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Resumo

O projeto Hodierno - Revista de Divulgação de Novos Designers, 
consiste numa revista digital quinzenal de design que permite a 
divulgação do trabalho de novos designers e o auxílio dos mesmos 
em questões ligadas à área profissional do design. Com a realização 
deste projeto, pretende-se compreender como é que o uso do design 
editorial em ambiente digital pode beneficiar a partilha de conteúdos 
e resultar numa maior aproximação do leitor com a revista. Para isso, 
é feito um estudo da história do design de revistas, para compreender 
a evolução da produção de revistas e como e porque é que estas se 
desenvolveram no meio digital, um estudo de casos que permite a 
compreensão de elementos essenciais e boas práticas no desenvolvi-
mento de um site e é feito ainda um estudo sobre a acessibilidade em 
HTML, para desenvolver uma compreensão da relação entre código,  
layout e comportamentos de um site.

Esta base de conhecimentos leva à projeção de dois números 
zero que ajudam a compreender de que forma é que a revista se 
pode desenvolver e criar interligações entre números. O processo de 
desenvolvimento dos números começa pela escolha de conteúdos 
e temas, ficando definido que os artigos e entrevistas têm um papel 
informativo e de apoio a novos designers e são criados dois espaços 
de divulgação: a exposição visa divulgar o trabalho dos designers e o 
catálogo é um espaço de divulgação de lojas online de designers. São 
também projetadas páginas externas aos números: um arquivo dos 
conteúdos publicados, uma página com informações sobre concursos 
que estejam a decorrer e uma página de contactos onde o leitor pode 
ler um resumo sobre a revista e como submeter os seus projetos. Com 
as páginas do site definidas, são desenhados esboços de layout e 
navegação, até chegar ao resultado final. 

Palavras chave: Revista de Divulgação de Designers, Design Portu-
guês, Revista Digital, Design de Revistas, Design Editorial.
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Abstract

The project Hodierno - New Designers’ Magazine is a biweekly digital 
design magazine that allows the exposure of new designers’ work and 
helps them with design career issues. With this project we intend to 
understand how editorial design in a digital environment can benefit 
the sharing of contents and help in a bigger approach between the 
reader and the magazine. To achieve that, we do a study of the history 
of magazines, in order to understand the evolution of magazine pro-
duction and how and why they developed in the digital medium, a case 
study that allows the comprehension of essential elements and good 
practice in the development of a site and a study about accessibility 
in HTML is done to understand how the HTML code can influence the 
layout and the site’s behaviour. 

This knowledge base leads to the projection of two zero issues that 
help comprehend how the magazine can evolve and create intercon-
nections between issues. The issues’ development process begins with 
choosing the contents and themes and it’s defined that the articles 
and interviews have an informative and supportive role to new desig-
ners and two spaces for divulgation are created: the exposition shares 
the work of designers and the catalog shares designers’ online stores. 
Other pages, external to the issues, are projected: there’s an archive of 
the contents, a page with information about contests happening and 
a contact page where the reader can read about the magazine and 
submit their projects. With the sites’ pages defined, layout and naviga-
tion sketches are drawn, until reaching the final result.

Keywords: Designers’ Disclosure Magazine, Portuguese Design, Digital 
Magazine, Magazine Design, Editorial Design. 
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Introdução

O projeto Hodierno - Revista de Divulgação de Novos Designers, 
realizado no âmbito da Unidade Curricular Projeto do segundo ano 
do Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto, consiste numa revista digital de 
design que tem como missão a divulgação de novos designers.

Esta revista não visa ser uma versão digital de algo que já exista em 
papel, como é comum encontrarmos. As versões digitais de revistas 
impressas são por vezes uma síntese da revista física ou são distribuí-
das em versão de newsletter, muitas vezes associadas a um custo. A 
Hodierno é completamente digital, mas com características de revista 
física: existem números periódicos com um tema e conteúdos desen-
volvidos à volta desse tema, sem ser usado o formato de blog mas sim 
com uma estrutura própria. 

Sendo de livre acesso, pretendemos que esta revista chegue a um 
público muito alargado, principalmente a jovens que estejam a come-
çar a sua carreira ou a construir uma base para uma carreira futura, 
jovens estes que cresceram na era digital e que se encontram numa 
faixa etária que não tem independência financeira.

Este projeto insere-se nas áreas de Design Editorial e Design Web, 
sendo que o último é um campo em que não tinha muitos conheci-
mentos ao partir para este projeto. A motivação principal da realização 
deste projeto passa por explorar o Design Editorial num suporte menos 
convencional desta área, de modo a perceber que possibilidades é que 
o mundo digital pode trazer para esta área do Design Editorial e como 
estas possibilidades se podem transformar em ferramentas de apro-
ximação ao leitor. O uso do digital e da Internet fazem parte do quoti-
diano das pessoas e são bastante usados tanto como entretenimento, 
como para conhecimento, duas características inerentes às revistas, 
daí a pertinência de levá-las para este ambiente.

O objetivo deste projeto é a aplicação de um produto de Design 
Editorial tradicionalmente impresso em ambiente digital, explorando as 
ferramentas e soluções que este proporciona. Com este projeto pre-
tendo sair da minha zona de conforto e usar novas tecnologias, o que 
resulta também na descoberta de novos recursos e na aprendizagem 
de como melhor fazer uso destes.

A realização de uma revista online não é algo novo. No primeiro 
capítulo deste relatório, estudamos o desenvolvimento destes objetos 
ao longo da história, chegando à conclusão que a invenção de novas 
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tecnologias abriu, ao longo da história do Design de Revistas, novas 
possibilidades que permitiram a descida dos preços das mesmas. 
Logo, usar a Internet como nova tecnologia para conseguir com que o 
produto chegue a um grande número de pessoas ao garantir que este 
não significa custos para o leitor faz todo o sentido. 

O estudo dos casos, no segundo capítulo deste documento, é feito 
para compreender as abordagens estéticas mais usadas e explorar 
questões técnicas que devem ser incorporadas num projeto desen-
volvido online, como a acessibilidade, que permite que os objetivos do 
projeto sejam alcançados.

O processo da realização do projeto corresponde ao terceiro capítu-
lo e está dividido em quatro fases. Numa primeira instância são esco-
lhidos os conteúdos da revista e os temas que serão usados nos dois 
números a desenvolver. Em seguida, é estudada a navegação, tanto 
no site como nos números e é apresentada a evolução do desenho 
do mapa do site. Para chegar ao resultado final, o projeto passa por 
algumas fases de esboços do layout, desde esboços com muito baixa 
definição a esboços que representam quase na totalidade o produto 
final. O resultado final corresponde à quarta fase do capítulo que con-
siste no layout final da revista. O projeto é composto por dois números 
0, para que seja possível estabelecer uma ligação entre números e ter 
uma percepção da interação entre os mesmos.
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A revista surgiu da necessidade da existência de um meio termo entre 
os livros e os jornais, onde os conteúdos integrantes eram constituídos 
por notícias, mas que, ao contrário dos jornais, não abordavam temas 
tão recentes e imediatos (Britannica, s.d.).

A invenção dos tipos móveis, em 1450 por Johannes Gutenberg, le-
vou à invenção da imprensa que começou pela produção de panfletos, 
críticas, baladas e almanaques que, ao longo do tempo, começaram 
por ser todos publicados num único espaço, tornando-se nas primeiras 
proto-revistas (Britannica. s.d.). A primeira revista documentada, 
intitulada Erbauliche Monaths-Unterredungen (em português, Edifi-
cantes Discussões Mensais), foi criada pelo teólogo e poeta Johann 
Rist em Hamburgo, Alemanha, e produzida entre 1663 e 1668. As suas 
publicações centravam-se em temáticas como literatura e filosofia 
e destinavam-se a um público intelectual. A maioria dos conteúdos 
desta revista eram escritos pelo próprio Rist (Nikola, 2013).

Até ao século XIX a revista era um luxo, só chegando às famílias 
mais abastadas pelo seu valor monetário alto. Contudo, a partir dos 
anos 1830, começam a surgir revistas mais baratas, destinadas a um 
público mais variado. No último quarto do século XIX, o mercado das 
revistas já tinha crescido significativamente devido ao incremento 
da educação na população. Em 1893, Samuel Sidney McClure cria 
a revista McClure’s Magazine, mais barata do que as disponíveis no 
mercado. Frank Munsey estimou que, entre 1893 e 1899, “A revista de 
10 cêntimos fez crescer o público que compra revistas de, talvez, 250 
000 para 750 000 pessoas”¹ (Munsey, 1899), resultante do baixo custo 
das revistas, obtido pelo uso da publicidade, a produção em massa e o 
uso da fotogravura (Britannica, s.d.).

O século XX ficou marcado pelo uso da publicidade em revistas e 
lucro associado. “[...] à  medida que a circulação crescia na fase inicial 
de taxas baixas de publicidade, era necessário investir dinheiro para 
cobrir o custo de produção de mais cópias; mas assim que as taxas 
altas de publicidade podiam ser justificadas pela alta circulação, o 
lucro era assegurado.”² (Britannica, s.d.). A pressão resultante do 
crescimento da publicidade e da sua força conservadora na imprensa 
faz com que as revistas trabalhem sobre o princípio da “ofensa míni-
ma”, contendo a radicalidade do seu conteúdo e moldando-o à imagem 
das publicidades. Contudo, os publicitários são forçados a reconhecer 
que as revistas não podem abdicar da sua independência sem perder 
a lealdade dos seus leitores e, consequentemente, o seu valor como 
meio de publicidade (Britannica, s.d.).

¹ Tradução livre. No original “The ten cent magazine has increased the magazine 
purchasing public from perhaps 250,000 people to 750,000” (Munsey, 1899).

² Tradução livre. No original “[...] as circulation rose in the initial phase of low adverti-
sing rates, money had to be poured in to meet the cost of producing more copies; but, 
as soon as high advertising rates could be justified by a high circulation, profitability 
was assured.” (Britannica, s.d.).
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As revistas femininas são as que mais estão ligadas à publicidade, 
como resultado do consumismo. Nos Estados Unidos, até meados dos 
anos 1930, estas revistas são, na sua maioria “papéis comerciais para 
donas de casa” (Britannica, s.d.). Um exemplo é a revista Family Circle, 
fundada em 1932 e distribuída gratuitamente nos supermercados 
Piggly Wiggly até 1946, ano em que começou a ser comercializada 
mensalmente. Ao longo deste século, as revistas femininas passam a 
abordar outros temas, focando-se em política e literatura, por exemplo. 
Entre 1940 e 1950 surgem, nos Estados Unidos, revistas dedicadas a 
um público mais jovem, que chegam à Europa uma década mais tarde. 
(Britannica, s.d.).

Para além de revistas femininas, aparecem neste século revistas 
dedicadas a notícias e fotojornalismo, como a Time (1923), revistas 
dedicadas à fotografia, como a Life (1936-72), revistas de bolso, como 
a Reader’s Digest (1922), revistas especializadas em temáticas de 
nicho, profissionais e não profissionais, e revistas escolares, culturais e 
literárias (Britannica, s.d.).

A transição da revista para o ambiente digital começou em 1982 
quando a editora Addison-Wesley passa a publicar a revista Acorn User 
usando uma subscrição de e-mail (Dialcom). Acompanhado do desen-
volvimento do sistema operativo Apple Macintosh (1984), surgiram, 
nos anos 1980, novas tecnologias que permitiam a manipulação de 
imagem, layout e composição, como, por exemplo, os programas da 
Adobe (Illustrator e Photoshop). Em 1992, começa a ser desenvolvida 
a World Wide Web (ou WWW) e a Adobe cria o formato PDF, bastante 
usado nos dias de hoje, inclusive revistas online . Ainda fora da WWW, 
mas ainda em contexto digital, em 1995 certas revistas, como Blender, 
Unzip e Maxim são distribuídas em formato CD-ROM. No mesmo ano, 
surgem os primeiros sites das revistas físicas Loaded e NME e a revista 
Guardian publica um suplemento online no seu site (Quinn, s.d.).

Em 2006, a Exact Editions lança os primeiros títulos online que 
rapidamente se expandiram, incluindo a Dazed and Confused. É nesse 
ano que revistas como Time Out, OK!, Glamour e GQ passam a estar 
disponíveis para download em dispositivos móveis, através da plata-
forma Mobizine, e outros títulos usam o YouTube na sua estratégia de 
marketing. No mesmo ano, é lançada a primeira revista exclusivamente 
digital, Monkey. Em 2008, as revistas digitais passam a ser um meio 
de comunicação consagrado, uma vez que começam a haver cada 
vez mais títulos disponíveis em ambiente digital. A partir de 2009, um 
grande número de títulos passa a estar disponível em aplicações para 
outros dispositivos móveis, como smartphones e tablets da marca 
Apple. Estas aplicações tornam-se compatíveis noutros sistemas 
operativos, como Android, em 2011, quando a revista Financial Times 
passa a ser desenvolvida em HTML 5. Em 2013, muitas revistas sofrem 
quebras de vendas nas suas edições físicas que as levam a tornar as 
suas publicações exclusivamente digitais (Quinn, s.d.).

Em 2017, as Bibliotecas Cheshire West e Chester disponibilizam 40 
revistas digitais gratuitamente aos leitores que possuam cartão da 
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biblioteca. No mesmo ano, a Google investe no desenvolvimento de 
software de apoio ao jornalismo digital. Em 2018, a Apple compra um 
sistema de subscrição online de revistas digitais que inclui revistas 
como People, Elle, Hello!, Esquire e The New Yorker (Quinn, s.d.).

O confinamento consequente da pandemia Covid-19, em 2020, 
resulta num acréscimo de subscrições de revistas digitais (Vale, 
2020). Algumas revistas encontram novas formas de divulgar os 
seus conteúdos. Para além do uso de redes socais na estratégia de 
marketing (Vale, 2020), algumas revistas, como New Scientist, criam 
eventos online, podcasts, newsletters, séries no Youtube e lojas online 
(Mayhew, 2020).
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De modo a conhecer as várias abordagens possíveis em meio digital, 
realizamos uma análise a diversos sites. O estudo passa por versões 
desktop e mobile, com o objetivo de compreender o que funciona ou 
não nestes tipos de suportes para que o projeto seja formalmente 
correto e responsivo, não deixando de ser esteticamente apelativo. O 
objetivo é que a função e a estética sejam usadas em conjunto para 
desenvolver o projeto. Não foram usados sites de outras revistas 
porque estes têm, normalmente, formato de blog e acabam por ser 
muito similares entre eles. Usando os exemplos dos sites das resvistas 
Eye, Wallpaper e IdN, apesar de esteticamente diferentes, o layout 
resume-se ao menu na parte superior da página, ao lado do nome da 
revista que se encontra, em ambos os casos, do lado esquerdo, e as 
publicações arrumadas numa grelha com 3 a 4 colunas. Nos casos 
da Eye e Wallpaper, estas publicações vão sendo adicionadas ao site 
e o leitor tem acesso à sua informação, enquanto que na IdN, as suas 
publicações são introduções de artigos presentes na revista que o 
leitor tem que subscrever para ter acesso. 

Numa primeira instância, foram selecionados sites que apresenta-
vam projetos, obras ou exposições, com ênfase nas áreas do design, 
arquitetura e arte. Destes, foram excluídos os que não apresentavam 
uma solução em suporte mobile, aspeto este que terá impacto na 
concretização do projeto. Outro fator importante é a exposição dos 
conteúdos, uma vez que um dos objetivos é mostrar os projetos com 
clareza, recorrendo a imagem e texto, sendo que este deve ser o mais 
informativo possível. Para analisar diferentes abordagens, foram sele-
cionados casos que apresentam os projetos com recurso a fotografia e 
ilustração e descrições com o texto por extenso e por tópicos. Destes, 
foram escolhidos sites em que é estabelecida uma ligação gráfica 
entre a imagem e texto. 

Foram selecionados 29 sites que respondem a todas as questões 
colocadas acima:

1. &Walsh, agência criativa especializada em 
branding e publicidade com sede em Nova Iorque, 
fundada por Jessica Walsh em 2019;
https://andwalsh.com/

2. 3XN, grupo de arquitetos fundado por Kim 
Herforth Nielsen, Lars Frank Nielsen e Hans peter 
Svendler Nielsen em 1986, em Aarhus, Dinamarca;
https://3xn.com/

2.1.  Seleção dos Casos de Estudo
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3. Anagrama, estúdio especializado em bran-
ding, arquitetura e interatividade com sede na 
Cidade do México, no México, com escritórios 
físicos em Monterrei no México e em Tóquio no 
Japão e um escritório virtual nos Estados Unidos 
da América, fundado por Sebastian Padilla, 
Gustavo Munõz, Mike Herrera e Roberto Treviño 
em 2009; 
https://www.anagrama.com/

4. Bedow, estúdio de design fundado em Esto-
colmo, Suécia, por Perniclas Bedow em 2005;
https://www.bedow.se/

5. BIG - Bjarke Ingels Group, grupo criado por 
Bjarke Ingels em 2005, na Dinamarca, com 
escritórios em Copenhaga, Nova Iorque, Londres 
e Barcelona;
https://big.dk/#projects

6. Blond, estúdio sediado em Londres especia-
lizado em design industrial e gráfico, branding, 
UI/UX, packaging e CGI, fundado em 2014;
https://blond.cc/

7. Bond, agência multidisciplinar na área do 
design, fundada em Helsínquia, Finlândia, em 
2009 por Arttu Salovaara, Aleksi Hautamäki e 
Jesper Bange, com escritórios em São Francis-
co, E.U.A., Londres, Inglaterra, R.U., Dubai, E.A.U. 
e Talin, Estónia; 
https://bond-agency.com/

8. Brand New School, estúdio de design e 
produção de audiovisuais fundado em 2000 por 
Jonathan Notaro, com sede em Nova Iorque, 
E.U.A. e com um segundo escritório em Los 
Angeles, E.U.A.;
https://brandnewschool.com/

9. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, 
museu fundado em 1896 por Eleanor e Sarah 
Hewitt, localizado na cidade de Manhattan, Nova 
Iorque, E.U.A.;
https://www.cooperhewitt.org/

2.1. Seleção dos Casos de Estudo
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10. DesignStudio, estúdio de design gráfico funda-
do em 2009 por Paul Stafford e Benjamin Wright, 
sediado em Londres, Inglaterra, R.U., com escritó-
rios em Nova Iorque, E.U.A. e Sydney, Austrália;
https://design.studio/ 

11. Eat Creative, grupo de criativos com sede em 
Minato, Tóquio, Japão e Hong Kong, fundado em 
2000 por Alison Jambert e Ayako Chujo;
https://eatcreative.jp/

12. EssenInternational, agência de design fundada 
em 1984 por Christer Holmén, com escritórios em 
Estocolmo, Suécia e São Francisco, Califórnia, 
E.U.A.;
https://esseninternational.com/

13. Fireart, estúdio de design gráfico e desenvolvi-
mento de software fundado em 2013 na Varsóvia, 
Polónia por Dima Venglinski;
https://fireart.studio/

