAVM e onde foi necessária a edição de vídeo 

e tratamento de imagem, utilizou-se o software Adobe Premiere CC e o Adobe After 

Effects CC. Abordam-se, de seguida e de forma mais específica, os softwares 

utilizados. 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

Adobe Photoshop é um software destinado à edição de fotografia e imagem 

em raster7 (possuindo ainda algumas capacidades de edição vetorial) Começou por 

ser utilizado para retoques em imagens e fotos e suporta, atualmente, diferentes 

tipos de manipulação.  

Ainda que seja um programa com muitas ferramentas, apresenta uma interface 

organizada, o que facilita a sua utilização. Possui filtros e efeitos, capaz de 

transformar as imagens mais simples em objetos de grande qualidade, nunca 

existindo perda da qualidade original.  

 

                                                           
7 são imagens que contêm a descrição de cada pixel, em oposição aos gráficos vetoriais. 
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É ideal para fotógrafos, designers, web designers e profissionais de vídeo, sendo 

voltado para edição de imagens de alta qualidade, desenho, criação de logótipos, 

banners e cartazes. Ao longo do projeto, foi experienciado o seu desempenho e 

funcionalidades (Figura 4). 

É utilizado maioritariamente por fotógrafos devido à evolução 

das suas ferramentas. As fotos com a aparência de envelhecimento e 

antigas são restauradas através deste mesmo programa. Porém, é 

também utilizado por designers, quando não existe a necessidade de 

editar/criar vetores durante o processo de trabalho.  

Com a sua utilização, esta ferramenta permitiu-nos a utilização 

de variadas funcionalidades, como por exemplo criação, montagem e 

aplicação de efeitos em fotografia. Foi também utilizado para a 

remoção de cenários e fundos e adição ou remoção de pessoas e/ou 

objetos nelas inseridas. 

 

 

ADOBE ILLUSTRATOR 

Adobe Illustrator é uma ferramenta utilizada para criação e edição de 

conteúdos em formato vetorial, gerados a partir de descrições geométricas de formas, 

diferente das imagens chamadas mapa de bits, que são criadas a partir de pontos 

minúsculos diferenciados por cores.  

Uma imagem vetorial é normalmente composta por curvas, elipses, polígonos, 

texto, entre outros elementos, isto é, utilizam vetores matemáticos para sua descrição 

e tem como mais-valia a exportação sem perda de qualidade.  

Uma fotografia digitalizada é um exemplo claro de imagem mapa de bits. Não 

tem o mesmo efeito dos objetos vetoriais.  

Por isso, o Illustrator, que é um programa vetorial, aceita a importação de 

imagens bitmaps (mapa de bits), de modo a que o utilizador possa criar trabalhos 

misturando os dois tipos de imagens (bitmap e vetorial).  

Figura 10: Ferramentas Adobe Photoshop 
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Possibilita também a conceção de animações, criando as camadas 

separadamente, podendo depois exportar frame a frame. 

Este software, possui instrumentos avançados e inúmeras 

possibilidades de criação. Ofereceu um suporte constante à criatividade 

aquando da fase inicial de cada proposta e permitiu a criação de logótipos, 

ilustrações, cartazes e objetos em formato vetorial.  

Esta foi a ferramenta utilizada com maior frequência ao longo dos 

trabalhos realizados, sendo também aquela com a qual me senti mais à 

vontade para a criação de cartazes e elementos gráficos ao longo do 

processo de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ferramentas do Adobe Illustrator  

Figura 12: Utilização do Adobe Illustrator na conceção do Documento do LAVM 
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ADOBE PREMIERE 

Adobe Premiere é um software utilizado para a edição de vídeo e áudio, 

baseado numa timeline (linha de tempo). Permite a edição de conteúdo audiovisual 

em 2D e 3D, edição em altas resoluções, criação de vídeos com alta qualidade, 

edição com efeitos de chroma key, entre outros. Suporta vídeos em 8k, possibilita 

a adição de efeitos e transições bem como compatibilidade de outro tipo de 

conteúdos criados previamente no Adobe After Effects. 

