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O potencial do design gráfico, e da infografia em particular, enquanto 
veículo de transmissão do conhecimento, tornou-se evidente ao 
longo da sua história. Uma das áreas de intervenção social que pode 
beneficiar com o seu uso é o ambiente e os problemas a ele associados, 
dado ser, neste momento e segundo as Nações Unidas (2021), um dos 
problemas mais complexos a ser enfrentado a nível global, estando no 
topo das prioridades mundiais.
 
Os principais objetivos desta dissertação baseiam-se na compreensão 
de como as infografias estão presentes no âmbito da consciencialização 
social ambiental, mais especificamente nas organizações com 
preocupações ambientais. Para isso analisa-se o nível de coerência e 
consistência das produções infográficas dentro de uma determinada 
entidade e quais são os sub-temas mais prevalentes na representação 
infográfica dentro do contexto ambiental. A observação de como é que 
determinadas informações são apresentadas, a possível relação entre 
tipologia de infografia e o seu tema ou sub-tema, complementam-se 
com uma análise do meio envolvente da infografia.
 
Recorrendo a uma metodologia assente no estudo de casos, realiza-se 
um levantamento, dentro de um período temporal atual específico, da 
presença de infografia como elemento de comunicação, no contexto da 
consciencialização social ambiental de organizações como a National 
Geographic, WWF, Greenpeace e Quercus. Este estudo foca-se na 
compreensão da interdisciplinaridade da infografia, tanto pela forma 
como esta pode comunicar conhecimento enquanto elemento gráfico 
principal num determinado contexto editorial, como pelo seu potencial 
de complemento e enfatização de conteúdo textual.
 
Conclui-se desta análise, que os suportes gráficos editoriais publicados 
pelas organizações têm diferentes níveis de investimento associados e 
que este factor leva ao menor ou maior investimento na produção de 
infografia e na valorização que lhe é atribuída.

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE

Infografia, storytelling, timeline, 
consciencialização social, ambiente.



The potential of graphic design, and infographics in particular, as 
a vehicle for the transmission of knowledge, has become evidente 
throughout their history. One of the areas of social intervention 
that can benefit from its use is the environment and its associated 
problems, as it is currently and according to the United Nations (2021) 
at the top of world priorities as one of the most complex problems 
being faced at a global level.
 
The main objectives of this dissertation are based on the 
understanding of how infographics are present in the context 
of environmental social awareness, specifically in organizations 
with environmental concerns. This is done by analyzing the level 
of coherence and consistency of infographic productions within 
a given entity and the most prevalent sub-themes in infographic 
representation within the environmental context. The observation of 
how certain informations are presented, and the possible relationship 
between infographic typology and its theme or sub-theme, are 
complemented with an analysis of the infographic's surroundings.
 
Using a case study methodology, a survey is carried out, within a 
specific current time period, about the presence of infographics as 
a communication element in the context of environmental social 
awareness of organizations such as National Geographic, WWF, 
Greenpeace and Quercus. This study focuses on understanding 
the interdisciplinary nature of infographics, both in the way it can 
communicate knowledge as the main graphic element in a given 
editorial context, and in its potential to complement and emphasize 
textual content.
 
It is concluded from this analysis, that the editorial graphic media 
published by organizations have different levels of investment associated
with it and that this factor leads to lesser or greater investment in the 
production of infographics and in the value assigned to it.

ABSTRACT

KEYWORDS

Infographics, storytelling, timeline, 
social awareness, environment.



NOTA AO LEITOR

Esta dissertação foi redigida 
de acordo com o novo acordo 
ortográfico. As citações 
encontram-se identificadas com 
aspas. Foram desenvolvidas 
traduções livres e não oficiais 
para as citações de língua 
estrangeira. Termos e palavras 
utilizados sem uma tradução 
para português surgem em 
itálico, tal como títulos de livros, 
artigos ou outras referências 
com denominação própria.
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Nos últimos anos, tem sido um assunto de crescente interesse pessoal 
e profissional, a forma como o design gráfico pode ter um contributo 
positivo na sociedade. Em paralelo com a curiosidade em compreender 
melhor temáticas sociais e os processos de consciencialização social para
as mesmas, surgiu também a vontade em obter mais conhecimentos 
relativamente aos suportes gráficos utilizados para transmitir esse tipo 
de informação.
 
Em 2020, concebi e apresentei, na unidade curricular de Projecto o 
Data, please.1, um projeto editorial constituído por várias infografias. 
Através da recolha de dados em diversas plataformas como a OECD, UN 
Women e EUROSTAT 2, foi possível construir uma compilação visual que
permitia analisar a forma como a igualdade de género tem evoluído no 
mundo. Durante o processo de recolha, fui-me familiarizando com os
meios de divulgação e apresentação de dados utilizados por algumas 
organizações e, também, com as distintas realidades que os próprios 
números transmitiam. A transposição de números de tabelas extensas 
para formas com tamanhos e cores diferentes, para posterior comparação,
aumentou a percepção da realidade. O nível de empatia tornou-se 
completamente diferente, no sentido em que se reduziu o nível de 
abstração que uma tabela oferece. Isso permitiu desenvolver a ideia de 
que pessoas com acesso a mais informação sobre determinado assunto 
podem tomar decisões mais conscientes, mas tal só se revela possível, 
se esse acesso for claro e coerente.

INTRODUÇÃO
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A presente dissertação destina-se à obtenção do grau de mestre, tendo 
sido desenvolvida no âmbito do Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

FIGURA 01

Capa e Time spent in paid and unpaid 
work, Data, Please. A concise approach 
to gender equality with world data 
(2020), (páginas 38-39), Mariana 
Monteiro.

1 Para consulta aqui: https://www.
behance.net/gallery/99079753/
Data-please.

2 Serviço de Estatística da União 
Europeia que torna possível a 
comparação entre países através 
de estatísticas com determinados 
indicadores.

https://www.behance.net/gallery/99079753/Data-please
https://www.behance.net/gallery/99079753/Data-please
https://www.behance.net/gallery/99079753/Data-please


Em termos de produção científica, a infografia tem sido explorada 
com alguma frequência pelas suas questões formais, de criação e de 
desenvolvimento. O estudo da infografia no contexto de imprensa, por 
exemplo, conta com várias publicações. Oportunamente, ao longo desta 
dissertação, essas são referenciadas dada a sua importância para a 
definição de alguns conceitos no estado da arte.

Desta forma, os aspectos acima mencionados serviram de ponto de
partida para a escolha do tema de estudo desta dissertação - a infografia
no campo da consciencialização social - tornando-se pertinente dada a 
existência de espaço para análise de algumas outras questões.

22      |      INTRODUÇÃO

FIGURA 02

Gender wage gap, Data, Please.
A concise approach to gender equality
with world data (2020), (páginas 36-
37), Mariana Monteiro.

Tendo como ponto de partida a construção do objeto de investigação e
para consequente obtenção de considerações finais mais concretas, 
tornou-se necessária a definição exata da área de intervenção social a
explorar. A escolha do sub-tema consciencialização ambiental prendeu-se,
entre outras razões, com a sua atual pertinência social global, como será
possível confirmar ainda nesta introdução. O foco surgiu após um período
de pesquisa e posterior ponderação. Recorreu-se ao levantamento de
infografias de diversos temas, enquadradas nos mais variados suportes,
com recurso à devida metodologia de revisão literária, o que permitiu 
consolidar os fundamentos teóricos e práticos realizados.  Este processo,
não só definiu os objetivos geral e operacionais desta dissertação, como
também tornou evidente a importância do recurso à metodologia de 
estudo de casos.

OBJETIVOS E METODOLOGIAS DA INVESTIGAÇÃO
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Ao longo do documento, e através destas metodologias, realiza-se
uma apresentação, dentro de um período temporal atual, sobre a 
presença de infografia como elemento de comunicação no contexto
da consciencialização social ambiental.

Pretende-se que, decorrente deste estudo, se compreenda a 
interdisciplinaridade da infografia, tanto pela forma como esta pode
comunicar conhecimento enquanto elemento gráfico principal num
determinado contexto editorial, como pelo seu potencial de complemento
e enfatização de conteúdo textual. Dentro dos objetivos gerais pretende-se
compreender de que forma é que as infografias estão presentes nas 
organizações com preocupações ambientais; qual o nível de coerência 
e consistência das produções infográficas dentro de uma determinada 
entidade e quais são os sub-temas mais prevalentes na representação 
infográfica dentro do contexto ambiental. Com o intuito de responder 
aos pontos gerais, traçamos como objetivos específicos: observar como
é que determinadas informações são apresentadas e a possível relação 
entre a tipologia de infografia e mecanismos visuais utilizados e o seu
tema ou sub-tema. Nos casos em que existem publicações editoriais, é
feita uma análise ao meio envolvente da infografia, ou seja, compreender se
já existe uma cultura de comunicação visual pela imagem implementada
ou se ainda se recorre ao texto como complemento da informação 
visual e vice-versa.

O design gráfico sempre deu uso a imagens repletas de conhecimento 
para construir uma ligação entre as pessoas e o seu meio envolvente.
Isso tornou-o um veículo de comunicação de modelos de comportamento
(Saraza et al., 2015). Andrew Sloat, citado por Tuncalı (2016, página 17), 
afirma mesmo que “o objetivo do design gráfico é influenciar as pessoas
a agir ou informá-las”. Compreendendo a importância destas definições
e os propósitos de envolvimento da disciplina, são visíveis diversas
ligações à comunicação de recursos, eventos e ações de responsabilidade
ou consciencialização social.

Aquando da realização da pesquisa inicial, com o propósito de obter uma
familiarização com temas de consciencialização social existentes, foi 
encontrada a investigação e projeto de Laura Saraza e Sandra Silva (2015)
sobre infografias interativas enquanto recurso socioeducativo. Nesta é 
afirmado que a infografia “é um recurso capaz de simplificar e produzir 
materiais informativos, facilitando a compreensão de vários temas”.

Ou seja, segundo Saraza et al. (2015), tendo por base a responsabilidade
social, o design gráfico pode contribuir para melhorias de práticas sociais
e também para levar as pessoas a refletir sobre o nível de compromisso 
na construção coletiva da educação social. Também Tuncalı (2016), em
The Infographics which are designed for environmental issues, realçou 



que o design gráfico é eficiente enquanto meio de transmissão de 
informação e desenvolvimento de consciência ambiental, mas que a 
infografia, em particular, dispõe de métodos mais eficazes para este 
propósito do que outros materiais gráficos.

É igualmente relevante realçar que, tanto Saraza et al. como Tuncalı, 
desenvolveram considerações importantes no que diz respeito à 
consciencialização ambiental. Saraza et al. (2015) afirma que o bem 
estar individual depende do estado do meio ambiente e, por isso, a
crise ambiental é um assunto importante, para o qual se deveria 
despertar o interesse coletivo. Para que a gestão de recursos mundiais 
satisfaça não só as necessidades de hoje, mas também as das gerações 
futuras, a base de informação e o conhecimento para a tomada de 
decisões mais sustentáveis deve ser fornecida hoje (Tuncalı, 2016). 
Segundo Baykal, citado por Tuncalı (2016), o aumento da percepção 
das questões ambientais fez com que diversos países concretizassem 
ações internacionais conjuntas, tornando, por exemplo, as alterações 
climáticas, problemáticas globais.

Várias organizações utilizam a infografia como contributo para a 
consciencialização da sociedade para o futuro, focadas em diversos 
problemas ambientais. Na análise realizada por Tuncalı (2016) às
infografias utilizadas pelas organizações que lidam com dados relativos
ao risco nuclear, declínio da diversidade biológica e poluição ambiental,
este concluiu que a infografia é uma “ferramenta benéfica para a 
sensibilização e a transmissão eficaz às pessoas, nomeadamente nas 
redes sociais e outros canais” (2016, página 14).

A consciencialização ambiental mais do que uma necessidade atual é 
uma causa com prazos em contrarrelógio, pois, de acordo o relatório 
do IPCC de 2015 (NU, 2021), ainda vamos a tempo de limitar o 
aumento da temperatura e minimizar possíveis consequências 
ambientais futuras, mas é uma ação de caráter urgente que exige uma 
participação coletiva da sociedade para obter resultados significativos. 
O relatório do IPCC de 20213 reforça a grande influência humana no 
ritmo acelerado com que o planeta tem aquecido (NU, 2021), ou seja, 
são atribuídos aos comportamentos humanos a origem dos problemas 
ambientais e, simultaneamente, a possível solução para os travar.
Assim, ter consciência da realidade atual e das consequências de 
determinadas ações pode contribuir para o futuro da conservação do 
planeta, estando alerta e agindo em conformidade com informações 
vindas de entidades que acedem a fontes seguras. As Nações Unidas 
(2021), no contexto da COP214, afirmam que a sociedade civil tem 
um papel decisivo na ação climática, podendo fazer ouvir a sua voz e 
“pressionar os líderes para chegarem a um acordo”.

3 Mais informações sobre o AR6 
Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis e o respetivo documento 
completo podem ser encontradas 
aqui: https://www.ipcc.ch/report/
ar6/wg1/.

4 A 21ª Conferência das Partes foi 
realizada de 30 de novembro a 11 de 
dezembro de 2015, perto de Paris-Le 
Bourget.
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Em 2020, o ano do quinto aniversário do Acordo de Paris, o balanço 
relativamente ao número de países comprometidos com a redução das 
emissões com efeito de estufa era positivo, no entanto os indicadores 
climáticos continuavam a piorar. Segundo o secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres (2020), a última década foi a mais quente 
alguma vez registada, o que tem implicações em diversas áreas ambientais.
De acordo com as Nações Unidas (2020), é conhecido por todos que a
mudança climática não vai esperar e é, a nível mundial, um dos problemas
mais complexos, estando no topo das prioridades. Apesar de estarmos 
perante um contexto de pandemia e o foco incidir no controlo da mesma,
é necessário “agir agora, em conjunto”.

Assim, e baseando-nos também nas evidências de Tuncalı (2016) e 
Saraza et.al. (2015) anteriormente mencionadas, clarificamos que a 
consciencialização ambiental e a infografia são áreas pertinentes e 
urgentes de serem analisadas em conjunto, para que também possam 
resultar, com o desenvolvimento de novas investigações, considerações 
sobre aspectos de melhoria no cruzamento das mesmas. 

Estando esta dissertação inserida no contexto do design gráfico e 
projectos editoriais, tornou-se evidente, no estudo de casos, o recurso a
documentos orientados ao formato impresso ou próximos dessa realidade.
Várias organizações ambientais recorrem a esse tipo de estruturas 
para comunicar com o público e transmitir informações e a análise 
desses documentos irá ao encontro dos objetivos desta dissertação.

A presente dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos.

Os dois primeiros capítulos são dedicados ao enquadramento dos temas
centrais desta dissertação, a infografia e a consciencialização ambiental. 
Nestes são apresentadas a história da infografia, definições possíveis, 
tipologias e vantagens da sua utilização, bem como a definição de 
consciencialização ambiental e as suas respetivas áreas interventivas. 

No terceiro capítulo são apresentados, inicialmente, os critérios de escolha,
bem como, a estrutura da análise e a sua categorização, seguindo-se a 
investigação detalhada dos vários estudos de casos selecionados.

Por fim, no quarto capítulo são expostos os resultados obtidos através 
do estudo de casos desenvolvido no capítulo anterior.

ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
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CAPÍTULO 1. INFOGRAFIA - 
ENQUADRAMENTO TEMÁTICO



A visualização de dados, com recurso a uma timeline teve como 
contributo o trabalho de Joseph Priestley, em meados do século XVIII. 
As infografias que produziu destinavam-se a um contexto de cultura da 
aprendizagem e conhecimento (Dick, 2020).

FIGURA 01

A New Chart of History (1769),
Joseph Priestley.

1.1. HISTÓRIA DA INFOGRAFIA
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1.1.1 REPRESENTAÇÕES INICIAIS ATÉ 1900

A representação gráfica, a utilização de imagens para comunicar e 
a representação de informação através do meio visual, remontam 
às primeiras pinturas em cavernas e acompanham a história da 
humanidade desde então (Lankow et al., 2012).

Mais do que uma enumeração de todos os acontecimentos políticos 
e sociais que marcaram a história e a sua relação com a infografia, 
é relevante, no contexto desta dissertação, realizar uma outra 
retrospetiva. O aprofundamento histórico será focado no momento em 
que a infografia se torna algo mais do que apenas a representação de 
dados para os seus autores, e começa a ser vista como uma ferramenta 
para transmissão de informação e conhecimento.



Podemos afirmar que, com o livro The Commercial and Political Atlas 
and Statistical Breviary, o engenheiro escocês William Playfair, foi um 
dos pioneiros a recorrer à visualização de dados1, em 1786. A coleção 
de infografias desse livro constitui uma das primeiras representações 
de dados económicos e balanços comerciais conhecidas na história 
(Tufte, 2001). Ao transformar dados numéricos em gráficos lineares, 
pie charts e gráficos de barras (Smiciklas, 2012), o autor melhorou 
fundamentalmente a forma como os dados eram apresentados, 
ao substituir tabelas convencionais por representações visuais 
(Tufte, 2001). Playfair compara este seu novo método gráfico com a 
apresentação de dados em tabelas.

 “As informações adquiridas de forma imperfeita são geralmente 
 retidas com a mesma imperfeição; e um homem que investigou 
 cuidadosamente uma tabela impressa descobre, ao terminar, que tem 
 apenas uma ideia muito vaga e parcial do que leu; (...) A quantidade 
 de transações mercantis em dinheiro, e de lucros ou perdas, pode ser  
 facilmente representada em gráficos (...) embora, até agora, não tenha 
 sido tentado. Com base nesse princípio, foram feitas estas cartas; e, 
 embora dêem uma ideia simples e distinta, são quase perfeitas quanto  
 à sua utilidade. Ao inspecionar atentamente qualquer um desses 
 gráficos, uma impressão suficientemente distinta será feita, para 
 permanecer intacta por um tempo considerável, e a ideia que   
 permanece será simples e completa, ao mesmo tempo incluindo a  
 duração e o montante.” (Playfair, citado por Tufte, 2001, página 32)

É certo que, hoje em dia, muitas destas formas de representação de 
dados, como os gráficos de barras e pie charts, são bastante comuns, 
e tão compreensíveis como o texto, mas no final do século XVIII eram 
consideradas revolucionárias (Cairo, 2013).

1 Neste contexto, a definição de 
visualização de dados equipara-se à 
de infografia, ainda que atualmente 
esse conceito esteja associado a 
estruturas dinâmicas e interativas.
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FIGURA 02

Exports & Imports to and from
All North America (1801),
William Playfair.



Além dos formatos já mencionados, começamos a ver agregados 
a mapas, elementos não geográficos. Um dos primeiros recursos a 
mapas, neste caso, para compreender a propagação de doenças, está 
presente no trabalho de John Snow. A marcação da localização do 
número de mortes por cólera com pontos e as bombas de distribuição 
de água com cruzes, no mapa do centro de Londres em 1854, permitiu 
retirar algumas conclusões. Os casos de cólera surgiam principalmente 
junto à bomba de água de Broad Street. Retirada a bomba contaminada 
foi possível parar o surto no bairro e evitar mais mortes (Tufte, 2001).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os modelos representacionais, visíveis em Playfair, continuaram a ser
aplicados na demonstração de novos contextos e conteúdos. Em 1857,
a enfermeira Florence Nightingale, desenvolveu a Diagram of the Causes
of Mortality in the Army in the East - infografia criada para demonstrar 
ao Parlamento Britânico a necessidade de melhorar as condições dos
hospitais militares de campanha. Através da representação do número
mensal de mortes durante a Guerra da Crimeia, foi possível compreender
que a maior causa de mortalidade derivava de infeções em contexto 
hospitalar. Essa visibilidade dos factos motivou uma nova forma de pensar 
sobre propagação de doenças (Lankow et al., 2012; Smiciklas, 2012). 
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FIGURA 03

Cholera Map of Soho (1854),
John Snow.



A relação tempo-espaço pode ser, por vezes, complexa de representar, 
mas quando bem conseguida, na infografia, é capaz se transformar 
num dispositivo eficaz, no que diz respeito ao seu poder explicativo 
dos dados, quando estes se relacionam diretamente com condições 
locais e temporais específicas (Tufte, 2001). Charles Joseph Minard, 
engenheiro civil francês, em 1861, conseguiu combinar o conceito 
de mapa com fluxogramas, explicando dados estatísticos geográficos 
(Smiciklas, 2012). Em Carte figurative des pertes successives en hommes 
de l’armée française dans la Campagne de Russie 1812-13, representou 
as causas da tentativa fracassada do exército de Napoleão na invasão à 
Rússia. Nesta é apresentada uma combinação de vários tipos de dados
complexos, numa única infografia, entre eles, a localização no mapa, a
direção do exército, a sua composição, as temperaturas a que estavam 
expostos e também os movimentos das tropas auxiliares (Smiciklas, 2012;
Tufte, 2001). Minard conta uma história coerente através dos dados e de
uma maneira mais esclarecedora do que se estes fossem apresentados 
como números isolados ao longo daquele período de tempo (Tufte, 2001).
Este é um exemplo onde se apresenta uma abordagem causa-efeito 
(neste caso negativo), ou seja, num determinado acontecimento, várias 
causas originam determinadas consequências, nomeadamente, a perda 
de tropas e o fracasso da invasão.
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FIGURA 04

Diagram of the causes of mortality in 
the army in the East (1857),
Florence Nightingale.

FIGURA 05

Carte figurative des pertes successives 
en hommes de l’armée française dans la 
Campagne de Russie 1812-13 (1861), 
Charles Joseph Minard.



Em 1899, Du Bois publicou o estudo sociológico Philadelphia Negro, e
em 1900, construiu com a sua equipa várias infografias para exposição
American Negro Exhibit na Exposition Universalle de Paris. Estas retratavam 
o progresso feito pelos afro-americanos desde a emancipação. A exposição 
tinha como propósito expor a educação dentro das instituições e 
comunidades afro-americanas no sul dos Estados Unidos. O conjunto 
de infografias encontra-se dividido em duas partes2: The Georgia Negro:
A Social Study e A Series of Statistical Charts Illuminating the Condition of
the Descendants of Former African Slaves Now in Residence in the United 
States of America. O primeiro retrata a população negra da Geórgia como 
estudo de caso e o segundo utiliza dados a nível nacional e global 
(Friedly 2019).

Já em 2018, Whitney Battle-Baptiste and Britt Rusert editam W.E.B.
Du Bois’s Data Portraits: Visualizing Black America que apresenta as 63 
infografias criadas pela equipa de Du Bois. Este livro é enriquecido com 
ensaios de Aldon Morris, Mabel O. Wilson e Silas Munro que, segundo 
Friedly (2019), se debruçam sobre o contexto cultural, a história social 
da exposição e enquadramento dos gráficos na história do design. Tanto 
Wilson como Morris, citados por Friedly (2019), admitem que estas 
produções infográficas vieram quebrar mitos e crenças relacionados 
com a inferioridade negra e o progresso ocidental.

Nas infografias são utilizados gráficos de barras, pie charts, mapas, 
tabelas e diagramas, alguns deles com uma estrutura inovadora, como
nas figura 6 (City and rural population. 1890) e figura 7 (Negro business
men in the United States). Segundo Friedly (2019), o recurso a gráficos 
com cores vibrantes, como é possível ver na figura 8 (Assessed value of 
household and kitchen furniture owned by Georgia Negroes), não surgiu 
por acaso, estando relacionadas com a falta de visibilidade no local da
exposição que requereu um investimento em características que atraíssem
as atenções dos visitantes. Por outro lado, a The New Yorker (Hua Hsu,
2019) afirmou, num artigo, que a predominância de cores fortes 
transmite uma ideia de otimismo lúdico.

Tal como noutros campos sociais, o uso de mapas é fundamental para 
contextualização do conteúdo textual, mas também outras infografias 
com dados mais pormenorizados. Representações espaciais como as das
figura 9 (Distribution of Negroes in the United States) e figura 10 (Negro 
population of Georgia by counties, 1890), oferecem uma visão global da 
realidade, ao mesmo tempo que complementam os restantes gráficos.

Há uma evidência da necessidade de recuperar estas infografias, mais de
100 anos depois da sua primeira exposição ao público. Através delas é 
possível recuar no tempo, analisando dados que ainda têm relevância nos
nossos dias, sem ter de olhar para um conjunto de números em tabelas ou
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2 As infografias das figuras 6, 8 e 10 
correspondem à secção The Georgia 
Negro: A Social Study e as figuras 7 e 
9 fazem parte d’ A Series of Statistical 
Charts Illuminating the Condition of 
the Descendants of Former African 
Slaves Now in Residence in the United 
States of America.
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FIGURA 06

[The Georgia Negro] City and rural 
population. 1890. (ca. 1900),  Du Bois, 
W. E. B. (William Edward Burghardt).

FIGURA 07

[A series of statistical charts 
illustrating the condition of the 
descendants of former African slaves 
now in residence in the United States 
of America] Negro business men in the 
United States. (ca. 1900), Du Bois, W. 
E. B. (William Edward Burghardt), 
Atlanta University students.

FIGURA 08

[The Georgia Negro] Assessed value 
of household and kitchen furniture 
owned by Georgia Negroes. (ca. 1900), 
Du Bois, W. E. B. (William Edward 
Burghardt).



expressos em texto escrito. É nesse sentido, que métodos de representação
inerentes à infografia, promovem leituras do percurso histórico social, 
como o de Du Bois, tantas vezes marcado pela discriminação racial, bem
como, dos exemplos apresentados antes.

As infografias comportam visualizações que produziram alterações de 
comportamento, promoveram informação e tomadas de decisão, sendo 
por esse motivo, muitas vezes utilizadas pelo seu forte potencial de 
reeducação social.
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FIGURA 09

[A series of statistical charts 
illustrating the condition of the 
descendants of former African slaves 
now in residence in the United States 
of America] Distribution of Negroes in 
the United States. (ca. 1900), Atlanta 
University students.