14. Frans Hals Museum, museu inaugurado em 
1862 na cidade de Haarlem, na Holanda, com a sua 
coleção dividida em duas localizações na mesma 
cidade;
https://www.franshalsmuseum.nl/en/

15. Fuseproject, firma de design fundada por Yves 
Béhar em 1999, com sede em São Francisco, Cali-
fórnia, E.U.A. e com escritórios em São Francisco e 
Nova Iorque, E.U.A.;
https://www.fuseproject.com/

16. GUBI, empresa de design de interior, decoração 
e iluminação, com sede em Copenhaga, Dinamarca, 
fundada em 1967 por Jacob Gubi;
https://www.gubi.com/

17. Hey Studio, estúdio criativo especializado em 
design gráfico e ilustração com sede em Barcelona 
e fundado em 2007 por Verónica Fuerte;
https://heystudio.es/
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18. Hush, empresa especializada em design 
conceptual, visual e de estratégia, fundada em 
2006 por Erik Karasyk e David Schwarz, com 
sede em Brooklyn, Nova Iorque, E.U.A.;
https://heyhush.com/

19. Imaginary Forces, empresa criativa especia-
lizada em entretenimento, media e tecnologia, 
com sede em Los Angeles, Califórnia, E.U.A., 
fundada em 1996 por Chip Houghton e Peter 
Frankfurt;
https://imaginaryforces.com/

20. Museu Coleção Berardo, museu de arte 
moderna e contemporânea em Lisboa, Portugal, 
inaugurado em 2007;
https://www.museuberardo.pt/

21. Muuto, empresa de design sediada em 
Copenhaga, Dinamarca, fundada em 2006 por 
Kristian Byrge e Peter Bonnen;
https://www.muuto.com/

22. MVRDV, empresa de design fundada em 
1993 por Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie 
de Vries, com sede em Roterdão, Holanda e com 
escritórios em Xangai, China e Paris, França;
https://www.mvrdv.nl/

23. Pearlfisher, agência de design com escritó-
rios em Londres, Inglaterra, R.U., Nova Iorque, 
E.U.A., São Francisco, Califórnia, E.U.A. e Cope-
nhaga, Dinamarca, fundada por Jonathan Ford e 
Mike Branson em 1992;
https://www.pearlfisher.com/

24. Red Dot Design Museum, museu de design 
situado desde 2017 em Marina Bay, Singapura, 
inaugurado em 2005;
https://museum.red-dot.sg/

25. Schmidt Hammer Lassen Architects, empre-
sa de arquitetura fundada em 1986 por Morten 
Schmidt, Bjarne Hammer e John F. Lassen, com 
sede em Aarhus, Dinamarca, e escritórios em 
Copenhaga, Dinamarca e Xangai, China;
https://www.shl.dk/
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26. Snøhetta, empresa de arquitetura fundada em 
1989 por Craig Edward Dykers e Kjetil Trædal Thor-
sen, com sede em Oslo, Noruega e Nova Iorque, 
E.U.A. e com escritórios em São Francisco, Califór-
nia, E.U.A., Innsbruck, Áustria, Paris, França, Hong 
Kong, Adelaide, Austrália e Estocolmo, Suécia;
https://snohetta.com/

27. Solid Dogma, agência de design gráfico com 
sede em Lisboa, Portugal, fundada em 2015 por 
Pedro Pires e Alexandre Farto;
https://www.soliddogma.com/

28. Studio Fnt, estúdio de design gráfico com 
sede em Seul, Coreia do Sul, fundado em 2006 por 
Jaemin Lee;
https://studiofnt.com/

29. Thesis, agência de marketing e publicidade, 
fundada em 2002 por Ryan Buchanan, com sede 
em Portland, Oregon, E.U.A.
https://thesis.agency/
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A análise das estruturas encontradas nos casos passa principalmente 
pela página inicial e as páginas em que são apresentados os projetos/
exposições. Começando pela página principal, é possível encontrar 
similaridades entre sites. Na maioria dos casos, a página inicial apre-
senta projetos, seja uma lista completa ou apenas alguns projetos que 
os proprietários dão prioridade e importância. É possível distinguir 
diferentes estruturas devido à organização dos conteúdos na página 
e à sua disposição.  Ao analisar os diferentes tipos de estruturas de 
navegação, chega-se à conclusão que em desktop o tipo de menu 
mais comum é o menu horizontal no canto superior direito (13 em 29 
casos, o que significa 44,8% dos sites analisados). É possível encontrar 
o menu dropdown representado por um hamburger button e este 
encontra-se em diferentes partes da página. Dos casos analisados, 
18 apresentam o menu no canto superior direito, o que significa que, 
horizontal ou dropdown, o menu é disposto, nos casos analisados, 62% 
das vezes no canto superior direito.

Menu dropdown: 27,6%

Menu horizontal: 65,5%

Tipos de Menu

2.2.1. Estruturas de Navegação

Figura 1. Gráfico circular que representa, em percentagem, os tipos de menu 
encontrados nos casos estudados.

2.2.  Análise dos Casos

A análise dos casos selecionados é constituída por 7 componentes 
presentes num site.  Depois destas componentes analisadas, há ainda 
o estudo de aspetos técnicos, nomeadamente a acessibilidade, a 
serem considerados. Esta análise serve como base do projeto, uma 
vez que todas as componentes e aspetos técnicos devem ser tidos em 
consideração antes de iniciar o processo de criação de um site.
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Figura 2. Gráfico circular 
que representa, em 
percentagem, a posição 
dos menus nos layouts 
dos casos estudados.Canto superior direito: 62%

Centro, parte superior: 3,45%

Canto superior esquedo: 13,8%

Centro, lateral esquerda: 6,9%

Posição do Menu 
no layout

Há dois casos que fogem às estruturas anteriormente referidas. No 
caso do site Anagrama, em vez de existir um menu, existe um cabeça-
lho em que estão incluídas várias formas de navegação e localização, 
através de hiperligações (que apontam para uma nova página dentro 
do site ou para um link externo) e texto. A relação com os outros casos 
encontra-se no facto de também neste site os projetos serem apre-
sentados na página principal.

O site BIG tem a estrutura mais distinta dos restantes, uma vez que 
os projetos são todos dispostos na página principal, ocupando o centro 
da página e os restantes elementos que facilitam a navegação encon-
tram-se nos cantos do ecrã, sendo que o menu se encontra no canto 
inferior esquerdo. Este passa a ser estático do lado esquerdo aquando 
a navegação noutras páginas do site.

2.2. Análise dos Casos

Figura 3. Estruturas 
de navegação do site 
Anagrama.
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Figura 4. Variação do menu do site BIG; na página principal este é apresentado pela 
palavra “Info” que funciona como um ícone, enquanto que nas restantes páginas 
este mantém-se estático do lado esquerdo da página. O uso da palavra “Info” e não 
de um hamburger button, por exemplo, pode ser confuso para o utilizador, dado que 
a perceção da existência de um menu falha, o que pode resultar no utilizador sentir 
que faltam páginas no site, nomeadamente, páginas ligadas à parte comercial do site, 
como a loja ou contactos.
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Quando um utilizador está habituado a que os elementos da página 
surjam frequentemente no mesmo sítio, o processo de navegação 
torna-se mais simples.

 
“À medida que vão explorando e conhecendo melhor o site, os 
utilizadores começam a tentar prever intuitivamente a locali-
zação da informação no ecrã mesmo antes dela carregar. Se 
os itens aparecerem sempre nos mesmos sítios, os utilizadores 
habituam-se a essa lógica e interiorizam-na, podendo navegar 
de forma mais rápida.” (usabilidade.gov.pt, 2019)

Dado que em cerca de metade dos casos o menu ou estruturas de 
navegação se encontram no canto superior direito, este deve ser o 
mais correto de se usar. Usar uma linguagem similar aos outros sites 
também pode ser uma mais valia e é algo que se pode constatar em 
quase todos os casos, visto que é bastante comum encontrar termos 
como “Projetos”, “Sobre” ou “Contactos” em todos os sites analisados 
(por vezes usam sinónimos destes termos). Caso seja mais viável usar 
um ícone para representar o menu, deve ser usado um hamburger 
button — quando são usados outros ícones ou imagens, o utilizador 
não percebe imediatamente que é ali que se encontra o menu.

2.2. Análise dos Casos

Figura 5. No site Bedow, 
o menu é representado 
pelo logotipo do 
estúdio em vez de ser 
representado por um 
hamburger button 
e não tem qualquer 
indicação de que é um 
menu (como um pop-up 
ao passar o cursor por 
cima), o que faz com 
que o utilizador não 
reconheça o símbolo 
como menu, a não ser 
que clique neste. Isto 
pode tornar a navegação 
no site confusa, pois o 
utilizador, numa primeira 
instância, não se 
apercebe que existe um 
menu. Isto  pode levar 
a que o utilizador não 
consiga contactar com o 
estúdio, por exemplo. 

Para escolher a melhor forma de apresentar gráfica e estrutural-
mente os elementos na página, há que saber qual o tipo de abordagem 
mais comum nos casos analisados. Apesar de não haver uma estrutura 
convencional, quando o mesmo elemento é repetido várias vezes, 
tanto os designers como os utilizadores acabam por depender destes 
elementos, tornando-os convencionais (Kalbag, 2017). Posto isto, o 
menu mais indicado deve ser colocado no canto superior direito, sendo 
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2.2.2. Pontos de Foco

O layout da interface é outro aspecto que ajuda a controlar a hie-
rarquia visual. Para criar um layout funcional, é importante saber os 
pontos principais onde se concentra o foco do utilizador. O centro da 
página é o foco principal, onde se devem encontrar os conteúdos do 
site. Os cantos e bordas do ecrã são, por norma, reservados a infor-
mações essenciais que não se devem deslocar quando o utilizador faz 
scroll, dado que estes pontos requerem menos controlo sobre o rato 
por parte do utilizador. (Gremillion, Ellis e Cao, 2015).

Deve-se também escolher apenas um ponto de foco na página e 
definir o elemento mais importante, para que se construa uma grelha 
a partir deste elemento, uma vez que é a forma mais fácil de manter o 
equilíbrio e a simetria dos elementos na página. Esta grelha deve ter 
em atenção os padrões de visão do utilizador, dado que estes padrões 
ajudam a antecipar os pontos principais em que este se irá focar e a 
criar um padrão para o próprio site, o que dá mais controlo sobre como 
este será visto e recebido.

este horizontal ou dropdown, representado por um hamburger button. 
Ao utilizar o hamburger button em versão desktop, a versão mobile re-
laciona-se mais diretamente à anterior, uma vez que utilizar um menu 
horizontal em versão mobile pode levantar problemas de organização 
dos elementos constituintes da página. 

O uso de menus dropdown pode levantar questões em termos de 
acessibilidade, nomeadamente quando se trata de deficiências ou 
incapacidades motoras, uma vez que movimentos pequenos e con-
trolados podem ser difíceis para portadores deste tipo de deficiência. 
Estes têm maior dificuldade em usar o rato, principalmente em tarefas 
que requerem mexê-lo em áreas pequenas, seleção de texto e clicar 
com o botão direito, como pode acontecer no tipo de menu acima 
mencionado, certos tipos de navegação e multimédia.

2. Casos de Estudo
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Figura 6. No site BIG, optou-se por destacar com cor os projetos, deixando os 
elementos secundários nos cantos do ecrã, garantindo que estes elementos não se 
misturam com os restantes, mantendo-os ao mesmo tempo em pontos estratégicos 
da página. Isto permite que o destaque esteja no esquema que mostra os projetos 
e o posicionamento dos elementos nos cantos do ecrã garante simetria e que os 
elementos não se sobrepõem uns aos outros, o que evita que a experiência do 
utilizador se torne confusa.

2.2. Análise dos Casos
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2.2.3. Espaço: Proximidade e Espaço Negativo

A proximidade é uma ferramenta muito importante, pois sugere o 
significado ou funcionalidade de um objeto usando apenas elementos 
visuais. O utilizador tende a relacionar elementos dispostos uns ao 
lado dos outros como tendo funções similares. 

Figura 7. O site 
Anagrama volta a ser 
exemplo devido aos seus 
menus, que apesar de se 
encontrarem no mesmo 
espaço, a distância 
entre os grupos de 
elementos que têm 
maior proximidade 
tornam claro que 
cada um destes 
grupos se destina a 
funções diferentes. 
Adicionalmente, os 
menus que se destinam 
à navegação dentro do 
site encontram-se no 
centro enquanto que os 
menus secundários se 
encontram nos cantos 
com menos expressão 
devido ao seu tamanho. Quanto menos elementos existirem na página, mais impacto os ob-

jetos dispostos têm. Dmitry Fadeyev cita um estudo que concluiu que 
o espaço branco entre parágrafos e margens melhora a compreensão 
do texto em quase 20%. De modo a evitar confusão, é necessário 
limitar os elementos presentes na página. 

O horror ao vazio é “[...] uma maldição que impacta páginas iniciais 
em todo o lado.”3 (Gardner, 2015), uma vez que em sites onde existe 
uma grande variedade de conteúdos, muitas vezes é cometido o erro 
de dar o mesmo destaque a todos. É importante medir a quantidade de 
informação existente numa página, pois sempre que é adicionado um 
link ou banner, corre-se o risco de esgotar a carga cognitiva, que ao 
longo do tempo reduz a habilidade de tomar decisões racionais e cria 
fadiga de decisão. 

3 Tradução livre. No original “[...] is a curse that impacts homepages everywhere.” 
(Garner, 2015)

2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

Figura 8. O site Bond 
é um exemplo que 
dá uso ao espaço 
branco e em que a cor 
assegura conforto para 
o utilizador, fazendo 
também com que 
este não sinta falta de 
informação na página.

Figura 9. No caso do 
site Bedow, o uso 
do espaço branco é 
menos intensivo, mas 
cada elemento tem o 
seu espaço sem criar 
ruído na página, apesar 
desta apresentar várias 
informações (nome 
do estúdio, pequena 
descrição deste, menu 
e projetos, sendo estes 
apresentados por 
imagem e informações).

O uso do espaço branco também tem impacto na acessibilidade. 
Pessoas que sofrem de dislexia têm dificuldade em concentrar-se 
quando a página tem muitos elementos ou opções, para além da 
dificuldade na compreensão e interpretação de texto. Quanto mais 
organizada fôr a informação, liberta de elementos distrativos, mais 
fácil é a interpretação dos conteúdos da página.
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Figura 10. O exemplo do Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum mostra o que não 
se deve fazer. A página inicial deste site não tem espaço branco, dando a sensação que 
está tudo desorganizado e o utilizador não sabe para onde deve olhar primeiro. Existe 
algum conflito entre as imagens de grandes proporções e os títulos num tamanho 
grande e com diversas cores que criam demasiada informação visual.

2. Casos de Estudo
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Figura 11. No site do estúdio Blond, os projetos são apresentados por uma imagem e, 
quando o utilizador passa o cursor por cima, é exibido o nome do projeto em questão. 
Esta forma de apresentar os projetos pode levantar algumas questões a nível de 
acessibilidade, pois esta não é uma solução pensada para utilizadores com deficiências 
motoras que os impeçam de usar o rato, e questões de compatibilidade com versões 
mobile, uma vez que o utilizador tem duas opções: tocar para ver o nome e ao fazê-lo 
ser direcionado para a página do projeto ou tocar deslizando para cima ou para baixo 
de maneira a não ser imediatamente redirecionado e depois tocar novamente para 
abrir o projeto. Ambas as opções têm constrangimentos pelo facto de serem ambas 
confusas para o utilizador e requererem mais tempo para ver os projetos, quando a 
melhor abordagem deve ser clara e de compreensão rápida dos conteúdos. Contudo, 
a existência de um menu de tipologias de projetos ajuda numa compreensão imediata 
dos conteúdos em que o estúdio se especializa.

2.2.4. Apresentação dos Projetos

Os projetos são geralmente apresentados em forma de grelha ou lista 
com uma imagem e título do projeto, porém, no caso de sites como 
Pearlfisher e Solid Dogma são apenas apresentados por imagem e no 
site MVRDV, quando visualizados em lista, são apresentados somente 
com o título dos projetos.

Há ainda alguns sites que optam por apresentar, adicionalmente à 
imagem e título, um resumo do projeto ou que dão a opção de orga-
nizar os projetos de várias formas, dispostos em lista ou grelha, com 
imagem ou só com o título. Outros sites dão a opção de o utilizador 
pesquisar os projetos ou exposições por data, recorrendo 
a timelines.

2.2. Análise dos Casos
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Figura 12. No caso do site do Studio Fnt, os projetos são dispostos com imagem 
acompanhada pelo título. Esta forma de apresentar os projetos ajuda a criar uma 
quebra entre projetos, resultando em mais espaço branco na página, tornando-a 
menos pesada e mais organizada. Neste caso não existe uma lista ou menu que 
apresente o tipo de projetos realizados pelo estúdio, mas é possível ter essa perceção 
pelas imagens.

Figura 13. Tal como no exemplo anterior, no site Hush os projetos são apresentados 
por imagem e título, sendo que neste caso o título encontra-se por cima da imagem, 
similar ao que acontece no site do estúdio Blond. Desta forma, existe uma relação 
entre o título e o projeto, sem levantar as questões do exemplo do site Blond, uma vez 
que não é necessária interação.

2. Casos de Estudo
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Figura 14. Sites Pearlfisher e Solid Dogma, onde os projetos são apresentados apenas 
por imagem em desktop e mobile. Este tipo de apresentação de projetos pode ser 
confuso, visto que mesmo com o título do projeto exposto na imagem, há casos em 
que o utilizador não consegue fazer uma ligação imediata do projeto com o nome do 
produto se este não lhe fôr familiar. Esta apresentação não é intuitiva para o utilizador 
e faz com que este veja projeto a projeto caso queira compreender que tipo de 
trabalho o estúdio, grupo ou agência em questão se especializa.

2.2. Análise dos Casos

42



Figura 15. No site MVRDV é necessária uma interação com a imagem ao passar o cursor 
por cima desta para que o título seja apresentado, mas desta vez o utilizador tem a 
opção de ver os projetos em lista caso não tenha acesso a um rato. Contudo, este tipo 
de apresentação de projetos não permite ao utilizador uma perceção imediata do tipo 
de projetos que estão expostos na página e, a não ser que pesquise recorrendo aos 
filtros disponíveis, o utilizador não consegue perceber no que consistem os projetos. 
Em versão mobile, a versão de apresentação em grelha tem os mesmos problemas 
do site Blond.

Figura 16. O site 3XN apresenta os projetos em forma de lista com bastante informação 
(título, imagem e uma pequena descrição). Desta forma, o utilizador tem uma com-
preensão visual do projeto complementada por um pequeno excerto sobre o mesmo. 
A não ser que o utilizador queira realmente explorar um determinado projeto, esta é 
uma forma eficaz de conhecer os projetos do grupo, o que faz com que o utilizador veja 
mais projetos do que se tivesse a ver um a um. Este método pode usar mais espaço da 
página, mas é bom em termos de funcionalidade. Em versão mobile, as informações 
mantêm-se, com o layout adaptado.