O Adobe Premiere foi utilizado ao longo do meu trabalho no LAVM em edição 

de pequenos vídeos. Foi o software utilizado assim que necessário efetuar 

modificações, acrescentar motion graphics, retirar excertos e eficazmente auxiliou na 

conclusão dos objetivos e propostas apresentadas ao longo do processo de trabalho. 

Considero que foi a ferramenta que mais se adequou a este tipo de edições pois 

foi aquele que considerei como sendo o software com a área de trabalho, timeline e 

ferramentas mais simples, no tocante à edição de vídeo, pois dá-nos a possibilidade de 

criar várias sequências em simultâneo e criar diferentes áreas de vídeo e áudio, que 

facilitou na criação, por exemplo, do vídeo da Rota do Românico. 

 

 

Figura 13: Figura 3: Utilização do Adobe Premiere na edição das imagens do Freixo 
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ADOBE AFTER EFFECTS 

Adobe After Effects é um software também direcionado para a edição de 

vídeo, baseado num sistema de camadas dispostas numa timeline com a finalidade 

de criar animações, composições de vídeo, motion graphics, entre outros.  

Apresentando uma interface e uma timeline devidamente organizadas, foi 

maioritariamente utilizado para estabilização de imagens, controlo de opacidades e 

criação de motion graphics (técnica para animação de elementos gráficos ou textos) 

e criação de pequenas animações eficazmente auxiliando na conclusão dos 

objetivos e propostas apresentadas ao longo do processo de trabalho no LAVM.  

Possibilitou também a interação com outros softwares Adobe, sendo mais 

fácil poder fazer a conceção gráfica no Adobe Illustrator e posteriormente editar em 

vídeo.  

 

 

 

 

 

Figura 14: Utilização do Adobe After Effects na edição de imagens do AtiveGym 
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Existiram alguns fatores positivos na utilização destas ferramentas.  

Uma das mais-valias da utilização de softwares Adobe foi a possibilidade 

destes suportarem edição conjunta entre eles, criando assim uma interação. 

Independentemente de serem especializados em diferentes áreas de trabalho 

(vídeo ou imagem fixa), foi possível transportar elementos de uns para os outros, 

sem qualquer tipo de perda.  

A título de exemplo, no projeto da Rota do Românico, possibilitou drag-and-

drop8 de elementos criados em Photoshop e Illustrator, diretamente para a área de 

trabalho do Premiere, facilitando a conclusão da edição do vídeo.  

 A possibilidade de exportação de imagens com diferentes DPI (pontos por 

polegada) permitiu uma melhor adaptação entre o que foi produzido e o destino da 

mesma. Por exemplo, ficheiros criados para a web, que foi o caso do Banner e do 

Avatar para o SPAM, referidos seguidamente, puderam ser exportados de forma 

mais leve, até 150 dpi, ao contrário de cartazes de grandes dimensões e para 

impressão, como por exemplo o Cartaz da Caminhada Solidária, necessitou de uma 

exportação em 300 dpi. 

Tão importante como a exportação em diferentes DPI foi também a 

possibilidade de exportação em diferentes formatos tais como JPG, TIFF, PNG ou 

PDF, pois possibilitou novamente uma adaptação, utilizando os formatos PNG e 

TIFF para os produtos que seriam posteriormente impressos, pois são os formatos 

que possuem menos perda de qualidade. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Nomenclatura utilizada nas interfaces gráficas de computadores. É a ação de clicar num objeto virtual e "arrastá-lo" para 
uma posição diferente ou sobre um outro software. 
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3.2 Projeto 1 – Documentação do LAVM 

3.2.1 Proposta 

 
O Laboratório de Artes Visuais e Multimédia, insere-se num contexto em que 

a sua utilidade a nível institucional e a prática e aprendizagem de discentes 

compatibilizam a sua utilização. Neste sentido, os documentos de uso prático do 

laboratório permitem uma catalogação de controlo de entrada e saída de material 

inerente à prática da fotografia, da edição de imagem e captação de som. 