FIGURA 10

[The Georgia Negro] Negro population 
of Georgia by counties. 1890. (ca. 1900),
Du Bois, W. E. B. (William Edward 
Burghardt).
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Por volta de 1925, Otto Neurath idealizou o ISOTYPE (International 
System Of Typographic Picture Education / Sistema Internacional de 
Educação Tipográfica) (Cairo, 2013). Enquadrada historicamente 
numa época marcada pela classe média britânica consumista, em que 
a infografia jornalística discursiva estava a ser cada vez mais utilizada 
para publicitação de produtos, surge uma contra-revolução infográfica 
na Europa Continental (Dick, 2020).

Enquanto diretor do Museu da Sociedade e Economia de Viena, como 
filósofo, matemático, sociólogo e cientista político austríaco, Otto Neurath 
promovia a educação em massa. Este acreditava que era possível transmitir
conhecimento abstrato e matemático de forma clara às pessoas, 
independentemente das barreiras de comunicação que poderiam existir
entre populações com distintos contextos sociais e culturais (Cairo, 2013).
Pretendia fornecer meios de comunicação, unilaterais, também para 
fins políticos, educativos e ideológicos, demonstrando insatisfação com 
a fase clássica do design de infografia (Dick, 2020). Com o objetivo de 
humanizar o conhecimento, criou uma linguagem universal baseada 
em pictogramas, trabalhando com Gerd Arntz, designer gráfico alemão 
e Marie Reidemeister/Neurath (Cairo, 2013).

Em From Hieroglyphics to Isotype, Neurath, citado por Cairo (2013), 
afirma que começaram por utilizar o conceito na educação de adultos, 
em exposições para museus, com formatos em que conseguissem 
atrair massas eficazmente. Havia a ideia de que “a educação tem que 
competir com o entretenimento (...) Seria perigoso se a educação se 
tornasse uma atividade puramente ocupacional e algo entediante (...)”.

Numa entrevista realizada por Cairo a Gregor Aisch, para o livro The
Functional Art: An introduction to information graphics and visualization,
pode ler-se que, depois da morte de Otto, Marie Neurath começou a
utilizar a ISOTYPE, num outro contexto, o de ensinar crianças em países
em desenvolvimento sobre assuntos quotidianos3. Tal recurso demostra
a capacidade da ISOTYPE em comunicar para lá de limitações linguísticas, 
conseguindo auxiliar na melhoria do mundo. Informações como ir 
à escola, escovar os dentes, cuidar de uma gravidez (Aisch, 2013) 
demonstram o quanto esta ferramenta é completa e diversificada.

O poder das metáforas visuais é demonstrado no trabalho de Otto 
Neurath e Gerd Arntz, na medida em que pode ser muito eficiente para 
comunicar números, mas também muito forte a assustar pessoas, pela 
sua representação abstrata. Algumas pessoas podem ser incapazes 

1.1.2. O PRAGMATISMO E A PROCURA DA
        LINGUAGEM UNIVERSAL

3 Mais à frente, neste capítulo, iremos 
aprofundar este tema relacionado 
com a educação.



de criar empatia com gráficos, mas ainda assim sentirem-se atraídas, 
compreendendo os pictogramas, ícones e ilustrações (Aisch, 2013).
Dick (2020) considera que um dos discursos da infografia é o seu pendor
didático-persuasivo e que o mesmo se encontra refletido no trabalho de
Otto Neurath, Marie Neurath e Gerd Arntz. A repetição no uso de figuras
pode estabelecer melhor fidelidade gráfica do que apenas o redimensionar
de elementos. Tal como é dito por Hartmann, citado por Dick (2020), 
o ISOTYPE tinha como objetivo informar e desenvolver uma educação 
socialista de adultos na qual todos tinham o mesmo direito ao mesmo 
tipo de conhecimento, procurando também uma sociedade mais justa.

Já aqui podia notar-se uma percepção do que seria o picture superiority 
effect4. Uma das maiores crenças associadas ao ISOTYPE é a de que o público
dá primazia ao que é visual em vez do que é necessário ser lido (Jansen,
2009). Segundo Leonard (1999), citado por Dick, este surgiu numa época 
visualmente rica com o cinema, ilustração e publicidade. Era suposto 
ser emocionalmente afetivo tanto que Neurath defendia que este conceito
oferecia sensação de segurança. Ao contrário dos números e das curvas 
dos gráficos clássicos, as pessoas “não têm medo” de figuras (Dick, 2020).
Existe uma névoa política a pairar sobre a história do ISOTYPE.
Vários autores, citados por Dick (2020), mencionam que Neurath 
procurava um progresso numa sociedade radical socialista e que a 
infografia era uma boa forma de comunicar para atingir esse objetivo.

O Map of London Underground, desenvolvido pelo engenheiro elétrico 
Harry Beck em 1933, foi mais um caso de pragmatismo e criação de uma 
linguagem universal, tal como já tinha sido procurado com a ISOTYPE.
 
Com o uso de mapas de rede tradicionais, zonas mais densas como
o centro de Londres continham muita informação sobre linhas e 
nomes de estações, enquanto que zonas mais distantes do centro 
e, consequentemente com mais distância entre estações, acabavam 
também dispor de muito espaço entre elas. Para além disso acabam 
por se tornar confusos com o evoluir do sistema de metro, surgindo 
novas linhas e novas estações (Behrens 2008).

Adaptando-se às circunstâncias em constante mudança e com o objetivo 
de reduzir a complexidade, o foco principal do seu trabalho foi reduzir
ao essencial (Behrens 2008), elevando no mapa a importância da função
e não da geografia exata (Rajamanickam, 2005). O fundamental para este
tipo de mapa é a clarificação de quais são as linhas que passam em cada
uma das estações e quais são as ligações e cruzamentos entre linhas 
(Behrens 2008). Para este efeito, os utilizadores do metro não necessitam
de ser sobrecarregados com informações relativas às distâncias reais 
entre cada estação, nem quais são as ruas que podem encontrar à 
superfície, já que os percursos são subterrâneos.

4 O conceito de picture superiority 
effect será abordado no Capítulo 
1 desta dissertação. Segundo Dick 
(2020), o PSE baseia-se na teoria de 
que existe menor probabilidade de 
reter informações quando estas são 
apresentadas apenas em texto do que 
através de uma combinação de texto 
e imagens.
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FIGURA 11

Map of London Underground (1933), 
Harry Beck.

FIGURA 12

Tube map (s/ano),
Transport For London.

Beck criou um sistema de mapa de rede claro (figura 11) tornando-se 
um símbolo do design gráfico que tem vindo a ser utilizado por várias 
redes de transportes públicos de cidades de todo o mundo (Behrens, 
2008; Meirelles, 2013). Temos como exemplos mais próximos Lisboa 
(figura 13) e Madrid (figura 14), com predominância da representação 
das linhas verticais, horizontais e com ângulos de 45º entre si. Tanto no
mapa atual de Londres (figura 12) como de Madrid e Lisboa são utilizadas 
áreas sombreadas para representar as diferentes zonas da cidade.
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A Era da informação veio alterar a nossa maneira de pensar e comunicar.
Vivemos numa cultura em que partilhamos mais e temos mais acesso a
informação e dados. A quantidade de informação que circula atualmente
exige métodos de comunicação novos, rápidos e eficientes. Nesse sentido,
a infografia pode ser vista como um desses métodos, na medida em que
nos permite tirar partido do nosso poder de processamento do sistema 
visual humano (Lankow et al., 2012). O uso massivo de infografia em 
diversas áreas, como contextos académicos, empresas e marketing, leva
à necessidade de inovar e encontrar novas formas gráficas (Cairo, 2013).

FIGURA 13

Rede do Metropolitano de Lisboa 
(2021), Metropolitano de Lisboa E.P.E.

FIGURA 14

Red de Metro Y Metro Ligeiro (2013), 
Metro de Madrid, S.A.
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1.2. INFOGRAFIA NA EDUCAÇÃO:
      DA ISOTYPE À ATUALIDADE

A educação tem um papel fundamental na transmissão de princípios, 
valores e conhecimentos que promovam a inserção na sociedade e sejam
um recurso para a estruturação da personalidade de um indivíduo 
(Porto Editora, 2021). Anteriormente, referimos que no campo da
infografia a ISOTYPE seguia diretrizes e propósitos educativos, sendo
desta forma indispensável realçar alguns dos trabalhos que se tornaram
uma referência para a atualidade. 

A Compton's Pictured Encyclopedia, uma enciclopédia infantil americana, 
teve a intervenção da ISOTYPE que auxiliou na representação de conteúdo
científico e geográfico (Isotype, 2009-21). How long do animals live? 
(figura 15) revela uma abordagem diferente de uma timeline, em que
mesmo com uma enorme discrepância no tempo de vida de cada animal
foi possível condensar toda a informação numa única página, sem que 
determinados animais tivessem mais destaque que outros.

FIGURA 15

How long do animals live? (1939), 
International Foundation for Visual 
Education for F. E. Compton & Co.



Only An Ocean Between de Lella Secor Florence, publicado em 1943, 
também contém algumas infografias ISOTYPE. Faz parte de uma série 
de livros intitulada America and Britain, e por isso grande parte das 
informações são relativas aos dois países. Our Climate compara o clima 
de duas estações e Our Weather a temperatura e a quantidade de chuva 
(figura 16). Já com uma abordagem um pouco diferente, mas comum 
na ISOTYPE, surgem as infografias Altitude and vegetation, United 
States (figura 17), United States and Great Britain in the World (figura 
18) e Population and live stock (figura 19) que utilizam a repetição de 
elementos para transmitir dados qualitativos e quantitativos.
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FIGURA 16

Our Climate, Our Weather (1943), 
Only An Ocean Between, ISOTYPE.

FIGURA 17

Altitude and vegetation, United States 
(1943), Only An Ocean Between, 
ISOTYPE.
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FIGURA 18

United States and Great Britain in 
the World (1943), Only An Ocean 
Between, ISOTYPE.

FIGURA 19

Population and live stock (1943), Only 
An Ocean Between, ISOTYPE.
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Mesmo depois da morte de Otto, Marie Neurath continuou a 
desenvolver livros para crianças com uma equipa de escritores, 
ilustradores e investigadores, assegurando que todo o conteúdo era 
cientificamente rigoroso. As infografias não tinham como objetivo 
oferecer uma representação real do que era retratado, mas sim 
informações relativas ao funcionamento da realidade (Walker, 2020).

 “Everything which would not help you understand the meaning, or 
 which would confuse you, is left out. Colours are used only to help 
 make the meaning clearer, never simply as decorations. This means 
 that every line and every colour in these pictures has something to 
 tell you.” (Walker, 2020)

Entre 1950-1952, Marie e Joseph Lauwerys criaram uma série de seis 
livros, Visual Science, em que o objetivo era apresentar ciência de uma
forma interessante para alunos e professores. Várias infografias continham
experiências relacionadas com processos científicos (Walker, 2020), como
é o caso do The story of a loaf of bread (figura 20), incluída no Science in
the home. O processo é demonstrado de forma detalhada, começando 
pela espiga de trigo até ao final, onde o pão é vendido, oferecendo uma 
visão geral de todas as ações necessárias e pessoas envolvidas.

FIGURA 20

The story of a loaf of bread (1951). 
Science in the home, Livro 3 , Visual 
Science, London: Max Parrish.
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Atualmente existem vários livros que recorrem à infografia como veículo
de transmissão de conhecimento, independentemente do seu público alvo.

The infographic History of the World de Valentina D’Efilippo e James Ball,
editado em 2013, é, como o nome indica, um livro sobre a história do
mundo. Este encontra-se dividido em 4 partes históricas: In the Beginning,
Getting Civilised, Nation Building e The Modern World.
Logo na capa e contra-capa (figura 21) existe uma infografia que 
representa aproximadamente quantos anos é que são abrangidos por
cada capítulo do livro e quantas páginas do livro são dedicadas a cada
uma delas respetivamente. Dentro de cada capítulo, os spreads funcionam
individualmente, sendo constituídos por uma questão principal, 
infografia e algum texto que contextualiza o assunto e complementa a
informação gráfica. O estilo gráfico e o tipo de infografia vai se alterando
ao longo do livro, como o tipo de papel, conferindo-lhe ainda mais a 
percepção de avanço na história.

FIGURA 21

Capa e contra-capa do livro
The infographic History of the World 
(2013), Valentina D’Efilippo e James 
Ball. Do lado esquerdo vemos o número
de páginas e do lado direito os anos 
representados em cada capítulo.

FIGURA 22

Visual Index do livro The infographic 
History of the World (2013),
Valentina D’Efilippo e James Ball.
Pode observar-se nas páginas 102 e 
103 um estilo gráfico semelhante à 
ISOTYPE.
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Para crianças, surge em 2019, Eu e o Mundo - Uma História Infográfica 
de Mireia Trius e Joana Casals. O livro segue uma estrutura semelhante 
ao anterior na medida em que cada spread aborda um tema diferente 
através de infografia. Pensado para um público-alvo mais jovem, a 
publicação apresenta menos texto complementar em cada estrutura 
infográfica, recorrendo muito mais a elementos de ilustração.
A abordagem dos temas é realizada de uma perspectiva individual para 
uma visão global, focando-se no “eu” e nos seus interesses no mundo 
que o rodeia. Os mapas, gráficos de barras, pie charts são as estruturas 
infográficas dominantes.

FIGURA 23

Capa do livro Eu e o Mundo - Uma 
História Infográfica (2019),
Mireia Trius e Joana Casals.

FIGURA 24

Página de índice do livro Eu e o 
Mundo - Uma História Infográfica 
(2019), Mireia Trius e Joana Casals.
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1.3. INFOGRAFIA NA IMPRENSA

A infografia ajuda-nos a entender melhor acontecimentos, sendo o 
jornalismo uma das áreas que recorre a ela para explicar informações 
mais complexas (Meirelles, 2013). Entre 1970 e 1990, tornou-se regular
o uso da infografia em jornais como The Sunday Times, Time Magazine 
e USA Today (Smiciklas, 2012).

Muito desse progresso da infografia no contexto jornalístico deve-se 
ao trabalho de George Rorick (figura 25), pioneiro no uso da mesma 
como elemento de comunicação em notícias. Para além da produção 
de infografia, este teve um contributo importante para a valorização 
dos elementos gráficos dentro da redação de um jornal com vista a que 
lhes fossem atribuídas qualidade e rigor. Rorick é conhecido sobretudo 
pelas infografias meteorológicas que despertaram interesse nos leitores,
transformando a forma como as informações sobre esse tema eram 
normalmente apresentadas (Rajamanickam, 2005).

Atualmente a infografia é uma componente instituída no contexto da 
imprensa, resultado da sua progressiva aplicação, compreendendo a 
validade deste recurso na construção de narrativas e leituras de dados 
vastos e complexos.

FIGURA 25

USA Today weather map (1982), 
George Rorick.
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1.4. DEFINIÇÃO DE INFOGRAFIA

No processo de investigação dentro do tema geral que é a infografia, 
houve a descoberta de vários autores que se debruçam sobre a 
definição de infografia no seu sentido mais objetivo. Em seguida será 
feita a devida referência a alguns desses autores.

De acordo com Rajamanickam (2005), infografias são elementos 
visuais que auxiliam na compreensão de um conteúdo baseado em 
texto. Esses elementos podem ser gráficos, mapas ou diagramas e 
através deles existe a possibilidade de adquirir novos conhecimentos.

Segundo Lankow et al. (2012), infografia é “uma abreviatura de 
“gráfico de informações””. O termo ganhou popularidade pelo seu uso 
frequente em marketing digital nos últimos anos, sendo por vezes 
usado, para denominar um conjunto de elementos apresentados 
numa orientação vertical longa composta por ilustração, tipografia 
em grandes dimensões e alguns factos (Lankow et al., 2012). No seu 
livro Infographics: The Power of Visual Storytelling o autor atribui-lhe 
uma definição mais ampla, onde considera que a infografia é algo que 
“usa dicas visuais para comunicar informações”,  e onde as mesmas 
“não precisam de conter uma certa quantidade de dados, possuir uma 
certa complexidade ou apresentar um certo nível de análise”. Nesta 
dissertação a análise e escolha de casos irá ao encontro de outras 
definições mais clássicas.

Nesse sentido, Meirelles (2013) evidencia a utilização dos termos 
infografia e design de informação, quando se fala de apresentação 
visual de conteúdo informativo, como conceitos com significados 
distintos, afirmando que infografias constituem uma área do design 
de informação. O design de informação é um conceito utilizado 
para descrever práticas de design de comunicação com o propósito 
de informar. As infografias são constituídas por elementos como 
ilustrações, símbolos, mapas e diagramas, ligados à linguagem verbal 
e que representam informações que não seria possível transmitir 
através de outro método (Meirelles, 2013). A variedade de estruturas 
gráficas que podem ser utilizadas, reflete-se no vasto tipo de conteúdo 
e informações que podem oferecer, indo de representações mais 
convencionais às menos realistas, mas igualmente legíveis.
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Dentro do contexto do jornalístico, Peltzer, citado por Moreira (2018, 
página 85), afirma que as infografias fazem parte dos vários tipos de 
mensagens jornalísticas iconográficas e definem-se por expressões 
gráficas informativas, que podem ter ou não complexidade, e são 
representativas de factos, acontecimentos, funcionamento ou definição 
de algo. 

Foi possível constatar que, ao longo dos anos, foram surgindo várias 
definições que, apesar de diferentes, convergem no mesmo ponto 
central que é a representação de dados através de elementos gráficos. 
Assim, e relevando a necessidade de produzir conteúdo académico 
que explorasse caminhos menos aprofundados, no âmbito desta 
dissertação, parte-se do princípio que já existe um conhecimento 
prévio do conceito, dando assim lugar e foco ao modo como esse 
recurso é utilizado.
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1.5. TIPOS DE ESTRUTURAS INFOGRÁFICAS

Para uma observação de infografias destinadas ao formato impresso 
e/ou estático (sem interatividade), como as apresentadas no estudo 
de casos, considerámos que as divisões tipológicas enumeradas por 
Meirelles (2013),   Behrens (2008) e Fernandes (2018) apresentadas 
de seguida seriam um ponto de partida importante na clarificação dos 
tipos de estruturas infográficas.

Meirelles (2013) identifica 6 tipos de estruturas principais: hierárquicas,
relacionais, temporais, espaciais, espácio-temporais e textuais.

Nesta classificação não se encontra uma referência clara ao enquadramento
de gráficos de barras, gráficos de linhas e pie charts, entre outros de 
carácter simples. Existe uma menção dentro das estruturas temporais, 
atribuindo-lhes relevância na origem do conceito de timeline. Contudo, 
muitas vezes estes elementos representam dados não associados ao tempo
e passagem do mesmo. Assim, consideramos pertinente separar também
estes elementos (estruturas) para a análise do estudo de casos.

Em The Form of Facts and Figures: design patterns for interactive 
information visualization, Behrens (2008) realiza uma categorização 
baseada em padrões visuais, padrões de comportamento e padrões de 
interação. A categoria padrões de comportamento (behavior patterns) 
contempla as sub-categorias de navegação, filtragem, organização, 
exploração e animação que são características dinâmicas associadas às
infografias interativas. Padrões de interação (interaction patterns) implicam
a existência de uma interface e de um utilizador, ou seja, a apresentação
de dados através de infografias interativas. A seleção boleana, ajuste 
linear e navegação espacial são as respectivas sub-categorias.
Iremos apenas descrever a sub-categorização dos padrões visuais, dado
que esta se baseia no modo como a informação é apresentada segundo 
o seu contexto e finalidade. 

 - Correlações: gráfico de bolhas, gráfico de dispersão.
 - Quantidades contínuas: gráfico de linhas simples, gráfico de  
    linhas múltiplas, Gráfico de área empilhadas, sparklines.
 - Quantidades discretas: gráfico de barras simples, gráfico de
   barras múltiplo, matriz de pontos, gráfico de barras empilhadas,
   gráfico de barras isométrico e span chart.
 - Proporções: pie chart simples, ring chart. 
 - Fluxos: diagrama de sankey, thread arcs. 
 - Hierarquias: diagrama de árvore, treemap.
 - Networks: diagrama de árvore, círculo de relação, pearl necklet.
 - Configurações espaciais: mapa topográfico, mapa temático.
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A divisão dos padrões visuais de Berhrens (2008, página 37) é bastante 
completa, contendo vários tipos de estruturas infografias que são 
utilizados nos suportes de comunicação das organizações ambientais, 
bem como em outros contextos impressos. Um dos aspectos positivos 
é a abrangência de estruturas com elementos mais simples como os 
gráficos de barras e pie charts, que não se encontram tão evidentes na 
classificação de Meirelles (2013). No entanto, é essencial a inclusão da 
estrutura timeline na classificação a ser utilizada no estudo de casos.
Os diagramas de árvore surgem em duas classificações, Hierarquias 
e Networks, ou seja, é necessário conhecer o contexto, ambiente e o 
conteúdo dos dados a serem apresentados para poder atribuir uma 
classificação a uma infografia específica.

A proposta de Fernandes (2018) é semelhante à de Behrens (2008), 
diferenciando-se na aglutinação do que Behrens menciona como 
quantidades contínuas, quantidades discretas e timelines numa única 
categoria. Apresenta também a categoria Texto/Wordclouds, idêntica 
às Estruturas Textuais de Meirelles (2013). Tanto na categorização de 
Behrens como de Meirelles existe uma associação direta ao conceito de 
hierarquia quando se fala de treemaps, aspecto esse que é contornado 
na divisão realizada por Fernandes (2018). Assim, desta divisão em 
6 categorias fazem parte: Mapa, Network, Árvore, Timeline e Gráfico 
(linhas e barras), Treemap e Texto/WordClouds.

No contexto desta dissertação, nos capítulos 3 e 4, iremos utilizar a 
seguinte designação para as diferentes tipologias de infografia: Mapa, 
Network, Árvore, Timeline, Gráfico, Pie chart, Treemap e WordClouds. 
É uma proposta semelhante à anteriormente apresentada na tese de 
doutoramento Visualização de informação em arquivos visuais digitais 
por Marta Fernandes (2018). Considerámos necessário existir uma 
distinção entre a timeline e outros gráficos, dado que é uma estrutura 
predominantemente temporal e de identificação de marcos ou períodos
temporais sequenciados. Os gráficos de linhas, barras, entre outros, 
podem representar uma ampla variedade de dados. A criação de uma 
categoria pie chart surge pela sua predominância nos documentos
das ONGs e, consequentemente, pela necessidade em demonstrar e 
compreender o quanto esta estrutura em particular é utilizada e para 
que tipo de dados.

Na categoria Mapa não são consideradas infografias os mapas que apenas
estão a identificar locais através de um ponto ou círculo, mas sim os
que recorrem à localização geográfica para expor outros tipos de dados.

Dado a sua semelhança gráfica, nos gráficos estão incluídos quaisquer 
tipo de gráficos de quantidades contínuas ou discretas, de linhas ou de 
barras, gráficos de bolhas, gráficos de dispersão e matriz de pontos. 



Em termos de complexidade dos dados apresentados contempla os 
simples, múltiplos ou de áreas empilhadas.

Esta abordagem permite, por um lado, a estratificação de alguns 
elementos por vezes aglutinados em Meireles (2013) e Fernandes 
(2018), e por outro, com as devidas confluências de semelhança no 
caso de Behrens (2008). Considerámos que deste modo é possível 
evitar situações ambíguas ou de sobreposição de categorias.
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1.6. VANTAGENS DO USO DE INFOGRAFIA

Numa perspectiva educacional abrangente, o uso da infografia é 
incluído em estilos de aprendizagem como o VARK. Segundo o VARK 
Learn Limited (2021), o termo criado por Neil Fleming e Bonwell 
refere-se ao conjunto de todos os componentes com potencial de 
aprendizagem e à consequente preferência pessoal de cada pessoa 
num processo de aquisição de conhecimento. As modalidades 
utilizadas são Visual (V), Aural/Auditory (A), Read/write (R) e 
Kinesthetic (K). Na modalidade Visual está incluída a preferência por 
mapas, diagramas, gráficos, fluxogramas, hierarquias e quaisquer 
modelos gráficos que contenham informações que poderiam ser
representadas por palavras (VARK Learn Limited, 2021). A existência 
desta categoria, que exclui imagens, fotografias e vídeos, evidencia a
importância e o potencial da infografia na transmissão de conhecimento.

De uma perspectiva visual, a infografia é mais atrativa aos olhos e fácil 
de interpretar. Os dados podem ser mais facilmente interpretados 
quando apresentados em gráficos ao invés de tabelas. Do ponto de 
vista do alcance, com a infografia, há a vantagem de tornar assuntos 
de difícil compreensão, e até mais aborrecidos, mais compreensíveis e 
mais facilmente memoráveis. Dick (2020), afirma também que pessoas 
mais ocupadas necessitam de “pistas visuais na leitura”.

Vários estudos já demonstraram a veracidade do picture superiority effect 
(PSE). Este define-se pela premissa de que existe menor probabilidade 
de reter informações quando estas são apresentadas apenas em texto
do que através de uma combinação de texto e imagens (Dick, 2020).
Mesmo relativamente à forma como a memória funciona, investigadores
obtiveram conclusões bem distintas no que diz respeito a imagens e 
textos. Quanto mais visual é a “entrada”, mais probabilidade tem de 
serlembrada mais tarde. Segundo Medina (2008), “PSE humano é 
verdadeiramente olímpico”.