2. Casos de Estudo
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Figura 17. O site do museu Red Dot é outro exemplo onde as exposições são apresenta-
das com o mesmo tipo de informação, desta vez com recurso a uma grelha horizontal. 
Este tipo de grelha ajuda a organizar os projetos, minimizando o espaço na página.

Figura 18.  Um exemplo do uso de timeline é o site do museu Frans Hals, onde o utiliza-
dor tem a opção de escolher, para além do ano, o tipo de exposição e quem ou o que 
nela está representado. Esta é uma boa solução caso o utilizador procure um projeto 
ou exposição, autor ou data específicos.

2.2. Análise dos Casos
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Os projetos são normalmente apresentados por imagens ou 
ilustrações que permitem compreender figurativamente os projetos 
e intercalados com parágrafos de texto. Em alguns sites, existe uma 
maior atenção à apresentação do texto. Em vez de ter uma função de 
quebra de imagens, este relaciona-se com as imagens, criando uma 
composição mais harmoniosa e atrativa ao leitor. 

Esta relação também ajuda na organização da página e permite 
aproveitar o seu espaço ao máximo, determinar espaços brancos 
e a quantidade de imagens necessárias para assegurar uma boa 
compreensão do que está a ser apresentado. Nalguns casos, esta 
relação não é apenas criada pela disposição de ambos os elementos 
mas também reforçada por elementos decorativos na página, que se 
encontram no fundo desta. 

Figura 19. No site 
da agência Thesis, 
os projetos são 
apresentados com uma 
relação entre o texto 
e a imagem, onde o 
texto é desenvolvido 
em parágrafos e 
respetivos títulos, mas 
também com destaques 
que interagem 
completamente com a 
imagem, sobrepondo-a. 
Esta interação cria 
uma ligação imediata 
com a imagem, torna 
a apresentação mais 
apelativa e quebra 
a rotina do texto e a 
imagem terem cada 
um o seu espaço. No 
entanto, quando há 
sobreposição de texto 
e imagem, é necessário 
ter em atenção a 
legibilidade. O texto 
deve sempre contrastar 
com a imagem a que se 
sobrepõe.

Figura 20. O site Muuto 
é outro exemplo onde o 
texto se relaciona com a 
imagem, neste caso, em 
vez de um destaque do 
texto, o título sobrepõe-
se à imagem.

2. Casos de Estudo
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Figura 21. O site Eat 
Creative é um bom 
exemplo de como os 
elementos decorativos 
podem ter uma função 
de ligação entre a 
imagem e o texto de 
forma a criar uma só 
mancha. Os elementos 
decorativos fazem 
com que o site tenha 
uma imagem própria 
e o uso destes, com 
a finalidade de ligar o 
texto, a imagem e a 
imagem gráfica do site, 
dão-lhes um caráter 
funcional, pois estes 
não servem apenas para 
decorar e preencher 
espaço negativo, tendo 
também um papel de 
ligação entre todos os 
elementos.

Figura 22. No site do 
Museu Coleção Be-
rardo as informações 
específicas organiza-
das por tópicos en-
contram-se no início 
da apresentação das 
exposições, do lado 
esquerdo do texto. Por 
serem informações rel-
ativas a uma exposição, 
faz sentido aparecerem 
no ínicio da página, pois 
neste caso são as in-
formações mais impor-
tantes para o utilizador, 
caso este esteja a visitar 
o site para saber quando 
é que determinada ex-
posição está disponível, 
o seu horário e outras
informações comerciais.

Em relação às informações mais específicas que aparecem em 
tópicos, estas costumam encontrar-se ou no início da apresentação 
ou no fim e complementam de uma forma simples e direta o resto das 
informações, o que permite que o leitor possa compreender os fatores 
mais técnicos do projeto ou exposição sem ter que ler o texto todo. 
Outros sites apresentam esta informação somente se o utilizador 
interagir com o site e expandir o campo onde estas se encontram.
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Figura 23. No caso do site Hey Studio, as informações específicas são apresentadas 
por tópicos no final da página. Ao colocar estas informações no fim da apresentação 
do projeto e pela aparência de ficha técnica, existe uma conclusão do projeto, ao 
contrário de alguns sites em que a apresentação do projeto acaba de uma forma 
abrupta e não definida.

Figura 24. No site &Walsh as informações mais específicas e uma parte do texto são 
apresentadas quando o utilizador interage com o site e expande esta informação. 
Apesar de ser uma boa opção para economizar espaço, esta solução implica problemas 
em termos de acessibilidade, pois também neste caso é necessária ação com o rato.

2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

A apresentação dos projetos deve ter em atenção questões de 
acessibilidade e deve ser o mais clara possível para que o utilizador 
compreenda de uma forma simples e rápida o tipo de projeto que lhe 
está a ser apresentado. Tanto o uso de grelha como lista resultam, 
contudo, é necessário incluir informação suficiente para que seja 
imediatamente compreensível. 

A descrição dos projetos deve ser dividida em blocos de texto 
acompanhados por títulos ou subtítulos, usando uma linguagem 
clara e de fácil compreensão, de modo a responder a questões de 
acessibilidade relacionadas com deficiências cognitivas, como dislexia 
ou alfabetização. Se o texto for escrito de uma forma clara, a tradução 
feita pelo motor de pesquisa vai mais de encontro à mensagem que se 
pretende transmitir na língua original.

Criar uma relação entre o texto e as imagens remete instantanea-
mente para uma ligação entre ambos e esta pode ser conseguida re-
correndo a elementos decorativos que os unem ou sobrepondo títulos 
ou destaques às imagens. Quando se faz uso de elementos decorati-
vos, deve-se ter em atenção que os utilizadores podem ser portadores 
de distúrbios que podem ser despoletados por certos padrões.

Apresentar tópicos com informações específicas sobre o projeto 
permite que o utilizador tenha um conhecimento mais profundo do 
projeto. Para isso, colocar estas informações no fim da apresentação 
do projeto ou de lado assegura que todos os utilizadores tenham 
acesso à informação, mesmo em casos de dificuldade motora.

A melhor forma de garantir o acesso à informação em projetos 
apresentados em vídeo é o uso de legendas universais ou closed-
-captioning. “Animações, scrolling não convencional e fundos parallax 
podem causar dores de cabeça, tonturas e náuseas que por vezes 
duram bastante tempo depois da animação ter acabado.”4 (Kalbag, 
2017). Tendo em conta distúrbios vestibulares e espasmos, o utilizador 
deve ter controlo sobre a reprodução do vídeo em qualquer altura 
e este não deve infringir o Critério de Sucesso pertencente ao guia 
Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) do W3C. Este 
indica que uma página não deve conter nada que pisque mais do que 
três vezes por segundo, de forma a evitar que pessoas com epilepsia 
sofram de espasmos ou convulsões provocados por flashes.

4 Tradução livre. No original: “Animations, unconventional scrolling, and parallax 
backgrounds can cause headaches, dizziness, and nausea, sometimes lasting long 
after the animation is over.” (Kalbag, 2017).
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2.2.5. Tipografia

Esta análise permite compreender as melhores formas de apresentar 
texto em contexto de site, em termos de escolha de tipo de letra, o 
seu tamanho e alinhamento e as melhores formas de criar hierarquias 
dentro do texto. 

Nos casos de estudo analisados, os tipos de letra predominantes 
são sem serifa, sendo que as mais comuns se encontram nas cate-
gorias Grotescas, Neo Grotescas, Humanistas e Geométricas, como 
Helvetica e Neue Haas Grotesk. Isto pode ser justificado pela legibilida-
de que estas garantem – o tipo de letra a usar deve ser o mais simples 
possível, preferivelmente tipos sem serifa, uma vez que as pessoas 
com dislexia não conseguem distinguir as diferentes letras em tipos de 
letra serifados (Moura, 2014).

Figura 25. O estúdio 
Brand New School faz 
vídeos promocionais que 
integra no seu portfólio. 
Neste exemplo, o vídeo
é uma animação 
narrada em inglês, sem 
legendas universais 
ou closed-captioning. 
Apesar de quem 
visualiza o vídeo 
conseguir perceber 
parte da mensagem 
que se pretende 
transmitir, a informação 
narrada é essencial 
para compreender na 
íntegra o que está a ser 
anunciado. A barreira 
linguística é evidente, 
porque não é possível 
traduzir o que está a 
ser dito.

2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

Figura 26. O site 
Anagrama usa apenas 
o tipo de letra Neue 
Haas Grotesk nas suas 
páginas, combinando 
pesos bold e regular 
e recorrendo ao 
uso de diferentes 
tamanhos para criar as 
diferentes hierarquias. 
O uso da mesma família 
tipográfica no decorrer 
do site cria uniformidade 
e uma linguagem 
transversal a todas as 
suas páginas. Quando 
a isto se junta o uso 
generoso de espaço 
branco, o resultado é um 
site minimalista, sem 
pontos de distração 
e clareza na linguagem 
gráfica que facilitam a 
navegação.

Figura 27. O site Eat 
Creative usa o tipo de 
letra Neue Helvetica ao 
longo das suas páginas. 
Tal como no exemplo 
anterior, as hierarquias 
são estabelecidas pelo 
uso de diferentes pesos 
e tamanhos. Também 
neste caso é possível 
encontrar uma imagem 
uniforme e transversal 
dado o uso da mesma 
família tipográfica, sendo 
que neste, esta imagem 
também é conseguida 
devido aos elementos 
decorativos usados, 
como retângulos com 
diferentes padrões e 
cores.

Em alguns casos, o uso de tipos de letra com serifa são usados para 
criar hierarquias. Estes tipos não são predominantes nos sites uma 
vez que são usados principalmente para títulos ou subtítulos. A única 
exceção é o site 3XN, que ao contrário dos outros casos, usa um tipo 
de letra serifado para o texto, usando nas restantes informações um 
tipo sem serifas.
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Figura 29. Como referido, o site 3XN é o único, nos casos estudados, que usa um 
tipo de letra sem serifa (Du Nord) para o título e um tipo serifado para o texto (ID00 
Serif). Apesar de tipos de letra serifados serem usados frequentemente em textos 
impressos, principalmente quando o objetivo é fazer uma edição de texto invisível 
(defendido por Beatrice Warde no seu ensaio de 1956 Printing Should Be Invisible), 
em meio digital esta regra não se aplica da mesma forma. Tanto em meio físico como 
digital, devem ser usados tipos de letra concebidos para leitura, no entanto, tipos não 
serifados são mais comuns em meio digital devido ao facto de serem legíveis em várias 
dimensões de ecrãs — tipos de letra serifados perdem legibilidade quando usados em 
tamanhos reduzidos devido à resolução de ecrã. Para além disso, tipos de letra com 
serifa levantam problemas cognitivos, uma vez que pessoas com dislexia têm mais 
dificuldade de leitura quando o texto é escrito com este tipo de letra, pois o leitor não 
consegue distinguir as formas das letras, o que não acontece com tipos de letra não 
serifados como a Helvetica.

Figura 28. O tipo de letra 
predominante no site 
GUBI é Neue Helvetica, 
apesar de utilizar uma 
combinação de tipo de 
letra serifado (Times 
New Roman) e não ser-
ifado (Neue Helvetica). 
Desta forma, é possível 
criar uma imagem mais 
clássica e requintada, 
com o recurso ao tipo 
serifado, não deixando 
de ser atual ao utilizar 
um tipo de letra não 
serifado. Neste caso, as 
hierarquias podem ser 
estabelecidas pelo uso 
de tipos diferentes e 
não recorrendo a pesos 
mais impactantes como 
medium e bold, o que 
torna o site mais leve 
para quem o visita. A 
combinação do uso do 
tipo serifado no título 
com um tamanho desta-
cado e o uso de um tipo 
não serifado no texto 
garantem a legibilidade, 
assegurando a acessi-
bilidade em caso de defi-
ciência cognitiva.

2. Casos de Estudo

51



2.2. Análise dos Casos

Por norma, o texto é desenvolvido em blocos de 1 a 3 parágrafos 
ou texto corrido, dos quais o primeiro é o mais usado. 21 dos casos 
apresentam o texto em blocos, dos quais 12 têm o bloco de texto 
acompanhado de título. Dos sites que apresentam texto corrido, 5 não 
apresentam um título diretamente relacionado com o texto, apresen-
tando somente o título do projeto ou exposição em questão. Quando o 
texto é desenvolvido em blocos mais pequenos de texto, 
faz sentido que estes sejam acompanhados de um título ou subtítulo 
para que o leitor perceba a que é que estes se referem, todavia, quan-
do o texto é corrido, basta o título do projeto ou exposição apresenta-
dos na página para que o leitor compreenda que este é em relação ao 
texto desenvolvido.

Figura 30. Exemplo do 
site Bond, em que os 
blocos de texto são 
acompanhados de 
título, o que ajuda não 
só na compreensão 
do texto mas também 
na organização deste 
e na estruturação da 
informação. Desta 
forma, o texto é 
seccionado, tornando a 
leitura mais fácil. Neste 
caso, o título encontra-
-se por cima do texto, 
permitindo a existência 
de uma imagem ao 
lado do texto, criando 
dinamismo na página, 
o que ajuda na 
compreensão do texto, 
caso a imagem se 
relacione diretamente.

Figura 31. No caso do 
site DesignStudio, o 
título encontra-se do 
lado esquerdo do texto 
que é enquadrado 
com as imagens. Esta 
forma de dispor o 
título e o texto dá a 
ideia de que o texto é 
desenvolvido por tópicos 
apresentados em lista. 
Esta solução é viável, 
apesar de a distância 
entre o título e o texto 
poder sugerir que estes 
não se relacionam. 
Além disso, este tipo 
de disposição não cria 
tanto dinamismo, uma 
vez que o texto não 
interage com a imagem 
e torna a página maior, 
o que exige passar mais 
tempo nesta, o que pode 
ser cansativo para o 
utilizador.
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O texto, na maioria dos casos, é alinhado à esquerda, com exceção 
de alguns casos em que o texto pode aparecer alinhado ao centro 
quando o bloco se refere a algo distinto do resto do texto. No caso do 
site Imaginary Forces, o alinhamento dos blocos de texto é intercalado 
à direita e à esquerda. O uso de diferentes alinhamentos no texto 
resulta num dinamismo entre blocos de texto, mas pode resultar em 
falta de “leiturabilidade”.

Figura 32. No site Blond, o texto corrido é suplementado por blocos de texto e ambos 
não têm um título diretamente dirigido a eles, o único título que se encontra na página 
é o título do projeto. No texto introdutório não existe a necessidade de existência de 
título, pois o leitor pressupõe à partida que o texto é relativo ao projeto, enquanto 
que os blocos de texto sem título podem tornar-se confusos e criar a sensação de 
desorganização na página, pois o utilizador pode não compreender imediatamente o 
objetivo do bloco de texto o que e pode gerar problemas de “leiturabilidade”. Um título 
com tamanho destacado chama a atenção do leitor e faz que este tenha interesse 
em ler o bloco de texto. 

2. Casos de Estudo
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A entrelinha mais comum é 1.2em, mas entrelinhas entre 1.3em 
e 1.7em também são bastante encontradas. O uso de uma entrelinha 
maior faz com que o texto tenha um aspeto menos condensado, crian-
do uma mancha mais clara. Contudo, o uso de uma entrelinha muito 
grande em relação ao tamanho do tipo de letra pode resultar num 
distanciamento demasiado grande para se perceber que é um bloco de 
texto e não frases singulares, o que não ajuda na leitura do mesmo.

2.2. Análise dos Casos

Figura 33. O site Im-
aginary Forces, como 
anteriormente referido, 
apresenta os blocos de 
texto alinhados à direita 
e à esquerda, intercala-
dos. Por um lado, jogar 
com dois alinhamentos 
do texto diferentes cria 
dinamismo na página, 
por outro, o texto alin-
hado à direita levanta 
problemas de “leitura-
bilidade”. Este tipo de 
alinhamento resulta 
numa quebra de raciocí-
nio, uma vez que o leitor 
está habituado a que o 
texto comece no início 
da linha abaixo, o que 
não acontece quando 
alinhado à direita. O uso 
deste alinhamento faz 
mais sentido em páginas 
que utilizam línguas 
em que o alinhamento 
normal é à direita, como 
o árabe, por exemplo.

Figura 34. O site Fuse-
project é um bom ex-
emplo de bloco de texto, 
com título e hierarquias 
bem definidas e uma 
mancha de texto clara, 
onde a entrelinha tem o 
tamanho adequado para 
o texto. Também neste 
exemplo, o texto está al-
inhado à esquerda, sem 
recurso a hifenização e, 
apesar de o título estar 
bastante afastado do 
texto, o elemento gráfico 
usado entre os dois 
estabelece uma relação 
entre eles.
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Para obter uma mancha mais clara de texto, há sites que optam por 
colocar o texto numa cor ou tonalidade mais clara que os títulos ou 
pelo uso de pesos light. Nestes casos, o uso de uma entrelinha nitida-
mente maior não é tão necessário, de forma a criar um bom equilíbrio 
para que o texto não deixe de ter expressão na página.

Figura 35. O site Essen-
International é um bom 
exemplo de repre-
sentação dos fatores 
referidos até agora. 
Os blocos de texto são 
acompanhados de um 
título e é usado um 
dos tipos de letra mais 
comuns entre os casos 
(Neue Haas Grotesk). 
Contudo, a entrelinha 
é muito grande, o que 
faz com que exista uma 
quebra grande entre as 
linhas do texto, fazendo 
com que pareçam frases 
separadas. Para além 
disso, a entrelinha entre 
o título e o texto podia 
ser maior que no texto 
para dar mais destaque 
ao título e separar mais 
evidentemente as infor-
mações. Apesar disso, 
no decorrer da página 
os blocos de texto são 
colocados em espaços 
diferentes e, em algu-
mas situações, ao lado 
de imagens, o que cria 
dinamismo na página. 

Figura 36. No caso 
do site Snøhetta, a 
entrelinha é mais 
pequena do que a 
do exemplo anterior, 
o que torna o texto 
mais uniforme. Por ter 
um bom espaço de 
entrelinha, a mancha 
do texto não é pesada, 
tornando a leitura mais 
confortável. A leitura 
também é facilitada 
pelo alinhamento à 
esquerda, porém, o uso 
de hifenização neste 
tipo de alinhamento não 
faz sentido e faz quebrar 
o raciocínio lógico na 
leitura. Outro problema 
de “leiturabilidade” é 
algo já referido noutros 
exemplos: a falta de 
título no bloco de texto.

2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

Figura 37. No site Fireart, os blocos de texto têm antetítulo, título e texto. As hierar-
quias são estabelecidas com recurso a tamanhos, pesos e cores diferentes, sendo 
que o antetítulo tem o mesmo peso do título, mas o tamanho é reduzido e colorido, 
enquanto que o texto tem um peso abaixo dos restantes elementos e tem uma tonali-
dade mais clara, o que torna a mancha de texto mais confortável para o leitor. 