Este projeto teve como proposta a elaboração do inventário de todo o 

material pertencente ao LAVM e a criação de um documento que agilizasse a sua 

disponibilidade. 

3.2.2 Objetivos 

 
Otimizar a relação instituição-aluno na base da autonomia e 

responsabilização do material informático ou fotográfico. 

Agilizar a requisição/utilização do material multimédia requisitável (tais como 

câmaras, tripés, sliders, acessórios) para que a sua utilização seja prática e 

imediata.  

3.2.3 Desenvolvimento 

 
Este projeto partiu de um detalhado inventário por nós realizado no sentido 

de facilitar a requisição de todo o material. 

O processo de organização visual que nos levou à estrutura do documento 

que aqui se apresenta, foi realizado em Adobe Illustrator CC e Adobe Photohsop 

CC, estruturando-se em quatro partes:  

a. Pesquisa de outros documentos de pedidos de requisição para o mesmo 
fim;  
 

b. Processo de concetualização gráfica de ícones de identificação da 
tipologia de material; 
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A partir da imagem real, recriei uma imagem de síntese formal em desenho 

vetorial. À identidade desta forma foram acrescentadas cores. Desta forma, o 

ícone, trabalhado graficamente, estabelece a identificação do objeto. 

 

 

 

 

c. Impressão de “marca de água” que fideliza a folha de requisição, 

impedindo assim, elementos externos ao LAVM de criar uma cópia da 

mesma;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Documento Final de Requisição de Material do 
LAVM (Frente) 
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d. Design Gráfico Final do Documento de Requisição;  

As cores, rubi e prata, foram escolhidas por serem identitárias do curso em 

Comunicação e Multimédia.  

Foi colocada uma primeira secção para identificação do aluno e respetivos 

contactos de forma a ser feito um controlo eficaz de levantamento e entrega do 

material. 

De seguida são apresentadas várias colunas com secções de material, 

devidamente identificadas pelos ícones anteriormente criados. 

Na folha posterior encontra-se uma secção para colocação de datas de 

recolha e entrega, com a adição de observações necessárias referentes à condição 

do material aquando da receção por parte do operacional do LAVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Figura 16: Documento Final de Requisição de Material do LAVM 
(Frente) 
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Figura 17: Documento Final de Requisição de Material do LAVM 
(Verso) 
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3.3 Projeto 2 – Documentação A3ES 

3.3.1 Proposta 

           

Foi proposta a concetualização e a realização gráfica de um documento 

informativo sobre todas as áreas, eventos e atividades de investigação, docência e 

discência, no âmbito da avaliação do curso em Comunicação e Multimédia por parte 

da A3ES (Agência de Avaliação e Creditação do Ensino Superior). 

 

3.3.2 Objetivos 

 

Este documento, pensado no sentido de uma articulação com outros meios de 

informação, como o documento de apresentação em Power Point e o Template em 

Microsoft Word (desenhados para os mesmos fins), foi concetualizado do seguinte 

modo: 

- Documentação sobre toda a informação a apresentar. 

- Seleção dos elementos fundamentais no sentido de criar uma leitura imediata 

e rigorosa. 

- Organização da imagem/texto que permita uma otimização de todas as 

ações que preenchem a dinâmica académica e científica da área de Comunicação 

e Multimédia. 

Apresento seguidamente todo o processo de trabalho.  

 

          3.3.3 Desenvolvimento 

 

Este projeto partiu de uma recolha de informações, tanto da Licenciatura 

como do Mestrado em Comunicação e Multimédia, a fim de otimizar a informação 

num catálogo final. 