Uma das dez regras do nosso cérebro, segundo Dr. John J. Medina, é 
a de que a visão, enquanto sentido, supera todos os outros. A visão 
ocupa metade dos recursos do nosso cérebro, tornando-a o sentido 
mais dominante. “O que vemos é apenas o que o nosso cérebro nos diz 
que vemos, e não é 100% preciso”, ainda assim “a análise visual que 
fazemos tem muitas etapas. A retina reúne fótons em pequenos fluxos 
de informação semelhantes a filmes. O córtex visual processa esses 
fluxos, algumas áreas registando movimento, outras registando cores, 
etc. Finalmente, combinamos essas informações novamente para que 
possamos ver.” (Medina, 2008, página 240).
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Ler, por si só, é menos eficiente para nós, na medida em que olhamos 
para as palavras como pequenas imagens. Interpretar todas essas 
pequenas imagens leva demasiado tempo. Traduzido em números, e de
acordo com alguns testes já realizados por investigadores, em termos de
precisão de reconhecimento, com imagens é possível atingir pelo menos
90% após vários dias. Passado um ano, ainda era possível observar uma
taxa de 63%. Concluindo, é possível aprender e recordar melhor através
de imagens do que através de palavras escritas ou faladas (Medina, 2008; 
Pear Press, 2012).

A qualidade e quantidade de infografias existentes são o reflexo da 
sua eficiência enquanto veículo de comunicação. São ideais para fazer 
face à sobrecarga de informação da atualidade que “necessariamente 
depende da codificação do conhecimento em sistemas abstratos de
símbolos”(Dick, 2020). A infografia é igualmente utilizada pelo 
marketing de algumas marcas. As empresas recorrem a publicidade 
com infografia como uma nova forma de transmitir o seu valor no 
mercado e consequentemente apelar ao consumo dos seus produtos e
serviços. Tendo necessidade de partilhar conteúdos diferentes, a
infografia tornou-se numa opção viável porque atrai o público-alvo
pela sua forma, mas também é um suporte importante para a 
compreensão e retenção desse conteúdo (Lankow et al., 2012).

Ao longo da história da infografia várias abordagens ao tratamento de 
dados foram criadas, desenvolvidas e aprimoradas. Com o passar do 
tempo e com a utilização cada vez mais frequente desse mesmo tipo 
de abordagens foi desenvolvida a vantagem da familiaridade com a 
infografia que conhecemos atualmente.

 “Nowadays, bar graphs, line graphs, pie charts, and area graphs are
 ubiquitous. We find them everywhere, from newspaper articles to 
 textbooks, and depicting all sorts of content, from economic to 
 entertainment data. More important, most people are familiar
 with these statistical schemes and know how to read them.”
 (Meirelles, página 104)



1.7. HUMANIZAÇÃO DE DADOS

Numa conferência TED em março de 2017, Giorgia Lupi falou sobre a
humanização de dados e o que podemos aprender com eles. O seu 
trabalho mostrou que, para realmente compreender os dados e o seu 
potencial é necessário vermos através e para além deles. Os dados 
são uma ferramenta para representar a realidade que substitui outra 
forma de apresentação/representação, mas não são a realidade.

Através de dois exemplos, separados historicamente por vinte e dois
anos, Lupi (2017) demonstrou que as sondagens e estatísticas eleitorais
podem realmente estar erradas na medida em que a representatividade
populacional não é total e existem nuances e outros aspectos mais 
complexos que ocorrem quando se está a lidar com dados que envolvem
pessoas e as suas ações. “Estava a lidar-se com histórias de seres humanos
por trás dos números” (Lupi, 2017) e por esse motivo, a tentativa de 
simplificar e criar um mapa, no caso dos EUA, vermelho e azul, não 
transmitia o essencial. 

Analisando o seu projeto de troca de postais Dear Data, com a designer 
Stefanie Posavec, Lupi pôde observar que o registo de dados pessoais 
fez com que ficasse mais ligadas entre si e mais conscientes dos seus 
comportamentos. Representar números e dados no contexto das suas
próprias vidas, trouxe-lhes duplo conhecimento já que, sendo duas 
desconhecidas, a partilha permitiu à outra pessoa conhecer algo também.
Os dados, por si só, nunca nos darão uma solução. Devem ser vistos 
como o início de uma conversa e não a sua conclusão (Lupi, 2017).

“Para que os dados representem a nossa natureza humana, de forma 
fiel, e para garantir que não nos enganem de novo, precisamos de
começar a criar formas de incluir a empatia, a imperfeição e qualidades
humanas na forma como recolhermos, processamos, analisamos e 
apresentamos os dados. Eu imagino um lugar onde, por fim, em vez 
de usarmos  dados só para sermos mais eficazes, usaremos os dados 
para nos tornarmos mais humanos.” (Lupi, 2017).

Considerações como as apontadas por Lupi enfatizam que, à semelhança
de outras áreas, a infografia continua em constante evolução.
É pela familiaridade com os formatos expostos por Playfair ou Minard 
(entre outros) que nos nossos dias convivemos e recorremos a estas 
representações, fazendo com que estas sejam vistas com previsibilidade
e potencialmente com alguma perda de empatia. Não se deve contudo
esquecer como ofereceram correlações e novas leituras quando surgiram.
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O discurso de Lupi reforça a necessidade de desenvolvimento e evolução
da linguagem infográfica. É nesse sentido que o estudo dos seus processos
e a sua aplicação, como recurso por parte de diversas instituições, 
merece a nossa atenção.

FIGURA 26

Alguns postais do projeto Dear Data 
(2016), Giorgia Lupi.
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2.1. CONSCIENCIALIZAÇÃO AMBIENTAL

A definição de sustentabilidade está interligada com a educação e a 
consciencialização ambiental na medida em que a sustentabilidade 
atinge-se ou não através de comportamentos sociais. 

A base do desenvolvimento sustentável depende da capacidade da 
humanidade em garantir a satisfação das suas necessidades, sem que as
suas ações comprometam a capacidade das gerações futuras garantirem
a satisfação das suas. Para tal, é necessário proporcionar crescimento 
económico, protegendo a própria qualidade de vida e o meio ambiente 
(Tuncalı, 2016). Através de um modelo de desenvolvimento económico 
sustentável, onde áreas como a ecologia e economia se juntam, procura-se
que atividades económicas e industriais sigam princípios de equilíbrio 
ecológico (Porto Editora, 2021).

A educação ambiental pode definir-se como o “processo educativo que
tem por objetivo alertar para a importância da proteção do meio ambiente
e promover práticas sustentáveis de utilização dos recursos naturais” 
(Porto Editora, 2021). Segundo Nazlıoğlu, citado por Tuncalı (2016), 
a educação ambiental deve ser encarada como uma atividade social 
permanente. A mesma deve oferecer a cada elemento da sociedade 
consciência ambiental e conhecimento, mas também habilidade para 
resolver problemas e adversidades na atualidade e no futuro. Obter 
consciência ambiental ou consciencializar para o ambiente envolve 
ações que promovam a percepção de uma realidade.

O programa Eco-Schools da Foundation for Environmental Education é um
exemplo de um conjunto de ações, baseado em princípios educativos, que
promovem a consciencialização ambiental. Tem definidos alguns temas
de atuação que auxiliam na categorização das áreas de intervenção de
consciencialização social ambiental: Biodiversidade e Natureza, Alterações
Climáticas, Energia, Comida, Cidadania Global, Saúde e Bem-Estar, Lixo, 
Marinha e Litoral, Terreno escolar, Transporte, Desperdício e Água 
(Foundation for Environmental Education, 2021). As ações desse programa
vão desde a sugestão de novas estratégias, análise de hábitos de consumo
e alteração de comportamentos no estilo de vida, melhoria da eficiência
de tecnologias utilizadas, incentivo a tomar decisões mais conscientes, 
promoção de soluções práticas que valorizam a proteção do ambiente 
em detrimento daquelas que levam à destruição do ambiente e maiores
níveis de poluição. Atualmente, este é um programa educativo 
internacional1 que surgiu inicialmente na Europa, na Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 
1992, para dar resposta às necessidades apontadas (Foundation for 
Environmental Education, 2021).
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2.2. CAMPOS DA CONSCIENCIALIZAÇÃO
AMBIENTAL

A definição de áreas de intervenção e consciencialização ambiental não 
têm uma divisão clara. De organização para organização encontram-se
abordagens diferentes às temáticas, o que também varia consoante os
focos da própria organização. Deste modo, construímos a nossa divisão
temática através do cruzamento de 6 interpretações, com base naquelas
que são as principais questões de preservação ambiental e também da
compreensão das temáticas implícitas nas missões e valores de 4 ONGs.

2.2.1 QUESTÕES AMBIENTAIS

A organização ambiental Earth.Org (2021) identifica como os maiores
problemas ambientais de 2021 o desperdício de comida, a perda de
biodiversidade, a poluição associada ao uso de plástico, o desflorestamento,
a poluição de ar, o aquecimento global derivado dos combustíveis 
fósseis,o derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, 
a acidificação do oceano, a agricultura e as suas práticas e, por fim, a 
insegurança alimentar e hídrica. 

Algumas entidades demonstram uma visão mais centrada na vida 
humana, tanto nas consequências como nas próprias ações que devem 
ser melhoradas. A Iberdrola (2021), parceira da European Climate 
Foundation no uso da ferramenta CTI 2050 Roadmap2 enumera as 
questões ambientais globais que precisamos resolver até 2030, como 
sendo a mitigação e adaptação das mudanças climáticas, problemas 
de poluição e os efeitos na saúde, proteção dos oceanos, transição 
para energias renováveis, alimentação sustentável, proteger a 
biodiversidade, desenvolvimento urbano sustentável e mobilidade, 
stress hídrico e escassez de água, fenómenos meteorológicos
extremos, sobrepopulação e gestão de resíduos.

A European Climate Foundation (2021) afirma que “a escala do 
problema exige uma transformação dos nossos sistemas e mercados 
e a criação de uma sociedade zero”. A fundação clarifica a emergência 
global relacionada com a atividade humana (emissões de gases 
poluentes), desflorestamento, cultivo (com a poluição o que é 
produzido tem menos nutrientes podendo levar à desnutrição no 
futuro), extinção de espécies e vida selvagem em risco, agricultura e 
uso da terra, aumento do nível do mar e gelo, acidificação do oceano, 
aumento de exposição a doenças (aquecimento global extremo e 
maior presença de mosquitos), disponibilidade de água, comida (pesca 

2 A CTI 2050 Roadmap é uma 
calculadora para a economia baseada 
no modelo Carbon Transparency 
Initiative (CTI) da ClimateWorks 
Foundation. Para mais informações 
consultar: https://europeanclimate.
org/resources/what-delivering-the-
paris-agreement-means-for-europe/.

https://europeanclimate.org/resources/what-delivering-the-paris-agreement-means-for-europe/
https://europeanclimate.org/resources/what-delivering-the-paris-agreement-means-for-europe/
https://europeanclimate.org/resources/what-delivering-the-paris-agreement-means-for-europe/


insustentável), aquecimento do oceano, consumo de carvão, clima 
extremo e quantidade de gelo.

A organização de mídia alemã Deutsche Welle (2016) identifica como os
maiores problemas ambientais do mundo a poluição do ar e alterações 
climáticas, desflorestamento, extinção de espécies, degradação do solo 
(devido a práticas não sustentáveis) e superpopulação. 

Em 2017, The Nature Conservancy, enuncia como os maiores desafios 
ambientais a garantia de um futuro de baixo carbono, maximização das 
soluções climáticas naturais, melhoraria da gestão de pesca mundial, 
expansão de práticas agrícolas sustentáveis e criação de um futuro 
urbano verde (crescimento sustentável).

Dentro do tema alterações climáticas, estas são as evidências descritas 
pela agência governamental NASA (2021) de que as mudanças são reais:
aumento da temperatura global, aquecimento dos oceanos, diminuição 
das massas das placas de gelo, recuo glacial, diminuição do tempo da
cobertura de neve, aumento do nível da água do mar, declínio do gelo
do mar Ártico (tanto em extensão como em espessura), eventos 
meteorológicos extremos e acidificação do oceano. 

Concluímos com esta recolha que existem muitos problemas ou questões
a melhorar que são comuns à maioria das listas descritas pelas empresas
e organizações. Realçamos as alterações climáticas, acidificação dos 
oceanos e perda de gelo, práticas não sustentáveis (na agricultura e 
noutras áreas), desflorestação, perda de biodiversidade e emissão GEE.
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2.2.2 MISSÕES E PROGRAMAS DAS ONGs

Ao analisar as missões das ONGs é possível compreender quais são as
temáticas ambientais das suas preocupações e qual o foco nos seus
projetos. A Quercus (2020) desenvolve projetos nas áreas da conservação
da biodiversidade, energia, água, resíduos, alterações climáticas e 
florestas. A missão declarada pela Greenpeace (2021) assenta em temas
ambientais como a biodiversidade, poluição e más práticas no oceano, 
terra, ar e água doce e ameaças nucleares. A WWF (2021) posiciona a sua
missão em 6 temáticas principais como o clima e a necessidade de
construção de uma sociedade zero carbono “movida a energia renovável”,
alimentos e gestão de pegada ecológica3, conservação de florestas e animais 
selvagens, água doce segura para pessoas e natureza e oceanos saudáveis.
Relativamente à National Geographic (2021), teve-se por base a análise 
de quais são os principais focos nos seus programas e projetos, já que não
existe uma missão que declare objetivamente quais são as temáticas 
ambientais de atuação. A proteção de espécies em risco, a conservação 

3 De acordo com a The Nature 
Conservancy (2021), a pegada de 
carbono é a quantidade total de gases
com efeito estufa gerados devido às
nossas ações. Para a Global Footprint
Network (2021), a pegada ecológica é a
única métrica que mede quanta natureza
temos e usamos. Várias organizações 
desenvolveram calculadoras de pegada
ambiental, ecológica ou de carbono. 
A WWF criou, direcionado para a 
população do Reino Unido, uma 
calculadora de pegada ambiental,
How big is your environmental 
footprint? que permite, através de 
várias questões, conhecer a nossa 
pegada ecológica. Do lado direito das
questões vão surgindo também dicas
relacionadas com o tema questionado.
No final é dado o acesso ao resultado 
em percentagem e um gráfico de 
enquadramento face à média mundial 
e média do Reino Unido. Ligação de
acesso: https://footprint.wwf.org.uk.
Adaptada a vários países, a calculadora 
de pegada ecológica desenvolvida 
pela Global Footprint Network pode 
ser encontrada aqui: https://www.
footprintcalculator.org/home/en
Esta permite respostas mais completas
com um nível de precisão fácil de
conseguir. Ambas incidem na avaliação
de comportamentos alimentares, 
habitacionais, de mobilidade e de 
hábitos de consumo.

https://footprint.wwf.org.uk
https://www.footprintcalculator.org/home/en
https://www.footprintcalculator.org/home/en
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de locais selvagens, a ajuda na minimização da perda de habitats, o
combate à poluição por plástico e conservação dos oceanos são algumas
delas, sendo que posteriormente no estudo de casos foram observadas 
mais, através da apresentação de conteúdo infográfico nas revistas, para
além das que são mencionadas aqui. Tal como nas questões ambientais,
as 4 ONGs têm também em comum algumas áreas de intervenção.

2.2.3. DEFINIÇÃO DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS

Apresentamos, de seguida, a compilação do cruzamento de todos 
os temas abordados com a finalidade de apurar a classificação a ser 
utilizada no estudo de casos.



TEMA EARTH.ORG IBERDROLA

Alimentação e 

Sustentabilidade

(AS)

Problemas

identificados

- Desperdício Alimentar

- Uso excessivo de fertilizantes

- Produção intensiva de alimentos e 

danificação de ecossistemas

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- Agricultura e as suas práticas

- Alimentação sustentável

- Mudança de hábitos alimentares

- Redução de sobrepesca

- Minimização do uso de produtos químicos

Biodiversidade

(B)

Problemas

identificados

- Perda de biodiversidade e extinção de espécies

- Conversão de habitats para fins de atividade 

humana

- Comércio ilegal de animais selvagens

- Perda de qualidade de ecossistemas e habitat

- Perda de biodiversidade e extinção de 

espécies

- Destruição de habitats naturais

- Caça furtiva

- Introdução de espécies invasoras

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Gestão de

Resíduos (GR)

Problemas

identificados

- Poluição devido ao uso de plástico

- Poluição do ar

- Presença de microplásticos

- Presença de plástico nos oceanos

 poluição de água e os efeitos na saúde

Ações positivas / 

Preocupações gerais
-

 - Gestão de resíduos

- Desenvolvimento de economia circular 

(redução, reutilização e reciclagem)

Floresta (F)

Problemas

identificados

- Desflorestamento

- Incêndios florestais
- Ameaça de florestas

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Oceano (O)

Problemas

identificados

- Acidificação do oceano

- Derretimento de gelo e calotas polares

- Aumento do nível da água do mar

- Acidificação do oceano

- Despejo de poluentes, águas residuais e 

derramamento de combustível

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- - Gestão melhorada das áreas protegidas

Gestão de

Recursos

Naturais e Saúde 

(GRNS)

Problemas

identificados
- Insegurança alimentar e hídrica

- Exploração excessiva de recursos naturais

- Problemas de saúde devido a poluição e 

contaminação de água

- Stress hídrico

- Escassez de água

- Sobrepopulção

Ações positivas / 

Preocupações gerais
-

Segurança alimentar e uso 

responsável de recursos hídricos

Alterações 

climáticas (AC)

Problemas

identificados
- Ondas de calor na Antártida

- Mudanças climáticas

- Fenómenos meteorológicos extremos

Ações positivas / 

Preocupações gerais
-

- Mitigação e adaptação às alterações 

climáticas

Gestão de

Recursos

Energéticos

GRE)

Problemas

identificados

- Aquecimento global derivado dos

combustíveis fósseis
- Emissões globais de gases de efeito estufa

Ações positivas / 

Preocupações gerais
-

- Reduzir emissões de CO2

- Transição para energias renováveis

- Uso de fontes renováveis e métodos de 

transporte mais sustentáveis

- Desenvolvimento de cidades ecológicas e

energeticamente eficientes
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TEMA THE NATURE CONSERVACY EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION

Alimentação e 

Sustentabilidade

(AS)

Problemas

identificados
- Pesca excessiva - Pesca insustentável

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Melhoraria da gestão de pesca mundial

- Expansão de práticas agrícolas sustentáveis

- Congelação da expansão agrícola

- Agricultura e uso da terra

Biodiversidade

(B)

Problemas

identificados
- - Perda de espécies e vida selvagem

Ações positivas / 

Preocupações gerais
-

- Proteção dos ecossistemas e da 

biodiversidade

Gestão de

Resíduos (GR)

Problemas

identificados
- -

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- - Redução da poluição do ar

Floresta (F)

Problemas

identificados
-

- Desflorestamento

- Degradação da terra

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Evitar a perda de florestas

- Reflorestamento

- Investimento na saúde do solo

- Preservação das florestas

Oceano (O)

Problemas

identificados

- Acidificação do oceano

- Aquecimento do oceano

- Aumento do nível da água do mar

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- Restauração do ecossistema costeiro -

Gestão de

Recursos

Naturais e Saúde 

(GRNS)

Problemas

identificados

- Sobrepopulação e procura crescente por 

alimentos, água, energia e infraestruturas

- Diminuição de nutrientes e desnutrição

- Problemas de saúde humana devido ao 

aquecimento global

- Diminuição da disponibilidade de água 

subterrânea

Ações positivas / 

Preocupações gerais
-

- Melhoria da qualidade da água e do solo

- Mais alimentos disponíveis

- Diminuição das complicações de saúde 

devido à poluição do ar

- Prevenção de doenças transmitidas por 

mosquitos

Alterações 

climáticas (AC)

Problemas

identificados
- Alterações climáticas

- Clima e eventos climáticos extremos

- Diminuição de gelo

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Gestão de

Recursos

Energéticos

GRE)

Problemas

identificados
-

- Aquecimento global e consumo de carvão

- Emissão de gases de efeito estufa

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Futuro baixo em carbono

- Reduzir impactos da expansão energética 

(combustíveis fósseis)

- Futuro urbano verde (crescimento 

sustentável)

-
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TEMA DEUTSCHE WELLE (DW) NASA

Alimentação e 

Sustentabilidade

(AS)

Problemas

identificados

- Degradação do solo devido a práticas 

não sustentáveis (p.e. Sobrepastoreio, 

monocultura, exposição a poluentes)

-

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Redução de emissões da agricultura.

- Mudança de processos industriais
-

Biodiversidade 

(B)

Problemas

identificados

- Extinção de espécies para consumo e 

obtenção de materiais (p.e. marfim), perda e 

destruição do habitat

-

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Prevenção de novas perdas de biodiversidade

- Proteção e restauração de habitats

- Proteção contra a caça furtiva e o comércio 

de vida selvagem

-

Gestão de

Resíduos (GR)

Problemas

identificados
- -

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Floresta (F)

Problemas

identificados
- Desflorestamento -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Reflorestamento e conservação de florestas 

naturais
-

Oceano (O)

Problemas

identificados
- Existência de água do oceano com carbono

- Acidificação do oceano

- Aquecimento dos oceano

- Declínio do gelo do mar Ártico (extensão 

e espessura)

- Recuo glacial

- Aumento do nível da água do mar

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Gestão de

Recursos

Naturais e Saúde 

(GRNS)

Problemas

identificados

- Sobrepopulação

- Pressão sobre os recursos naturais essenciais
-

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Alterações 

climáticas (AC)

Problemas

identificados
- Alterações Climáticas

- Eventos meteorológicos extremos

- Aumento da temperatura global

- Diminuição de tempo da cobertura de neve

- Diminuição das massas das placas de gelo

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- -

Gestão de

Recursos

Energéticos 

(GRE)

Problemas

identificados

- Sobrecarga da atmosfera com carbono

- Queima de combustíveis fósseis

- Aumento das emissões de dióxido de 

carbono na atmosfera

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Substituição de combustíveis fósseis por 

energias renováveis
-
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TEMA WWF GREENPEACE QUERCUS NATIONAL
GEOGRAPHIC

Alimentação e 

Sustentabilidade

(AS)

Problemas

identificados
- Desperdício alimentar - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Disponibilização de 

alimentos

- Congelação de 

pegada

- Prevenir a poluição 

e más práticas no 

uso da terra

- Consumo

sustentável
-

Biodiversidade

(B)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Proteção de espécies

- Proteção de habitats

- Proteção de animais 

selvagens

- Proteção da 

biodiversidade

- Conservação 

biodiversidade

- Proteção de espécies 

em risco

- Conservação de locais 

selvagens

- Minimizar perda de 

habitats

Gestão de

Resíduos

(GR)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Prevenir a poluição 

do ar
- Resíduos

- Combate à poluição por 

plástico

Floresta (F)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Conservação 

de florestas mais 

importantes do mundo

- - Florestas
- Conservação de locais 

selvagens

Oceano (O)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais
- Proteção dos oceanos

- Prevenir a poluição 

e más práticas no 

oceano e água doce

-
- Conservação dos 

oceanos

Gestão de

Recursos

Naturais e Saúde 

(GRNS)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Água segura para 

pessoas e natureza

- Conservação de 

recursos naturais

- - Água -

Alterações 

climáticas (AC)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Criação de um mundo 

adaptado ao clima
-

- Alterações

climáticas
-

Gestão de

Recursos

Energéticos 

GRE)

Problemas

identificados
- - - -

Ações positivas / 

Preocupações gerais

- Zero de carbono

- Mundo movido a 

energia renovável

- Terminar com 

ameaças nucleares

 - Energia

- Consumo

sustentável

-
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ALIMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE (AS)

Nesta temática estão incluídas as problemáticas de gestão de recursos 
alimentares como o desperdício alimentar e as suas consequências 
ambientais. Incluem-se preocupações relacionadas com a produção 
agrícola, na pecuária e pesca, e nos processos industriais que derivam 
das atividades anteriormente mencionadas. Relacionadas com este tema
estão consequências ambientais como o uso excessivo de fertilizantes, 
produção intensiva de alimentos e danificação de ecossistemas e
degradação do solo devido a práticas não sustentáveis, como o 
sobrepastoreio, a monocultura e a exposição a poluentes. Como medidas
positivas a serem tomadas nesta área estão a alimentação sustentável, 
baseada na mudança dos hábitos alimentares atuais, mas também alguns
aspectos de produção como a melhoria da gestão de pesca mundial,
minimização do uso de produtos químicos, expansão de práticas agrícolas
sustentáveis e a congelação da área de expansão agrícola, redução de 
emissões e mudança de processos agrícolas industrializados. 

BIODIVERSIDADE (B)

O tema Biodiversidade tem por base implicações diretas relativas à 
preservação e conservação de fauna e flora. Aqui são identificados os 
principais problemas que levam à perda de biodiversidade e extinção 
de espécies. Questões como a perda de qualidade de habitats, o comércio
ilegal de animais selvagens e a caça furtiva e a introdução de espécies 
invasoras, colocam em risco a biodiversidade como a conhecemos, 
expondo a riscos cada vez mais altos.

GESTÃO DE RESÍDUOS (GR)

A gestão de resíduos engloba os comportamentos humanos face ao 
tratamento de resíduos produzidos e respectivas consequências 
quando a mesma não é realizada de forma eficiente permitindo a
preservação ambiental. A poluição devido ao uso de plástico, a presença
de plásticos e microplásticos na água e no solo e a poluição do ar são
algumas das consequências. O desenvolvimento de uma economia circular, 
baseada na redução, reutilização e reciclagem é um dos aspectos 
positivos observados nesta temática.