As hierarquias no texto são obtidas com recurso a quatro ca-
racterísticas diferentes: tipos de letra diferentes, pesos diferentes, 
tamanhos diferentes e cores/tons diferentes. Destes, 3 sites recorrem 
a tipos de letra diferentes para criar hierarquias, 27 usam tamanhos 
de letra diferentes, 20 usam pesos diferentes (dentro do mesmo tipo 
de letra ou entre tipos diferentes) e 7 usam cores ou tons diferentes. A 
combinação mais comum é a de tamanhos e pesos diferentes (14 em 
29 dos sites usa somente esta combinação, representando 48% dos 
casos), por ser uma forma simples de distinguir as várias hierarquias 
dentro do texto, para além de o facto de ser o mais usado fazer com 
que o utilizador não percepcione ou se distraia com os elementos 
gráficos com tanta facilidade e compreenda facilmente a distinção 
entre os elementos que compõem o texto. Esta compreensão fácil e 
imediata também é conseguida ao combinar tipos de letra serifados e 
não serifados. Neste caso, é possível usar pesos diferentes, mas não é 
necessário, uma vez que os tipos, ao serem graficamente tão distintos, 
representam imediatamente elementos diferentes.
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Tipos de letra diferentes

Combinação tipos de letra + tamanhos + pesos diferentes

Combinação tipos de letra + tamanhos diferentes

Características usadas para definir hierarquias

Sites que combinam três características

Sites que combinam duas características

Pesos diferentes

Combinação tipos de letra + pesos + cores/tons diferentes

Combinação pesos + cores/tons diferentes

Tamanhos diferentes

Combinação tipos de letra + tamanhos + cores/tons diferentes

Combinação tamanhos + cores/tons diferentes

Cores/tons diferentes

Combinação tamanhos + pesos + cores/tons diferentes

Criação de Hierarquias
Características e Combinações

Figura 38. Gráfico em teia que representa as características usadas para criar 
hierarquias no texto e as combinações encontradas nos casos estudados.

2. Casos de Estudo2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

Nos casos analisados, a apresentação dos projetos é bastante 
simples e o texto é apresentado de uma forma bastante convencional: 
texto, acompanhado por um título, em alguns casos complementado 
por antetítulo ou subtítulo e citações e destaques, que costumam ser 
apresentados em pesos maiores que o texto e em tamanhos destaca-
dos. Contudo, o site Thesis foge à regra. Neste, os projetos são apre-
sentados com uma total relação entre texto e imagem, com diferentes 
tamanhos para diferentes destaques. O texto vive sozinho ou correla-
cionado com a imagem e são usadas cores diferentes de fundo e texto, 
o que faz com que a apresentação aparente ser uma única imagem, 
as informações que a agência quer realçar têm tamanhos notáveis 
que prendem a atenção do leitor e o facto de o texto estar dividido em 
pequenas secções faz com este não se torne cansativo para o leitor.

Figura 39. Na mesma apresentação, o site Thesis usa o mesmo tipo de letra (Circu-
lar Std), intercalando os pesos regular e bold e diferentes tamanhos, dando ênfase a 
determinados destaques do projeto. Nas suas apresentações, este site combina ainda 
cores contrastantes ao longo da página e faz um jogo entre o texto, que aparece em 
bloco solto ou enquadrado dentro de um retângulo, os destaques e as imagens, crian-
do grande dinamismo na página, o que resulta numa maior atenção por parte do leitor. 
Apesar de o texto por vezes se encontrar por cima de cores ou imagens, estas têm 
cores contrastantes, não desafiando a “leiturabilidade” do texto e o uso do mesmo tipo 
de letra não serifado ao longo do projeto ajuda a criar uma imagem sólida da marca e 
tem em atenção as questões de acessibilidade anteriormente referidas, como a maior 
facilidade de leitura por parte de pessoas com dislexia.
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O texto deve ser apresentado tendo em conta questões de legi-
bilidade e “leiturabilidade” para um público abrangente, onde estão 
incluídas pessoas que podem ter dificuldades cognitivas a que se deve 
prestar atenção. Utilizar um tipo de letra não serifado, para além de 
ajudar na questão cognitiva, resulta em relação a aspetos técnicos 
próprios do suporte digital. Os textos devem ser alinhados à esquerda 
e acompanhados de títulos, intercalados ou ao lado de imagens 
para que seja criada uma ligação entre eles. Deve ser usada uma 
entrelinha bastante evidente ou tons mais suaves no texto para que a 
mancha seja menos pesada e mais confortável de ler. O uso de pesos, 
tamanhos e cores para criar hierarquias beneficia a página, uma vez 
que o leitor compreende facilmente os diversos elementos do texto e 
consegue distingui-los imediatamente.

2.2.6. Cores e Texturas

A escolha da cor também tem grande influência na perceção que o uti-
lizador tem do site, mesmo quando este é a preto e branco. “[...] cada 
cor tem a sua conexão psicológica [...]” e “[...] as próprias cores têm a 
sua própria hierarquia [...]”⁵ (Gremillion, Ellis e Cao, 2015). É necessário 
escolher e combinar as cores de uma forma inteligente. As combina-
ções de cores podem ser complementares, harmoniosas ou podem 
simplesmente não combinar de todo. O uso de cores complementares 
é indicado para situações em que existem Calls-To-Action, ou CTAs6, 
usando as cores de forma a contrastar com o fundo. Para atingir este 
contraste, deve-se escolher uma cor primária e secundária, apesar 
de se poder escolher mais a partir destas duas, recorrendo ao uso da 
harmonia triádica. Desta forma, é possível adicionar uma cor diferente 
ao esquema de cores primária e secundária, sem as cores deixarem 
de combinar. Juntando isto ao uso de diversos tamanhos, é possível 
destacar dois elementos sem criar ruído visual. A cor a ser usada no 
site terá um impacto muito forte no utilizador, portanto é necessário 
ter atenção ao equilíbrio entre as cores.

5 Tradução livre. Do original “[...] each color has its own psychological connections [...]” 
e “[...] colors themselves have their own hierarchy [...]” (Gremillion, Ellis e Cao, 2015).

6 CTA (Call-To-Action) 
é um elemento da 
página web que tem 
como função indicar o 
que o utilizador deve 
fazer a seguir. Este, 
normalmente, é disposto 
em destaque com uso 
de cor ou um tamanho 
contrastante, em 
forma de link ou botão, 
recorrendo a termos no 
imperativo que remetem 
imediatamente para a 
ação pretendida. Ex: 
“clique”, “aceda”, “des-
carregue”, etc.

2. Casos de Estudo
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Pessoas com daltonismo têm dificuldade em distinguir as cores, 
sendo necessário existir bastante contraste entre os elementos 
constituintes na página e que estes não dependam da cor para ter 
significado. Ter um bom contraste entre as cores do site responde a 
outras questões de acessibilidade, não só relacionadas com deficiên-
cias visuais, mas também com outras, a nível cognitivo ou fatores 
ambientais.

2.2. Análise dos Casos

Figura 40. Exemplo do 
uso de harmonia triádica 
no site Frans Hals 
Museum. O uso de cores 
em pólos opostos da 
roda cromática resulta 
num contraste bastante 
explícito, o que faz com 
que os elementos com 
uma cor mais quente 
por cima de uma cor 
fria sejam salientados 
na página, atraindo a 
atenção do utilizador.

Figura 41. O site do es-
túdio Bedow é um bom 
exemplo de como o con-
traste resulta quando 
a cor é usada, mas não 
há dependência da cor 
para existir contraste. 
Para um utilizador sem 
daltonismo, o uso da cor 
como elemento gráfico 
para dividir as infor-
mações resulta tão bem 
como para um utilizador 
com daltonismo, que 
consegue distinguir 
a diferença de infor-
mações sem deixar de 
conseguir ler os textos 
apresentados.

60



Figura 42. No site Eat Creative podem-se encontrar dois tipos de padrão usados como 
elementos decorativos e de ligação entre o texto e a imagem. Quando o padrão se en-
contra por baixo do texto, a densidade aumenta, formando uma mancha praticamente 
uniforme de cor, para que o texto tenha legibilidade e a atenção do leitor não se foque 
no padrão que se encontra no fundo.

Para além da cor, pode-se tirar partido também da textura. Esta 
tem as mesmas vantagens do tamanho e cor enquanto adiciona pro-
fundidade e atmosfera. Atribuir a um elemento uma textura faz com 
este se destaque, enquanto que um fundo texturizado irá permitir que 
elementos sem textura se destaquem. Todavia, é necessário assegurar 
a legibilidade e “leiturabilidade” — uso de muitos elementos no texto 
podem distrair o leitor.

2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

2.2.7. Desktop vs Mobile

Os casos analisados, de uma forma geral, mantêm uma estrutura 
muito similar tanto em desktop como em mobile. Nas versões mobile 
é bastante comum o uso de iconografia para otimizar a organização 
dos elementos na página. Regra geral, quando o menu é horizontal em 
desktop passa a dropdown em versão mobile, o que faz com que os 
restantes elementos ganhem uma escala maior, apropriada ao ecrã de 
dimensões reduzidas.

Figura 43. O padrão 
encontrado no site 
Schmidt Hammer 
Lassen Architects 
encontra-se no fim da 
página como elemento 
decorativo, de forma a 
dividir as informações e 
o projeto apresentados. 
Usar o padrão numa 
zona em que não haja 
texto assegura que 
a legibilidade não é 
posta em causa e 
reforça a ideia de que a 
apresentação do projeto 
terminou e trata-se da 
secção seguinte.

Figura 44. A versão 
mobile do site Anagrama 
deixa de ter o cabeça-
lho da versão desktop 
e passa a ter um menu 
dropdown no canto 
superior esquerdo. Este 
menu agrupa os vários 
menus encontrados na 
versão desktop do site, 
excluindo apenas as re-
des sociais. Desta forma, 
em vez de o cabeça-
lho ocupar um espaço 
extenso na página, os 
projetos passam a poder 
aparecer numa zona 
mais alta da página, algo 
importante em formato 
vertical, pois de outra 
forma, os projetos te-
riam menos expressão e 
não haveria tanto espa-
ço para os apresentar.

62



Na apresentação de projetos, a grelha encontrada na versão desk-
top do site passa, em alguns casos, a lista na versão mobile, sendo que 
as informações que apresentam não se alteram nestas dimensões.

Um dos sites em que existe um contraste significativo entre a 
versão desktop e mobile é o site BIG, onde a página inicial, caso fosse 
mantido o layout desktop em versão mobile, iria levantar algumas 
questões num ecrã vertical. Esta página passa a apresentar os projetos 
em forma de lista, recorrendo ainda assim à iconografia em vez de 
imagem para apresentar os diferentes projetos.

Figura 45. O menu, 
na versão mobile do 
site BIG, passa a ser 
horizontal na parte 
superior da página, ao 
contrário dos outros 
exemplos referidos, 
onde o menu horizontal 
passa para um menu 
dropdown, e os projetos 
são apresentados 
em lista. Ao colocar 
os projetos numa 
lista cronológica 
acompanhados pelo 
título, é mais fácil para 
o utilizador pesquisar 
os vários projetos, 
não deixando de ter a 
informação relativa ao 
ano em que os projetos 
foram realizados.

Apesar de todos os casos terem versões desenvolvidas para as 
diferentes dimensões, alguns tornam-se um pouco pesados para 
dispositivos com características menos adequadas para apresentação 
de ficheiros pesados, devido às suas componentes electrónicas. É 
importante desenvolver um site pensado não só nas dimensões do 
ecrã mas também no peso que pode ter, uma vez que este também 
deve funcionar a esse nível.

Os sites, em versão mobile, passam a ser desenhados para fun-
cionarem em formato vertical. O uso de menu dropdown é o mais 
aconselhado, uma vez que este possibilita uma melhor organização 
dos conteúdos da página por ser um elemento que só aparece quando 
o utilizador interage com este. Quando a estrutura do site passa para 
o ecrã vertical, a imagem gráfica deste deve ser mantida e, se possível, 
incluir as mesmas informações que se podem encontrar no formato 
desktop, garantindo assim que não há perda de informação de um 
formato para o outro. A versão mobile deve ser uma versão mais mini-
malista da versão desktop, caso nesta versão as páginas apresentem 
muitos elementos, especialmente se estes forem elementos secundá-
rios na página.

Deve ser evitado um layout que obrigue o utilizador a tocar no ecrã 
mais de uma vez para aceder a informações, evitando complicações 

2. Casos de Estudo
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2.2. Análise dos Casos

Figura 46. A aplicação Voice Access da Google, permite ao utilizador navegar no 
smartphone, assim como nas aplicações. Para isso, a aplicação tem comandos 
específicos e uma grelha que contém pontos específicos. A aplicação só está 
disponível, por enquanto, em inglês, o que faz com que o utilizador tenha que ter o 
dispositivo em inglês e pelo menos um nível básico de aprendizagem desta língua 
para conseguir utilizá-la. Há que referir que no tutorial da aplicação são ensinados 
os comandos a serem usados, o que facilita caso o utilizador não domine o inglês. 
Ultrapassando este fator, a aplicação é bastante fácil de usar e recorre a comandos 
simples. No exemplo, para aceder à página Accessibility, o utilizador do smartphone 
tem pode dizer “Twenty-One”, “Twenty- Two” ou “Twenty-Three”, em português “Vinte 
e Um, “Vinte e Dois” e “Vinte e Três”, para que se abra uma grelha dentro deste espaço 
dividido em espaços mais pequenos e em seguida dizer “One”, “Two” ou “Three”, em 
português “Um”, “Dois” ou “Três”, para abrir a página.

No desenvolvimento do site responsivo, deve-se ter em atenção 
o peso da página e evitar usar conteúdo que pode tornar a página 
mais pesada. Para além de suportes alternativos a desktop terem, por 
norma, menos capacidade de memória, o uso de conteúdo multimédia 
pesado, trackers ou outros elementos faz com que a página demore 
mais tempo a carregar e, caso o utilizador tenha ligação fraca à Inter-
net, a página pode mesmo não carregar.

para portadores de deficiência motoras. Sistemas de reconhecimento 
de voz beneficiam de layouts em que o utilizador só tem que tocar uma 
vez para interagir com os elementos.
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2.3.1. Estrutura

Os leitores de ecrã beneficiam de títulos e outros elementos estru-
turais de HTML para que seja possível criar um esboço do conteúdo 
da página. Isto resulta ainda nos motores de pesquisa conseguirem 
encontrar mais facilmente um conteúdo específico na página. Os 
motores de pesquisa contam com rastreadores que indexam o site 
consoante o conteúdo e, posteriormente, usam algoritmos para deter-
minar a relevância do conteúdo para procurar palavras-chave. Estes 
funcionam como leitores de ecrã, uma vez que identificam alternativas 
de texto ou texto bem estruturado, em vez de imagens ou vídeos.

Criar conteúdo útil e informativo, pensar em palavras-chave usadas 
em pesquisa que se encontrem no site ou desenhar o site com uma 
hierarquia concetual clara, permite que os motores de pesquisa com-
preendam melhor qual é o conteúdo mais valioso no site e o que deve 
aparecer nos resultados de pesquisa.

Em HTML, para criar estas hierarquias, é comum usar-se o elemento 
title para o título da página, que é retornado também pelos engenhos 
de pesquisa, e os elementos h1 e h2 para títulos e subtítulos na página. 
Um código HTML mal estruturado resulta em efeitos negativos na 
antevisão dos resultados da pesquisa, tornando mais difícil a identifi-
cação do tipo de conteúdos presentes na página, acabando 
por perder relevância nos resultados obtidos pelo motor de pesquisa.

Há que usar títulos para criar hierarquias. Os motores de pesquisa 
respondem melhor quando os títulos são identificados em HTML por 
h1, sendo que os elementos h2 servem para indicar subtítulos, e caso 
necessário, podem ser criados h3, h4, etc. de forma a criar uma hie-
rarquia mais bem estruturada. Quando o texto tem carência de hierar-
quização, torna-se mais difícil para o leitor encontrar a informação que 
procura ou até mesmo compreender do que se 
trata a página.

Podem ser usadas listas para quebrar o corpo de texto de forma a 
criar uma hierarquia com significado. O uso de listas ajuda utilizadores 

2.3. Acessibilidade em HTML

Um dos fatores mais importantes que faz com que a acessibilidade 
seja possível é um código de HTML bem estruturado. É importante 
compreender os elementos que permitem estabelecer um compor-
tamento acessível na base do HTML. Quando se remove o código de 
estilo CSS, ou este não é carregado ou suportado pelo browser, a 
página é apresentada conforme o estilo do próprio motor de pesquisa, 
o que resulta numa imagem aproximada daquela lida por um leitor de 
ecrã. Ter este aspeto em consideração faz com que quem constrói a 
página compreenda a disposição preferível dos elementos na página, 
sendo que os elementos mais importantes devem aparecer primeiro.

2. Casos de Estudo
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2.3.2. Navegação por Teclado

Atalhos de Teclado

Escrever um código de HTML bem estruturado é a melhor base para 
otimizar a navegação por teclado. Elementos na página como formulá-
rios, vídeo e áudio são de acesso particularmente difícil para pessoas 
que dependem deste tipo de navegação, enquanto que 
menus dropdown ou navegação que dependa de passar o rato por 
cima e arrastar elementos selecionados ao mesmo tempo se torna 
quase impossível.

Os atalhos no teclado podem ajudar, mas até estes têm as suas 
condicionantes. No caso de pessoas com dificuldades motoras em que 
só conseguem escrever palavras com um dedo, por exemplo, o facto 
de terem de combinar teclas para que o atalho resulte não resolve o 
problema. Algumas aplicações usam atalhos de texto que simulam 
a experiência da aplicação nativa. Contudo, atalhos fornecidos por 
JavaScript não funcionam, nos dias de hoje, em leitores de ecrã da 
Windows. Estes, de acordo com Léonie Watson, no seu post Time 
to revisit accesskey? (2015), usam um modelo virtual para suportar 
interação com o conteúdo renderizado no motor de pesquisa, criando 
um amortecedor virtual para o conteúdo, baseado na informação 
proveniente do DOM7 e a árvore de acessibilidade.

A interação com o amortecedor virtual funciona de modo a que o 
leitor de ecrã detete uma tecla a ser pressionada que corresponda 
a um comando do leitor de ecrã, para que a ação seja executada no 
amortecedor virtual. De outra forma, esta ação volta novamente para 
o motor de pesquisa onde irá ser apanhada pelo JavaScript que trata 
dos atalhos fornecidos pelo site. Os leitores de ecrã da Windows, por 
usarem quase todas as teclas para comandos específicos, deixam 
poucas para o motor de pesquisa, o que resulta nos atalhos de Java-
Script nunca serem desencadeados.

As teclas de acesso tiveram popularidade entre finais da década de 
90 e inícios de 2000, quando os sites tinham os seus próprios atalhos 

7 DOM (Document Object 
Model) é uma interface 
de programação para 
documentos HTML e 
XML, que representa 
a página para que os 
programas consigam 
mudar a estrutura, estilo 
e conteúdo do docu-
mento. O DOM repre-
senta o documento em 
nós e objetos, de forma 
a que as linguagens de 
programação consigam 
ligar-se à página.