O processo de organização visual foi realizado em Adobe Illustrator CC com 

a ajuda do Adobe InDesign CC, estruturando-se em três partes: 
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a. Consulta de informação já existente do curso em questão; 

b. Processo de concetualização gráfica de ícones da folha base/fundo para 

cada página; 

 

A partir da documentação que já existia para o mesmo efeito, estabeleci 

uma ligação visual, de forma a que o documento seguisse a mesma linha gráfica 

dos já existentes (Power Point e documento Word, criados anteriormente por 

colegas do LAVM); 

Ao longo do documento, foram utilizados elementos gráficos existentes no 

logótipo do curso, bem como no manual de marcas do mesmo, como por exemplo 

o píxel (quadrado vermelho que encontramos no canto superior direito do logótipo), 

o pequeno risco negro que serve de base aos títulos, foram também utilizados os 

pequenos triângulos que formam o logótipo em si, ao longo das páginas como 

marca de água e fundo; manter a coerência  

 

c. Design final do documento. 

No documento final é apresentada uma capa e uma contracapa com a 

mesma linha gráfica dos documentos já existentes.  

Foi criada uma secção a fim de publicitar a Licenciatura em Comunicação e 

Multimédia, onde inserimos uma breve descrição do curso. 

Foi criada uma outra secção a fim de publicitar o Mestrado em Comunicação 

e Multimédia, onde inserimos também uma breve descrição daquilo que o curso 

oferece, bem como fotografias ilustrativas do trabalho realizado ao longo do ano 

no curso.  

Na parte final do documento, existe um separador para o SPAM e um outro 

separador onde são incluídos os prémios do curso até então (nomeadamente na 

área do audiovisual). 

A tipografia utilizada foi a Nexa, pois é a tipografia indicada no manual de 

marcas do logótipo do curso de CM. 
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Figura 18: Capa - Catálogo do Curso de CM 
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Figura 19: Folha exemplo de Separador 
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Figura 20: Folha exemplo de Imagem/Texto 
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Figura 21: Folha exemplo de Texto 
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Figura 22: Folha exemplo de Imagens 

Figura 23: Folha exemplo de Prémios 
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Figura 24: Folha Exemplo do SPAM 

Figura 25: Contracapa – Catálogo de CM 



 

58 
 

3.4 Projeto 3 – SPAM – A minha escola dava um filme 

3.4.1 Proposta 

 

O contexto da relação interinstitucional dos discentes em Comunicação e 

Multimédia, tem no SPAM, Sound, Pictures and Multimedia, um momento em que 

a prática e a teoria se alargam à interação com o público. 

“Organizado por docentes e estudantes dos cursos de licenciatura 

e mestrado em Comunicação e Multimédia da UTAD esta edição 

do SPAM incluiu um Concurso Nacional de Multimédia com o 

tema “A Minha Escola dava um Filme”, dirigido a todos os alunos 

do ensino secundário. Nesta esta edição do SPAM participaram 

cerca de 600 alunos de escolas secundárias e profissionais de 5 

distritos (Vila Real, Porto, Braga, Viseu e Guarda) acompanhados 

por professores. Participaram ainda várias empresas que fizeram 

apresentações sobre projetos de web, design e audiovisual. (…) 

Foram também apresentados projetos de alunos atuais. No que 

respeita ao concurso “Minha escola dava um filme”, que contou 

como membros do júri o realizador de cinema João Botelho e 

Mário Augusto da RTP, foram a concurso cerca de 300 fotografias 

e mais de 3 dezenas de vídeos, provenientes de todo o país.”9  

 

 

A proposta emergente desta ação, desenvolveu-se no sentido de participar 

com a produção gráfica.  

Deste modo, foi da minha responsabilidade, a concetualização e realização 

do seguinte material de informação: 

 Cartaz Informativo do Concurso Nacional Multimédia – A minha escola 

dava um filme. 