FLORESTA (F)

A desflorestação é o principal foco deste tema. Situações como a
desflorestação relacionam-se com vários assuntos. Devido à desflorestação,
espécies de fauna e flora são ameaçadas, tal como há possibilidade de
perda de habitats e no processo de desflorestar ocorre emissão de gases
poluentes. No entanto, para o efeito de classificação consideramos a
desflorestação apenas como o acto de desflorestar, sem necessariamente
de ter associado a esse processo um conjunto específico de consequências.
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OCEANO (O)

Para além do próprio oceano, este tema engloba também assuntos 
relacionados com rios e dele fazem parte a acidificação da água, 
derretimento de gelo e calotas polares, aumento do nível da água 
do mar, aquecimento da água e despejo de poluentes que podem ir 
de combustíveis a outros resíduos. Estão também incluídas ações 
de preservação dos oceanos, prevenção da poluição de água e más 
práticas e ainda restauração do ecossistema costeiro. 

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E SAÚDE (GRNS)

Quando se aborda as questões de insegurança e stress hídricos inclui-se
neste tema, onde a água é mencionada enquanto recurso natural potável.
Problemas de saúde associados a qualquer uma das outras temáticas 
descritas são atribuídos a este tema, como por exemplo, doenças 
derivadas da contaminação de água, poluição e práticas insustentáveis 
de agricultura.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (AC) 

As alterações climáticas estão praticamente relacionadas com todos 
os temas, quer seja como causa ou como consequência. Por vezes são 
apontadas como causa quando falamos de problemas relacionados com
o oceano ou extinção de espécies, por outro lado, são apontadas como
consequência quando se fala de emissão de GEE e processos industriais
e agrícolas massificados. Assim, consideramos na nossa classificação que
a categoria Alterações climáticas abrange apenas o que diretamente 
podemos percepcionar como clima. Temperatura (aumento de 
temperatura), fenómenos meteorológicos, diminuição de gelo4.

GESTÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS (GRE)

Desta temática fazem parte aspectos relacionados com a utilização de 
energias e das respectivas fontes. Como problemas são identificados a
emissão de gases com efeito de estufa, o aquecimento global derivado 
à utilização de combustíveis fósseis e a sobrecarga da atmosfera 
com carbono. Os aspectos positivos abordados neste tema assentam 
principalmente no uso de energias renováveis, substituindo os 
combustíveis fósseis, a prática de um consumo sustentável e 
desenvolvimento de um futuro mais ecológico e eficiente em áreas 
como, por exemplo, as casas e os transportes.

4 A United Nations, define também as
alterações climáticas como “mudanças
de longo prazo nas temperaturas e nos
padrões climáticos”. Mais informação 
aqui: https://www.un.org/en/climate
change/what-is-climate-change.

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
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2.3. PERCEPÇÃO DA REALIDADE

Num vídeo da série Rosling's Factpod desenvolvida pela Fundação 
Gapminder, Hans Rosling (2014) aborda a questão da temperatura 
global do planeta. Afirma que algumas pessoas têm a convicção que o
aquecimento global estagnou, no entanto consegue confirmar o contrário
com a apresentação de um gráfico que demonstra dados obtidos pela 
NOAA de 1948 até 2014. Cada uma das barras representa um período 
de 12 meses e ao traçar uma linha por elas pode notar-se que a 
tendência é de subida.

Tanto o trabalho da Fundação Gapminder como o livro Factfulness 
confirmam a ideia de que pessoas com mais informação podem tomar 
melhores decisões.

“A Factualidade, como uma dieta saudável e o exercício regular, 
pode e deve tornar-se parte da nossa vida diária. Comecemos a 
praticá-la e seremos capazes de substituir a nossa visão do mundo 
excessivamente dramática por uma visão do mundo baseada em 
factos. Seremos capazes de perceber o mundo corretamente sem 
termos de o aprender de cor. Tomaremos melhores decisões, 
ficaremos alertas para os verdadeiros perigos e possibilidades 
e evitaremos andar constantemente preocupados com as coisas 
erradas.” (Rosling, 2018, páginas 25 e 26)

Conclui-se daqui dois aspectos. O primeiro é que observar os dados
dá-nos uma percepção mais aproximada da realidade e o segundo é 
que a escolha do período temporal dos dados a analisar é importante 
para obter essa percepção.

FIGURA 01

Frame do vídeo Global temperature 
is now higher than ever measured - 
Rosling's Factpod #5. Minuto 1:25. 
Gapminder Foundation (2014). Vídeo 
disponível aqui: https://youtu.be/
PksHSNRZ-cs

https://youtu.be/PksHSNRZ-cs
https://youtu.be/PksHSNRZ-cs
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2.4. ABORDAGENS DO DISCURSO

Uma das estratégias de design de infografias apresentadas por 
Rajamanickam (2005) é a demonstração de causa e efeito. Para 
compreendermos algo procuramos informações que nos ajudem 
a compreender processos implícitos e causalidade nos mesmos 
(Rajamanickam, 2005).

As infografias das figuras 2 e 3 são exemplos de causa e efeito. 
Considerámos estes casos de causa e efeito positivo, uma vez que 
seguem a abordagem de que um evento, neste caso, durante a 
pandemia de COVID-19, a utilização de mais bicicletas, levou a algo 
positivo, com a diminuição de emissão de gases poluentes.

FIGURA 02

O Efeito-gira em Lisboa, Revista National 
Geographic Nº226 (Janeiro, 2020), RBA
Revistas Portugal, Lda. O artigo 
apresenta dados sobre a utilização de 
bicicletas (elétricas e convencionais) 
e taxas de substituição de outros 
transportes no que diz respeito ao 
tempo, dinheiro e emissão de gases 
com efeito de estufa.



FIGURA 03

Uma simulação forçada, Revista 
National Geographic Nº230 (Maio, 
2020), RBA Revistas Portugal, LDA.
O mapa da primeira infografia 
recorre à percentagem de redução 
de NO2 durante um período de 
tempo do estado de emergência em 
Portugal. As infografias presentes 
na metade inferior das páginas 
comparam as concentrações médias 
horárias de NO2 e PM10 nos 
períodos pré-pandemia e no estado 
de emergência. O gráfico na página 
da direita apresenta a evolução 
dos níveis médios horários de NO2 
medidos num período do estado de 
emergência em 2020 e no período 
homólogo em 2019. Em todos os 
casos é notória a redução dos gases 
poluentes no contexto da pandemia 
em que as pessoas se deslocam 
menos vezes e durante menos tempo.

Também dentro da causa efeito podemos encontrar uma abordagem 
negativa, onde um determinado acontecimento leva a uma consequência
negativa. Cholera Map of Soho (1854) de John Snow é um exemplo 
apontado por Rajamanickam (2005).

No campo ambiental são vários os casos em que esta abordagem é 
conseguida. Existem diversas situações causadas por comportamentos 
humanos que levam, por exemplo, à destruição de habitats ou a 
alterações climáticas. O uso insustentável de plástico e a sua presença 
no oceano é um dos maiores problemas de poluição que o planeta 
enfrenta. A presença de plástico no oceano, derivado de ação humana, 
afeta várias espécies de animais. A figura 4 permite observar que tipo 
de consequências negativas estão a ser despoletadas.

FIGURA 04

Oceano de plástico (18 de Fevereiro 
de 2017), Teresa Firmino.
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Outra estratégia enumerada por Rajamanickam (2005) é a de 
comparação e contraste. Uma comparação temporal ou geográfica 
pode auxiliar na compreensão de determinadas alterações e onde é 
que determinadas causas e efeitos têm mais impacto.

FIGURA 05

Os cinco anos mais quentes (16 de 
Setembro de 2019), Gabriela Gómez. 
O artigo Alterações climáticas: o que 
já mudou e o que está para chegar 
apresenta dados sobre alterações 
climáticas e aquecimento global.

Peltzer, citado por Moreira (2018), enquadra o que anteriormente 
definimos como abordagens de discurso numa classificação tipológica 
de infografias. Salvaguardamos que esta classificação reflete uma 
visão da infografia jornalística, ainda assim é possível estabelecer um 
paralelismo com a infografia aplicada ao contexto ambiental.
As infografias explicativas podem ser de causa-efeito, retrospectivas ou 
antecipativas, passo-a-passo e de fluxo. A primeira apresenta a causa e
o respectivo efeito de algo e as segundas explicam factos que já ocorreram
ou que estão previstos de acontecer respectivamente. As alterações 
climáticas, por exemplo, são várias vezes abordadas através de cenários
reais retrospectivos e cenários antecipatórios. Esta técnica de 
representação de um clima futuro é utilizada pelo IPCC (2013). Através 
de cenários climáticos é possível investigar potenciais consequências 
e alterações climáticas e adaptar modelos de impacto (Programa 
ADAPT Alterações Climáticas em Portugal, 2015).  A figura 6 oferece, 
simultaneamente, uma visão do que aconteceu no passado e uma visão 
do que pode acontecer no futuro, num cenário optimista e pessimista.



FIGURA 06

Como aqueceu Portugal e como 
continua a aquecer. (16 de Setembro 
de 2019), Gabriela Gómez. O artigo 
Alterações climáticas: o que já mudou 
e o que está para chegar apresenta 
dados sobre alterações climáticas e 
aquecimento global. Esta infografia 
em particular apresenta cenários RCP 
4.5 e 8.55 definidos pelo IPCC.

5 RCP4.5 - Patamar de estabilização 
intermediário em que o forçamento 
radiativo está estabilizado a 
aproximadamente 4,5Wm–2  e 
6,0Wm–2 após 2100 (o RCP 
correspondente assume emissões 
constantes após 2150)(IPCC, 2013).
RCP8.5 - Patamar elevado para cada 
forçamento radiativo e superior a 
8,5 Wm–2 em 2100 e continua a 
aumentar durante algum tempo 
(o RCP correspondente assume 
emissões constantes após 2250) 
(IPCC, 2013).

A abordagem passo-a-passo demonstra várias etapas ou uma sequência
de acontecimentos de um determinado processo, enquanto que a de
fluxo descreve as conexões e passos que podem estar implícitas num
processo. Uma infografia explicativa de passo-a-passo ou de fluxo pode,
numa primeira instância, não ter a função objetiva de consciencializar 
para a conservação ambiental, no entanto pode ter um papel igualmente
importante comparativamente a outras abordagens anteriormente 
mencionadas. Conhecer processos, ciclos da natureza, hábitos e padrões
de comportamento de animais, pode oferecer uma visão do impacto 
humano em determinadas fases ou situações, sendo possível 
identificar exatamente as consequências.

O artigo A pegada da nossa roupa6, no jornal Público, de Rita Robalo 
Rosa (2019) é um dos casos em que a abordagem passo-a-passo é 
utilizada para demonstrar o impacto que cada um dos processos 
pode ter no ambiente. Depois de apresentado O ciclo de vida de uma 
peça de vestuário (figura 7), são aprofundados os aspectos relevantes 
da indústria têxtil no contexto ambiental como o consumo e a 
poluição da água, produção de matérias primas, as emissões de CO2, 
microplásticos libertados pela roupa e gestão de resíduos.

6 Para ver todas as infografias que 
fazem parte deste artigo aceder 
através deste link: https://www.
publico.pt/2019/11/29/infografia/
pegada-roupa-391.
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Assim, juntando as abordagens identificadas por Peltzer (2018) e
Rajamanickam (2005) e compreendendo a sua pertinência no 
enquadramento desta dissertação, definimos as seguintes abordagens 
de discurso:

- Causa-efeito positivo
- Causa-efeito negativo
- Perspetiva retrospetiva
- Perspetiva antecipativa
- Passo-a-passo
- Fluxo

FIGURA 07

O ciclo de vida de uma peça de vestuário
(28 de Novembro de 2019), Rita 
Robalo Rosa.



2.5. A IMPRENSA E A
CONSCIENCIALIZAÇÃO AMBIENTAL

No que diz respeito à consciencialização ambiental no contexto de 
imprensa há a realçar a Covering Climate Now7 que defende que o 
bom jornalismo está baseado na ciência e que existe nos media uma 
responsabilidade de informar o público através de boas práticas e 
recursos de qualidade. Covering Climate Now (2021) é co-fundada 
pela Columbia Journalism Review e The Nation, juntamente com o The 
Guardian e WNYC. Colabora com jornalistas e redações através de mais 
de 460 parceiros, espalhados por 57 países. O website conta com uma 
vasta oferta de conteúdo que auxilia na compreensão de temáticas 
ambientais e na forma como eles podem ser abordados, permitindo 
uma cobertura transparente de eventos noticiosos.

Entre os parceiros de revistas, jornais e websites de notícias digitais 
estão os portugueses jornal Público, Green Savers, SAPO 24 e o Shifter 
(Covering Climate Now, 2021).
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7 Para obter mais informações 
consultar o website: https://
coveringclimatenow.org/.
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2.6. A IMPORTÂNCIA DAS ONGs PARA A 
CONSCIENCIALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL

A presença das ONGs internacionais em vários países oferece uma visão
global de problemas que são comuns a vários locais. Têm também acesso
a dados e informações de vários locais e de diferentes períodos 
temporais, o que permite uma análise mais completa. 

Nos mapas de localização das ONGs WWF e Greenpeace (figura 8 
e figura 9) é possível observar sua a globalidade e compreender 
o potencial de intervenção em diversos locais com realidades e 
necessidades distintas. Ao mesmo tempo, é possível estabelecer 
paralelismos entre locais geograficamente distantes, mas com o 
mesmo tipo de problemas, como exemplificado nas figuras 10 e 11, 
retiradas de documentos da WWF.

2.6.1. VISÃO GLOBAL, DADOS GLOBAIS

FIGURA 08

Mapa da localização dos escritórios 
da ONG WWF (2021), WWF.

FIGURA 09

Mapa da localização dos escritórios 
da rede da ONG Greenpeace (2021), 
Greenpeace International.



FIGURA 10

Biodiversity is declining at different 
rates in different places. Documento 
B22 (páginas 18-19). WWF (2020).

FIGURA 11

Impact on Annual National GDP% of
changes in ecosystem services under
business-as-usual and global 
conservation scenarios by 2050 
(compared to a baseline scenario of no 
change in ecosystem services by 2050). 
Documento B3 (página 17), WWF 
(2020).
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O sentido de comunidade alargado pode envolver cidadãos sem 
qualquer ligação direta a organizações ambientais, uma vez que a 
informação está maioritariamente disponível para qualquer pessoa. 
Permite desenvolver parcerias com empresas grandes ou pequenas e 
trabalhar em alianças com os governos dos diversos países. No caso de 
uma ONG nacional há a possibilidade de envolver estruturas políticas 
de vários locais do país, que podem ter também necessidades comuns 
ou completamente diferentes.

“Around the globe, we are standing up for our communities, and we 
are holding governments and corporations accountable. Whether on 
the streets or at the ballot box, we hold the real power when we work 
together.” (Greenpeace, 2021).

Como exemplo nacional dispomos da Quercus e dos seus centros 
de recuperação de animais selvagens espalhados por vários locais 
do país8, que permitem responder às necessidades dos animais de 
uma determinada zona e, ainda assim, por se tratar de um ambiente 
restrito, ter controlo sobre tudo o que lá se passa, transmitindo o 
desenrolar dos vários casos ao público, por exemplo, através das redes 
sociais da organização9.

Reconhece-se a importância de organizações internacionais e 
nacionais que, apesar de apresentarem tipos de dados diferentes e 
desenvolverem ações e projetos em diferentes escalas, são essenciais 
para a conservação e construção de uma sociedade sustentável.

2.6.2. SENTIDO DE COMUNIDADE ALARGADO

8 É possível saber mais sobre os 
centros de recuperação aqui: https://
quercus.pt/centros-recuperacao-
animais-selvagens/.

9 Durante o ano de desenvolvimento 
desta dissertação observou-se na 
rede social Instagram algumas 
filmagens em direto da libertação de 
animais recuperados ou do estado de 
um animal ferido em particular.

https://quercus.pt/centros-recuperacao-animais-selvagens/
https://quercus.pt/centros-recuperacao-animais-selvagens/
https://quercus.pt/centros-recuperacao-animais-selvagens/
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As organizações sem fins lucrativos são entidades que promovem 
consciencialização social nas suas respetivas áreas de atuação.
Por este motivo, para o estudo de casos foram selecionadas algumas 
organizações como ponto de partida para análise.

3.1. CRITÉRIOS DE ESCOLHA

A escolha baseou-se na notoriedade a nível internacional, nas áreas 
de atuação da organização e na existência de publicações com o 
propósito de informar. Entendemos por notoriedade a dimensão 
de países ou zonas do mundo onde as organizações têm presença, 
quer seja com projetos no terreno ou ações de incentivo a donativos. 
Também tivemos em consideração a popularidade das organizações 
em Portugal, mas este critério não poderia ser observado isoladamente 
já que é subjetivamente mensurável. No processo de escolha foi sentida 
a necessidade de selecionar um exemplo nacional que permitisse 
conhecer de perto a realidade de uma ONG ambiental.

Deste modo, foram selecionadas quatro organizações: National 
Geographic, Greenpeace, WWF e Quercus. As 4 dispõem de revistas, 
jornais ou documentos digitais em formato PDF onde a infografia 
está presente. Para além disso, os websites e as redes sociais destas 
organizações contam com publicações frequentes, o que demonstra uma
preocupação em desenvolver uma proximidade consistente com o público.
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3.2. CRITÉRIOS DE ANÁLISE

3.2.1. PERÍODO TEMPORAL

Os critérios de análise têm por base uma abordagem mais abrangente 
que afunila ao longo de várias etapas. Numa primeira fase procurou-se 
a definição do mesmo período temporal de análise das organizações. 
Sendo um dos objetivos desta dissertação a análise atual que fosse 
representativa da realidade do panorama infográfico nas organizações, 
foi fundamental a escolha de um espaço temporal o mais próximo 
possível da atualidade. Quando não oferecem a mesma periodicidade 
ou a organização já não realiza as publicações atualmente, apresenta-
se o espaço temporal mais próximo.

Para as organizações National Geographic, Greenpeace e WWF foram 
analisados documentos relativos ao ano de 2020. No caso da Quercus 
optamos pela observação de 12 edições do jornal entre 2016 e 2019 
que, mesmo sendo de um período de vários anos, oferece-nos uma 
evolução semelhante a um ano completo de publicações mensais.

Existe alguma discrepância na quantidade de documentos analisados, 
mas concluímos que esse aspecto também nos direciona para algumas 
conclusões quanto à consistência de produção de determinado tipo de 
publicações.

- National Geographic (2020) - 12 documentos
- Greenpeace (2020) - 5 documentos
- WWF (2020) - 39 documentos
- Quercus (2016-2019) - 12 documentos

3.2.2. TEMAS DE ATUAÇÃO

Dentro de um período temporal, ser possível atribuir temas de atuação 
dentro das temáticas definidas no Capítulo 2 na secção “Campos da 
consciencialização ambiental”.

3.2.3. TIPOLOGIA

Dentro de um período temporal e das temáticas de atuação ambiental, 
ser possível atribuir tipologias de infografia definidas no Capítulo 1 na 
secção “Tipos de estruturas infográficas” para cada uma das infografias 
existentes.



3.3. ESTRUTURA DA ANÁLISE E
CATEGORIZAÇÃO

Para cada uma das organizações foram desenvolvidos alguns tópicos 
que permitem construir uma análise o mais igualitária possível, tendo 
em conta que cada organização tem a sua própria estrutura, dimensão 
e evolução ao longo dos anos.
 
Inicialmente é realizada uma apresentação da organização e das 
respetivas áreas de atuação. Em seguida, procede-se à enumeração e 
breve contextualização dos seus suportes de comunicação. Por fim, é 
abordada de forma detalhada a presença da infografia nos suportes 
impressos ou com formato semelhante a impresso, respondendo aos 
objetivos propostos.

Por vezes, a mesma infografia presente no estudo de casos pode 
apresentar mais do que um tema ambiental associado. Nestas situações
a classificação é efetuada segundo a avaliação do tema mais predominante
na infografia, ou seja, aquele que serve de alicerce a qualquer outro 
tema associado. Se, mesmo assim, não for possível identificar apenas 
um tema recorre-se à identificação do mesmo através do texto 
complementar da legenda ou ainda ao título do artigo e ao texto do 
artigo envolvente à infografia.
 
No que diz respeito à tipologia, assumimos uma abordagem de análise 
completa em que nos casos em que uma infografia contém mais do que 
um elemento gráfico, todas as categorias utilizadas são identificadas 
nas tabelas de levantamento de infografia.

3.3.1. MÉTODO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES 
TEMÁTICAS E TIPOLÓGICAS
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3.4. NATIONAL GEOGRAPHIC

A  National Geographic Society é uma organização sem fins lucrativos, 
com 133 anos, que tem como principal propósito a observação, 
compreensão e proteção do planeta. Isso é possível através da sua
atuação em duas frentes, o financiamento de projetos de pesquisa 
econservação de vários locais espalhados pelo mundo e o 
desenvolvimento de iniciativas e recursos educativos.

3.4.1. APRESENTAÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO
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A revista National Geographic tem apresentado histórias e realidades 
de todo o mundo há mais de 130 anos, em 34 idiomas. Existem edições 
com conteúdo mais focado num determinado tema ou público alvo, 
como é o caso da History, Traveller, Kids & Little Kids. A sua visibilidade 
e relevância valeu-lhe, em 2019, o prémio National Magazine Award for 
General Excellence da American Society of Magazine Editors (National 
Geographic Partners, LLC, 2021).

A National Geographic Books publica mais de 125 livros por ano, 
para diferentes tipos de público-alvo e com temáticas diferentes. 
Os livros estão disponíveis em 40 idiomas em mais de 60 países. 
Para a organização, a educação das crianças e jovens é uma missão 
importante. A National Geographic Kids publica mais de 100 livros 
por ano, que vão desde atlas e livros de atividades, revistos por 
especialistas (National Geographic Partners, LLC, 2021). Todos estes 
números revelam a amplitude do potencial impacto que conteúdos 
editoriais gerados pela National Geographic podem ter, para além 
daquele que pode ser conseguido através de vídeos, eventos, 
plataformas educativas digitais e redes sociais.

Através da National Geographic Partners, nome dado à parceria com 
a The Walt Disney Company, os conteúdos da organização chegam ao 
público também através de canais de televisão próprios. Segundo a
National Geographic Partners, LLC (2021), uma percentagem dos 
ganhos dessa parceria é oferecida à National Geographic Society, para 
financiamento de projetos nas áreas de intervenção da organização
sem fins lucrativos.

3.4.2. SUPORTES DE COMUNICAÇÃO



A National Geographic utiliza infografia em diversos suportes de 
comunicação com o público. Nas redes sociais predominam imagens 
fotográficas de paisagens e animais. No separador Education do 
website da organização1 é possível encontrar materiais  educativos que 
utilizam infografia nas mais diversas áreas. Estão incluídas temáticas 
como Earth Science, Conservation, Oceanography, Climatology, Ecology, 
Biology, Meteorology que oferecem muitas vezes um enquadramento 
na temática da consciencialização ambiental.

A infografia Drowning in Plastic2 é um desses casos. A National Geographic
(2021) sugere a utilização desta infografia para observar como as 
correntes oceânicas contribuem para a distribuição do plástico que 
acaba por se acumular em vários grupos em vários pontos do oceano. 
Assim, compreendendo a forma como a natureza funciona e quais as 
consequências das nossas ações, é possível demonstrar quão grande se 
pode tornar um problema com o passar dos anos.

Também no separador Impact > Our Programs vemos algumas 
infografias que auxiliam na demonstração das ações e intenções da 
organização com as atividades que desenvolve.

Nesta dissertação foram analisadas apenas as edições dos EUA da 
revista National Geographic no período compreendido entre janeiro de 
2020 e dezembro de 2020. São referenciadas as edições portuguesas, 
apenas para uma comparação breve de conteúdos, não sendo, por isso, 
elaborado o levantamento dessas infografias. As edições entre 2014 e 
2016, surgem apenas como referência para um período específico em 
que a revista tinha uma abordagem editorial diferente com a infografia.

3.4.3.1. EDIÇÕES ENTRE 2014 E 2016

Entre 2014 e 2016, a revista da National Geographic teve uma secção 
denominada By the Numbers. A mesma consistia num spread com 
infografia acerca de dois grandes temas - alimentação e mudanças 
climáticas, segundo Álvaro Valiño (s/d). Os vinte spreads desenvolvidos 
pelo designer gráfico e ilustrador, seguiam a mesma estrutura, o 
quepermitia aos leitores assíduos da revista desenvolverem uma 
familiaridade com os conteúdos. A sua familiarização visual poderia 
contribuir para uma mais rápida leitura das informações e dados 
representados.

Como é possível verificar, nos quadros spreads apresentados nas 
figuras 1, 2, 3 e 4, existem alguns aspectos gráficos comuns, como o uso 
de tons de cores iguais ou muito semelhantes. A presença de ícones e 
pictogramas simples é evidente ao longo das várias edições.

3.4.3. PRESENÇA DE INFOGRAFIA
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1 Link para consulta do website: 
https://www.nationalgeographic.org/.

2 Link para consulta da infografia:
https://www.nationalgeographic.org/
media/drowning-plastic/.
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O estilo gráfico das ilustrações mantém-se, bem como a localização dos 
elementos infográficos e textuais. Mesmo o tipo de informação segue, 
por norma, uma localização específica. Fora dos retângulos cinzentos 
é comum a apresentação de dados globais, enquanto que dentro se 
encontram informações relativas a um local em particular.

FIGURA 01

Food by the Numbers - A Natural 
Solution, National Geographic 
Magazine (2014, agosto), (páginas 
18-19), National Geographic Society.

FIGURA 02

Planet Earth: By the Numbers - Climate
and Birds, National Geographic 
Magazine (2015, abril), (s/n.ºpágina), 
National Geographic Society.