2.3. Acessibilidade em HTML

que usam leitores de ecrã ou atalhos no teclado, visto que estes 
podem passar para os próximos elementos ao ler as primeiras palavras 
de cada elemento da lista. Existem dois tipos de elementos para iden-
tificar listas: o elemento ul é utilizado para listas cuja a ordem dos itens 
não tem importância ou não existe e o elemento ol é usado para listas 
onde existe uma ordem rigorosa dos itens. Neste caso, os leitores de 
ecrã associam cada item da lista a um número ou dizem “bullet” no 
início de cada um, mesmo que estes tenham sido removidos ou escon-
didos pelo CSS.
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Skip Links

Foco do Teclado e Foco Visual

Muitos sites usam skip links que assistem pessoas que usam nave-
gação por teclado, característica comum que permite que o utilizador 
salte uma navegação extensa e vá diretamente para o conteúdo 
pretendido. Os skip links passaram também a ser formas de navegação 
comuns em sites de uma só página que têm muito conteúdo e que 
requerem muito scroll. Muitos dos sites que usam skip links escolhem 
torná-los invisíveis a não ser que o utilizador use um leitor de ecrã, 
prática errada pois estes devem estar sempre visíveis para garantir que 
todos os utilizadores podem beneficiar deles. Os leitores de ecrã pos-
suem opções de navegação mais sofisticadas para estas situações, o 
que leva os seus utilizadores a raramente usarem esta funcionalidade.

O foco do teclado é a localização na página onde as ações do teclado 
são interpretadas pelo motor de pesquisa. Se o foco do teclado for 
o mesmo que o foco visual, o utilizador é capaz de ver o que está a 
escrever no ecrã. Caso contrário, o utilizador não o consegue fazer. 
Em motores de pesquisa, como Chrome ou Safari, quando um utili-
zador escreve, o foco do teclado não muda para foco visual quando 
é usado um skip link, o que significa que o utilizador pode estar a ver 
a secção para onde foi dirigido depois da interação, mas o foco do 
teclado ainda se encontra no topo da página. Se o utilizador carregar 
no item seguinte, o foco visual volta para o início da página.

A disjunção entre o foco visual e de teclado faz com que os skip 
links não tenham utilidade para os utilizadores que façam uso da 
navegação por teclado, visto que estes não saltam de informação 
para informação. 

Estilos de foco são indispensáveis num site. Estilos hover dão-nos 
informações visuais enquanto navegamos a página. Estes são 
frequentemente usados para mostrar que se pode interagir com um 
elemento, como mudar de cor, por exemplo. Porém, os estilos hover 
não devem ser usados em elementos não interativos, pois pode causar 
confusão ao utilizador, para além de que são invisíveis para pessoas 
com problemas de visão e não são normalmente usados em dispositi-
vos touchscreen, porque estes, na sua grande maioria, não suportam 
este tipo de ação.

de teclado para links, ao usar o atributo accesskey em HTML. Muitas 
vezes, a navegação mostrava uma letra sublinhada no link escrito para 
informar o utilizador sobre o atalho. Contudo, a tecla modificadora 
variava em diferentes sistemas operativos, fazendo com que também 
os atalhos variassem entre motores de pesquisa. O uso de teclas de 
acesso é confuso e não muito acessível.

2. Casos de Estudo
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2.3. Acessibilidade em HTML

2.3.3. Separar Estrutura e Estilo

Os softwares de edição WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get, 
em português, “O-Que-Tu-Vês-É-O-Que-Tu-Obténs”) produzem 
conteúdo criado do código HTML para uma interface de edição visual. 
Apesar de estes se terem sofisticado bastante nos últimos tempos, 
ainda são cometidas atrocidades em HTML com estes tipos de softwa-
re, pois estes são desenhados para manipular a aparência e 
não a estrutura do conteúdo.

Colocar o texto em grandes proporções ou colorido faz com que 
este se destaque, mas estas características estéticas não têm expres-
são ou importância para leitores de ecrã ou motores de pesquisa. Se o 
código HTML não tiver um código de estilo, estes não interpretam que 
existem estilos, o que resulta numa página com o texto sem distinção 
ou hierarquias. Muitos editores WYSIWYG geram elementos e atributos 
desnecessários para que estas alterações estéticas apareçam. 

O mesmo problema pode ser encontrado quando elementos do 
código HTML são escolhidos devido à sua associação com o estilo CSS 
e não por causa do seu significado a nível estrutural. Se em HTML o 
título fôr identificado com o elemento h2 e o subtítulo pelo elemento 
h1 e no código CSS o elemento h2 tiver um tamanho maior e cor desta-
cada e o elemento h1 tiver dimensões menores, apesar de visualmente 
existir a perceção que o elemento h2 se refere ao título e o elemento 
h1 se refere ao subtítulo quando os estilos CSS estão ativados, quando 
estes são desativados ou quando a página é lida por um leitor de ecrã, 
o elemento h1 vai aparecer com dimensões maiores que o elemento h2, 
porque o elemento h1 existe para identificar um título ou subtítulo mais 
importante que o elemento h2. 

Ambos estes problemas partilham uma raiz comum: falham quando 
separados o estilo da estrutura. É crucial existir uma separação rigoro-
sa dos dois para que exista coerência entre ambos. Para além de não 
confundir leitores de ecrã e motores de pesquisa, fazer uma separação 
correta entre o estilo e a estrutura no código HTML tem o benefício de 
a manutenção da página ser mais fácil. 

Existem estilos alternativos resultantes da existência de vários tipos 
de dispositivos e motores de pesquisa que faz com que haja a ne-
cessidade de personalizar os sites para que estes respondam às suas 
necessidades. Os leitores RSS e extensões de motores de pesquisa 
pegam no conteúdo estruturado da página e apresentam-no com es-
tilos personalizados, focando-se em manter o conteúdo o mais legível 
possível (ao usar tipografia clara e escondendo cabeçalhos, rodapés e 
publicidades) e possibilitam que os utilizadores escolham preferências 
à sua escolha nas páginas do site. Muitos leitores RSS e extensões são 
incompatíveis com páginas interativas, retirando destas a informação 
visual e comportamento de elementos interativos. Algumas extensões 
podem apenas ser ativadas em páginas que contenham um bloco de 
texto significativo. 
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Os estilos alternativos são usados quando o site é difícil de ser lido 
ou acedido. Isto pode fazer com que o site seja mais legível ou apela-
tivo, mas uma vez que os estilos alternativos só afetam o CSS do site, 
este tipo de leitor ou extensão não consegue responder a questões 
mais sérias de usabilidade — não deixa de ser necessária uma estrutu-
ra que use HTML bem escrito, garantindo a acessibilidade básica.

2.3.4. Aperfeiçoamento Progressivo e 
Degradação Graciosa

Aperfeiçoamento progressivo, também conhecido como design adap-
tativo, define uma experiência minimal aceite em todos os dispositivos 
e motores de pesquisa. Melhoramentos que optimizem um site são 
colocados em camadas por cima da baseline e não afetam o seu 
acesso, garantindo que toda a gente tenha uma experiência positiva.

Uma forma de aperfeiçoar progressivamente um site é, por exemplo, 
aplicar a propriedade background-blend-mode às imagens do site. Os 
motores de pesquisa que não suportarem esta propriedade não irão 
exibir os efeitos na imagem, mas a experiência integral do utilizador 
não será afetada, enquanto que visitantes que usem motores de pes-
quisa que suportam a propriedade terão uma experiência melhorada.

A degradação graciosa corresponde ao oposto: é a ideia de construir 
para motores de pesquisa mais avançados e capazes, adicionando 
substitutos para os motores menos capazes; quando uma coisa corre 
mal na página, esta não vai abaixo completamente, apenas opera de 
uma forma limitada. Normalmente, a degradação graciosa é usada 
juntamente com uma lista de motores de pesquisa suportados onde 
o site deve proporcionar a melhor experiência. Por exemplo, quando 
falha o carregamento de uma imagem, esta é substituída por texto 
alternativo. Sites que não proporcionam uma experiência básica para 
todos os utilizadores normalmente mostram uma mensagem de erro da 
página, em que o utilizador é aconselhado a mudar ou atualizar o motor 
de pesquisa, postura geralmente considerada preguiçosa e má prática.

Sites e aplicações baseados em interações beneficiam mais da 
degradação graciosa, onde a experiência primária do site é construída 
por comportamentos complexos em vez de conteúdo, enquanto que 
aperfeiçoamento progressivo pode ser usado em interações mais 
complexas por cima de interações mais simples.

O aperfeiçoamento progressivo tem ganho em relação à degradação 
graciosa nos últimos anos devido à variedade de motores de pesquisa 
e dispositivos que têm tornado difícil e irrealista suportar apenas um 
grupo reduzido. Acumular suportes de recurso e aperfeiçoamentos por 
cima da experiência básica é a forma mais fácil de tornar o site melhor 
para um número maior de pessoas.

2. Casos de Estudo

69



2.3. Acessibilidade em HTML

2.3.5. WAI-ARIA

Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications 
(WAI-ARIA, ou somente ARIA) é algo bastante recente, sendo que foi 
totalmente estandardizado em Março de 2014, e é particularmente útil 
quando combinado com leitores de ecrã. 

As aplicações mais complexas tentam comportar-se como apli-
cações nativas em desktop, dando uso a ferramentas que permitem 
interações mais ricas do que apenas lerem ou clicarem. O WAI-ARIA 
torna possível o aperfeiçoamento semântico da informação propor-
cionada nativamente pelo HTML, permitindo que estas ferramentas 
usem papéis, estados ou outras propriedades diferentes de modo a ser 
mais fácil descrever o seu comportamento em HTML, fazendo com que 
sejam úteis e reconhecíveis pela tecnologia auxiliar.

A maioria dos elementos HTML tem papéis implícitos que os moto-
res de pesquisa expõem a tecnologias auxiliares como parte do seu 
comportamento padrão. O papel do WAI-ARIA (role=) é usado como 
uma camada por cima da linguagem marcada existente que ajuda a 
definir a estrutura da página, como uma secção de navegação. O papel 
do WAI-ARIA dado pelo papel do atributo é priorizado pelo motor de 
pesquisa em relação ao papel implícito do elemento HTML.

Uma forma de compreender quando é que o atributo role deve ser 
usado é quando se escolhe usar um elemento div, porque o conteúdo 
não é descrito apropriadamente por outro elemento HTML. Neste caso, 
usar o atributo role pode fazer sentido para que um elemento div mais 
velho seja mais acessível. Hoje em dia não existe um elemento HTML 
que marque uma caixa de diálogo sem interromper a atividade do 
utilizador, mas pode ser usado o atributo role=“alert” de modo a que um 
elemento div se comporte como uma de caixa de diálogo de alerta.

Existem também marcadores de documento que ajudam tecnolo-
gias auxiliares a compreender o papel de cada secção e a sua relação 
com o conteúdo da página, como navigation e article.

Estes marcadores, apesar de úteis para a compreensão da estrutura 
da página, não são necessários quando são usados elementos do 
HTML5, como nav para navegação e article para um artigo. Contudo, 
estes marcadores devem ser usados em documentos no Internet 
Explorer, que ainda não proporciona acessibilidade completa para 
estes elementos do HTML5.

Os estados e propriedades dão mais informação sobre uma 
ferramenta às tecnologias auxiliares, daí ajudarem a compreender 
como interagir com a ferramenta. Estes são normalmente dinâmicos 
e podem mudar consoante o uso das aplicações web, geralmente 
manipuladas pelo JavaScript. O atributo aria-expanded pode ser 
usado, por exemplo, num menu que se expande e colapsa e o atributo 
aria-describedby pode dizer a uma tecnologia auxiliar onde procurar 
pela descrição de um elemento. Heydon Pickering aconselha o uso do 
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atributo describedby para que a tecnologia auxiliar possa ver a ligação 
entre o campo da palavra-passe e a dica de palavra-passe.

Live regions (regiões ao vivo) permitem que mudanças a acontecer 
em tempo real em documentos sejam anunciadas sem fazer com que 
o utilizador perca o foco na atividade que desempenha. O atributo 
aria-live é usado para indicar quando uma ferramenta se encontra 
num estado ativado e como é que o leitor de ecrã deve introduzir as 
mudanças na ferramenta para o utilizador: 

• Aria-live=“off” significa que a região não se encontra ativada e 
as mudanças não irão ser anunciadas; 
• Aria-live=“polite” assinala que a atualização deve ser anunciada 
num intervalo próximo, como quando o utilizador deixa de digitar, 
por exemplo;
• Aria-live=“assertive” indica que a atualização deve ser anun-
ciada imediatamente. A propriedade assertive pode ser bastante 
intrusiva e deve ser apenas usada nesta situação.

O ARIA deve ser aplicado quando necessário, uma vez que apesar 
de ainda não ser suportado em alguns motores de pesquisa, não 
existem efeitos negativos ao ser usado, mas, este nunca deve subs-
tituir um HTML bem estruturado. O ARIA só interage com a camada 
de acessibilidade do motor de pesquisa e não fornece os mesmos 
estilos e comportamentos inerentes ao HTML. Usar o ARIA num site 
inutilizável não o faz mais acessível, visto que um site inutilizável é à 
partida inacessível, portanto usar o ARIA com um copy mau, um HTML 
mal estruturado e um layout confuso vai resultar numa experiência 
confusa para as tecnologias auxiliares.

2. Casos de Estudo
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do Projeto



3.1.1. Artigos e Entrevistas

Dos tipos de conteúdo presentes na revista, os artigos e entrevistas 
são onde o texto tem maior impacto e relevância, tendo que existir um 
equilíbrio entre este e outros conteúdos de multimédia, garantindo que 
nenhum se sobrepõe ao outro.

Como referido anteriormente, cada número da revista será 
composto por um artigo relacionado com o seu tema. Este artigo 
deve ter um número médio de 500 palavras, de modo a ser de leitura 
rápida sem comprometer a quantidade de informação que deve ser 
apresentada no texto. As entrevistas são compostas por 10 perguntas 
e o número de entrevistados pode variar, consoante faça sentido. O 
texto é desenvolvido em capítulos com parágrafos que resumem o que 
é discutido em vídeo, facilitando a leitura e evitando a repetição da 
mesma informação em dois formatos. Desta forma é também possível 
organizar e economizar melhor o espaço. As perguntas devem permitir 
que a entrevista seja dividida em 3 ou 4 secções, para não só ajudar na 
organização do texto mas também separar o vídeo em secções mais 
pequenas, tornando-se mais simpático para o leitor.

3.1. Conteúdos da Revista

A realização do projeto começou com a escolha dos temas dos núme-
ros que iam ser desenvolvidos, assim como o tipo de conteúdos que 
iriam integrá-los. Para cada tipo de conteúdo foram decididos números 
médios de palavras e conteúdo multimédia. Como a revista será 
quinzenal, optámos por fazer publicações mais curtas que não exigem 
muito tempo de leitura e uma quantidade reduzida de conteúdos.
Decidimos projetar dois números 0, de forma a estudar como é que os 
números se iriam articular entre si e como é que estes se iriam desen-
cadear. Cada número da revista tem um artigo que é complementado 
por uma entrevista. Em ambos, a função principal é ensinar algo sobre 
design ou servir como apoio, no caso de serem sobre questões mais 
relacionadas com o designer e não tanto com o design. Por ser uma 
revista de divulgação de novos designers, existem dois espaços dedi-
cados a isso. Tanto a exposição como o catálogo são espaços em que 
são apresentados trabalhos submetidos por designers, via open call, 
sendo que no último, os trabalhos submetidos encontram-se nas lojas 
online dos seus autores e o intuito é dar a conhecer essas mesmas 
lojas, enquanto que a exposição visa dar a conhecer o designer e o 
seu trabalho.

Pelo carácter não só de divulgação mas também informativo 
presentes na revista, existe uma página em que são disponibilizadas 
informações sobre concursos de design. Este espaço não pertence 
a nenhum número em específico, uma vez que esta informação não 
precisa de estar diretamente ligada a um tema específico. 

73

3.  Processo de Desenvolvimento do Projeto



3.1.2. Exposição e Catálogo

A exposição e o catálogo são compostos por 10 trabalhos cada, 
selecionados através de uma open call, numa primeira instância, 
ou através da página dos contactos, onde existe um campo com as 
instruções para submeter projetos. Estes dois espaços da revista são 
exclusivamente dedicados à divulgação de novos designers, sendo por 
isso importante a existência de informações sobre os mesmos.

Cada projeto é acompanhado de um pequeno texto sobre o mesmo 
(até 100 palavras), de um texto autobiográfico do autor (até 100 
palavras) e ficam disponíveis os links para redes sociais ou portfólios 
online dos designers que submetem os seus trabalhos. São aceites 
formatos de imagem (JPG, PNG e GIF) ou de vídeo, caso este esteja 
alojado numa plataforma como Youtube ou Vimeo, para que a página 
não fique muito pesada e garantir que o carregamento da mesma não 
seja prejudicado. 

No caso do catálogo, os designers ao submeterem os seus projetos 
devem ainda indicar as suas lojas virtuais para que possam ser parti-
lhadas na revista. A Hodierno não tem afiliação com estas lojas e não 
cobra comissões. 

3.1. Conteúdos da Revista

3.1.3. Conteúdo Multimédia

A realização do projeto em ambiente digital permite que este contenha 
conteúdos que não existem em suportes físicos e estáticos. De forma 
a dinamizar as páginas das revistas, animações e vídeos são incorpo-
rados tanto na estrutura como nos conteúdos.

Os espaços de exposição e catálogo permitem a mostra de vídeos, 
animações e outros tipos de multimédia, mas estes podem também 
ser encontrados em artigos e entrevistas. A capa e os cabeçalhos das 
páginas têm pequenas animações em loop, para criar movimento. 
As entrevistas são divididas em partes e estas são apresentadas em 
formato de texto e vídeo, de forma a ser acessível a um número maior 
de pessoas a este conteúdo. 
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3.1.4. Temas dos Números 0

Para o primeiro Número 0 foi escolhido o tema “Começar do 0”, que dá 
nome ao número, pela relação entre começar este projeto do zero e 
começar uma carreira como designer do zero. O artigo dispõe as dife-
renças entre uma carreira como freelancer ou a trabalhar num estúdio, 
de modo a auxiliar o leitor a tomar uma decisão informada, tendo em 
conta as vias profissionais que pode seguir.

O freelancing é uma via profissional menos reconhecida em 
Portugal e ainda é vítima de desvalorização por parte da população 
portuguesa. Para quebrar o estigma, são entrevistados os designers 
Joel Sousa e Sofia Rocha e Silva, onde são discutidas algumas ques-
tões relacionadas com o freelancing e os designers dão a conhecer 
ao leitor o que os levou a serem freelancers e criarem plataformas de 
apoio a esta área. Usando os dois primeiros conteúdos como auxílio, os 
espaços de exposição e catálogo, como anteriormente referido, serão 
dedicados à mostra e divulgação de projetos feitos por novos desig-
ners, enquadrados no tema o Trabalho do Designer e do Freelancer.

Também relacionada com uma base sólida para a carreira do desig-
ner, o segundo  Número 0, intitulado “Mente Sã, Corpo São”, dedica-se 
à importância da saúde mental nesta área. No artigo deste número 
são mencionados os distúrbios mais comuns associados à profissão 
de designer, geralmente relacionados com stress, e como combater 
alguns sintomas, assim como encontrar ajuda profissional caso seja 
necessário.