 Banner e Avatar para página de Facebook do concurso. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Retirado de Utad.pt 
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3.4.2 Objetivos 

 

No sentido de publicitar este concurso, que teve como principal objetivo: 

“incentivar e contribuir para a promoção, o desenvolvimento e a produção de 

conteúdos multimédia, por parte dos alunos do ensino secundário, fomentando, 

desta forma, a partilha de experiências e de vivências no espaço Escola”10, e que 

contou com a chancela do Ministério da Educação e Ciência, foram desenvolvidos 

o cartaz e o banner mencionados, tendo esta ação os seguintes objetivos: 

 Inovar a partir do estabelecido (Cartaz, Banner e Avatar); 

 Divulgação eficaz do evento; 

 Leitura imediata da informação; 

 Concetualização do cartaz tendo como ponto de partida elementos visuais, que 

sendo autorais se podem transformar no sentido de adequar a leitura ao 

pretendido;  

3.4.3 Desenvolvimento 

 

Este projeto partiu da ideia de publicitar o concurso “A minha escola dava 

um filme”, realizado durante o evento SPAM, realizando um cartaz, acompanhado 

de um banner e um avatar para a página de Facebook do mesmo. 

O processo de organização visual foi realizado em Adobe Illustrator CC, 

estruturando-se em três partes:  

a. Consulta do manual de marca que possuía a linha gráfica do SPAM; 

b. Processo de concetualização gráfica, utilizando os elementos já criados 
para o evento, transformando-os no sentido de adaptação ao concurso 
em questão; 

 
Foram utilizados os “monstros” criados por discentes de CM no âmbito da 

unidade curricular de Projeto Multimédia para o SPAM, adaptando-os com alguns 

elementos ligados ao cinema, bem como a utilização de uma tipografia incluída no 

manual de marca do SPAM. 

                                                           
10 Retirado de Utad.pt 
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Foi feita uma pequena ligação entre o Avatar e o Banner, de forma a que se 

complementassem, aquando da inserção na página de Facebook do concurso.  

No cartaz final é seguida a mesma linha, mas, desta feita, com a inserção de 

um pequeno slogan publicitário do concurso, apoios ao concurso e informação 

necessária (como prémios e datas a cumprir). 

 
c. Design final do Banner e Avatar para o concurso; 

 
 

  
 

 
 
 

Figura 28: Foto de capa para página de Facebook do concurso 

Figura 26: Avatar para 
Facebook do concurso 

Figura 27: Banner e Avatar utilizados em página de Facebook do concurso 
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d. Design final do Cartaz para o concurso. 
 

 

 

 

 

 

Figura 29: Cartaz final para concurso “A minha Escola dava um Filme” 
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3.5 Projeto 4 – Rota do Românico 

3.5.1 Proposta 

 

“A Rota do Românico é uma rota fundada nas memórias do românico, que 

convida a uma viagem inspiradora a lugares com história, junto de singulares 

conjuntos monásticos, igrejas, memoriais, pontes, castelos e torres senhoriais, 

amadurecida em terra forjada de verde, repleta de saberes e sabores.”11 

O património arquitetónico como relação com os novos média, encontra 

nesta proposta uma dupla valência. Foi muito importante a participação neste 

projeto em termos de contacto com a cultura patrimonial e a forma como as novas 

gerações podem conhecer e apropriar-se deste espaço.  

Para além disso, a rota do românico é parte integrante de um acervo 

tecnológico. Esta proposta traduz-se na execução visual e gráfica de objetos visuais 

e videográficos que transmitem essa mesma importância. 

3.5.2 Objetivos 

 

Os objetivos fundamentais descrevem-se como: 

 Interação com a cultura visual (História da Arte); 

 Adaptação de informação a um nível etário específico (crianças 9-11 

anos) que permita um acesso simplificado a conteúdos da cultura visual; 

 Interface adequado com essas faixas etárias, possibilitando a vivência 

da criação de conteúdos tecnológicos; 

 Produção e pós-produção de material gráfico e videográfico, de registo 

efetuado pelas crianças. 