FIGURA 03

Planet Earth: By the Numbers - 
A Climate for Coffee,  National 
Geographic Magazine (2015, 
setembro), (s/n.ºpágina),
National Geographic Society
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FIGURA 04

Planet Earth: By the Numbers - Health 
and Climate, National Geographic 
Magazine (2016, janeiro), (s/n.º página), 
National Geographic Society
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3.4.3.2. EDIÇÃO PORTUGUESA 2020

Através da comparação entre as edições de Portugal e dos EUA foi 
possível observar diferenças a nível de conteúdos dos artigos o 
que, nalguns casos, implica também o aparecimento de infografias 
específicas que não são reproduzidas em todas as edições dos diversos 
países onde a revista é publicada.

Um exemplo disso mesmo é um artigo da edição de janeiro de 2020 -
O Efeito-Gira em Lisboa, já mencionado anteriormente nesta dissertação 
(figura 2 do capítulo 2). Este caso só faz sentido em Portugal, porque é
especificamente direcionado para um público-alvo que se desloca na 
capital portuguesa.



3.4.3.3. TABELAS DE ANÁLISE - NATIONAL GEOGRAPHIC 
MAGAZINE dos EUA3

Publicações JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

N.º de publicações
por mês de 2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicações A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

N.º de infografias 4 3 3 9 3 3 4 7 7 4 16 8

N.º de infografias em 
contexto ambiental

1 2 3 9 2 1 3 2 3 0 3 5

Publicações A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 N.º de
infografias

Alimentação e
Sustentabilidade

1 - - - - - - - - - 1 2

Biodiversidade - 2 1 - 2 1 1 1 1 - 1 10

Gestão de Resíduos - - 1 - - - - - - - - 1

Floresta - - - - - - - - - - - 0

Oceano - - - - - - - - 1 - 3 4

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - - 2 - - 1 - - - - 3

Alterações Climáticas - - - 5 - - 1 1 1 - - 8

Gestão de Recursos 
Energéticos

- - 1 2 - - - - - 3 - 6
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N.º total de 
publicações

N.º de publicações
com infografia

N.º de publicações
sem infografia

N.º total de
infografias

N.º de infografias
em contexto ambiental

N.º de elementos 
infograficos

12 12 0 71 34 89



Elementos
infográficos

Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap Timeline

Alimentação e
Sustentabilidade

2 - - 4 1 2 2

Biodiversidade 11 2 1 5 - 2 3

Gestão de Resíduos - 1 - - - - -

Floresta - - - - - - -

Oceano 8 1 - 5 - - 2

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

2 1 - 7 1 1 7

Alterações Climáticas 7 - - 9 - - 8

Gestão de Recursos 
Energéticos

3 1 - 12 - - 12

N.º de elementos 
infograficos

33 6 1 42 2 5 34

Timeline Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap

N.º de elementos 
infograficos

3 2 - 28 - 1
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3 Consultar Anexo 1 - Tabela de 
análise de infografias da National 
Geographic Magazine 2020, para 
visualização de análise detalhada.



3.5. WWF - WORLD WIDE FUND
FOR NATURE

3.5.1. APRESENTAÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO

Em 60 anos, e tal como já foi mencionado no capítulo anterior, a WWF 
(2021) atua principalmente nas temáticas do clima e necessidade 
deconstrução de uma sociedade carbono zero, “movida a energia 
renovável”, alimentos e gestão de pegada ecológica, conservação de
florestas e animais selvagens, água doce segura para pessoas e natureza 
e oceanos saudáveis. As ações que desenvolve têm impacto em quase 
100 países.

A proteção ambiental vai desde florestas tropicais, desertos, planícies, 
recifes e ártico, com presença em vários continentes. Como locais de 
intervenção prioritária, a organização identifica 6 locais na Ásia, 4 em 
África, 4 na América do Sul e 5 na América do Norte4 (WWF, 2021).
No que diz respeito à preservação da vida animal, e segundo a WWF, a
organização concentra-se sobretudo em espécies como os tigres, baleias,
tartarugas marinhas e rinocerontes, uma vez que estes são animais muito
importantes para a sobrevivência de outras espécies ou ambientes.

A organização tem em conta uma visão de comunidade, no que diz 
respeito tanto à proteção como à ação, ajudando comunidades locais 
de várias regiões a desenvolver um caminho sustentável. Para isso 
desenvolve várias parcerias com as próprias comunidades, mas 
também empresas e governos. Esta defende que os comportamentos 
humanos têm muito impacto negativo na natureza atualmente, mas 
também é possível canalizar o impacto para algo positivo, melhorando 
e protegendo o planeta (WWF, 2021). É transmitida portanto a ideia 
de que todos podemos ajudar, e assim, entendemos que o papel da 
consciencialização ambiental para a WWF é importante.

4 Ásia: Amur-Heilong, Borneo e 
Sumatra, Coral Triangle, Himalaia 
oriental, Greater Mekong e Yangtze. 
África: Costa Leste da África, Bacia 
do Congo, Madagáscar e Namíbia. 
América do Sul: Amazonas, Pantanal, 
Sul do Chile e Galápagos. América 
do Norte: Ártico, Deserto de 
Chihuahuan, Golfo da Califórnia, 
Recife Mesoamericano e Northern 
Great Plains. Mais informações sobre 
estes locais aqui: https://www.
worldwildlife.org/places.

“Working to sustain the natural world for the benefit of people 
and nature”.  (WWF - World Wide Fund For Nature, 2020)
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3.5.2. SUPORTES DE COMUNICAÇÃO

A WWF está presente nas redes sociais Twitter, Instagram, Linkedin, 
Youtube e Facebook, tendo páginas globais e páginas específicas para 
alguns países. Relativamente aos conteúdos, elas diferem, publicando, 
no casos das páginas associadas a um país, projectos globais e 
específicos da região com o idioma falado.
 
No website é possível ter acesso a vários tipos de conteúdos, entre os 
quais notícias/novidades, informações sobre campanhas e sobre cada 
uma das áreas de intervenção, bem como publicações em formato PDF, 
como por exemplo os Living Planet Reports anuais.

3.5.3. PRESENÇA DE INFOGRAFIA

Face à WWF, foram analisadas as publicações impressas ou num 
formato PDF semelhante ao impresso, relativas ao ano de 2020, e 
contidas no separador Publications do website da organização5.
A amostragem consiste num total de 39 publicações.

5 Consulta de todas as publicações 
por ordem cronológica aqui:
https://www.worldwildlife.org/
publications.
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3.5.3.1. TABELAS DE ANÁLISE - WWF PUBLICATIONS6

Publicações JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

N.º de publicações
por mês de 2020

1 2 2 6 1 5 2 3 6 5 6 0

Publicações B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7A B7B B8 B9 B10 B11 B12

N.º de infografias 0 7 5 0 1 4 115 3 4 8 4 34 0

N.º de infografias em 
contexto ambiental

0 7 5 0 1 4 41 3 3 8 4 33 0

Publicações B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25

N.º de infografias 1 16 0 4 0 1 2 1 3 28 0 9 0

N.º de infografias em 
contexto ambiental

1 16 0 4 0 1 2 1 3 28 0 7 0

Publicações B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34A B34B B35A B35B B36

N.º de infografias 10 0 44 2 6 30 0 0 49 11 1 3 3

N.º de infografias em 
contexto ambiental

10 0 44 2 6 30 0 0 38 9 1 3 0
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N.º total de 
publicações

N.º de publicações
com infografia

N.º de publicações
sem infografia

N.º total de
infografias

N.º de infografias
em contexto ambiental

N.º de elementos 
infograficos

39 29 10 409 315 512



Elementos
infográficos

Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap Timeline

Alimentação e
Sustentabilidade

21 1 6 72 18 - 6

Biodiversidade 10 - 2 152 83 - 20

Gestão de Resíduos 1 1 1 10 16 - -

Floresta 3 1 1 8 10 - 6

Oceano 9 - - 1 1 - 2

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

3 - 3 7 2 - 6

Alterações Climáticas 10 4 3 7 - - 12

Gestão de Recursos 
Energéticos

8 4 1 29 3 - 26

N.º de elementos 
infograficos

65 11 17 286 133 0 78

Timeline Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap

N.º de elementos 
infograficos

15 - - 63 - -
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6 Consultar Anexo 2 - Tabela de 
análise de infografias das publicações 
da WWF em 2020, para visualização 
de análise detalhada.



Publicações B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7A B7B B8 B9 B10 B11 B12 N.º de
infografias

Alimentação e
Sustentabilidade

6 - - - - - 3 8 - 33 50

Biodiversidade 1 - - - 41 3 - - - - 45

Gestão de Resíduos - - - - - - - - - - 0

Floresta - - - 4 - - - - - - 4

Oceano - - - - - - - - 4 - 4

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - - - - - - - - - 0

Alterações Climáticas - 5 1 - - - - - - - 6

Gestão de Recursos 
Energéticos

- - - - - - - - - - 0

Publicações B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25
N.º de

infografias

Alimentação e
Sustentabilidade

1 - - - - - - 3 - 4

Biodiversidade - - 4 - 2 1 - 15 - 22

Gestão de Resíduos - 16 - - - - - - - 16

Floresta - - - - - - 3 - 7 10

Oceano - - - - - - - - - 0

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - - 1 - - - 9 - 10

Alterações Climáticas - - - - - - - 1 - 1

Gestão de Recursos 
Energéticos

- - - - - - - - - 0

Publicações B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34A B34B B35A B35B B36 N.º de
infografias

Alimentação e
Sustentabilidade

- 44 - - 1 - - - - 45

Biodiversidade 10 - - - 1 38 9 - - 58

Gestão de Resíduos - - - - - - - - - 0

Floresta - - - - - - - - - 0

Oceano - - 2 3 1 - - - - 6

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - - 2 - - - - - 2

Alterações Climáticas - - - 1 - - - 1 3 5

Gestão de Recursos 
Energéticos

- - - - 27 - - - - 27
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3.6. GREENPEACE

3.6.1. APRESENTAÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO

A Greenpeace é uma Organização Não Governamental Ambiental (ONGA),
com sede em Amesterdão, com ações desenvolvidas nos últimos 50 anos.
Tal como as organizações anteriormente abordadas, está presente em 
todos os continentes por mais de 55 países. Para além da coordenação 
global - Greenpeace International - dispõe de 26 organizações nacionais
ou regionais independentes (Greenpeace International, 2021).

3.6.2. SUPORTES DE COMUNICAÇÃO

Tal como a WWF, está presente nas redes sociais Twitter, Instagram, 
Linkedin, Youtube e Facebook, tendo páginas globais e páginas 
específicas para alguns países.

No website é possível ter acesso a informações sobre as campanhas e
ações da organização, tendo algumas delas infografia para complementar
a documentação ou como componente principal de comunicação. 
Pretende-se que o leitor compreenda o impacto da sua atuação no 
mundo, que fique sensibilizado e apoie as ações através de donativos. 
É possível também consultar relatórios anuais, notícias e atualizações, 
comentários de ativistas da Greenpeace e especialistas e publicações 
dos mais variados temas relacionados com as áreas de intervenção da
organização. O website da Greenpeace International encontra-se dividido
em duas partes: act e explore. Segundo a Greenpeace (2021), os 
documentos presentes no separador Publications, permitem conhecer 
melhor as pesquisas, investigações e relatórios das campanhas.

3.6.3. PRESENÇA DE INFOGRAFIA

Para o estudo de casos da Greenpeace, foi analisada a publicação relativa
ao ano de 2020. A amostragem consiste num total de 5 publicações.

“Greenpeace exists because this fragile earth deserves a voice.
It needs solutions. It needs change. It needs action.”
(Greenpeace International, 2021)
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3.6.3.1. TABELAS DE ANÁLISE - GREENPEACE
PUBLICATIONS7

Publicações JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

N.º de publicações
por mês de 2020

1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Publicações C1 C2 C3 C4 C5

Nº de infografias 2 8 3 1 2

N.º de infografias em 
contexto ambiental

2 8 0 1 2

Publicações C1 C2 C3 C4 C5 N.º de
infografias

Alimentação e
Sustentabilidade

- 8 - - 8

Biodiversidade 1 - - - 1

Gestão de Resíduos - - - - 0

Floresta - - 1 - 1

Oceano 1 - - 2 3

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - - - 0

Alterações Climáticas - - - - 0

Gestão de Recursos 
Energéticos

- - - - 0

N.º total de 
publicações

N.º de publicações
com infografia

N.º de publicações
sem infografia

N.º total de
infografias

N.º de infografias
em contexto ambiental

N.º de elementos 
infograficos

5 5 0 16 13 19
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Elementos
infográficos

Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap Timeline

Alimentação e
Sustentabilidade

4 8 - - 1 - -

Biodiversidade 1 - - - - - -

Gestão de Resíduos - - - - - - -

Floresta 3 - - - - - -

Oceano 2 - - - - - -

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - - - - - -

Alterações Climáticas - - - - - - -

Gestão de Recursos 
Energéticos

- - - - - - -

N.º de elementos 
infográficos

10 8 0 0 1 0 -

Timeline Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap

Nº de elementos 
infograficos

- - - - - -

7 Consultar Anexo 3 - Tabela de 
análise de infografias das publicações 
da Greenpeace em 2020, para 
visualização de análise detalhada.
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3.7. QUERCUS

3.7.1. APRESENTAÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO

A Quercus é uma Organização Não Governamental de Ambiente 
(ONGA) portuguesa, fundada em 1985 (Quercus, 2020).
 
O facto de ser uma organização independente, apartidária, sem fins 
lucrativos e descentralizada, tendo 18 Núcleos espalhados pelo país, 
torna-a uma opção de análise credível em termos de princípios éticos 
seguidos e consequentes representatividade e apresentação de dados 
ao público.
 
Com o objetivo de promover a educação ambiental e cívica, as suas 
áreas de atuação estão enquadradas na conservação da natureza e dos 
recursos naturais, bem como na defesa do ambiente tendo em vista o 
desenvolvimento e o consumo sustentáveis. Temas como conservação 
da biodiversidade, a energia, a água, os resíduos, as alterações 
climáticas, as florestas estão presentes nos vários trabalhos e projetos 
desenvolvidos (Quercus, 2020).
 
Nas suas intervenções, e tendo por base os princípios oficialmente 
declarados, existe a constante procura de rigor, honestidade intelectual 
e interdisciplinaridade que são conseguidos com o contributo da 
comunidade científica especializada nos diversos temas.

3.7.2. SUPORTES DE COMUNICAÇÃO

A organização utiliza vários suportes para comunicação. Alguns deles 
circunscrevem-se a um período de tempo, enquanto outros já existem 
há vários anos e se mantêm em constante desenvolvimento.
 
Nos suportes digitais incluem-se o website, a presença nas redes 
sociais e as apresentações/webinares online por videoconferência. 
No website da organização existem separadores estáticos e áreas 
dinâmicas. Entende-se por área dinâmica aquela que se vai alterando 
com atualizações frequentes ou novas publicações de carácter periódico.
 
Está presente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin. 
Nestas são divulgadas apresentações por videoconferência com vários 
objetivos, entre os quais, a partilha com público do desenvolvimento 
dos projectos em curso, bem como o seu funcionamento, a 
sensibilização para algumas temáticas ambientais, a apresentação da 
importância do voluntariado e de como fazer parte dos projectos.
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3.7.3. PRESENÇA DE INFOGRAFIA

Existe uma utilização esporádica de infografia tanto nas redes sociais 
como no website. No website existiam 3 separadores onde foram 
encontradas infografias, nomeadamente, em Relatórios e Planos, 
Comunicados e Projectos. No Instagram, por exemplo, a presença 
de infografia é muito escassa, não tendo sido observada em 2020 
qualquer publicação de infografia.

Na apresentação Os salva-vidas, assistida no dia 7 de maio de 2021, foi 
possível conhecer o trabalho da Crassa - Centro de Recuperação de
Animais Selvagens de St. André, bem como o seu programa de 
voluntariado. Em alguns slides verificámos o recurso à infografia 
simples, como auxílio na comunicação de dados relativos ao 
enquadramento atual e  trabalho desenvolvido pela organização, por 
exemplo, “Total de ingressos” em 2019 e 2020, “Ingressos por Classes”: 
Ave, Mamífero, Réptil e Anfíbio em 2019 e 2020, “Ingressos por Mês” em
2019 e 2020 e “Principais Causas de Entrada em 2020” de animais feridos.

No caso da Quercus foram analisadas publicações do jornal Quercus 
Ambiente com o intervalo temporal de 2016 a 2019. A amostragem 
consiste num total de 12 publicações.

Nesse local, os sócios/colaboradores são os oradores, e qualquer 
pessoa que assista pode colocar dúvidas relativamente ao tema 
abordado.
 
A Quercus aposta também na comunicação através dos meios áudio 
e audiovisuais desde 2006 até hoje, direcionando-se assim para 
um público mais abrangente e não apenas para aquele que já tem 
predisposição e interesse pelas temáticas ambientais. Minuto Verde 
(RTP), Bora Ambientar (SIC K), Querido Ambiente (SIC), Um Minuto 
pela Terra (Antena 1) e EcoFamílias (RTP2), são alguns exemplos das 
parcerias desenvolvidas.
 
No que diz respeito aos suportes impressos, que são o foco neste 
estudo de casos, temos a salientar o jornal Quercus Ambiente, com 
edições regulares entre 2008 e 2019. Inicialmente, o jornal era enviado 
por correio gratuitamente para os associados e o restante público 
apenas poderia aceder ao mesmo online, depois passou a ser divulgado 
exclusivamente no website em formato PDF seguindo a mesma 
estrutura que na versão impressa para associados e não associados.



3.7.3.3. TABELAS DE ANÁLISE - JORNAL
QUERCUS AMBIENTE8

N.º total de 
publicações

N.º de publicações
com infografia

N.º de publicações
sem infografia

N.º total de
infografias

N.º de infografias
em contexto ambiental

N.º de elementos 
infograficos

12 11 1 37 37 45

Publicações D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

N.º de meses
englobados em
cada publicação 9

2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 10 5

Publicações D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

N.º de infografias 6 6 0 3 2 4 3 1 4 1 1 6

N.º de infografias em 
contexto ambiental

6 6 0 3 2 4 3 1 4 1 1 6

Publicações D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 N.º de
infografias

Alimentação e
Sustentabilidade

- - 1 - - 1 - - - - 2 4

Biodiversidade 1 - - - - - - 1 - 1 1 4

Gestão de Resíduos 2 - - - - 1 1 - - - 1 5

Floresta - - - - - - - - - - 2 2

Oceano - - - - - - - - - - - 0

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

2 - - - - - - - - - - 2

Alterações Climáticas - 4 - - - - - - - - - 4

Gestão de Recursos 
Energéticos

1 2 2 2 4 1 - 3 1 - - 16
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Timeline Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap

N.º de elementos 
infograficos

6 0 0 19 0 0
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Elementos
infográficos

Mapa Network Árvore Gráfico Pie chart Treemap Timeline

Alimentação e
Sustentabilidade

1 - - 4 - - 2

Biodiversidade 7 - - 1 - - 7

Gestão de Resíduos - - 1 3 1 - 1

Floresta - - - 2 - - 2

Oceano - - - - - - -

Gestão Recursos 
Naturais e Saúde

- - 1 1 - - -

Alterações Climáticas 2 - - 4 - - 3

Gestão de Recursos 
Energéticos

1 - - 16 - - 10

N.º de elementos 
infograficos

11 0 2 31 1 0 25

9 No caso da Quercus é analisado o 
número de meses que cada edição do 
jornal abrange.

8 Consultar Anexo 4 - Tabela de 
análise de infografias do jornal 
Quercus Ambiente - Edições 74 a 86,
para visualização de análise detalhada.

https://www.worldwildlife.org/publications 
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4.1. NATIONAL GEOGRAPHIC

4.1.1. CONSISTÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES E
COERÊNCIA GRÁFICA

A organização realiza a publicação da sua revista mensalmente, como é
hábito em anos anteriores. Em todas elas temos a presença de infografias,
que surgem em diversos contextos gráficos. A revista expõe nos seus 
artigos várias áreas, desde ciência, história e desenvolvimento social.
Através do levantamento de infografias foi possível observar que 
praticamente metade das infografias publicadas na revista pela 
National Geographic se encontram dentro do tema ambiental.

A publicação em análise tende a ter um tema principal, normalmente 
o nomeado na capa e, por isso, muitos dos artigos da revista estão 
relacionados com esse tema. O foco da edição de outubro de 2020, por
exemplo, foi a época dos dinossauros e o conhecimento que existe 
sobre os mesmos a nível científico e biológico. Desta forma, os 
conteúdos estavam mais direcionados para outra área que não 
a ambiental, sendo esse o motivo para não conter infografias 
relacionadas com esse tema. A edição que contém mais infografias 
relacionadas com o contexto ambiental é a edição de abril de 2020 que,
em homenagem ao Dia Internacional da Terra1 (22 de abril), apresenta 
visões otimistas e pessimistas sobre o futuro do planeta nos próximos 
50 anos, dividindo a revista em dois.

Com o lançamento desta edição de abril foi desenvolvido também um 
mapa infográfico interativo See how your city’s climate might change 
by 20702, que permite observar a previsão das alterações do clima 
em vários locais do mundo se as emissões de carbono continuarem a 
aumentar. Tal como nos exemplos de Phoenix e Manilla demonstrados 
na versão impressa (figura 1, figura 2), através de uma estrutura 
infográfica em network, é possível comparar o local sobre o qual 
queremos saber o clima daqui a 50 anos com o local que na atualidade 
tem esse clima. Hanoi (figura 3, 4) é uma das situações em que a sua 
alteração climática ainda não é conhecida em nenhum local do mundo 
atualmente, e por isso não é apresentada uma ligação comparativa a 
outro local. Esta abordagem geográfica comparativa (figura 5) facilita 
a compreensão do possível cenário, já que permite uma visualização 
real, mesmo que de outro local. Tanto nos exemplos da revista como no 
mapa interativo são disponibilizadas informações sobre temperatura, 
eventos de calor extremos, precipitação e vulnerabilidade face aos 
impactos das alterações climáticas (figura 8, 7). A existência de um 
investimento paralelo entre o formto impresso e digital demonstra 

1 International Mother Earth Day

2 É possível explorar o mapa interativo
aqui: https://www.nationalgeographic
.com/magazine/graphics/see-how-
your-citys-climate-might-change-by-
2070-feature.
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uma preocupação a nível da consistência gráfica por parte da 
organização. A coerência também é conseguida através da utilização de 
elementos muito semelhantes, como o aspecto das linhas que traçam 
as ligações (figuras 5, 6).
 

FIGURA 01

Heat will get deadly, National 
Geographic 04.2020 (2020, abril), 
(páginas-60-61), National Geographic 
Partners, LCC.

FIGURA 02

Rising water anxiety, National 
Geographic 04.2020 (2020, abril), 
(páginas 62-63), National Geographic 
Partners, LCC.
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FIGURA 03

Damage will be unequal, National 
Geographic 04.2020 (2020, abril), 
(páginas 64-65), National Geographic 
Partners, LCC.

FIGURA 04

Screenshot do mapa interativo See 
how your city’s climate might change 
by 2070 (2020, abril), National 
Geographic Partners, LLC.

FIGURA 05

Screenshot do mapa interativo See 
how your city’s climate might change 
by 2070 (2020, abril), National 
Geographic Partners, LLC
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FIGURA 08

Screenshot do mapa interativo See 
how your city’s climate might change 
by 2070 (2020, abril), National 
Geographic Partners, LLC.

FIGURA 06

Tomorrow’s climate, today, National 
Geographic 04.2020 (2020, abril), 
(páginas 58-59), National Geographic 
Partners, LCC.

FIGURA 07

Screenshot do mapa interativo See 
how your city’s climate might change 
by 2070 (2020, abril), National 
Geographic Partners, LLC
No website do mapa interativo é 
possível mover a linha Present/End of 
century e ver as diferenças do clima 
na zona visível do mapa.
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À semelhança do que acontecia nas edições de 2014 a 2016 com 
a secção By the numbers, existem nas edições de 2020, ainda que 
esporadicamente, páginas intituladas Data Sheet. A atribuição desse 
nome à secção, pode pressupor-se a criação de previsibilidade na 
publicação e de uma área onde a infografia é a abordagem principal 
a um tema, à semelhança de separadores que podemos encontrar 
em jornais para melhor navegação dos seus leitores. Ainda assim, é 
de notar que o aspecto gráfico não é coerente de edição para edição, 
como acontecia com a secção By the numbers. Os temas predominantes 
nesta nova secção, nas edições de 2020, são sociais como a igualdade 
de género e a saúde. Observámos apenas um caso dentro do contexto 
ambiental, mas que graficamente é discrepante dos restantes. Neste 
caso, as infografias têm escala reduzida e pouco destaque nas páginas.

Os elementos infográficos na revista apresentam-se sob duas formas, 
em spreads com várias infografias ou em dimensões reduzidas junto a 
blocos de texto. A National Geographic recorre várias vezes aos spreads 
para apresentar infografias. Frequentemente, nesses spreads existem 
ilustrações científicas com um caráter dinâmico, no sentido em que 
transmitem sequências, processos ou ainda descrevem uma narrativa. 
Nessas situações, infografia e ilustração coabitam de forma equilibrada 
e complementam-se nas informações que transmitem. Da análise 
ao ano 2020 verificámos 13 artigos com esta abordagem, incluindo 
aqueles que não se enquadram na temática ambiental.

A preservação e conservação da biodiversidade animal, é um dos temas 
mais abordados com recurso a este tipo de ilustração. Nos casos das 
figuras 9 e 10 existe a contextualização de comportamentos e ações. 
Na figura 11 a ilustração de maiores dimensões auxilia a compreensão 
da estrutura e funcionamento do corpo, enquanto que a mais pequena, 
que se encontra no canto inferior esquerdo, transmite uma sequência 
de ações. Enquanto que as ilustrações presentes nas figuras 9, 10 e 11 
possibilitam um nível de transmissão de informação independente, 
as da figura 12, por sua vez, têm uma função apenas de visualização 
e complemento à infografia. Os elementos infográficos destes spreads 
são de tipologia diversificada, não existindo uma preferência específica 
utilizada. Os elementos textuais são flutuantes, encontrando-se pontos 
estratégicos da ilustração ou junto às infografias, em vários locais da 
página com pequenos subtítulos e pouco texto associado a cada um deles.
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FIGURA 09

How to set off a plague of locusts, 
National Geographic 02.2020 (2020, 
fevereiro), (páginas 28-29), National 
Geographic Partners, LCC.