A entrevista a um profissional na área da saúde mental permite uma 
compreensão mais aprofundada dos tópicos abordados no artigo. A 
opinião deste profissional em relação aos assuntos abordados ajuda a 
validar o conteúdo do artigo. Os espaços de exposição e catálogo serão 
dedicados à divulgação de projetos relacionados com a saúde mental 
dos profissionais das áreas do design.
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O planeamento da navegação começou por ser feito através de um 
primeiro menu que continha duas navegações diferentes: a navegação 
das páginas do site e a navegação das páginas do número. Este menu 
revelou-se confuso, uma vez que não existia uma distinção clara entre 
as duas navegações, e não resolvia um ponto importante na navega-
ção das páginas dos números – esta deveria simular o folhear de uma 
revista impressa, o que não acontece se esta for feita com um menu 
dropdown, como o esboçado numa primeira instância. 

Para solucionar o primeiro esboço da navegação, o menu do site 
passa a ser horizontal. A navegação dentro do número é direcionada, 
fazendo uso de botões que permitem avançar ou retroceder. Nesta 
fase, a navegação em desktop é feita com botões no rodapé, adaptada 
em mobile com os botões nas laterais da página. No fim de cada 
número existe uma página que, para além de permitir que o leitor seja 
redirecionado para o número anterior, permite que este seja levado 
para uma página aleatória dentro do arquivo, assemelhando-se à 
possibilidade que o leitor tem, numa revista impressa, de abrir uma 
página aleatória e ler os conteúdos desta, sem ter que ler os restantes 
para que o perceba, uma vez que estes não têm que estar diretamente 
relacionados. 

O mapa do site, por ter duas navegações díspares e uma página 
que liga quase todas as páginas do site, tem que ter um nível de com-
plexidade superior aos mapas mais comuns. O desenho do mapa do 
site começou por ser bastante simples. Ao fim de algumas tentativas, 
chegou-se à conclusão que o mapa deveria ter um esquema em teia e 
não em árvore, de modo a ligar as páginas do número mais recente às 
diversas páginas do arquivo, incluindo a última página do número mais 
recente, devido à possibilidade de o leitor ser levado para uma página 
aleatória do arquivo.

Figura 47. O primeiro 
mapa do site representa 
uma navegação confu-
sa, onde há a tentativa 
de representar uma 
navegação direcionada 
nas páginas do núme-
ro. Como a página do 
editorial dá acesso a 
todas as páginas do 
número, foi feita essa 
representação. Neste 
desenho, a navegação 
direcionada tem uma 
quebra nas páginas de 
exposição e catálogo.

3.2. Estruturas de Navegação

3.2. Estruturas de Navegação
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Figura 48. O segundo mapa do site mostra a navegação direcionada das páginas do 
número, mas esta disposição das páginas está incorreta devido ao facto de a home-
page/editorial também pertencer à navegação direcionada, algo que não está repre-
sentado neste desenho. Nesta fase, o mapa também não representa a ligação entre 
as páginas do número mais recente e as páginas do arquivo, sendo que dá a sensação 
que estas não se relacionam. Neste mapa, a ligação entre a página do editorial com as 
restantes também não é representada.

Figura 49. Neste mapa é possível ter plena noção de como a navegação no site da re-
vista Hodierno se desenvolve. As páginas do número e arquivo são representadas lado 
a lado, pois estas estão ligadas permanentemente. É possível identificar a navegação 
direcionada dentro do número, sendo que a única página em que o leitor pode saltar 
vários conteúdos à frente é a do editorial e todas as páginas do número vão dar a esta 
página. Neste mapa é evidente que as páginas de contactos e concursos são indepen-
dentes do resto. A página final do número também se encontra diretamente ligada às 
páginas do arquivo, uma vez que esta página, para além de permitir que o leitor avance 
para o número anterior, pode levá-lo para uma página aleatória num número publicado 
previamente.
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3.3.1. Páginas do Site

O site da revista Hodierno é dividido em revista num todo e números 
específicos. Esta divisão é evidente dada a diferença entre a navega-
ção de ambas.

Páginas do Número

NAVEGAÇÃO DIRECIONADA

CAPA | EDITORIAL | ÍNDICE ENTREVISTAARTIGO

Usando a navegação direcionada, os números da revista são cons-
tituídos pela capa, onde é também apresentado o editorial e table of 
contents, em que o leitor fica a saber do que se trata o número e que 
conteúdos pode encontrar. Em seguida, o leitor é levado para a página 
do artigo, onde o texto faz referência à entrevista, pois um comple-
menta o outro. O leitor nesta página pode usar a navegação direciona-
da para avançar para a página da entrevista, mas quando existe esta 
relação no texto o leitor pode entrar na página da entrevista usando 
uma hiperligação. 

Em seguida, há a página de exposição, onde o leitor pode ver so-
mente as imagens dispostas em grelha ou abrir uma janela com mais 
informações sobre os projetos. Uma vez aberta esta janela, o leitor 
pode navegar entre projetos sem minimizá-la. O mesmo acontece na 
página do catálogo, onde a maior diferença é a referência à loja online 
do autor do projeto.

Concluído o número, existe uma página que convida o leitor a 
prosseguir para o número anterior ou a deixar que a revista o leve para 
uma página aleatória, fazendo uso de um botão destinado a isso. Nesta 
página, é apresentada a ficha técnica.

Figura 50. Possíveis navegações dentro das páginas da capa/editorial, artigo e 
entrevista.

3.3. Layout
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NAVEGAÇÃO DIRECIONADA

EXPOSIÇÃO

PÁGINA FINAL DO NÚMERO

CATÁLOGO

Páginas da Revista

Fora dos números, o site tem ainda três páginas complementares. A 
primeira é o arquivo, onde o leitor pode procurar Números, Artigos, 
Entrevistas, Exposições ou Catálogos anteriormente publicados. Cada 
um destes tem uma página, mas caso o leitor queira algo específico, 
pode procurar usando palavras-chave numa barra de pesquisa. Os 
conteúdos estão sempre associados a palavras-chave que aparecem 
no espaço8 da página dedicado às informações secundárias.

Ligado tanto à divulgação como ao auxílio a novos designers, 
existe uma página onde são apresentados concursos a decorrer, com 
informações sobre estes, como as áreas do design em que se inserem, 
prazos de entrega e hiperligações para as páginas onde os designers 
devem submeter os seus projetos. Esta página não é associada a 
nenhum número de modo a estar sempre disponível e vai-se atualizan-
do à medida que os concursos acabam e começam outros.

Por fim, existe uma página onde o leitor pode ler um pouco sobre o 
projeto, como é que surgiu e a sua missão, assim como são apresenta-
dos contactos para os quais os leitores podem enviar as suas opiniões 
ou projetos, dando o seu contributo para a evolução e melhoria da 
revista. O envolvimento do público é importante para que a revista 
tenha conteúdo relevante para os seus leitores e seja o máximo aces-
sível possível.

Figura 51. Possíveis navegações e visualizações de projetos dentro das páginas 
exposição, catálogo e página final do número.

8 Este espaço encontra-
-se no lado direito da 
página, ao lado do texto. 
Neste encontram-se 
informações como o 
número do conteúdo, 
em que data foi publi-
cado, quem o redigiu/
quem fez a curadoria 
e as palavras-chave. 
Na página da entre-
vista são indicados os 
entrevistados.
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Figura 52. Página do arquivo. As páginas em que é apresentado o arquivo dos núme-
ros, exposições e catálogos, estes são apresentados numa grelha com a imagem da 
capa/cabeçalho correspondente. Os artigos e entrevistas são dispostos em lista,

Figura 53. Página dos concursos. Quando o utilizador entra nesta página, é-lhe apre-
sentada uma lista de concursos a decorrer. Para aceder a mais informações sobre o 
concurso pretendido basta clicar no símbolo "+".
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Figura 55. Primeiro esboço da capa, que nesta fase ocuparia o espaço total da página, 
o título do número é apresentado no meio da página e o menu na parte inferior central, 
com uma imagem no fundo.

Figura 54. Página dos contactos, onde o leitor pode ler sobre o projeto, do lado 
esquerdo, e pode submeter os seus projetos, do lado direito.

3.3.2. Esboços

Fase I

Com os conteúdos do primeiro número 0 desenvolvidos, foram dese-
nhados esboços com muito baixa resolução em Adobe Illustrator do 
layout do site. Estes esboços serviram para compreender o espaço 
disponível na página e como os vários elementos constituintes do 
projeto poderiam ser inseridos sem entrar em conflito.
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Figura 56. Primeiro esboço da página do editorial e índice, que nesta fase foi projetada 
numa página distinta da capa. Nesta fase todas as páginas têm um cabeçalho que é 
substituído por um menu quando o utlizador faz scroll.

Figura 57. Primeiro 
esboço da página do 
artigo, onde o texto é 
desenvolvido no lado 
esquerdo da página e as 
informações secundári-
as e imagens são dis-
postas do lado direito.
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Figura 58. Seguindo a mesma lógica de disposição dos elementos na página, na página 
da entrevista os textos correspondentes às secções em que a entrevista é dividida 
encontram-se à esquerda e os vídeos com a entrevista encontram-se à direita.
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Figura 59. Nas páginas de exposição e catálogo, os projetos submetidos são dispostos 
numa grelha de 3 colunas. Quando o leitor clica nas imagens abre uma janela onde 
encontra mais informações referentes aos projetos e ao(s) autor(es).

Figura 60. O arquivo é dividido em números, artigos, entrevistas, exposições e catálo-
gos. As páginas em que estão inseridos os números, exposições e catálogos estes são 
dispostos em grelha de três colunas e os artigos e entevistas são dispostos em lista.
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Figura 61. Página dos concursos em que estes são disposto em lista. Quando o leitor 
clica num concurso aparecem informações adicionais sobre o mesmo do lado direito 
da página.

Figura 62. Página dos contactos em que do lado esquerdo é apresentado um resumo 
sobre a revista e sua missão e do lado direito são dispostas as instruções de envio de 
projetos para as páginas exposição e catálogo.

85

3.  Processo de Desenvolvimento do Projeto



3.3. Layout

Fase II

A partir dos primeiros esboços, foram desenvolvidos esboços que 
continham toda a informação escrita nas páginas, assim como os 
conteúdos escritos. Posto isto, foram definidas as hierarquias e as 
informações escritas foram divididas nos espaços estudados anterior-
mente. Para resolver o problema da ligação da capa com o número em 
si, a página do editorial e índice passam para a Página Inicial onde se 
encontra a capa. Quando o leitor entra no site, entra diretamente no 
último número publicado e a navegação é simplificada. 

De modo a evitar uma quebra na navegação, os cabeçalhos foram 
ajustados para que o leitor compreenda que é necessário fazer scroll 
para ver os conteúdos, mesmo quando o browser não apresenta uma 
barra deslizamento.

Em desktop, as informações estão dispostas de forma a que exista 
uma leitura imediata, aproveitando o espaço horizontal da página. 
Em mobile, estas características deixam de existir e as informações 
secundárias estão minimizadas. Numa tentativa de diminuir a neces-
sidade de fazer scroll na página, o layout das páginas de exposição, 
catálogo e contactos foi desenhado para que todas as informações 
aparecessem numa página estática.
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Esboços da versão desktop

Figura 63. Na segunda fase de esboços, a capa e editorial passam a estar na página 
inicial do site. O menu passa a estar sempre visível e são adicionados botões de nave-
gação direcionada no rodapé. A indicação do número aparece somente na capa.
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Figura 64. Página do artigo. Os cabeçalhos têm sempre os elementos expostos da 
mesma forma e o título do conteúdo da página aparece no cabeçalho e é repetido 
antes do conteúdo escrito. O nome da revista e o menu não estão alinhados com os 
restantes elementos da página.
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Figura 65. O cabeçalho da página da entrevista, para além dos elementos comuns das 
páginas restantes do número, inclui também os nomes dos entrevistados. O título da 
secção é repetido no texto e por cima do vídeo da entrevista.
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Figura 66. Nesta fase, a página da exposição não tem um texto introdutório, assim 
como as informações secundárias encontradas noutras páginas, como palavras-cha-
ve, por exemplo. Para reduzir a necessidade de fazer scroll, na janela que apresenta as 
informações sobre o projeto e o seu autor, estas informações podem ser expandidas 
ou minimizadas e a imagem do projeto encontra-se do lado esquerdo.
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Figura 67. A página do catálogo usa o mesmo mecanismo da página da exposição. Esta 
página também não apresenta um texto introdutório ou informações secundárias.
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Figura 68. A página final do número foi adicionada para que o leitor possa continuar a 
navegar no site, lendo o número anterior ou sendo direcionado para uma página alea-
tória dentro do arquivo.
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Figura 69. As páginas do arquivo, onde o utilizador pode ver todos os números, artigos, 
entrevistas, exposiões e catálogos publicados ou pesquisar usando as palavras-chave 
que se encontram nas páginas dos conteúdos da revista.
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Figura 70. Os concursos são apresentados nesta página numa lista que contém o 
nome do concurso e as áreas de design em que se insere. Quando o leitor clica no "+" 
são-lhe apresentadas mais informações sobre o concurso.
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Figura 71. Nesta fase de esboços, a página dos contactos apresenta as informações 
de uma forma confusa e a organização dos conteúdos transmite uma imagem de de-
sordem e confusão.
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Esboços da versão mobile

Figura 72. Na versão mobile, a navegação direcionada para para as laterais da página e 
as informações secundárias ficam escondidas numa janela que o leitor pode expandir 
ao clicar no icon "...". O menu mantém-se horizontal.
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Figura 73. Nesta versão, o título do conteúdo da página continua a ser repetido no 
cabeçalho e antes do corpo de texto. Os cabeçalhos contém as mesmas informações 
da versão desktop.
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Figura 74. A página da entrevista tem as mesmas alterações da versão desktop no 
cabeçalho. Em versão mobile, os vídeos de cada secção da entrevista são dispostos 
por baixo do texto.
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Figura 75. A grelha de apresentação de projetos passa a ter duas colunas em versão 
mobile. Com o objetivo de reduzir a necessidade de sroll, quando o leitor abre a janela 
com as informações sobre o projeto, é-lhe apresentada a imagem do projeto, o título, 
o autor e a biografia e redes sociais do autor e a descrição sobre o projeto é escondida 
num pop-up que aparece quando o leitor clica no icon "..." dentro da imagem do proje-
to. este tipo de apresentação de informações levanta algumas questões funcionais e 
não é a melhor abordagem,uma vez que as informações não têm espaço para ficarem 
bem organizadas e, no caso da descrição do projeto, título, nome do autor ou biografia 
forem maiores, deixa de haver espaço para estas informações.
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Figura 76. A grelha de apresentação de projetos mantém-se igual no catálogo e a jane-
la com as informações sobre o projeto tem o mesmo mecanismo. De forma a não fazer 
recurso do scroll, o texto sobre o autor ocupa uma largura maior e o botão "Disponível 
Aqui" que direciona o leitor para a loja online encontra-se por baixo da imagem.
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Figura 77. A página final do número mantém-se igual à versão desktop, mas os 
elementos são dispostos na vertical.
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Figura 78. Na versão mobile da página do arquivo, as páginas em que os elementos são 
dispostos em grelha, esta passa a ter duas colunas. As páginas em que os elementos 
são dispostos em lista mantém-se iguais à versão desktop.
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Figura 79. A página dos concursos não sofre alterações, excepto no pop-up que 
apresenta informações adicionais sobre os concursos, que em vez de abrirem do lado 
direito da página abrem para baixo, mantendo uma estrutura vertical.
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Figura 80. A página dos contactos, em vez de mostrar todas as informações lado a 
lado, passa a mostrar as informações uma de cada vez, ao selecionar o tipo de infor-
mação que quer ler.

104



Fase III

Os botões de navegação direcionada, no rodapé, fazem com que haja 
menos espaço disponível na página para apresentar os conteúdos. 
Optou-se por colocar a navegação direcionada no cabeçalho da 
página, entre o logo da revista e o menu horizontal, de forma a deixar a 
página mais limpa e com mais espaço para mostrar os conteúdos.

As janelas com as informações sobre os projetos apresentados 
na exposição e catálogo passam a fazer uso do scroll, para que as 
imagens dos projetos ganhem destaque na página e as informações 
possam ser dispostas de uma forma mais organizada, tendo em conta 
que estas informações podem conter mais ou menos carateres, con-
soante cada projeto.

A página dos contactos teve uma pequena alteração, de modo a 
que as informações estivessem mais bem distribuídas, uma vez que na 
fase anterior esta página estava um pouco confusa devido à apresen-
tação de duas informações distintas.

Em mobile, o menu horizontal passa a ser dropdown, representado 
por um hamburger button.
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Alterações na versão desktop

Figura 81. A indicação do número passa a aparecer sempre no cabeçalho da página. O 
título "Editorial" passa a ser um subtítulo, uma vez que o título da página é o título do 
número. Nesta fase de esboços, os elementos do cabeçalho são alinhados aos restan-
tes elementos da página.
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Figura 82. As publicações passam a ter o título apenas no cabeçalho, deixando de exis-
tir a repetição do mesmo elemento. Esta alteração é feita também na versão mobile.
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Figura 83. Na página da exposição passam a estar presentes informações secundárias, 
seguindo a estrutura das páginas do artigo e entrevista. A janela com informações 
sobre o projeto e autor passar a fazer uso do scroll, com a imagem em destaque por 
cima da descrição, biografia do autor e redes sociais. As mesmas alterações são feitas 
na página do catálogo.
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Figura 84. Os elementos da página dos contactos foram simplificados para que a pági-
na tivesse mais espaço branco e os elementos ficassem mais bem organizados,
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Fase IV

Na quarta fase do projeto, foram alterados pequenos pormenores que 
impactam a acessibilidade e compreensão dos elementos e informa-
ções por parte do leitor, nomeadamente nas páginas de Exposição e 
Catálogo. 

Começaram a ser desenvolvidas animações para a Capa e Cabeça-
lhos. Para garantir a consistência entre animações dentro do mesmo 
número, estas devem ser feitas pela mesma pessoa. 

O desenvolvimento das animações ajuda a criar uma paleta de cores 
para o próprio site. Tendo em conta o estudo na parte 2.2.6. Cores e 
Texturas, do capítulo 2. Casos de Estudo, decidiu-se que cada número 
teria um esquema de cores baseado na harmonia triádica. Este esque-
ma pode mudar de número para número e estará sempre relacionado 
com as animações feitas para a Capa/Cabeçalhos, sendo que o fundo 
da página tem sempre uma cor. Esta cor não tem que ser a cor principal 
das animações. 

As restantes páginas do site continuam a preto e branco para 
afirmar a distinção entre páginas do número e páginas do site.

Foi selecionado o tipo de letra Rubik. A escolha deste tipo de letra 
baseou-se nas seguintes características:

• Diversos pesos, desde Light a Black, incluindo Itálicos;
• Enquadra-se nas categorias que proporcionam melhor legibilidade 
para pessoas com dislexia, por ser Sans Serif com cantos arredon-
dados – aproxima o desenho da letra às letras desenhadas à mão;
• Uma das letras com o desenho mais complexo é o “g” minúsculo, 
por isso procurou-se que o tipo de letra tivesse o "g" de um andar;
• O “a” minúsculo também foi tido em consideração: procurou-se um 
tipo de letra em que esta letra tivesse a forma romana para que não 
fosse confundido com o “o” minúsculo.

g g

a a

Comparação entre o "g" 
do tipo de letra Rubik e 
Open Sans.