 

 

 

 

                                                           
11 Retirado de http://conhecerportugal.com/blog/rota-romanico 
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3.5.3 Desenvolvimento 

 

Este projeto surgiu como forma de integração do património arquitetónico 

nas escolas. Partindo de imagens capturadas por três alunas bem como de uma 

breve pesquisa acerca do património a divulgar, o desenvolvimento de todos estes 

elementos fez parte de um processo de trabalho gradual. 

O processo de organização visual foi realizado em Adobe Illustrator CC, a 

edição de vídeo das imagens capturadas foi realizada em Adobe Premiere Pro CC, 

estruturando-se este projeto nas seguintes fases:  

a. Consulta de informação sobre a Rota do Românico, passando por mapas, 

monumentos e localizações; 

b. Processo de concetualização gráfica, utilizando os elementos e as ideias 

encontradas, concebendo então, os desdobráveis que serviriam de 

complemento do vídeo a editar posteriormente;  

c. Criação de sinaléticas para utilização tanto nos elementos gráficos como 

no vídeo a editar; 

d. Edição das imagens capturadas, procurando sempre seguir a mesma linha 

gráfica do material informativo; 

e. Criação de um cartaz para as celebrações da Paróquia, interligado com os 

produtos criados anteriormente no âmbito deste projeto; 

Na conceção deste cartaz optei por utilizar duas fotografias disponibilizadas 

para o mesmo, uma do interior da igreja e outra da Nossa Senhora de Meinedo, 

visto ser a Santa padroeira das celebrações em questão.  

Em conjunto com o programa das celebrações, adicionei o logótipo principal 

da paróquia de Santa Maria Maior de Meinedo, destacando o ano em que a 

celebração foi feita.  

As cores utilizadas foram tons de cinza e dourado, a fim de existir coerência 

com os dourados que encontramos no interior da igreja. 
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Figura 30: Cartaz provisório para Paróquia de Meinedo 
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Figura 31: Cartaz final para Paróquia de Meinedo 
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f. Design final do desdobrável informativo para crianças (complemento ao 

vídeo promocional); 

Na conceção deste desdobrável foram utilizados os elementos gráficos 

criados para o vídeo da Rota (incluindo sinaléticas da Ponte de Espindo e da Igreja 

de Meinedo). Este documento contém informações sobre a Rota do Românico em 

sido lado exterior. Do lado interior adicionei informações sobre estes dois 

monumentos específicos. 

Foi acrescentada uma opção de recorte, para que o público-alvo do 

desdobrável, neste caso crianças, pudessem divertir-se enquanto aprendiam um 

pouco sobre os monumentos em questão. As cores utilizadas foram as mesmas 

que do vídeo, cores principais do logótipo da Rota do Românico.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Desdobrável informativo da Rota do Românico (exterior) 
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g. Vídeo promocional da Rota do Românico. 

O vídeo promocional proposto para a Rota do Românico tinha como objetivo 

dar a conhecer dois monumentos: a ponte de Espindo e a Igreja de Santa Maria 

Maior de Meinedo.  

Na edição deste vídeo optei por utilizar uma música de fundo medieval para 

este se manter coerente com a apresentação dos monumentos referidos. Foram 

utilizadas as cores principais do logótipo da Rota do Românico sempre que 

necessário existir uma legenda no vídeo. 

Criei também sinaléticas para identificar ambos os monumentos, tendo como 

base uma “placa” da Rota, com um desenho vetorial de cada um no centro e o 

número referencial de cada um no topo da placa. 

 

 

 

Figura 33: Excerto do vídeo – Ponte de Espindo 2 

Figura 34: Ponte de Espindo Sinalética 
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3.6 Projeto 5 – Cartaz Caminhada Solidária 

3.6.1 Proposta 

 

A Caminhada Solidária PSP/APAV (Polícia de Segurança 

Pública/Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), cujo percurso se desenrola na 

cidade de Vila Real, destina-se a todas as classes etárias e não tem fins 

competitivos. A participação neste projeto deveu-se a solicitação exterior à 

comunidade académica. 