FIGURA 10

Vital and Vanishing, National 
Geographic 05.2020 (2020, maio), 
(páginas 55-56), National Geographic 
Partners, LCC.

FIGURA 11

Mountain Hunters, National 
Geographic 07.2020 (2020, julho), 
(páginas 88-89), National Geographic 
Partners, LCC
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FIGURA 12

A food web disrupted, National 
Geographic 12.2020 (2020, dezembro), 
(páginas 65-67), National Geographic 
Partners, LCC
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O recurso a mapas também é muito comum em diversos spreads, com um
elemento geográfico principal em maior escala e outros elementos a
rodeá-lo, mais próximos das margens das páginas. Os mapas representam 
países (figura 13), locais ou partes de países (figura 14, figura 15, 
figura 17) e o mundo (figura 16). Tal como nos spreads com ilustração, 
os elementos textuais são pontuais e flutuam no ambiente ao redor 
do mapa e das infografias de escala reduzida. Em alguns casos, como 
na figura 14, existem linhas que indicam o local no mapa onde a 
informação textual pertence.

FIGURA 13

Recharging the road trip, National 
Geographic 04.2020 (2020, abril), 
(páginas 60-61), National Geographic 
Partners, LCC
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FIGURA 14

Gaining Ground, National Geographic 
05.2020 (2020, maio), (páginas 104-
105), National Geographic Partners, LCC

FIGURA 15

Indus Lifeline, National Geographic 
07.2020 (2020, julho), (páginas 88-
89), National Geographic Partners, LCC

FIGURA 16

What to Protect Next, National 
Geographic 09.2020 (2020, 
setembro), (páginas 122-123), 
National Geographic Partners, LCC



FIGURA 17

A third Coast, National Geographic 
12.2020 (2020, dezembro), (páginas 
76-77), National Geographic 
Partners, LCC. Neste exemplo é 
possível verificar uma abordagem 
semelhante ao conceito de Minard na 
Carte figurative des pertes successives 
en hommes de l'armée française dans
la Campagne de Russie 1812-13 (1861).

Tanto as páginas de Data Sheet, como os spreads com ilustração 
científica e os spreads exclusivamente infográficos, com recursos a
mapas em grandes dimensões, são estratégias visuais que a organização
utiliza regularmente. Em todas as edições existe pelo menos uma destas
abordagens de transmissão de informações a ser utilizada o que, para
além de criar um ponto de familiarização com o leitor, facilita a 
compreensão dos dados.

4.1.2. ANÁLISE TEMÁTICA E TIPOLÓGICA

De acordo com a classificação temática apresentada no capítulo 
anterior, podemos afirmar que a Biodiversidade é o tema mais 
abordado infograficamente pela organização, estando presente em 
8 edições da revista e em 10 infografias. Seguem-se as Alterações 
Climáticas, Gestão de Recursos Energéticos, Gestão de Recursos 
Naturais e Saúde, Oceanos (estes dois últimos com o mesmo valor), 
Alimentação e Sustentabilidade e, por fim, Gestão de Resíduos. De fora 
ficam as temáticas dedicadas maioritariamente ao tema Florestas, não 
tendo sido identificada qualquer infografia representativa desse tema.
 
Os tipos de infografia mais utilizados no contexto ambiental são os 
mapas e os gráficos com 37% e 47%, respetivamente. Da totalidade 
dos elementos infográficos presentes, 38% deles recorrem a uma 
abordagem de timeline para apresentação de dados. O tema de Gestão 
de Recursos Energéticos é o que mais usufrui do conceito de timeline, 
principalmente com recurso a gráficos.
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Estabelecendo uma relação entre tipologia de infografia e a sua temática
pôde observar-se que praticamente todos os temas ambientais 
abordados nas edições de 2020 da National Geographic Magazine 
utilizam mapas e gráficos para apresentar dados. A temática que é mais
exposta através de mapas é a Biodiversidade. Estas representações 
vão desde as localizações habituais de determinadas espécies à 
identificação de áreas de esforços de conservação como, por exemplo, 
as infografias presentes na figura 14.

As representações espaciais podem oferecer múltiplos tipos de 
relacionamento entre dados, inclusive analisando a própria condição 
geográfica (proximidade de água, zonas com mais ou menos relevo 
e quantidade de gelo, por exemplo). Na infografia Colonies in Crisis 
(figura 18) o mapa é utilizado para estabelecer relações entre a 
localização das colónias através da localização no espaço, o seu estado 
em termos de extinção e vulnerabilidade utilizando cores diferentes, 
e o número estimado de pares de pinguins em idade reprodutiva 
representado pelo tamanho das bolhas inseridas no mapa.

FIGURA 18

Colonies in Crisis, National Geographic 
06.2020 (2020, junho), (páginas 106-
107), National Geographic Partners, 
LCC.

CAPÍTULO 4      |      113



Relativamente aos gráficos, é no tema Gestão de Recursos Energéticos 
onde esta tipologia predomina. Em 16 elementos infográficos presentes
neste tema, 12 deles enquadram-se na tipologia tanto de gráfico com 
de timeline, apresentando dados que demonstram uma evolução ou 
progresso temporal. Os gráficos tendem a fazer uma comparação entre 
determinados aspectos, como, por exemplo, o uso de combustíveis 
fósseis e energias renováveis.

Nos exemplos das figuras 19, 20 e 21 é possível observar diversas 
opções de concretização da tipologia gráfico, contudo mantendo 
uma semelhanças na sua representação. Isso permite que elementos 
infográficos se interliguem e criem uma única infografia, lida através 
dos vários elementos em conjunto

FIGURA 19

The beginning of the end for carbon?,
National Geographic 11.2020 (2020, 
novembro), (páginas 80-81), National 
Geographic Partners, LCC.

FIGURA 20

Solving the crisis sustainably, 
National Geographic 11.2020 (2020, 
novembro), (páginas 84-85), National 
Geographic Partners, LCC.
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FIGURA 21

To really go green, go big, National 
Geographic 11.2020 (2020, novembro),
(páginas 88-89), National Geographic 
Partners, LCC.

Alterações Climáticas é o segundo tema mais abordado através de 
gráficos e também o segundo que mais recorre à timeline quando 
apresenta dados. Uma das abordagens mais comuns quando se fala da 
urgência climática é a previsão de cenários face à passagem do tempo, 
nomeadamente, quanto tempo se demorou a chegar ao estado atual e 
quanto tempo temos para o melhorar. De igual modo, são apresentadas 
considerações futuras; se nada se alterar, quanto tempo temos até a 
situação se agravar e culminar num ponto sem possível retorno, ou 
quanto tempo separa um evento climático extremo de outro. A questão 
do tempo é assim muito importante na comunicação do clima. 

FIGURA 22

Fifty years of progress and damage,
National Geographic 04.2020 (2020, 
abril), (páginas 86-87), National 
Geographic Partners, LCC.
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4.2. WWF

4.2.1. CONSISTÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES E
COERÊNCIA GRÁFICA
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Nem todos os documentos publicados pela WWF em 2020 recorrem 
a infografia. Das 39 publicações, apenas 29 têm infografia no interior. 
Não existe um padrão de regularidade destas publicações, uma vez que 
o intervalo varia entre 1 e 6 por mês, só existindo um mês em que não 
houve qualquer publicação. Aproximadamente 77% das infografias 
presentes nas publicações da organização são no contexto ambiental.

Observámos que nos documentos mais extensos, como é o caso dos 
relatórios B7a3 e B34a4, que envolvem estudos junto da população, 
estão presentes mais infografias. As que estão relacionadas com questões
ambientais nessas publicações correspondem a aproximadamente 
36% e 78%, respectivamente. Os dados apresentados através de 
infografia que não estão no contexto ambiental, por norma, têm o 
propósito de auxiliar a compreensão da realidade envolvente.

Em 2020, a WWF desenvolveu várias parcerias e essa informação é
transmitida nas publicações. A cooperação é realizada com ONGs como 
The Nature Conservancy, SNV, TRAFFIC, empresas como The Coca-Cola 
Company, Anheuser-Busch InBev, WARMA, HeveaConnect, Financial 
Access, Target, BCG e GlobeScan. Há ainda a destacar os centros ou 
redes de investigação como o Natural Capital Project, GTAP, ZSL e 
convenções como a CITES. Os documentos que são desenvolvidos 
através da mesma parceria tendem a seguir estruturas gráficas 
semelhantes, sendo que esse aspecto também se aplica à infografia. 
Os documentos B7a, B7b, B34a e B34b são alguns desses exemplos. 
Desenvolvidos em parceria com a GlobeScan, utilizam uma paleta de 
cores e elementos gráficos semelhantes. Nas páginas apresentadas 
nas figuras 23 e 24 pode verificar-se também uma semelhança na 
estrutura de grelha de página, em que o texto surge do lado esquerdo 
enquanto a infografia se apresenta à direita.

3 B7a - Opinion Survey on COVID-19 
and Wildlife Trade in Five Asian 
Markets - Full report (2020, abril).

4 B34a - Ivory Consumption of Chinese 
Outbound Travelers Full report (2020, 
novembro).
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FIGURA 23

Likelihood of Buying Wildlife Products 
in Open Wildlife Markets in the Future, 
documento B7a - Opinion Survey on 
COVID-19 and Wildlife Trade in Five 
Asian Markets - Full report (2020), 
(página 23), WWF.

FIGURA 24

Non-travelers: Perceptions of the 
Legality of Bringing Ivory Back
to Mainland China, documento 
B34a - Ivory Consumption of Chinese 
Outbound Travelers Full report 
(2020), (página 71), WWF.

No entanto, o mais evidente é a coerência no que diz respeito à 
infografia dentro do mesmo documento, exemplo representativo 
é a publicação B14, desenvolvida no contexto da ReSource Plastic, 
um consórcio de empresas e organizações liderado pela WWF, 
que desenvolve estratégias para enfrentar o problema de resíduos 
plásticos. Inicialmente, a infografia é utilizada para representar dados 
mais genéricos (figuras 25 e 26), passando depois para casos mais 
específicos. Todo o documento respeita um esquema cromática e são 
repetidas estruturas infográficas para tratar assuntos semelhantes, 
como os casos apresentados nas figuras 27 e 28, em que dados 
relativos ao uso de plásticos de grandes empresas são visualizados. 
Este aspecto contribui para a facilidade de leitura das informações 
que estão contidas nos pie charts e permite ainda relacionar os casos 
estudados entre si.



FIGURA 25

Páginas 2 e 3 do documento
B14 - Transparent 2020. Mapping 
corporate action on plastic waste 
(2020), WWF.

FIGURA 26

Páginas 8 e 9 do documento
B14 - Transparent 2020. Mapping 
corporate action on plastic waste 
(2020), WWF.

FIGURA 27

Páginas 22 e 23 do documento
B14 - Transparent 2020. Mapping 
corporate action on plastic waste 
(2020), WWF.
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FIGURA 28

Páginas 28 e 29 do documento
B14 - Transparent 2020. Mapping 
corporate action on plastic waste 
(2020), WWF.

4.2.2. ANÁLISE TEMÁTICA E TIPOLÓGICA

Baseado na classificação temática apresentada no capítulo 2 
desta dissertação, constata-se que o tema Biodiversidade é o mais 
abordado infograficamente, seguindo-se o tema Alimentação e 
Sustentabilidade. Poderia concluir-se que esta evidência de temas 
se reflete graças aos dois relatórios que os abordam em específico, e 
que consequentemente, utilizam mais infografia. No entanto, mesmo 
subtraindo as infografias destes dois documentos5 mantém-se essa 
relevância e propensão temática. Estes dois temas são também aqueles 
que mais recorrem à infografia nas publicações da WWF.
A Biodiversidade é abordada através de infografia em 11 publicações e 
a Alimentação e Sustentabilidade em 8 documentos.
 
Evidenciamos a terceira temática prevalente, a Gestão de Recursos 
Energéticos que, apesar de só estar representada numa publicação, é 
tratada em 27 infografias.
 
A tipologia de infografia predominante nos documentos da WWF 
analisados é a de gráficos, estando o elementos presente 286 vezes. 
De seguida, as mais utilizadas são os pie charts e os mapas, com 133 
e 65 ocorrências, respetivamente. O tema Biodiversidade é o que 
utiliza mais os gráficos e pie charts para representação de dados. 
Realça-se também o maior uso de mapas no âmbito da Alimentação e 
Sustentabilidade.
 
O recurso a uma abordagem de timeline acontece em 15% dos 
elementos infográficos e apenas em estruturas como mapas e gráficos.

5 Subtraindo 38 infografias à 
Preservação e Conservação da 
Biodiversidade e 41 à Alimentação e 
Sustentabilidade, mantêm-se os
valores mais elevados de número 
de infografias com 87 e 58, 
respectivamente.
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4.3. GREENPEACE

4.3.1. CONSISTÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES E
COERÊNCIA GRÁFICA

No que diz respeito à consistência de publicações, a organização 
não demonstrou regularidade nem diversidade nos documentos 
disponibilizados. Apenas existem 5 publicações relativas ao ano de
2020, todas contém infografia, sendo cerca de 81% no contexto ambiental.
 
Consideramos como possível que a organização dê primazia à partilha 
de mais publicações nos respectivos websites associadas a certas zonas 
do mundo ou países específicos. No entanto, por questões de coerência 
com as outras organizações em estudo, optámos por apenas analisar as 
publicações para um público geral internacional, recorrendo apenas ao 
website da Greenpeace International.
 
A coerência gráfica é mais evidente quando se encontra dentro do 
mesmo documento. Por exemplo na figura 29, apesar de se tratarem 
de estruturas infográficas distintas e com uma leitura independente, 
ambas seguem a mesma paleta cromática. Assim, ao cruzar as 
informações do texto com as informações da infografia, o leitor está 
familiarizado com o ambiente cromático em qualquer momento destas 
duas páginas.

FIGURA 29

Páginas 16 e 17 do documento C2 - 
Fishy Business. How transhipment at 
sea facilitates illegal, unreported and 
unregulated fishing that devastates 
our oceans (2020), Greenpeace 
International.
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Entre os documentos C1, C2 e C5, é possível apontar muitas 
semelhanças, entre elas a tipografia e a paleta de cores utilizada 
(figuras 30, 31 e 32). Tanto o mapa de percursos, representado na 
figura 30, como os elementos das redes das figuras 31 e 32 utilizam 
cores e tonalidades iguais.

FIGURA 30

Páginas 14 e 15 do documento
C1 - Turtles Under Threat. Why the 
world's ultimate ocean wanderers 
need protection (2020), Greenpeace 
International.

FIGURA 31

Páginas 14 e 15 do documento
C2 - Fishy Business. How transhipment 
at sea facilitates illegal, unreported 
and unregulated fishing that 
devastates our oceans (2020), 
Greenpeace International.
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FIGURA 32

Páginas 16 e 17 do documento
C2 - Fishy Business. How transhipment 
at sea facilitates illegal, unreported 
and unregulated fishing that 
devastates our oceans (2020), 
Greenpeace International.

4.3.2. ANÁLISE TEMÁTICA E TIPOLÓGICA

O tema mais abordado através de infografia pela organização é o de 
Alimentação e Sustentabilidade. Seguem-se o Oceano, Biodiversidade 
e Floresta, por esta ordem, sendo os dois últimos iguais em termos de 
representatividade. Destes temas apenas o Oceano se encontra em dois 
documentos. Os restantes estão presentes apenas num documento.
 
O mapa é a estrutura mais utilizada e é um recurso para todos os temas 
ambientais mencionados antes. Desta forma é possível observar uma 
grande versatilidade temática atribuída à representação geográfica. 
No tema Alimentação e Sustentabilidade, para além de mapas, são 
utilizadas também estruturas de network (ligação e relação) e ainda 
um pie chart. A tipologia de estrutura mais utilizada para este tema 
é a network (figura 31) que, neste caso, demonstra de forma clara 
que conexões existem. O número de nós clarifica a dimensão dos 
envolvidos no assunto abordado.
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4.4. QUERCUS

4.4.1. CONSISTÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES E
COERÊNCIA GRÁFICA

Em termos de periodicidade, o jornal Quercus Ambiente não demonstrou
ser regular. Na análise comparativa que realizámos para apurar o número
de meses que contemplava cada edição foi possível verificar que os
últimos números correspondiam a mais meses de trabalho da organização.
Ainda assim, não existe uma relação directa entre mais meses 
representados e mais infografia utilizada nas publicações. Apenas uma 
das edições observadas do jornal não utiliza infografia, no entanto 
todas as 37 são num contexto ambiental. 
 
No jornal, a infografia vive em função do texto e não o contrário, ou 
seja, surge como complemento da informação que é oferecida aos 
leitores através do texto. Predomina o uso de infografia com elementos 
gráficos simples, facto que pode ser justificado pela ausência de 
investimento em recursos criativos. Em entrevista6 à Diretora Editorial 
do jornal, Eduarda Mota, foi possível perceber que a infografia não era 
tida em conta no planeamento editorial. A sua existência dependia de
outros factores para além da necessidade de apresentar dados ao público
através de uma abordagem infográfica. Consequentemente, a quantidade
de infografia é variável, não existindo consistência na sua produção.

Mesmo infografias com estruturas visuais mais complexas são 
inseridas nas páginas em tamanho reduzido, como demonstrado 
nas figuras 33 e 34, o que dificulta a sua leitura e visibilidade. Assim, 
acreditamos que o seu carácter facilitador na compreensão de dados 
e interpretação de situações ambientais é comprometido. Pelo que já 
podemos observar noutras organizações, ilustrações deste género.
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FIGURA 33

Páginas 10 e 11 do documento D1 -
Jornal Quercus Ambiente, Edição 
Nº.74 (2016), Quercus.

6 No Anexo 5 - Entrevista à diretora 
editorial e responsável pelo grafismo do
jornal Quercus Ambiente, Eduarda Mota, 
é possível ler a entrevista na integra. 



124     |      CAPÍTULO 4 

FIGURA 34

Páginas 10 e 11 do documento D2 -
Jornal Quercus Ambiente, Edição 
Nº.75 (2016), Quercus.

Quando é utilizada infografia esta não segue um padrão gráfico, 
ou seja, não existe coerência neste campo. Muitas das infografias 
utilizadas são de outras organizações, tendo sido inseridas no jornal 
devidamente referenciadas. A infografia da figura 34 foi desenvolvida 
pela Carbon Brief, uma empresa dedicada à produção de artigos e
gráficos relacionados com clima, política climática e política energética. 
Outros recursos habituais no que diz respeito à infografia são a agência 
NOAA e a Federação Europeia para os Transportes e o Ambiente 
(Transport & Environment), da qual a Quercus faz parte.

4.4.2. ANÁLISE TEMÁTICA E TIPOLÓGICA

O tema que tem mais destaque nas infografias é o de Gestão de 
Recursos Energéticos com 16 infografias e presença em 8 edições. Os 
restantes temas têm no máximo 5 infografias, ou menos, a representá-los. 
O tema Oceano não é abordado no jornal através de infografia, tendo 
um foco maior nos ambientes terrestres.
 
A organização recorre principalmente a gráficos e mapas nas infografias.
A Gestão de Recursos Energéticos é abordada sobretudo através de 
gráficos, sendo para além disso apenas apresentado através de um mapa. 
A Biodiversidade é a temática mais apresentada através de mapas.
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4.5. RESULTADOS GERAIS

Conclui-se desta análise que os suportes gráficos editoriais publicados 
pelas organizações têm diferentes níveis de investimento associados 
e que este factor leva ao menor ou maior investimento na produção 
de infografia e na valorização que lhe é atribuída. Assim, também o 
impacto visual da infografia e a relevância que lhe pode ser atribuída 
varia muito de organização para organização.
 
No que diz respeito à presença de temáticas ambientais nas infografias 
utilizadas pelas organizações as percentagens são elevadas. Pela sua 
especificidade, é a Quercus a que dedica todas as infografias do Jornal 
Quercus Ambiente ao contexto estudado nesta dissertação, seguindo-se 
a Greenpeace com 81,25%, a WWF com 77,02% e, por fim, a National 
Geographic com 47,89% (ver G1 e G4).
 
Analisando as 4 organizações em simultâneo, e num universo de 399 
infografias ambientais, podemos observar que as temáticas abordadas 
seguem a seguinte ordem de abundância de representação nos 
documentos:
 

- Biodiversidade, com um total de 140 infografias,
representa 35%;

- Alimentação e Sustentabilidade, com um total de 113 
infografias, representa 29%;

- Gestão de Recursos Energéticos, com um total de 49 
infografias, representa 12%;

- Alterações Climáticas, com um total de 24 infografias, 
representa 6,01%;

- Gestão de Resíduos, com um total de 22 infografias,
representa 5,51%;

- Floresta, com um total de 17 infografias, representa 4,2%;
- Oceano, com um total de 17 infografias, representa 4,2%;
- Gestão de Recursos Naturais e Saúde, com um total de 17 

infografias, representa 4,2%.
 
As estruturas ou elementos infográficos mais utilizados nas infografias 
das organizações estudadas são gráficos e mapas no caso da National 
Geographic e Quercus, mapa e network nas publicações da Greenpeace 
e gráfico e pie chart na WWF.



126     |      CAPÍTULO 4 

A utilização em maior quantidade de gráficos em 3 das 4 organizações 
vai muitas vezes ao encontro do objetivo de complementar a 
informação que já está a ser transmitida por texto, ainda que, por 
vezes, os gráficos sejam incluídos num contexto de spread com mais do 
que uma infografia.

Por sua vez, os mapas apresentam, em diversas situações, um 
comportamento de ocupação de página maior. O uso de mapas, que 
representa cerca de 18% das tipologias infográficas utilizados nos 
documentos, tem uma presença transversal a todos os sub-temas 
ambientais, facto que pode ser justificado pela sua versatilidade no que
diz respeito à capacidade de sobreposição de elementos. Existem mapas
com sobreposição de manchas e texturas que identificam áreas, bolhas, 
gráficos de barras, gráficos de linhas e linhas que identificam trajetos.

Numa perspetiva mais específica, analisamos as tipologias que são 
utilizadas em cada sub-tema.





G1 - Percentagem de infografia
em contexto ambiental
em cada ONG.

100%

77,02%

47,89%

81,25%

JAN DEZ

1

0

0

6

JAN DEZ

3

0

5

10

1

0

JAN DEZ

G2 - Número de publicações
por mês no ano 2020
em cada ONG.

G3 - Número de meses 
englobados em cada publicação 
do jornal Quercus Ambiente.

D1 D12

4.5.1. INFOGRAFIA NAS ORGANIZAÇÕES
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GREENPEACE

QUERCUS

NATIONAL GEOGRAPHIC 

G4 - Número total de infografias 
e número de infografias em 
contexto ambiental por ONG.

WWF
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4.5.2. INFOGRAFIA NA ALIMENTAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE

G5 - Percentagem de infografia
sobre Alimentação e 
Sustentabilidade
dentro de cada ONG.

10,81%

31,43%

5,88%

61,54%
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GREENPEACE

QUERCUS

NATIONAL GEOGRAPHIC 

WWF

No que diz respeito ao tema da Alimentação e Sustentabilidade, vê-se 
uma prevalência nas publicações da Greenpeace (61,64%), seguida 
da WWF (31,43%) e posteriormente a Quercus (10,81%) e a National 
Geographic (5,88%).
 
Procurando ser claros sobre a proporção destas percentagens, assume-se
uma infografia em treemap, de modo a evidenciar a verdadeira grandeza 
destes dados. Este modelo será aplicado aos restantes temas ambientais.
Dessa forma constata-se que, os 31,43% para a WWF partem de uma 
amostragem maior (315 infografias ambientais no total), face a valores 
entre 37 e 13 nas restantes publicações.
 
Analisando o tópico face às tipologias mais comuns encontramos 
padrões de semelhança. Os gráficos são o elemento mais representado, 
seguido dos mapas. Esta lógica é visível na WWF e na Quercus.
A National Geographic segue a mesma dinâmica, mas tem em par 
de igualdade a opção mapa e treemap. Contrariamente a esta lógica 
encontram-se as representações da Greenpeace, cuja tipologia mais 
evidente é a network, em vez de gráfico, voltando a obedecer à mesma 
ordem de preferência no caso do mapa e piechart.
Esta análise demonstra que, ainda que não sendo a mais utilizada em 
número, o mapa é a tipologia mais transversal a todas as publicações, 
tendo ao mesmo tempo nela consagradas tipologias sobrepostas.



G6 - Elementos infográficos, por 
tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 145)
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4.5.3. INFOGRAFIA NA BIODIVERSIDADE

G8 - Percentagem de infografia
sobre Biodiversidade dentro de 
cada ONG.
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Relativamente ao tema da Biodiversidade, constata-se uma maior 
abordagem por parte da WWF (39,68%) e National Geographic 
(29,41%), seguindo-se a Quercus (10,81%) e a Greenpeace (7,69%) 
(G8). Esta temática é também a mais predominante infograficamente 
no total das publicações da WWF e da National Geographic.

Observa-se, através da representação da infografia G9, uma maior 
amostragem neste tema por parte da WWF, com a utilização de 247 
elementos infográficos, comparada com os 17 da National Geographic, 
8 da Quercus e 1 da Greenpeace.

Analisando a frequência de cada tipologia pode constatar-se que os 
gráficos e os pie chart são os mais representados, ainda que o sejam 
predominantemente por uma organização.