Comparação entre o "a" 
do tipo de letra Rubik e 
Poppins.
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Esboços da versão desktop

Figura 85. Na página do editorial, o índice foi colocado mas para baixo para acentuar o 
contraste entre os elementos.
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Figura 86. Na página do artigo foram dispostas imagens para estudar a relação texto/
imagem e como é que as imagens podiam seguir o esquema de cores do número .
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Figura 87. Uma vez que o vídeo não é tratado com o esquema decores do número, 
existe um elemento decorativo com a cor usada nas imagens do artigo para criar uma 
ligação visual entre as páginas.
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Figura 88. Tanto nas página da exposição e do catálogo, foi adicionado um texto in-
trodutório antes da grelha de projetos, aproximando a estrutura destas páginas às do 
artigo e entrevista.
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Figura 89. Página do catálogo.
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Figura 90. Na página final do número são adicionados elementos decorativos e a ficha 
técnica. O fundo desta página é o fundo das animações dos cabeçalhos.
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Figura 91. Páginas do arquivo.
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Figura 92. Página dos concursos
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Figura 93. Página dos contactos.
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Esboços da versão mobile

Figura 94. Página da capa, editorial e índice.
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Figura 95. Página do artigo.
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Figura 96. Página da entrevista.
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Figura 97. Página da exposição
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Figura 98. Página do catálogo.
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Figura 99. Página final do número.
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Figura 100. Páginas do arquivo.
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Figura 101. Página dos concursos.
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Figura 102. Página dos contactos.
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3.4. Resultado Final

Número 0.1 Versão Desktop

Figura 103. Página da capa, editorial e índice do número.
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Figura 104. Página do artigo.
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Figura 105. Página da entrevista.
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Figura 106. Página da exposição.

3.4. Resultado Final
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Figura 107. Página do catálogo.
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Figura 108. Página final do número.

3.4. Resultado Final
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Número 0.1 Versão Mobile

Figura 109. Página da capa, editorial e índice.
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Figura 110. Página do artigo.

3.4. Resultado Final
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Figura 111. Página da entrevista.
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3.4. Resultado Final

Figura 112. Página da exposição.
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Figura 113. Página do catálogo.
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Figura 114. Página final do número.
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Número 0.2 Versão Desktop

Figura 115. Página da capa, editorial e índice do número.
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Figura 116. Página do artigo.

3.4. Resultado Final
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Figura 117. Página da entrevista.
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Figura 118. Página da exposição.
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Figura 119. Página do catálogo.
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Figura 120. Página final do número.

3.4. Resultado Final
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Número 0.2 Versão Mobile

Figura 121. Página da capa, editorial e índice.
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3.4. Resultado Final

Figura 122. Página do artigo.
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Figura 123. Página da entrevista.
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Figura 124. Página da exposição.
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Figura 125. Página do catálogo.
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Figura 126. Página final do número.
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Páginas Fora dos Números Versão Desktop

Figura 127. Página do arquivo.
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Figura 128. Página dos concursos.

3.4. Resultado Final
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Figura 129. Página dos contactos.
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3.4. Resultado Final

Páginas Fora dos Números Versão Mobile

Figura 130. Páginas do arquivo.
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Figura 131. Página dos concursos.
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Figura 132. Páginas dos contactos.
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3.5. Análise dos Resultados

O processo da realização deste projeto foi fundamental para chegar 
aos resultados finais. O estudo prévio de casos permitiu construir um 
projeto sólido, tendo em atenção as boas práticas de desenvolvimento 
de um site. Apesar de o projeto não chegar à parte final de realização 
do código HTML e hospedagem do site, o estudo de aspetos ligados 
ao HTML permitiu que as decisões tomadas fossem realistas e que o 
projeto seja produzido e publicado futuramente.

Na primeira fase de realização de esboços, o projeto não estava bem 
definido e existiam bastantes questões a abordar. A estrutura dese-
nhada dava pouca liberdade aos conteúdos para que estes pudessem 
sobressair na página.

Nas fases seguintes, o projeto foi evoluindo de forma a criar con-
sistência ao longo das páginas do site e estabelecer a diferença entre 
as páginas do último número publicado e as restantes páginas do site. 
Todas as alterações feitas tiveram como base o estudo feito previa-
mente, para que o site fosse funcional e acessível e se aproximasse o 
máximo possível ao produto final.

Os resultados obtidos refletem o estudo realizado e comprovam a 
viabilidade de criar uma revista periódica em ambiente digital. A pos-
sibilidade de poder ter uma entrevista em vídeo e em texto é um dos 
exemplos de como a flexibilidade de tipos de conteúdo pode beneficiar 
um projeto neste formato. 

Posto isto, a realização de um projeto com esta temática em am-
biente digital justifica-se dado que este permite uma aproximação com 
o leitor que, há medida do tempo, tem deixado de existir em suportes 
físicos. Uma vez que o uso das redes sociais e portfólios online é 
cada vez mais recorrente, principalmente na população mais jovem, 
é possível criar uma ligação direta entre a revista e os designers, algo 
que dificilmente acontece num suporte físico, como a revista impressa.
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Considerações Finais

A realização do projeto Hodierno – Revista de Divulgação de Novos 
Designers foi um processo de constante aprendizagem, conhecimento 
e experimentação que levantou alguns desafios que me fizeram crescer 
como designer. Os conhecimentos adquiridos com a realização deste 
projeto permitem que consiga fazer uma análise crítica de produtos 
desenvolvidos numa área nova, a área digital, pouco explorada ante-
riormente por mim.

Por ser um projeto completamente diferente dos que tinha desen-
volvido anteriormente, motivou-me a explorar e conhecer o ambiente 
em que seria inserido e proporcionou uma grande liberdade artística, 
ainda que restringida pelas normas que devem ser seguidas, assim 
como acontece nas demais áreas do design.

Posso dizer que alcancei os objetivos pretendidos com este projeto 
e tenho hoje uma compreensão nova das possibilidades e caminhos 
que o design editorial pode tomar, o que incentiva a continuação da 
exploração destas ferramentas.

Futuramente, pretendo levar este projeto em frente e conseguir 
seguir para a etapa seguinte: implementar os números realizados e 
continuar a publicar números novos, de forma a atingir os objetivos do 
próprio projeto de divulgação de novos designers.
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Anexos

A. Animações da Capa e Cabeçalhos

Número 0.1

Animação da capa. Disponível em 
https://youtu.be/iFdNkSIjJkQ
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Animação do cabeçalho da página do artigo. Disponível em 
https://youtu.be/R_AiIvMcnr0

Animação do cabeçalho da página da entrevista. Disponível em
https://youtu.be/XJr0GsIriGI

Anexos
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Animação do cabeçalho da página da exposição. Disponível em 
https://youtu.be/Lh41hhaK8Ow

Animação do cabeçalho da página do catálogo. Disponível em
https://youtu.be/Y-BtAnCqH6c

A. Animações da Capa e Cabeçalhos
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Número 0.2

Anexos

Animação da capa. Disponível em 
https://youtu.be/Y7hCshFpCXs

Animação do cabeçalho da página do artigo. Disponível em 
https://youtu.be/IgyA8eG7JyQ
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A. Animações da Capa e Cabeçalhos

Animação do cabeçalho da página da entrevista. Disponível em 
https://youtu.be/GBvztzXVIbA

Animação do cabeçalho da página da exposição. Disponível em
https://youtu.be/0uc3huCpSU0
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Anexos

Animação do cabeçalho da página do catálogo. Disponível em
https://youtu.be/urdBl04XRgA
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B. Editoriais dos número 0.1 e 0.2

Número 0.1

Número 0.2

B. Editoriais dos número 0.1 e 0.2

Tudo começa do zero, incluindo esta revista e uma carreira de design. 
Neste número 0 da Hodierno, damos a conhecer as opções que um 
designer tem para começar a sua carreira, com um artigo dedicado 
a estas opções e uma entrevista que ajuda a conhecer o mundo do 
freelancing contado por dois profissionais que escolheram essa via.

O maior foco deste número é o freelancing, não só por ser uma via 
profissional possível de seguir, mas principalmente porque ainda não 
é uma área reconhecida em Portugal, apesar de já existir há algum 
tempo. Não só para dar a conhecer as possibilidades derivadas desta 
carreira, pretendemos dar a conhecer os vários fatores que ajudam a 
construir uma carreira sólida como freelancer e comparar esta a uma 
carreira construída numa empresa.

O caminho certo para cada designer não é igual para todos e é isso 
que pretendemos mostrar aqui. Não descartando qualquer experiência, 
um designer deve ter a capacidade de decidir o caminho que o faz 
sentir mais realizado e feliz. Só assim é que um designer pode gostar 
do seu trabalho.

Começar um estágio assim que se acaba o curso pode ser bastante 
importante para construir uma base de conhecimentos, mas não é 
obrigatório. Começar uma carreira como freelancer e não ter sucesso 
não significa fracasso. Trabalhar na área que se estudou e não sentir 
felicidade com isso não significa que se está na área errada. Existem 
várias opções para diferentes situações, mas desistir não é uma delas.

A saúde mental deve ser sempre prioridade, mas por vezes desvalo-
rizamos a sua importância, o que pode levar a complicações graves a 
longo prazo. Seja por excesso de trabalho, falta de conciliação entre 
vida profissional e vida pessoal ou pela desvalorização do próprio 
trabalho, é comum detectar sintomas de stress e ansiedade na área 
profissional do design.

Neste número, discutem-se os distúrbios mais frequentes acusados 
pelos designers e como diminuir ou evitar o seu impacto. O artigo O 
Estado da Saúde Mental dos Designers relata estes distúrbios, os seus 
sintomas e conselhos para combatê-los. Em entrevista com Nome 
Apelido, discutimos o stress, burnout e Síndrome do Impostor e como 
agir no caso do designer se encontrar numa destas situações.

Compreender os primeiros sinais e sintomas de que algo não está 
bem com a nossa saúde mental pode ajudar a prevenir problemas mais 
graves no futuro. Devemos procurar ajuda se sentirmos que não con-
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C. Artigos dos número 0.1 e 0.2

Número 0.1 - Freelancing vs Estúdio

Começar uma carreira como designer pode ser um desafio, princi-
palmente quando a pessoa não tem um portfólio composto ou este 
apenas contém projetos realizados em âmbito académico. A curto 
prazo, uma forma de construir portfólio é trabalhar como freelancer, de 
modo a realizar projetos para clientes, para assim juntar a esses proje-
tos realizados em âmbito académico ou pessoal. Para além de crescer 
o portfólio, trabalhar como freelancer pode ser um bom exercício de 
autoconhecimento, compreender as suas capacidades e adquirir novos 
conhecimentos, aprender a valorizar o próprio trabalho, a relacionar-se 
com clientes e criar regras de trabalho.

Contudo, a longo prazo, há que calcular as vantagens e desvanta-
gens, tanto de trabalhar como freelancer como trabalhar para uma 
empresa. É possível estabelecer e crescer uma carreira de ambas as 
formas, mas estas devem ser analisadas pois podem não corresponder 
às expectativas ou capacidades de cada um. Eis as grandes diferenças 
entre as duas modalidades de trabalho:

Trabalhar Numa Empresa Significa Estabilidade

Uma vez que é um emprego fixo, o salário é fixo e existem benefícios 
fiscais, como subsídios de alimentação, férias e Natal, existe a possibi-
lidade de crescimento dentro da empresa e interação social constante. 
Em contrapartida, os horários e clientes são estabelecidos pela em-
presa e não existe tanta flexibilidade no local de trabalho, pois o mais 
comum é trabalhar num escritório.

Trabalhar Como Freelancer Significa Liberdade

É o próprio designer que faz os seus orçamentos, pode trabalhar a 
partir de qualquer lugar, a qualquer hora e escolhe a sua carteira de 
clientes. Esta liberdade significa, porém, instabilidade financeira, uma 
vez que o freelancer só ganha consoante o que trabalha, não tem 

seguimos lidar sozinhos com o problema, seja com a família e amigos 
ou com ajuda profissional, para que possamos ser felizes e saudáveis a 
fazer aquilo de que mais gostamos. Por vezes, uma simples mudança 
no estilo de vida pode fazer a diferença. 

No fim deste número, esperamos que os nossos leitores, caso 
sintam que apresentam algum dos sintomas referidos, procurem ajuda 
e compreendam que ninguém precisa de abdicar da sua saúde para 
desempenhar as suas funções profissionais.
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C. Artigos dos número 0.1 e 0.2

benefícios fiscais, pode ter mais distrações quando trabalha a partir de 
casa e muitas vezes não tem tanto contacto pessoal. 

Em entrevista com Joel Sousa e Sofia Rocha e Silva, discute-se de 
forma a compreender como estes factores impactam o trabalho do 
freelancer e como combater algumas das desvantagens que podem 
surgir enquanto freelancer, assim como são desmistificadas algumas 
ideias preconcebidas sobre esta via profissional.

A Decisão De Trabalhar Como Freelancer Ou Para Uma 
Empresa Não É Definitiva

No início, o designer deve estudar as duas vias profissionais e até ex-
perimentá-las para concluir em qual delas se adapta melhor. Começar 
por fazer alguns projetos propostos por amigos e família pode ser uma 
forma de começar a construir uma carreira como freelancer, enquanto 
que um estágio, curricular ou profissional, é um bom treino para 
compreender como é que uma empresa funciona e as dinâmicas de 
trabalho. Esta experiência pode também ser benéfica para o freelancer. 
Tal como ambos os designers referem em entrevista, ser freelancer 
é ter um negócio e a experiência de trabalhar numa empresa ajuda a 
compreender como é que um negócio deve ser gerido.

Seja como freelancer ou a trabalhar numa empresa, o mais impor-
tante é saber valorizar o trabalho e a qualidade de vida. Saber distinguir 
os prós e contras de cada uma destas carreiras é essencial para que 
estes dois aspetos não sejam postos em causa. Todas as experiências 
devem ser valorizadas, mesmo quando não resultam, porque fazem um 
designer crescer, tanto a nível profissional como pessoal.

Número 0.2 - O Estado da Saúde Mental dos Designers

Num mundo onde cada vez existe mais a consciencialização e a 
discussão sobre a saúde mental e a sua evolução em vários setores da 
sociedade, é importante compreender e saber enfrentar os obstáculos 
que a profissão de designer pode provocar à saúde mental. 

Um dos distúrbios mais acusados por profissionais do design é o 
transtorno de ansiedade, que pode ser provocado por vários fatores, 
sendo que a síndrome do impostor pode ser uma das causas.

A síndrome do impostor é caracterizada por pensamentos intrusivos 
que podem levar a sentimentos de dúvida, negatividade e falta de au-
toestima, o que leva o designer a duvidar constantemente do seu valor 
como criativo e profissional. Esses sentimentos podem causar uma 
grande variedade de sintomas associados ao transtorno de ansiedade:

• Ataques de pânico ou ansiedade súbita;
• Agitação;
• Sensação de nervosismo ou tensão;
• Fadiga;



171

• Dificuldade de concentração;
• Irritabilidade;
• Tensão muscular;
• Alterações do sono;
• Outras manifestações físicas, como o aumento da frequência 
cardíaca e respiratória, suores e tremores.
Outro fator que pode agravar ou desencadear ansiedade é o stress, 

pois a área do design, independentemente de ser em regime contra-
tual ou freelancing, pode ser muito subjetiva, competitiva e exigente. 
Por vezes, pode ser difícil lidar com prazos de entrega, feedbacks de 
clientes, complexidade dos projetos ou até mesmo bloqueios criativos. 
Se o designer não tiver a capacidade de gerir o stress que possa surgir, 
pode criar situações que não são benéficas para a saúde mental do 
mesmo. Felizmente existem várias formas que podem ajudar a de-
sanuviar o stress e reduzir a ansiedade como:

• Partilhar os sentimentos ou falar com alguém sobre os assuntos 
que estão a provocar stress. É importante desabafar sobre frustra-
ções ou outros problemas que estejam a provocar algum tipo de 
ansiedade, seja com amigos ou até mesmo colegas de profissão;
• Escrever pensamentos. Criar um diário pessoal onde seja permitido 
escrever sobre tudo que pode ajudar a compreender os padrões de 
pensamentos que levam a ansiedade e como a mente processa a 
informação. Ao compreender como a nossa cabeça funciona, torna-
-se mais fácil criar soluções ou descobrir o que pode desencadear 
certos sentimentos indesejados;
• Cuidar da mente também é cuidar do corpo. É necessário criar 
rotinas saudáveis, principalmente do sono, pois a falta de horas de 
descanso é  uma das causas de ansiedade, stress, falta de concen-
tração e de memória. Para um bom descanso é importante cortar 
estimulantes como álcool, cafeína ou até mesmo longas horas no 
telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos. Também é aconse-
lhável adotar uma dieta alimentar mais saudável e praticar alguma 
atividade física. Procurar ajuda profissional. Em casos de ansiedade 
prolongada incapacitante em que nada parece estar a ajudar, é 
recomendado procurar ajuda médica. Existem várias linhas de apoio 
que podem ajudar nesses casos: 

• Linha SNS 24: Contacto: 808 24 24 24 (24h/dia); 
• Viral(I)Solidariedade: Contacto: 300 051 920 (de 2ª a Domingo 
das 8:00h às 24:00h); 
• Centro de Apoio Psicológico e intervenção em crise do INEM: 
Contacto: 112 (24h/dia); 
• Linha Conversa Amiga: Contactos: 808 237 327 /210 027 159 
(dias úteis: 15:00 às 22:00 e aos fins de semana: 19:00 às 22:00); 
• Acalma online (https://acalma.online); 
• SOS Voz Amiga: Contactos: 213 544 545 / 912 802 669 / 963 
524 660 (todos os dias das 16h00 às 24h00); 
• Sociedade Portuguesa de Psicanálise: Contacto: 300 051 920 
(dias úteis das 8h00 às 24h00).

Anexos
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D. Entrevistas dos número 0.1 e 0.2

Número 0.1 - A Visão do Freelancer

Ser freelancer pode ser a melhor solução para alguns criativos que 
estejam a começar a sua carreira ou que pretendem mudar a sua vida 
profissional, mas há que considerar vários factores relacionados com 
esta carreira. Em entrevista, Joel Sousa e Sofia Rocha e Silva ajudam 
a compreender melhor a carreira de freelancing e as oportunidades, 
vantagens e desvantagens inerentes a esta, para que um criativo que 
tenha curiosidade nesta via profissional possa tomar uma decisão 
informada.

Como Tudo Começou
https://youtu.be/yjWkpp1vSMU

Começamos por compreender o que levou estes dois designers a 
começarem a sua carreira em freelancing e o porquê da criação das 
suas páginas nas redes sociais,onde ajudam novos criativos a começa-
rem a sua carreira.