Surge tendo como ponto de partida a análise de um cartaz anterior e a 

otimização da informação da Caminhada Solidária da PSP/APAV. 

3.6.2 Objetivos 

 

Atendendo à análise da proposta visual anterior, refletimos sobre as 

possibilidades visuais desta ação. Deste modo, foram traçados os seguintes 

objetivos:  

 Análise do público-alvo, público indiferenciado; 

 Escolha da imagem real com informação direta sobre o pretendido. 

 Interação com imagem visual real; 

 Estímulo visual na utilização da síntese de cores; 

 Imagem visual subliminar de forma a reforçar a ideia de 

solidariedade.  

 

3.6.3 Desenvolvimento 
 

Este projeto partiu da otimização de informação da Caminhada Solidária 

PSP/APAV. O processo de organização visual foi realizado em Adobe Illustrator CC 

e Adobe Photoshop CC, estruturando-se em três partes:  

a. Consulta do material já existente em edições anteriores; 

b. Processo de concetualização gráfica, criando elementos e procurando 

imagens apelativas, sempre procurando informar e chamar à atenção do 

público-alvo para a ideia da caminhada em si; 
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c. Design final do cartaz da Caminhada Solidária. 

 
O foco principal da pesquisa para a elaboração do cartaz, foi tentar encontrar 

uma imagem/fundo que desse ao projeto uma ideia de solidariedade, pois foi feito 

para uma caminhada solidária, como o próprio nome indica.  

Inicialmente, o fundo do documento continha um mapa da caminhada, mas 

foi trocado por uma imagem de duas mãos formadas por pessoas, invocando então 

a ideia de entreajuda. 

O cartaz foi dividido em duas partes, a parte superior onde contém a 

informação necessária e rapidamente identificável, como a hora, o local e a 

descrição da caminhada. Foi utilizado um elemento de fácil leitura para sinalizar o 

local de partida e a distância da caminhada. Utilizei também elementos gráficos de 

pegadas, ajudando a dar força ao título do cartaz.  

Na parte inferior, além de uma imagem ilustrativa, coloquei os 

apoios/instituições da caminhada, bem como os contactos para as inscrições, de 

forma a não perturbar a informação mais importante, deixada em cima.  

 
 

 

 

 

 

 

 Figura 36: Cartaz provisório para 
Caminhada Solidária 

Figura 35: Elementos utilizados na 
conceção do cartaz 
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Figura 37: Cartaz final para Caminhada Solidária 
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3.7 Outros Projetos 

 
Esta quarta secção de projetos consiste num conjunto de projetos 

multimédia também desenvolvidos no âmbito do LAVM (maioritariamente penão 

menos importantes que os anteriormente descritos, mas de menores dimensões. 

Foram feitas, por exemplo, edições de alguns vídeos de pequena duração.  

 Requisição ao LAVM para efetuar cortes em vídeo de sensibilização por 

parte da GNR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Edição do vídeo da GNR utilizando o software Adobe Premiere 
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 Requisição ao LAVM por parte de elementos da Freguesia de Freixo de 

Espada à cinta, para a edição de imagens/vídeos com inserção de música 

de fundo, a fim de mostrar aos habitantes da freguesia o estado degradado 

do Freixo principal da cidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisição ao LAVM para adição de pequenos elementos gráficos, 

identificativos das modalidades do ginásio ATIVE no seu vídeo promocional, 

com o objetivo de estas serem mais facilmente identificadas ao longo do 

vídeo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Edição do vídeo do Freixo utilizando o software Adobe Premiere 

Figura 40: Edição do vídeo ATIVE GYM utilizando o software Adobe After Effects 
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 Proposta de design para o projeto Innovine&Wine. Foi feito um template de 