A National Geographic é a que recorre a uma maior variedade de tipos 
de estruturas, sendo a única a utilizar a network e o treemap para 
representação do tema Biodiversidade. Mais uma vez, a estrutura de 
mapa, tal como constatado no tema Alimentação e Sustentabilidade, 
está presente nas publicações de todas as organizações.



G9 - Elementos infográficos, por 
tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 277)

G10 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema. (Total = 277)
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4.5.4. INFOGRAFIA NA GESTÃO DE RESÍDUOS

G11 - Percentagem de infografia
sobre Gestão de Resíduos dentro 
de cada ONG.
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A Gestão de Resíduos, enquanto tema principal nas infografias, 
demonstrou ser pouco abordada. A Quercus (13,51%) é a que mais 
representa esta temática e a Greenpeace não utiliza qualquer infografia 
neste tema.

A estrutura pie chart é a mais representada, seguida de gráficos.
Ambas são utilizadas pela Quercus e WWF exclusivamente.
Na WWF, a maioria dos elementos destes dois tipos inserem-se no 
contexto do uso de plástico e da consequente gestão dos seus resíduos. 
Também as árvores são uma preferência destas 2 organizações.
A National Geographic apresenta este tema infograficamente apenas 
uma vez e recorre à network e abordagem timeline.

Contrariamente ao que se verificou nos dois temas anteriores, 
relativamente à presença de mapas, a WWF é a única que utiliza este 
tipo de representação.



G12 - Elementos infográficos, por 
tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 35)

G13 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema. (Total =  35)
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4.5.5. INFOGRAFIA NA FLORESTA

G14 - Percentagem de infografia 
sobre Floresta dentro de cada 
ONG.
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No que diz respeito ao tema da Floresta, existe uma distribuição de 
percentagem de abordagem muito próxima dentro das 3 organizações 
que o retratam, estando em primeiro lugar a Greenpeace (7,69%), 
seguida da Quercus (5,41%) e, por fim a WWF (5,41%). Não se 
constatou neste estudo o destaque do tema através de infografia por 
parte da National Geographic.
 
Esta análise permite observar que são utilizadas estruturas pie chart, 
árvore, mapa, network e gráfico, ficando de parte o treemap.
A WWF é a organização que recorre a todos estes tipos de elementos 
para apresentar o tema.

Duas das organizações utilizam exclusivamente um tipo de elemento 
nesta representação. A Quercus utiliza apenas gráficos e a Greenpeace 
mapas. Os dois gráficos da Quercus utilizam também uma abordagem 
timeline.



G15 - Elementos infográficos, por 
tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 28)

G16 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema. (Total =  28)
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4.5.6. INFOGRAFIA NO OCEANO

G17 - Percentagem de infografia 
sobre Oceano dentro de cada ONG.
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Relativamente ao tema do Oceano, vê-se uma prevalência nas 
publicações da Geenpeace (23,08%), seguida da National Geographic 
(11,76%) e posteriormente a WWF (3,17%). Não foram observadas 
nas publicações da Quercus representações infográficas associadas a 
este tema.

Pode observar-se, através da infografia (G18), que num universo de 
27 elementos infográficos, 14 pertencem a publicações da National 
Geographic, 10 à WWF e apenas 3 à Greenpeace.
  
Analisando as tipologias mais comuns constatamos um maior recurso 
a mapas, seguidos de gráficos. Com o mesmo número de elementos 
estão as estruturas pie chart e network, sendo evidente a sua menor 
utilização. Dos 4 tipos de estruturas, a National Geographic utiliza 3 
delas, o que demonstra uma diversificação de abordagem do tema 
superior à Greenpeace e WWF.



G18 - Elementos infográficos, por 
tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 27)

G19 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema. (Total = 27)

MAPA

PIE CHART

NETWORK

GRÁFICO

2

2

23

9 2

8

5 1

1

1

CAPÍTULO 4      |      139



4.5.7. INFOGRAFIA NA GESTÃO DE
RECURSOS NATURAIS E SAÚDE

G20 - Percentagem de infografia 
sobre Gestão de Recursos Naturais
e Saúde dentro de cada ONG.

5,41%

3,81%

8,82%

0%

140     |      CAPÍTULO 4 

GREENPEACE

QUERCUS

NATIONAL GEOGRAPHIC 

WWF

No que diz respeito ao tema de Gestão de Recursos Naturais e Saúde, 
observa-se um maior investimento nas publicações da National 
Geographic (8,82%), seguida da Quercus (5,41%) e, por fim, a WWF 
(3,81%). Fora da análise deste tema fica a Greenpeace, sem qualquer 
elemento infográfico que o represente. 

No campo da classificação tipológica pode observar-se uma 
predominância da utilização de gráficos. No caso das representações 
através de mapas, pie charts e árvores a distribuição passa apenas por 
2 das 3 organizações. A WWF e a Quercus utilizam o elemento árvore e  
a National Geographic e a WWF têm em comum utilização de mapas e 
pie charts. O recurso ao treemap e à network realiza-se apenas em dois 
momentos, ambos pela National Geographic.



G21 - Elementos infográficos, por 
tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 29)

G22 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema. (Total =  29)
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4.5.8. INFOGRAFIA NAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

G23 - Percentagem de infografia 
sobre Alterações Climáticas 
dentro de cada ONG.
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Relativamente ao tema das Alterações Climáticas, observa-se um 
destaque nas publicações da National Geographic (23,53%), seguida 
da Quercus (10,81%) e posteriormente a WWF (3,81%). No que 
diz respeito à Greenpeace, como acontece com outros temas, não 
são observadas nas suas publicações representações infográficas a 
apresentar este tema.

Analisando as tipologias utilizadas encontramos semelhanças entre os
gráficos e os mapas, dado que são utilizadas pelas 3 organizações e em
maior número face a outras estruturas. A WWF, que recorre a 24
elementos para representar as Alterações Climáticas, é a que diversifica
mais infograficamente, utilizando gráficos, árvores, network e mapas. 

Neste tema destaca-se a representação da evolução do tempo e 
comparação temporal, recorrendo à utilização de timeline em 50% 
dos elementos infográficos totais e por parte das 3 organizações que 
abordam as alterações climáticas.



G24 - Elementos infográficos, 
por tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 46)

G25 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema (Total =  46)
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4.5.9. INFOGRAFIA NA GESTÃO DE
RECURSOS ENERGÉTICOS

G26 - Percentagem de infografia 
sobre Gestão de Recursos 
Energéticos dentro de cada ONG.
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A Gestão de Recursos Energéticos encontra-se representada em maior 
escala na Quercus (43,24%), seguindo-se a apresentação na National 
Geographic (17,65%) e na WWF (8,57%). Esta temática é a mais 
evidente infograficamente nas publicações da Quercus. 

Encontramos aqui uma maior preferência pela utilização de gráficos na 
National Geographic, Quercus e WWF, com valores substancialmente 
superiores aos que são observados nos restantes elementos. O mapa, 
tal como acontece com os temas Alterações Climáticas, Oceano, 
Biodiversidade e Alimentação e Sustentabilidade, é um recurso 
infográfico que abrange as publicações das organizações que abordam 
o tema em questão. 

Tanto em percentagem como em número, este é o tema ambiental onde 
se observa maior recurso à abordagem de timeline, sendo utilizada por 
todas as organizações que representam esta temática.



G27 - Elementos infográficos, 
por tipologia, que representam o 
tema, dentro de cada ONG.
(Total = 78)

G28 - Elementos infográficos que 
recorrem a timeline nas ONGs, 
dentro do tema. (Total =  78)
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A preservação do ambiente é um assunto com cada vez maior urgência 
em ser abordado. Diariamente assistimos a notícias sobre o impacto 
e consequências da intervenção humana no planeta, com particular 
destaque para as alterações climáticas. Desta forma, reconhecemos a 
necessidade de continuar um percurso sólido no que diz respeito ao 
potencial da infografia em conjunto com a educação ambiental.
 
Face aos objetivos propostos, elaboramos a identificação dos sub-temas
mais prevalentes no contexto ambiental. Tal foi conseguido pela análise 
de diversas organizações ambientais, pesquisando os seus campos de 
ação e missão. Consequentemente, prosseguiu-se a um entendimento 
das tipologias de representação na infografia, bem como, da sua 
contextualização histórica. Desta forma foi possível compreender 
de que modo este veículo de comunicação acarreta estratégias 
educativas, traçando assim, interligações à consciencialização social e 
às exigências de discurso que lhe são comuns. A partir dessa estrutura 
temática e de tipologias foi possível a construção dos critérios de 
escolha e de análise desenvolvidos no estudo de casos. Os próprios 
casos, foram um suporte importante na consistência dos resultados 
apresentados no Capítulo 4, onde se expõem considerações sobre a 
relação entre tema, sub-tema e sua tipologia. Foi possível disponibilizar 
considerações para as infografias que tratam da consciencialização 
ambiental, nomeadamente a possibilidade de estabelecer uma relação 
entre temas e a sua representação gráfica.
 
Mais do que uma investigação consolidada sobre a junção das áreas 
de infografia e consciencialização ambiental, espera-se que esta 
dissertação ofereça um suporte a profissionais na área do design 
e comunicação, no que diz respeito à sua potencial aplicabilidade 
noutros temas.

CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No contexto do Capítulo 2 desta dissertação realizou-se uma definição 
e descrição superficiais do que podem ser as tipologias de abordagem 
do discurso em infografia, com foco orientado às temáticas ambientais. 
Para os objetivos desta dissertação não considerámos fundamental o
seu desenvolvimento no estudo de casos, no entanto, compreende-se 
que, com a evolução das exigências do panorama ambiental, estas 
abordagens possam ser aprofundadas em estudos futuros de uma 
forma mais exaustiva e detalhada.

O estudo de casos desta dissertação incidiu em 4 das ONGs mais 
populares para o público. Com o desenrolar do desenvolvimento da 
mesma foi possível observar que outras organizações, mais pequenas 
ou com menos visibilidade, têm apostado na proximidade com as 
pessoas num processo contínuo de consciencialização ambiental.
No futuro seria importante analisar casos como a Earth.Org, ZERO,
The Nature Conservancy, SPEA, NRDC, Conservation International e 
Project Drawdown.
 
Os formatos digitais como websites e redes sociais dispõem de outro 
tipo de alcance, tendo o potencial de maximizar o público-alvo. Depois 
de analisar formatos impressos/fechados, espera-se uma análise 
dos suportes dinâmicos, que podem ou não ser interativos e que se 
alteram muito mais rapidamente. Estes trazem mais desafios como, 
por exemplo, a capacidade de manter o público interessado tempo 
suficiente para absorver a informação.

POSSÍVEIS DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
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- Sustainable Jobs
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-   Government response
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- Land cover                           
- <sem título> Millions Cropland
- <sem título> Range of adverse impacts
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A food web disrupted
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- The Lakes Today
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- Shipping volume through St. Lawrence Seaway, 2019
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- Cargo that transited at least one lock on the St. Lawrence 
Seaway, 2019
- Size of Welland Canal locks

O

137
Zones of risk
- Snakebites global estimates, 2019
- Venomous snakes of high medical importance
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B2 - SUSTAINABLE RANCHING INITIATIVE. 2019 IMPACT REPORT - 10 DE FEVEREIRO, 2020
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The sustainable ranching initiative’s reach in the northern great 

plains
AS

3

Environmental impact

- <sem título> Grassland Bird Surveys

- Cumulative grassland acres maintained by bird survey

participants

- <sem título> The land composition of the ranches participating 

in WWF’s bird surveys

B

5 <sem título> Impact Through Pilot AS

6
Total Support for Community Resilience Work by Project Type 

Since 2014
AS

6 People Reached Through Education Support by State Since 2014 AS

8 <sem título> Northern Great Plains Sustainable Beef Pilot AS

9 Cumulative Acres Impacted Since 2015 AS

B3 - GLOBAL FUTURES ASSESSING THE GLOBAL ECONOMIC IMPACTS OF ENVIRONMENTAL
CHANGE TO SUPPORT POLICY-MAKING - 11 FEVEREIRO, 2020

9 Figure 1: Ecosystem services AC

10 Figure 2: Steps in the global futures modelling framework AC

15
Potential Impacts of future changes in ecosystem services by 

2050
AC

17

Figure 4: Impact on annual national GDP% of changes in 

ecosystem services under business-as-usual and global 

conservation scenarios by 2050 (compared to a baseline 

scenario of no change in ecosystem services by 2050)

AC

20

Figure 5: Impact on Annual National GDP of different regions/

countries, by income.level, due to changes in ecosystem services 

by 2050 under business-as-usual and global conservation 

scenarios (compared to a baseline scenario of no change in 

ecosystem services by 2050).

AC

B4 - WWF POSITION AND GUIDANCE ON VOLUNTARY PURCHASES OF CARBON CREDITS - 09 DE MARÇO, 2020

B5 - ENHANCING NDCS THROUGH NATURE-BASED SOLUTIONS - 25 DE MARÇO, 2020

4 Nature-Based Solutions for Climate AC

B6 - EMERGENCY AMAZON FIRE FUND REPORT - MARCH 2020 - 02 ABRIL, 2020

4 Figure 1: Forest fire outbreaks in the Amazon basin during 2019 F

4

5
Global Reactions F

ANEXO 2
TABELA DE ANÁLISE DE INFOGRAFIAS DAS PUBLICAÇÕES DA WWF EM 2020 

ANEXOS      |      171



PÁG. TÍTULO DA INFOGRAFIA TEMA

M
A

P
A

N
E

TW
O

R
K

Á
R

V
O

R
E

G
R

Á
FI

C
O

P
IE

 C
H

A
R

T

TR
E

E
M

A
P

TI
M

E
LI

N
E

5 Number of Fire Outbreaks in the Amazon Basin F

5 Respective percentage of the population in the Amazon F

B7A - OPINION SURVEY ON COVID-19 AND WILDLIFE TRADE IN FIVE
ASIAN MARKETS. FULL REPORT. - 06 DE ABRIL, 2020

8 Level of worry about the coronavirus outbreak

8
Effectiveness and Support for closing illegal and unregulated 
wildlife markets

B

9 Past Purchase Behaviors of Wildlife Products B

9 Impact of Coronavirus on Wildlife Consumption

13 Level of Concern about the Coronavirus Outbreak (%)

14 Perceived Sources of the Coronavirus Outbreak (%)

15
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Market Closure (%)

B

16
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

17
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

18
Level of Worry if No Measures Are Taken to Close Wildlife 
Markets (%)

B

19
Trust in and Importance of Institutions to Combat the Out-
break, Total mentions, 5 markets (%)

20 Wildlife Product Purchase in Past 12 Months (%) B

21
Type of Wildlife Species Bought (By the Respondent or Some-
one Known) in an Open Wildlife Market in the Past 12 Months 
(%)

B

22 Impact of Coronavirus on Consumption of Wildlife Products (%)

23 Future Intention to Buy Wildlife Products in Wildlife Markets (%) B

24 Ranking of Issues Most Worried About (%)

25 Awareness of COVID-19 (%)

26 Perceived Modes of Coronavirus Transmission (%)

45

 Hong Kong SAR - Respondents’ Profile
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

46 Level of Concern about the Coronavirus Outbreak (%)

47 Perceived Sources of the Coronavirus Outbreak
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48
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Market Closure (%)

B

49
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

50
Ways to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market Closure 
(%)

B

51
Level of Worry if No Measures Are Taken to Close Wildlife 
Markets (%)

B

52
Trust in and Importance of Institutions to Combat the Out-
break, Total mentions (%)

53 Wildlife Product Purchase in Past 12 Months (%) B

54 Impact of the Coronavirus on Consumption of Wildlife Products

55 Future Intention to Buy Wildlife Products in Wildlife Markets (%) B

56 Channels of Purchase for Wildlife Products (%)

57 Ranking of Issues Most Worried About (%)

58 Awareness of COVID-19 (%)

59 Main Sources of Information about the Coronavirus (%)

60 Perceived Modes of Coronavirus Transmission (%)

61 Impact of the Coronavirus on Daily Life (%)

62 Impact on Different Aspects of Daily Life (%)

63
Behaviours that Increase the Risk of Spreading the Coronavirus 
(%)

65

 Japan - Respondents’ Profile
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

66 Level of Concern about the Coronavirus Outbreak (%)

67 Perceived Sources of the Coronavirus Outbreak

68
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Market Closure (%)

B

69
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

70
Ways to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market Closure 
(%)

B

71
Level of Worry if No Measures Are Taken to Close Wildlife 
Markets (%)

B

72
Trust in and Importance of Institutions to Combat the 
Outbreak, Total mentions (%)

ANEXOS      |      173



PÁG. TÍTULO DA INFOGRAFIA TEMA

M
A

P
A

N
E

TW
O

R
K

Á
R

V
O

R
E

G
R

Á
FI

C
O

P
IE

 C
H

A
R

T

TR
E

E
M

A
P

TI
M

E
LI

N
E

73 Wildlife Product Purchase in Past 12 Months (%) B

74 Impact of the Coronavirus on Consumption of Wildlife Products

75 Future Intention to Buy Wildlife Products in Wildlife Markets (%) B

76 Channels of Purchase for Wildlife Products (%)

77 Ranking of Issues Most Worried About (%)

78 Awareness of COVID-19 (%)

79 Main Sources of Information about the Coronavirus (%)

80 Perceived Modes of Coronavirus Transmission (%)

81 Impact of the Coronavirus on Daily Life (%)

82 Impact on Different Aspects of Daily Life (%)

83
Behaviours that Increase the Risk of Spreading the Coronavirus 
(%)

85

Myanmar - Respondents’ Profile
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

86 Level of Concern about the Coronavirus Outbreak (%)

87 Perceived Sources of the Coronavirus Outbreak

88
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Market Closure (%)

B

89
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

90
Ways to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market Closure 
(%)

B

91
Level of Worry if No Measures Are Taken to Close Wildlife 
Markets (%)

B

92
Trust in and Importance of Institutions to Combat the Out-
break, Total mentions (%)

93 Wildlife Product Purchase in Past 12 Months (%) B

94 Impact of the Coronavirus on Consumption of Wildlife Products

95 Future Intention to Buy Wildlife Products in Wildlife Markets (%) B

96 Channels of Purchase for Wildlife Products (%)

97 Ranking of Issues Most Worried About (%)
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98 Awareness of COVID-19 (%)

99 Main Sources of Information about the Coronavirus (%)

100 Perceived Modes of Coronavirus Transmission (%)

101 Impact of the Coronavirus on Daily Life (%)

102 Impact on Different Aspects of Daily Life (%)

103
Behaviours that Increase the Risk of Spreading the Coronavirus 
(%)

105

 Thailand - Respondents’ Profile
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

106 Level of Concern about the Coronavirus Outbreak (%)

107 Perceived Sources of the Coronavirus Outbreak

108
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Market Closure (%)

B

109
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

110
Ways to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market Clo-
sure (%)

B

111
Level of Worry if No Measures Are Taken to Close Wildlife 
Markets (%)

B

112
Trust in and Importance of Institutions to Combat the Out-
break, Total mentions (%)

113 Wildlife Product Purchase in Past 12 Months (%)

114 Impact of the Coronavirus on Consumption of Wildlife Products

115 Future Intention to Buy Wildlife Products in Wildlife Markets (%)

116 Channels of Purchase for Wildlife Products (%)

117 Ranking of Issues Most Worried About (%)

118 Awareness of COVID-19 (%)

119 Main Sources of Information about the Coronavirus (%)

120 Perceived Modes of Coronavirus Transmission (%)

121 Impact of the Coronavirus on Daily Life (%)

122 Impact on Different Aspects of Daily Life (%)
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123
Behaviours that Increase the Risk of Spreading the Coronavirus 
(%)

125

Vietnam - Respondents’ Profile
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

126 Level of Concern about the Coronavirus Outbreak (%)

127 Perceived Sources of the Coronavirus Outbreak

128
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Market Closure (%)

B

129
Perceived Effectiveness of Illegal and Unregulated Wildlife 
Restaurant Closure (%)

B

130
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market 
Closure (%)

B

131
Likelihood to Support Illegal and Unregulated Wildlife Restau-
rant Closure (%)

B

132
Ways to Support Illegal and Unregulated Wildlife Market Closure 
(%)

B

133
Level of Worry if No Measures Are Taken to Close Wildlife 
Markets (%)

B

134
Trust in and Importance of Institutions to Combat the 
Outbreak, Total Mentions (%)

135 Wildlife Product Purchase in Past 12 Months (%) B

136 Impact of the Coronavirus on Consumption of Wildlife Products

137 Future Intention to Buy Wildlife Products in Wildlife Markets (%) B

138 Channels of Purchase for Wildlife Products (%)

139 Ranking of Issues Most Worried About (%)

140 Awareness of COVID-19 (%)

141 Main Sources of Information about the Coronavirus (%)

142 Perceived Modes of Coronavirus Transmission (%)

143 Impact of the Coronavirus on Daily Life (%)

144 Impact on Different Aspects of Daily Life (%)

145 Behaviors that Increase the Risk of Spreading the Coronavirus (%)
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B7B - OPINION SURVEY ON COVID-19 AND WILDLIFE TRADE IN FIVE
ASIAN MARKETS. SUMMARY OF FINDINGS. - 06 DE ABRIL, 2020

4
5

Overview of all 5 surveyed asian markets 
- Overall level of worry about the coronavirus outbreak
- Perceived effectiveness of the closure of illegal and unregu-
lated markets where wild animals are sold, in order to prevent 
similar pandemics from occuring in the future
- Likelihood of supporting efforts by governments and health 
ministries to close all illegal and unregulated markets selling 
animals from the wild
- Purchases in the past 12 months of wildlife products (made by 
the respondent or anyone know)  in an open wildlife market

B

6
- Type of wildlife species purchased (by the respondent or 
someone known to them) in an open wildlife market in the past 
12 months – Total 5 markets (n=443)

B

7

- Likelihood of buying wildlife products in open wildlife markets 
in the future
- Different channels to buy wildlife products if these wildlife 
markets are closed in the future (top 3 chosen)

B

B8 - NO FOOD LEFT BEHIND, PART 3: SECOND HELPING: CAN THE GIG ECONOMY
RESCUE SURPLUS FOOD FROM FARMS? - 15 DE ABRIL, 2020

7
Map of existing peach processing facilities mapped to produc-
ing states and population centers.

AS

10 PPO fee breakdown of $.10/lb. AS

11 PPO fee breakdown of $.10/lb. AS

13 Figure 4

B9 - STATUS OF ELECTRONIC COLLECTION AND REPORTING OF
KEY INFORMATION IN MAJOR FISHERIES - 23 DE ABRIL, 2020

7 E-Vessel Tracking (Figure 1a) AS

7 E-Monitoring (Figure 1b) AS

8 E-Reporting (Figure 1c) AS

8 E-Traceability (Figure 1d) AS

9 E-Vessel Tracking (Figure 2a) AS

9 E-Monitoring (Figure 2b) AS

10 E-Reporting (Figure 2c) AS

10 E-Traceability (Figure 2d) AS
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B10 - SAFETY AT THE HELM: A PLAN FOR SMART SHIPPING THROUGH THE BERING STRAIT - 27 DE ABRIL, 2020

5 Bering Strait Vessel Transits O

8
9

How the polar
protects the environment

O

23 Arctic Maritime Activity in the Bering Strait in 2019 O

24 Imo Measures for the Bering Strait Region O

B11 - INDOOR SOILLESS FARMING: PHASE I: EXAMINING THE INDUSTRY AND
IMPACTS OF CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE - 14 DE MAIO, 2020

7 Growing System AS

7 Facility Type AS

8 Main Crop Type AS

9 Produce Grown Hydroponically AS

9 Farm openings by type AS

10 Produce grown hydroponically AS

20 St. Louis Area Grocery Market Share

21 Retailer Interest by indoor farming model AS

22 Reasons for purchasing produce at farmers markets AS

23 Evaporative cooling is mostly effective in low humidity climates AS

24
St. Louis Average Day Light Integral Compared to crop require-
ment

AS

26 St. Louis has an estimated 137 caves AS

4
Appendix I: Figure 1 Comparative impact assessment of 18 
impact areas grouped into six themes

AS

7
11

Appendix I
- Figure 2 System boundaries diagram of the conventional
agriculture system
- Figure 3 System boundaries diagram of the greenhouse 
hydroponics system
- Figure 4 System boundaries diagram of the greenhouse 
aquaponics system
- Figure 5 System boundaries diagram of the vertical
hydroponics system
- Figure 6 System boundaries diagram of the vertical
aquaponics system

AS

12 Figure 7 A complete diagram of the system’s boundaries AS
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15
Figure 8 A single-score comparison on the environmental 
impacts of 1 KWH in California and St.Louis

AS

18
Figure 9 Comparative impact assessment of 18 impact areas 
grouped in to six themes

AS

19
Figure 10 Comparative impact assessment: Greenhouse Gas 
Emissions (IN KG CO2-EQ)

AS

19
Figure 11 Comparative impact assessment: Combined direct 
and indirect land-use in M2A (Square meters occupied for 1 
Year)

AS

19
Figure 12 Comparative impact assessment: Water Consumption in 
M3

AS

20
Figure 13 Aproduction-Stage impact assessment of greenhouse 
aquaponic lettuce

AS

21
Figure 14 A comparison of the systems using an avoided prod-
uct credit for 0.2kg of tilapia instead of allocation for the two 
aquaponic systems

AS

21
Figure 15 Comparison of greenhouse and vertical hydroponics 
asaratio of impact

AS

22
Figure 16 Comparison of greenhouse and vertical hydroponics 
as ratio of impacts in a hypothetical future scenario where ver-
tical hydroponics uses 20% less electricity than present

AS

23
Figure 17 Comparison of all five systems as a ratio of impacts 
assuming all electricity is solar-generated

AS

4
Appendix II
Figure 1 Fan and pad cooling for greenhouses

AS

6 Figure 3 Natural ventilation of greenhouses AS

7 Flow Chart 1 Greenhouse Technology Requirements AS

8 Figure 4 : 6 Different types of the hydroponic systems AS

11 Flow Chart 2 Hydroponic Technology requirements AS

12 Flow Chart 3 Aeroponic Technology requirements AS

13 Flow Chart 4 Vertical Farming technology requirements AS

16 Flow Chart 5 Aquaponic technology requirements AS

22 Figure 12 Aquaponic Water Flow AS

B12 - WHAT MAKES A HIGH-QUALITY CARBON CREDIT? - 04 DE JUNHO, 2020

B13 - CASE STUDY ON RUSSIAN KING CRAB SOURCING AND TRACEABILITY PILOT - 04 DE JUNHO, 2020

8
Figure 2 Russian red, blue, and golden king crab quota & US 
imports of those species from Russia

AS

B14 - TRANSPARENT 2020 - 09 DE JUNHO, 2020

3 Figure 1. Theory of Change for ReSource: Plastic GR
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8
9

Figure 2. ReSource Members’ aggregate reported plastic vol-
umes by country.