Ambos têm experiências diferentes e as suas carreiras começaram 
por razões díspares: a carreira de Sofia Rocha e Silva começou com 
alguns trabalhos feitos em conjunto com amigos para eventos culturais 
que a levaram a encarar a sua carreira de uma forma mais séria; o Joel, 
por outro lado, começou por fazer alguns trabalhos para amigos e 
família durante o secundário e mais tarde, para pagar a sua licenciatura, 
decidiu abrir atividade e começar uma carreira de freelancing que, ao 
ter bons resultados, acabou por se tornar o seu trabalho a tempo inteiro.

Começar uma carreira em freelancing pode levar a algumas ques-
tões que criam instabilidade ao início. Para a Sofia, a maior dificuldade 
foi a parte das finanças e Segurança Social, que acabaram por ser o 
grande impulsionador da criação da sua página de Instagram, onde ela 
partilha conselhos sobre essa vertente do trabalho de um freelancer. O 
Joel, por ter a sorte de conhecer uma contabilista, não teve as mesmas 
questões iniciais da Sofia. Para ele, a maior dificuldade foi a interação 
inicial com clientes e saber desligar as emoções.

Ao contrário do caso da Sofia, para o Joel a utilização do Instagram 
e LinkedIn surgiu da necessidade de dizer a outros criativos que caso 
não gostem de trabalhar numa empresa ou estúdio, em vez de desis-
tirem do design, começarem uma carreira como freelancer. Isto surgiu 
de várias conversas com outros designers em que estes lhe falavam 
das condições de trabalho que não gostavam enquanto empregados 
numa empresa, que por serem tão frequentes, levaram o Joel a criar 
uma forma de alcançar vários criativos.

Primeiras Considerações

D. Entrevistas dos número 0.1 e 0.2
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https://youtu.be/tFoQllQThGc

Um freelancer, de forma a crescer o seu negócio, tem que ter a capa-
cidade de desempenhar as várias funções inerentes a uma atividade 
profissional, desde a sua função como designer, a funções ligadas a 
marketing e contabilidade, entre outras. Esta carreira também pode 
levantar alguns desafios a nível social que não devem ser esquecidos.

Ambos os designers entrevistados concordam que um designer 
que esteja a considerar começar uma carreira em freelancing deve ter 
a noção de que no início o mais certo é haver instabilidade financeira 
durante alguns meses, que à medida do tempo acaba por deixar de ser 
um problema, assim que o designer tenha mais trabalho consistente e 
quando consegue fazer uma boa gestão financeira. Um freelancer tem 
total controlo nas suas decisões profissionais e estas vão determinar o 
rumo da sua carreira profissional. 

O trabalho de um freelancer pode ser bastante solitário e é algo que 
um criativo deve ter em conta. Existem alternativas, como trabalhar 
num espaço público, que podem ajudar a combater a solidão. Este fa-
tor e outros, relacionados diretamente com os projetos ou orçamentos, 
podem resultar em desmotivação por parte do designer. Para combater 
esta desmotivação é importante saber o valor do próprio trabalho, ter 
um espaço dedicado apenas ao trabalho, como um escritório em casa 
e relembrar constantemente a razão pela qual escolheram esta via 
profissional.

O Trabalho do Freelancer
https://youtu.be/60N2cuutxqI

O uso das redes sociais pode ser benéfico para partilhar projetos que 
se esteja a desenvolver e envolver o público com o nosso próprio 
trabalho. Perguntámos aos dois designers qual era a sua opinião 
em relação ao uso de redes sociais para envolver os seguidores e 
obtivemos duas opiniões bastante contrastantes. Para a Sofia, o uso 
das redes sociais no seu trabalho profissional não é uma opção viável 
e prefere não recolher opiniões de pessoas alheias aos projetos pois 
sente que estas podem confundir. Já o Joel acha exatamente o opos-
to. Apesar das opiniões obtidas nas redes sociais não influenciarem o 
resultado final dos seus projetos, o Joel concorda que o envolvimento 
dos seguidores é importante e em certos projetos pode ajudar a ter a 
opinião de pessoas não ligadas ao design de modo a compreender se 
certa abordagem resulta ou não.

O rendimento e carteira de clientes pode não ser estável, mas a 
forma de gerir ambos pode trazer estabilidade. Pedir o pagamento de 
um projeto em várias fases e definir valores mínimos de poupanças 
ajuda a criar um equilíbrio nas contas. Criar uma boa relação com os 
clientes e entregar um projeto que agrade o cliente ajuda a que este 
volte a contactar para trabalhos futuros, o que ajuda a ter uma carteira 
de clientes mais estável. O Joel refere ainda que também é possível 

Anexos
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procurar trabalho junto de outros designers ou estúdios que tenham 
uma carga grande de trabalhos e que precisem de ajuda para elaborar 
os projetos.

Posto isto, é importante não esquecer que a carreira de um designer 
está muito ligada ao seu portfólio e um criativo deve aceitar apenas 
os trabalhos que entenda que se enquadram nos seus objetivos como 
designer. Recusar clientes que não queiram responder aos requisitos 
do próprio designer também é importante, uma vez que quando um 
designer não se sente confortável no trabalho que está a desempenhar 
ou não consegue criar uma boa relação com o cliente, pode surgir a 
desmotivação acima referida e pode resultar num trabalho menos 
bom, enquanto que se não fosse este o caso, o projeto poderia resultar 
uma entrada para o portfólio e num cliente recorrente.

Um conselho a um novo freelancer
https://youtu.be/OIpATEhHq_s

Sofia Rocha e Silva aconselha que os profissionais que optem por 
ser freelancers não tenham falsas expectativas e que respeitem o 
próprio ritmo de trabalho. “As pessoas são diferentes e é muito fácil 
nas nossas áreas compararmo-nos com as outras pessoas, porque 
também é assim que crescemos, tem um lado positivo, mas é muito 
fácil sentirmos que não estamos a chegar lá ou que as outras pessoas 
estão constantemente motivadas e nós não”. Ser freelancer é um 
constante processo de autodescoberta, de conhecer os próprios 
métodos de trabalho e o próprio ritmo, de compreender as próprias 
fragilidades e os gatilhos que levam à desmotivação. Um freelancer é 
responsável por todas as suas decisões e a paciência e o respeito pelo 
ritmo de trabalho são imprescindíveis nesta via profissional, para que 
seja possível encontrar um equilíbrio e não entrar em burnout.

Joel Sousa concorda com os conselhos de Sofia e acrescenta 
a importância do combate à comparação entre o próprio trabalho 
e o trabalho dos outros. É necessário compreender que designers 
com uma ascensão rápida fazem parte de uma percentagem muito 
reduzida do universo de designers pelo mundo e é uma exceção, não 
descreditando o seu percurso. Se for para comparar o nosso trabalho 
ao dos outros, devemos comparar com alguém que esteja pior. “Se te 
quiseres comparar com alguém, compara-te com alguém que esteja 
pior [...], porque da mesma maneira que eu estou neste nível e vejo 
designers que estão muito mais à frente, eu conheço pessoal que tem 
35, 36 e está a começar agora [...]”. A melhor forma de manter o total 
controlo, tanto a nível pessoal como a nível profissional, é ter muita 
paciência e evitar a comparação ao máximo, assim como não dar tanta 
importância a opiniões alheias.

D. Entrevistas dos número 0.1 e 0.2
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A consciencialização da importância da saúde mental dos profissionais 
das áreas do design tem vindo a aumentar, mas vários fatores desta 
área profissional continuam a impactar a saúde dos designers e é 
importante conhecer o problema para o poder resolver. Em entrevista 
com o Dr. Tiago Fonseca, discutimos o declínio da saúde mental dos 
profissionais das áreas do design, os sintomas que são normais e os 
que devem preocupar e como enfrentá-los da melhor forma.

O Declínio da Saúde Mental no Mundo Laboral
https://youtu.be/ht9j22dEOyM

Na opinião profissional do Dr. Tiago Fonseca, tem vindo a existir um 
declínio na saúde mental, não só dos profissionais das áreas criativas, 
mas em todas as áreas profissionais. Este declínio é bastante evidente 
nas áreas criativas devido à relação entre criatividade e ansiedade, 
gerada pela necessidade de criar ou transformar alguma coisa, que se 
agravou com o contexto de pandemia em que vivemos atualmente.

Os mecanismos para combater este declínio existem em nós pró-
prios e naquilo que fazemos por nós e pelos outros. No mundo laboral 
continua a faltar a existência de mecanismos, uma vez que os locais 
de trabalho, na maioria, não estão equipados com recursos físicos, 
psicológicos e emocionais para que as pessoas tenham as ferramentas 
necessárias para estarem bem com elas próprias e com os outros. Mas 
estes mecanismos podem existir e passam por analisar se o mundo 
laboral promove tempo pessoal para os trabalhadores e se o tempo de 
trabalho está adequado ao tempo de lazer. Estes aspetos são simples, 
mas ajudam a criar uma estrutura mais saudável.

Stress e Burnout
https://youtu.be/wAdoPhZJGtM

Não existe uma distinção entre vida profissional e vida pessoal, tudo 
é a nossa vida, mas quando se misturam tarefas profissionais com 
o tempo pessoal, não existe tempo para processar de uma forma 
saudável, o que gera stress. O stress, apesar de ser muitas vezes 
confundido com uma doença, é “uma reação natural do organismo 
que cria reações físicas e psicológicas para nós lidarmos com qualquer 
tipo de situação” – quando algo exige esforço, exige stress. O que se 
deve ter em atenção são os níveis de stress, que quando alto, podem 
resultar em situações mais graves, como ansiedade e burnout, logo, 
é fundamental conseguir adequar a vida com as tarefas e objetivos 
profissionais para manter os níveis de stress baixos.

O burnout acontece quando existe um nível de stress elevado ao 
máximo. “O stress é medido pelo grau de intensidade de pressão de 
determinada situação face aos recursos que eu tenho para lidar com 
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ela”. Quando há uma situação que exige muito da pessoa e esta não 
tem os recursos necessários para lidar com ela, a pessoa vai sentir 
um nível muito elevado de stress, que resulta em ansiedade quando 
começa a ser danoso para a saúde mental. Quando existe um nível 
alto de pressão constante e não existem os recursos necessários para 
lidar com ela passa a ser chamado ponto de exaustão, e ao extremo, 
burnout. Os sintomas de burnout passam pela falta de motivação, 
cansaço físico e mental constante, dificuldade de concentração, falta 
de memória, falta de energia para desempenhar funções, sentimento 
de negatividade elevado e ansiedade em questões laborais, associada 
à produtividade.

Evitar situações de burnout nesta geração e nas próximas passa 
por dois momentos: o primeiro incide em potenciar o próprio bem estar 
psicológico e emocional e em segundo incide nos meios laborais que 
devem ser proporcionados aos trabalhadores para que estes consigam 
aplicar estas estratégias e ferramentas. Ter consciência destes dois 
momentos permite que exista uma prevenção de casos de burnout.

Ansiedade e Síndrome do Impostor
https://youtu.be/vzG2qg4Htzc

A ansiedade surge quando não se consegue lidar com o stress de uma 
situação. Ao contrário do burnout que está diretamente ligado com a 
produtividade, a ansiedade está ligada a tudo, é um efeito da evolução 
humana e tem um lado positivo, uma vez que serve de alarme quando 
alguma coisa está a correr mal e só com este alarme podemos agir 
sobre o problema e criar uma mudança. Mas os sintomas são maus 
e intensos, são como um alerta final quando já ultrapassamos o bom 
stress e resta apenas o mau e há que ter em atenção e não deixar 
a situação prolongar-se. O Dr. Tiago Fonseca dá 3 conselhos para 
combater os sintomas de ansiedade: falar e partilhar os problemas 
com as pessoas diretamente à nossa volta, fazer todos os dias alguma 
coisa que gostamos e tentar perceber de onde é que a ansiedade vem, 
ouvi-la e mudar alguma coisa, porque a ansiedade só passa quando o 
problema deixa de existir.

A situação deve ser acompanhada quando começa a ser incapaci-
tante ou disfuncional, porque isto significa que a ansiedade se está a 
espalhar para várias de vida e não uma só. Quando o alarme é ignorado 
numa só situação, a mente começa a espalhar ansiedade para outras, 
de forma à pessoa dar atenção ao problema, mas como os sintomas 
são maus, a pessoa vai perdendo a capacidade de lidar sozinha com a 
situação, logo, é neste momento que a situação deve ser acompanha-
da por um profissional de saúde.

A síndrome do impostor tem a ver com a ansiedade de o próprio 
trabalho não ser reconhecido pelos os outros e, por isso, não ter tanto 
valor ou não ser tão bom como o dos outros, daí ser mais comum no 
meio artístico. Esta ansiedade é gerada por baixa autoestima que pode 
ser combatida ao sermos afetuosos com nós próprios e ao reconhe-
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cermos o nosso próprio trabalho em vez de procurar aprovação de 
terceiros.

Para diminuir os sintomas, os profissionais devem partilhar o que 
sentem com os seus colegas e valorizarem-se a si mesmos. Os gostos 
são subjetivos e as opiniões diferem, o que não significa que o trabalho 
de uma pessoa seja menos bom. O valor do trabalho tem que ser dado 
pelo próprio autor, para que este possa ter confiança no que faz.

Consciencialização do Problema
https://youtu.be/YUTn4FU1g2o

Nos últimos tempos tem havido uma maior consciencialização em rela-
ção à importância da saúde mental, mas não chega. Hoje em dia, todos 
sabemos que devemos estar atentos aos sinais e sintomas de ansie-
dade, depressão, etc., mas estas questões são banalizadas, acabando 
por ir contra esta consciencialização. Algo que ainda está por melhorar 
é a compreensão do que fazer e a quem e quando recorrer a ajuda e é 
urgente ter consciência de que “a saúde mental é imprescindível para 
toda a saúde.”.

A revista Hodierno (Projeto Final do Mestrado em Design Gráfico e Pro-
jetos Editoriais, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto) 
consiste numa revista online quinzenal de livre acesso, que tem como 
objetivo principal divulgar novos designers. Os trabalhos selecionados 
serão publicados na revista nas categorias “Exposição” e “Catálogo”.

1. Categoria “Exposição”
A secção de Exposição da revista tem como objetivo expor trabalhos 
que transmitam uma mensagem visualmente ou objetos de design. 
Esta secção pode ter entre 10 a 15 trabalhos/objetos escolhidos pelo 
editor de cada número, de forma a corresponderem ao seu tema. A Ex-
posição não se destina apenas ao Design de Comunicação. Consoante 
o tema abordado em cada número, os trabalhos escolhidos podem 
estar inseridos em qualquer área do design.
Os projetos devem: 

• Estar inseridos em qualquer área do design; 
• Ser apresentados recorrendo a imagem (JPEG, PNG ou GIF) (mí-
nimo 1080 x 1080 px) ou vídeo publicado num site como Youtube 
ou Vimeo, disponibilizando o link e thumbnail (recomendado 1920 × 
1080 px).

Anexos

E. Regulamento da Open Call para a exposição e 
catálogo
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2. Categoria “Catálogo”
A secção Catálogo é um espaço onde os participantes da Open Call 
podem divulgar as suas lojas online. O participante deve indicar um 
objeto da sua loja que queira divulgar.
O catálogo tem apenas uma função informativa, sendo que o parti-
cipante tem que ter uma loja online para onde os leitores da revista 
serão encaminhados. Não existe qualquer ligação entre a revista e as 
lojas dos participantes — não serão cobradas comissões por parte da 
revista. Os projetos devem: 

• Estar inseridos em qualquer área do design; 
• Ser apresentados recorrendo a imagem (JPEG, PNG ou GIF) de 
alta resolução (mínimo 1080 x 1080 px) ou vídeo publicado num 
site como Youtube ou Vimeo, disponibilizando o link e thumbnail 
(recomendado 1920 × 1080 px).

3. Temas 
A equipa da revista Hodierno está a tratar temas como o Trabalho 
em Freelancing, Trabalho do Designer, Saúde Mental no Design e 
Teletrabalho, mas os trabalhos a submeter não têm que estar rela-
cionados diretamente com os temas referidos. Procuramos trabalhos 
que possam representar os temas visualmente, objetos de design ou 
ferramentas de auxílio a designers. Os projetos submetidos não têm 
que ser exclusivos para a revista. Cada participante pode enviar um 
projeto para cada categoria.

4. Informações a serem incluídas
O participante deve enviar o seu projeto para o e-mail revistahodier-
no@gmail.com. 
O e-mail deve conter as seguintes informações: 

• Nome do participante e pequena biografia (até 100 palavras, em 
português)*;
• Nome do projeto e pequena descrição (até 100 palavras, em 
português)*;
• A(s) área(s) de design em que o projeto está inserido*;
• Para que categoria está a submeter o projeto*; 
• No caso de ser um projeto a incluir na categoria “Catálogo”, dispo-
nibilizar o link para a loja online*;
• Indicar o email do participante e/ou redes sociais e/ou portfólio 
online.

*Obrigatório

E. Regulamento da Open Call para a exposição e catálogo
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	Figura 28. O tipo de letra predominante no site GUBI é Neue Helvetica, apesar de utilizar uma combinação de tipo de letra serifado (Times New Roman) e não serifado (Neue Helvetica). Desta forma, é possível criar uma imagem mais clássica e requintada, com 
	Figura 29. Como referido, o site 3XN é o único, nos casos estudados, que usa um tipo de letra sem serifa (Du Nord) para o título e um tipo serifado para o texto (ID00 Serif). Apesar de tipos de letra serifados serem usados frequentemente em textos impress
	Figura 30. Exemplo do site Bond, em que os blocos de texto são acompanhados de título, o que ajuda não só na compreensão do texto mas também na organização deste e na estruturação da informação. Desta forma, o texto é seccionado, tornando a leitura mais f
	Figura 31. No caso do site DesignStudio, o título encontra-se do lado esquerdo do texto que é enquadrado com as imagens. Esta forma de dispor o título e o texto dá a ideia de que o texto é desenvolvido por tópicos apresentados em lista. Esta solução é viá
	Figura 32. No site Blond, o texto corrido é suplementado por blocos de texto e ambos não têm um título diretamente dirigido a eles, o único título que se encontra na página é o título do projeto. No texto introdutório não existe a necessidade de existênci
	em ler o bloco de texto. 
	Figura 33. O site Imaginary Forces, como anteriormente referido, apresenta os blocos de texto alinhados à direita e à esquerda, intercalados. Por um lado, jogar com dois alinhamentos do texto diferentes cria dinamismo na página, por outro, o texto alinhad
	Figura 34. O site Fuseproject é um bom exemplo de bloco de texto, com título e hierarquias bem definidas e uma mancha de texto clara, onde a entrelinha tem o tamanho adequado para o texto. Também neste exemplo, o texto está alinhado à esquerda, sem recurs
	Figura 35. O site EssenInternational é um bom exemplo de representação dos fatores referidos até agora. Os blocos de texto são acompanhados de um título e é usado um dos tipos de letra mais comuns entre os casos (Neue Haas Grotesk). Contudo, a entrelinha 
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	exposição, catálogo e página final do número.
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