Microsoft Power Point, de forma a apresentar o projeto Innovine&Wine, bem 

como duas propostas de flyer, preparadas para adição de texto informativo 

na parte inferior dos mesmos. Todos estes esboços foram baseados nas 

cores indicadas no manual de marcas do logotipo utilizado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Proposta de Flyers para projeto Innovine&Wine 

Figura 41: Proposta de Power Point para projeto Innovine&Wine 
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 Para o projeto UAS4ENVIRO foram criados três produtos. Um template de 

Microsoft Power Point, um template de Microsoft Word e um saco 

(merchandising). Foi utilizada em todos eles a cor principal do logótipo. Foi 

mantida a mesma linha gráfica de um template para o outro de forma a fácil 

identificação dos documentos do projeto.  

 

Figura 43: Elementos gráficos para o projeto UAS4ENVIRO 
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4. Conclusão e Trabalho Futuro 

 
O espaço físico de um laboratório é por definição um lugar em constante 

transformação. O trabalho de Projeto, realizado no âmbito da Unidade Curricular 

Projeto/Dissertação do MCM (Mestrado em Comunicação e Multimédia), foi 

repetidamente o lugar dessa experiência. 

A interação constante com discentes e docentes no contexto da relação de 

proximidade com todo o material tecnológico pertencente ao LAVM, criou uma 

responsabilização que permitiu uma evolução pessoal a nível da criação de 

soluções para problemas que naturalmente surgiam. Esta experiência permitiu-me 

uma maior adequação ao mundo do trabalho.  

O Design Gráfico, a par com a edição de Imagem fixa e Imagem vídeo, foram 

para mim os maiores desafios. Primeiro porque são as áreas de maior afinidade e 

depois porque as propostas projetuais me permitiram exercitá-los. 

Inerente à edição de imagem, a produção em Fotografia e a respetiva 

tomada de imagem e edição, são áreas de trabalho cujo interesse se foi tornando 

cada vez maior, sentindo-me motivada para uma posterior abordagem. 

Durante o período de trabalho, percebi que o exercício contínuo de 

determinadas funções visuais e gráficas me permitiam melhorar aptidões técnicas. 

Refiro aqui a tomada de consciência da importância do contacto com novos 

softwares (Adobe InDesign e Adobe After Effects). 

A preparação para a adaptação ao mundo de trabalho foi sentida no 

momento em que a adequação de uma Proposta, passaria pelo conhecimento das 

caraterísticas do “cliente”. O trabalho desenvolvido para a comunidade não 

académica, responsabilizou-me nesse sentido. 

 Trabalhos como o projeto da Rota do Românico, a Caminhada Solidária e a 

edição de pequenos Formatos de Vídeo (GNR, Reconstituição/Freixo, Active 

Promo), foram uma experiência positiva a nível das competências tecnológicas, 

profissionais e sociais. 
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Os projetos apresentados e desenvolvidos no Capítulo 3, tiveram ao longo 

da sua execução vários níveis de dificuldade que foram superados depois de sentir 

a importância da interiorização da proposta, a importância de sistematizar os 

objetivos e desenvolver o “objeto” depois de uma documentação. 

A procura de motivação foi uma constante, sendo alcançada à medida que 

a realização do trabalho se transformou em entusiasmo. Os objetivos estabelecidos 

durante este período foram cumpridos.  

A necessidade constante de procurar documentação foi um contributo 

alargado que me permitiu uma maior eficácia na realização dos ditos objetivos. Esta 

documentação foi fundamentalmente organizada a partir da seleção de publicações 

na área de design gráfico e edição vídeo, assim como pela pesquisa na Internet.  

O ambiente implementado no âmbito do espaço de trabalho do LAVM e o 

contacto diário com o habitat, onde alunos e docentes interagem num ambiente 

criativo de produção de Projetos, permitiu-me uma experiência académica e uma 

experiência de contexto laboral.  

Deste modo, o desenvolvimento pessoal e interpessoal foi facilitador na 

dinâmica da aprendizagem e da execução real das propostas apresentadas. 
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