GR

11
Figure 3. Polymer breakdown by form category for ReSource 
Members’ aggregate portfolio.

GR

12
Figure 4. Breakdown of recycled, biobased, and virgin content 
for ReSource Members’ aggregate portfolio.

GR

13

Figure 5.Estimated waste management outcomes for ReSource 
Members’ aggregate plastic footprint, compared to the Ellen 
MacArthur Foundation global plastic flow estimates, including 
material collected for recycling.

GR

14
Figure 6. Waste management outcomes for rigid versus flexible 
plastics for ReSource Members.

GR

14
Figure 7. Estimated waste management outcomes by region 
for ReSource Members.

GR

16
Figure 8. ReSource Members’ countries by total estimated vol-
ume (top five) for each waste management outcome.

GR

20
Figure 9. Input, polymer, and form distribution of Keurig Dr 
Pepper’s plastic portfolio.

GR

23
Figure 10. Input, polymer, and form distribution of McDonald’s 
plastic portfolio.

GR

26
Figure 11. Input, polymer, and form distribution of Procter & 
Gamble’s plastic portfolio.

GR

29
Figure 12. Input, polymer, and form distribution of Starbucks’ 
plastic portfolio.

GR

31
Figure 13. Input, polymer, and form distribution of Coca-Cola 
Company’s reported plastic portfolio.

GR

47
Figure A1. Tiered Approach Taken to Identify and Report on the 
Management of Plastic Waste

GR

48
Figure A2. Proportion of Tier 4 and 5 data used to calculate 
waste management outcomes of ReSource Members’ aggre-
gate plastic footprint.

GR

49
Figure A3. Proportion of high-, medium-, and low-confidence 
data used to calculate waste management outcomes of Re-
Source Members’ aggregate plastic footprint.

GR

B15 - AUSTRALIA WILDFIRE & NATURE RECOVERY FUND: REPSOND, RESTORE,
AND PREPARE FOR THE FUTURE - 16 DE JUNHO, 2020

B16 - COVID19. URGENT CALL TO PROTECT PEOPLE AND NATURE - 17 DE JUNHO, 2020

11
Figure 1: Pathogen flow at the wildlife-livestock-human inter-
face

B

11
Figure 2: The cumulative discovery of virus species known to 
infect people

B

25
Figure 4: Number of deaths from most fatal emerging zoonotic 
diseases (1998-2020)

B

25
Figure 5: Estimated cost of most fatal emerging zoonotic dis-
eases (1998-2020)

B
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B17 - SILENCE OF THE SNARES: SOUTHEAST ASIA’S SNARING CRISIS - 08 DE JULHO, 2020

B18 - WORLD WILDLIFE: FOR PEOPLE, FOR NATURE, FOREVER - JULY 23, 2020

86 <sem título> Landscape to local GRNS

B19 - IDENTIFICATION GUIDE FOR IVORY AND IVORY SUBSTITUTES - 11 DE AGOSTO, 2020

10
11

Process for identifying commonly observed ivory in trade based 
on cross-section morphology

B

20
Figure 2.5 Box-and-whisker plot of the Schreger angles mea-
sured from elephant and mammoth ivory.

B

B20 - GUIDELINES FOR THE SAFE AND HUMANE HANDLING AND RELEASE
OF BYCAUGHT SMALL CETACEANS IN FISHING GEAR - 17 DE AGOSTO, 2020

26 Figure 5 B

B21 - FIRES, FORESTS, AND THE FUTURE: A CRISIS RAGING OUT OF CONTROL? - 27 DE AGOSTO, 2020

4 Share of annual CO2 emissions released during fires F

7 Average carbon quantity sequestered by biome F

15
Too much focus on suppression shows adverse effects in fires 
prevalence, creating a vicious circle

F

B22 - LIVING PLANET REPORT 2020 - BENDING THE CURVE OF BIODIVERSITY LOSS. - 10 DE SETEMBRO, 2020

16 Figure 1: The global Living Planet Index: 1970 to 2016 B

17
Figure 2: Locations of
Living Planet Index species populations

B

18
19

Figure 3: The Living Planet Index for each IPBES region: 1970 to 
2016

B

21
Figure 5: The proportion of threats recorded in each category 
for populations in each IPBES region

B

24 Figure 6: The Freshwater Living Planet Index: 1970 to 2016 B

28 Index value (1970 = 1) B

28 Species Habitat Index B

29 Red List Index of species survival B

29 BII by IPBES region B

45
Figure 8: Estimates of long-term change in terrestrial insect 
numbers (abundance or biomass)

B

47
Figure 9: The Living Planet
Index for European grassland butterflies: 1990 to 2017

B
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53
Figure 10: Threats to nature and the drivers and pressures 

behind them
B

55
Figure 11: Development pathways since 1970 have featured 

unequal benefits and burdens that differ across countries
AC

57
Figure 12: Humanity’s Ecological Footprint against Earth’s

biocapacity in global hectares, 1961-2020
GRNS

57
Figure 13: Humanity’s Ecological Footprint by land use and by 

activities
GRNS

58

59

Figure 14: Global map of the Ecological Footprint of 

consumption per person in 2016
GRNS

61 Figure 15: The environmental impacts of food production AS

63
Figure 16: Food Loss Index from post-harvest to distribution by 

region (2016)
AS

65 Figure 17: Global land use in circa 2015 AS

68

Figure 18: The broad methodological framework used to create 

a map of cumulative human pressure – adapted from Watson 

and Venter (2019)

GRNS

69

Figure 19: The proportion of each terrestrial biome (excluding 

Antarctica) considered wilderness (dark green, human footprint 

value of <1), intact (light green, human footprint value of <4), or 

highly modified by humanity (red, human footprint value of > 

or equal to 4)

GRNS

78

79

Figure 21: Global trends from 1970 to the present of the 18 

categories of Nature’s Contributions to People: 14 of the 18 

categories analysed have declined since 1970.

GRNS

85

Figure 22: Reprinted figure from “Connecting global priorities: 

Biodiversity and human health a state of knowledge review,” 

World Health Organization (WHO) and Secretariat of the Con-

vention on Biological Diversity (CBD)

GRNS

92

93

Figure 23: Key direct and indirect contributions of biodiversity 

to food security
GRNS

120
Figure 25: Projected contributions of various efforts to reverse 

biodiversity trends from land-use change
B

123

Figure 26: What bending the curve means for biodiversity, and 

how to get there. This illustration uses one biodiversity indica-

tor (Mean species abundance, MSA) for one biodiversity model 

(GLOBIO), averaged across the four land use models, to explain 

what the different scenarios mean for projected biodiversity 

trends and what this tells us about how to bend the curve.

B

129

Figure 28: Overall results for biodiversity, climate change and 

food security for ‘half Earth’ and ‘sharing the planet’ strategies, 

conservation only and integrated sustainability scenarios.

GRNS

131

Figure 29: Current and projected future global shipping net-

work under two different Shared Socioeconomic Pathways 

scenarios.

B

B23 - EFN FACULTY FELLOWSHIP GUIDELINES 2021 - 15 DE SETEMBRO, 2020
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B24 - EXPLORING SMALLHOLDER SOLUTIONS IN THE RUBBER SECTOR - 22 DE SETEMBRO, 2020

5 Figura 1: Indonesia’s natural rubber production profile in 2017 F

9 Figure 2: Tree cover loss in indonesia F

14 Figure 3: Utilization of rubber wood F

15 Figure 4: Indonesia’s natural rubber productivity in 2017 F

16 Figure 5: Overview Unproductive/Damaged land F

18 Figure 6: Flow rubberwood selling process

22 Figure 8: Replanting costs per hectare F

24 Figure 9: Annual cash flow under agroforestry

25 Figure 10: Seasonality of rubber production F

B25 - WWF COVID-19 LISTENING TOUR - 28 DE SETEMBRO, 2020

B26 - FALLING THROUGH THE SYSTEM: THE ROLE OF THE EUROPEAN
CAPTIVE TIGER POPULATION IN THE TRADE OF TIGERS - 30 DE SETEMBRO, 2020

30
Figure 1: Direct exports of live tigers from EU Member States 
(reported as number of specimens, 2013-2017)

B

31
Figure 2: Direct exports of live tigers from EU Member States, 
2013–2017 (thickness of lines represents the number of records).

B

32
Figure 3: Imports of live tigers by EU Member States (reported 
as number of specimens, 2013–2017)

B

32
Figure 4: Direct exporters of  live tigers by EU Member States 
(reported as number of specimens, 2013–2017)

B

35
Figure 5: Importers of live tigers re-exported from EU Member 
States (reported as number of specimens, 2013–2017).

B

37
Figure 6:Exporters of live tigers indirectly imported from EU 
Member States (reported as number of specimens, 2013–2017).

B

45
Figure 7: EU Member States that have seized tiger commodities 
between 2013 and 2017.

B

46
Figure 8: Trade routes (where reported) of 83 seizure records in-
volving EU Member States, 2013–2017 (thickness of lines based 
on the number of seizure records).

B

51
Figure 11: Exporters of tiger commodities seized in the UK 
between 2013 and 2017

B

57
EU countries that permit the keeping of tigers in private facili-
ties and/or in circuses

B

B27 - MAKING BETTER DECISIONS: HOW TO USE EVIDENCE IN A COMPLEX WORLD - 30 DE SETEMBRO, 2020
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B28 - BENDING THE CURVE: THE RESTORATIVE POWER OF PLANET-BASED DIETS - 09 DE OUTUBRO, 2020

7

Figure 1.National level success on five strategic actions is 
needed to bend the curve on the negative impacts of the food 
system, moving from one that exploits the planet to one that 
restores it for nature and people.

AS

12
Figure 4A The planetary boundaries framework describing the 
upper limits of environmental impact from all human activities 
at the global scale.

AS

13
Figure 5 Current per capita food consumption patterns in 
European countries and the food intake (g/day) required to shift 
toward NDGs and other dietary patterns.

AS

13
Figure 6 Current per capita food consumption patterns in Af-
rica and the food intake (g/day) required to shift toward NDGs 
and other dietary patterns.

AS

14
Figure 7 Current per capita food consumption patterns in the 
United States and the food intake (g/day) required to shift 
toward NDGs and other dietary patterns.

AS

14
Figure 8 Current per capita food consumption patterns in Indo-
nesia and the food intake (g/day) required to shift toward NDGs 
and other dietary patterns.

AS

16
Figure 9 Percentage reduction in premature mortality in Ger-
many from a shift toward NDGs and other dietary patterns.

AS

16
Figure 10 Percentage reduction in premature mortality in Ar-
gentina from a shift toward NDGs and other dietary patterns.

AS

17
Figure 11 Percentage reduction in premature mortality in Kenya 
from a shift toward NDGs and other dietary patterns

AS

20
Figure 12 Relative impact of agriculture
and other activities on mammal and bird species threatened 
with extinction 60 based on IUCN extinction risks.

AS

21
Figure 13 Number of total species expected to go extinct per 
year globally as a result of food production for current diets, 
NDGs, and other dietary patterns.

AS

21
Figure 14 Number of total species expected to go extinct per 
year as a result of food production for current diets, NDGs, and 
other dietary patterns: Latin America and the Caribbean.

AS

22
Figure 15 Number of total species expected to go extinct per 
year as a result of food production for current diets, NDGs, and 
other dietary patterns: India.

AS

22
Figure 16 Number of total species expected to go extinct per 
year as a result of food production for current diets, NDGs, and 
other dietary patterns: Indonesia.

AS

23
Figure 17 Number of total species expected to go extinct per 
year as a result of food production for current diets, NDGs, and 
other dietary patterns: Denmark.

AS
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25

Figure 18 Total global emissions projections across major 
contributing sectors showing the exponential decreases 
necessary to keep global warming well below 2°C and aiming 
for 1.5°C. Emissions in all sectors, except for agriculture, must 
peak in 2020 and rapidly decrease, halving every decade until 
2050. In addition to rapid decarbonization, massive amounts 
of carbon dioxide must be stored in nature- based sinks (dark 
green in figure).

AS

26
Figure 19 Major contributing sources to total emissions from 
food production.

AS

27
Figure 20 Total global GHG emissions for current diets, NDGs, 
and other dietary patterns.

AS

28
Figure 21 Per capita GHG emissions in Malawi for current diets, 
NDGs and other dietary patterns.

AS

28
Figure 22 Per capita GHG emissions in Sweden for current diets, 
NDGs and other dietary patterns.

AS

29
Figure 23 Per capita food-related
GHG emissions in various countries for current consumption 
patterns and if NDGs were followed.

AS

31 Figure 24 Total global land use for food production. AS

32
Figure 25 Total global cropland use for current diets, NDGs and 
other dietary patterns.

AS

33
Figure 26 Total cropland use for current diets, NDGs and other 
dietary patterns: Canada.

AS

33
Figure 27 Total cropland use for current diets, NDGs and other 
dietary patterns: Madagascar.

AS

34
Figure 28 Per capita daily food intake (g/day) in Madagascar* 
for current diets, NDGs, and other dietary patterns.

AS

34
Figure 29 Per capita daily calorie intake by food group in Mada-
gascar* for current diets, NDGs and other dietary patterns.

AS

36
Figure 30 Total global area of grazing lands (pasture and 
rangelands) to support current diets, NDGs and other dietary 
patterns.

AS

36 Figure 31 Naturally occurring grasslands of the world. AS

37
Figure 32 Per capita carbon sequestration per year for current 
diets, NDGs and other dietary patterns: Denmark.

AS

37
Figure 33 Per capita carbon sequestration per year for current 
diets, NDGs and other dietary patterns: Brazil.

AS

38
Figure 34 Total area of grazing lands (pasture and rangelands) 
needed to support current diets, NDGs and other dietary pat-
terns: Brazil.

AS

38
Figure 35 Total area of grazing lands (pasture and rangelands) 
to support current diets, NDGs and other dietary patterns: 
United States.

AS

39
Figure 36 Total area of grazing lands (pasture and rangelands) 
to support current diets, NDGs and other dietary patterns: 
Ethiopia.

AS
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39
Figure 37 Total area of grazing lands (pasture and rangelands) 
to support current diets, NDGs and other dietary patterns: 
Kenya.

AS

40
Figure 38 Total global carbon sequestration per year for current 
diets, NDGs and other dietary patterns.

AS

42
Figure 39 Yield gap ratios for various countries. Green and blue 
represents high yields and low yield gaps while countries in red 
and orange have high yield gaps.

AS

43
Figure 40 Water Risk Filter map showing the variation in water 
scarcity risk across the world, ranging from very high risk in 
dark red to very low risk in yellow/light green.

AS

44
Figure 41 Total water use for current diets, NDGs and other 
dietary patterns: United States.

AS

44
Figure 42 Total water use for current diets, NDGs and other 
dietary patterns: China.

AS

45
Figure 43 Total eutrophication potential from nitrogen and 
phosphorus use for current diets, NDGs and other dietary pat-
terns: United States.

AS

45
Figure 44 Total eutrophication potential from nitrogen and 
phosphorus use for current diets, NDGs and other dietary 
patterns: China.

AS

46
Figure 45 Total eutrophication potential from nitrogen and 
phosphorus use for current diets, NDGs and other dietary 
patterns: Zambia.

AS

46
Figure 46 Total eutrophication potential from nitrogen and 
phosphorus use for current diets, NDGs and other dietary 
patterns: India.

AS

B29 - LOWER KAFUE RIVER BASIN - 2019 REPORT CARD - 19 DE OUTUBRO, 2020

8 <sem título> Status Of the lower Kafue river Basin O

9 <sem título> Regional  grades range from B- to C- O

B30 - CLIMATE CHANGE & WATER - WHY VALUING RIVERS IS CRITICAL TO ADAPTATION - 28 DE OUTUBRO, 2020

6
Figure 1: The freshwater Living Planet Index shows a decline of 
83% between 1970 and 2014

GRNS

9
Figure 2: The impact of climate change on human migration 
could be significant across a number of hotspots.

AC

14
Figure 3: Lands irrigated from river-based systems. Percentage 
of river basin area (Hydrosheds Level 4) irrigated from a river 
source (data from IWMI Global Irrigated Area Mapping)

O

18

Figure 4 Global hydropower dams (existing, under construction 
and planned); Data on existing dams from Global Reservoirs 
and Dams Database (GRanD), under construction and planned 
dams from Zarfl (2015)

O

19

Figure 5 Comparison of four different options (different 
coloured lines) for managing a cascade of dams on the Tana 
River, Kenya in terms of how each option performs across three 
metrics: harvest of floodplain fish, generation of electricity, and 
the ability of floodplain grasslands to support livestock. (...)

GRNS
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23
Figure 6: A set of potential bankable water solutions for the Kaf-
ue Flats region, part of the Zambezi river basin in Zambia. (...)

O

B31 - CONNECTED & FLOWING - A RENEWABLE FUTURE FOR RIVERS,
CLIMATE, AND PEOPLE - 28 DE OUTUBRO, 2020

5 ES1. Recent growth in renewables by type GRE

6 ES2. Hydropower expansion and impact on rivers GRE

7
ES3. Global map of potential hydropower and potential genera-
tion from low-impact wind and solar

GRE

18
2.1 Breakdown of contributions to global net CO2 emissions in 
four illustrative model pathways

GRE

18 2.2. Global electricity and renewables mix GRE

18 2.3. Electricity demand by region GRE

20 2.4. Projections of growth in global capacity of renewables GRE

22 2.5. Land-use footprints GRE

23 2.6. Global distribution of low-impact wind and solar GRE

24 2.7. Living Planet Index for freshwater species B

31 3.1. Costs for wind and solar technologies GRE

32 3.2. Recent growth in renewables by type GRE

34 3.3 Hydropower capacity additions GRE

42 4.1. Electricity supply chains GRE

45 4.2. Cost difference GRE

46 4.3. Installed capacity – Chile GRE

46 4.4.  Installed capacity – Uganda GRE

48
4.5. Free-flowing rivers in Chile under different development 
scenarios

GRE

51
4.6. Examples of visuals that can be used in interactive settings 
to guide hydropower planning

GRE

60 5.1. Hydropower expansion and impact on rivers O

61 5.2. Potential hydropower expansion and fisheries AS

62
63

- 5.3. Potential generation by country: hydropower and low-im-
pact wind and solar
- 5.4. Global map of potential hydropower and potential genera-
tion from low-impact wind and solar

GRE
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80 7.1. The Mekong River basin GRE

84
7.2. Missed opportunities for system planning to provide more 
balance

GRE

85
7.3. Carbon intensities for scenarios of power expansion in the 
Mekong basin

GRE

86
7.4. Comparing LCOE for scenarios of power expansion in the 
Mekong basin

GRE

86
7.5. Generation mixes of two scenarios of power expansion for 
the Mekong basin

GRE

87
7.6. Capacity additions for two power expansion scenarios for 
Laos

GRE

88 7.7. Mekong – low-impact wind and solar GRE

89
7.8. Various scenarios for expanding hydropower in the Mekong 
basin

GRE

B32 - SECURING A FUTURE THAT FLOWS: CASE STUDIES OF
PROTECTION MECHANISMS FOR RIVER - 28 DE OUTUBRO, 2020

B33 - THE ELECTRONIC FISHING LOGBOOK APPLICATION - 09 DE NOVEMBRO, 2020

B34A - BEYOND THE IVORY BAN. RESEARCH ON CHINESE TRAVELERS WHILE
ABROAD. FULL REPORT. - 16 DE NOVEMBRO, 2020

9

Total Sample Profile
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

10

Total Sample Profile – Travelers VS Non-travelers
- Demographics (%)
- Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

13

Travel Behavior
- Travel Purpose (%), Travel Arrangements
- Travel Period (%)
- Travel Research Methods (%)
- Reasons to Travel

14
Path to Purchase: Travelers Purchasing Ivory Outside of Main-
land China

B

15

Post Purchase: Transporting Ivory back to Mainland China
- Perceptions of illegality of buying ivory in destinations (%)
- Awareness of illegality of bringing ivory back (%)
- Top 5 reasons to buy ivory

B

17
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Cambodia 
(n=370)

B

18
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Hong 
Kong SAR (n=457)

B

19
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Japan 
(n=422)

B

20
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Laos 
(n=389)

B
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21
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Myanmar 
(n=375)

B

22
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Thailand 
(n=407)

B

23
Destination Snapshot of Travelers Purchasing Ivory - Vietnam 
(n=591)

B

27 Travel Frequency by Destination in Past 24 Months (%)

28
Travel behavior: Travel Purpose and Travel Arrangements
- Travel Purpose (%), Travel Arrangements
- Travel Period (%), Multiple Destinations in a Single Trip

29
Travel behavior: Sources of Travel Information
- Travel Research Methods (%), Travel Online Platforms Used (%)

30 Travel behavior: Reasons to Travel

32

Before traveling: Research About Wildlife Products and Exotic 
Meat
- Research on Purchasing Wildlife Products Prior to Trip (%)
- Research on Consuming Exotic Meat Prior to Trip (%)

B

34 Planned to Buy Ivory Prior to Trip (%) B

35

Before Traveling: Perceived Best Destinations to Buy Ivory and 
Why They Are Attractive
- Perceived Best Destinations to Buy Ivory (Total Mentions) (%)
- Attributes Making Destinations Attractive for Buying Ivory 
(Total Mentions) (%)

B

37 Planned to Buy Rhino Horn Prior to Trip (%) B

38

Before Traveling: Perceived Best Destinations to Buy Rhino 
Horn and Why They Are Attractive
- Perceived Best destinations to Buy Rhino Horn (Total Men-
tions) (%)
- Attributes Making Destinations Attractive for Buying Ivory 
(Total Mentions) (%)

B

40

While traveling: Suggestions to Purchase Ivory While Abroad
- Did Anyone Suggest Buying Ivory While Travelling: Yes (%)
- Who Suggested It
(% Among Travelers to Whom it was Suggested) (n=666)

B

41 Visits to a Shop / Market that Sold Ivory (%) B

42
Perceptions of Whether the Ivory Products Were Real (% 
Among Respondents Visited Ivory Shop(s)) (n=1568)

B

43 How Travelers Could Identify Real Ivory (%) B

44

While Traveling: In-group Purchases of Ivory
- Bought/knows Someone who Bought Ivory in Assigned
Destination (%)
- Group size (%)
- Number of people buying ivory in group
(% Among Travelers Who Bought/Knows someone who Bought 
Ivory) (n=462)

B
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46

While Traveling: Following Through on Plans to Purchase Ivory
- Bought/knows someone who bought ivory products in as-
signed destination (% of Travelers Planned to Buy) (n=335)
- Reasons Not to Buy Ivory / Rhino Horn Products (% of Travelers 
Planned to Buy But Did Not) (n=94)

B

47

While Traveling: Amount spent on Ivory Purchases
- Approximate Spend on Ivory in Transaction (% Among Travel-
ers Bought/ Knows someone who bought ivory)(n=462)*
- Mean Spend on Ivory in Transaction (RMB)

48
Types of Ivory Products Bought (% Among Travelers Bought/
Knows someone who bought ivory) (n=462)

B

49 While Traveling: Reasons and Occasions to Purchase Ivory B

50 While Traveling: Visits to a Shop that Sold Rhino Horn B

51

While Traveling: Rhino Horn Purchase Incidence rate
- Bought/knows Someone who Bought Rhino Horn in Assigned 
Destination (%)
- Group size (%)
- Number of People Buying Rhino Horn in Group (% Among 
Travelers Who Bought/ Knows someone who Bought Rhino 
Horn) (n=389)

B

52 Ivory and/or Rhino Horn Sellers Speaking Chinese (%)

53
While Traveling: Advice Received About Carrying Ivory / Rhino 
Horn Products into Mainland China

B

54
Advice about Carrying Ivory / Rhino Horn Products (% Among 
Respondents Who Were Given Advice) (n=350)

B

56

Post Travel: Perceived Difficulty of Transporting Ivory / Rhino 
Horn Products into Mainland China
- Transport through another county
(% Among Travelers Bought/Knows Someone Who Bought 
Ivory/Rhino Horn) (n=506)
- Perceived difficulty to Bring into Mainland China (%)

B

58
Post Travel: Perceptions of How to Bring Ivory / Rhino Horn 
Products Across Borders

B

60
Perceptions of Illegality of Buying Ivory in Travel Destinations 
(%)

B

61 Awareness of Illegality of Bringing Ivory to China (%) B

62

Legality: Sources of Knowledge and Why the Laws Are Flouted
- Sources of Learning about the Illegality (% Among Travelers 
Knowing Illegality) (n=2116)
- Reasons for Bringing Ivory / Rhino Horn Products to China (% 
Among Travelers Knowing Illegality) (n=2116)

B

64

Non-travelers: Travel Desires Outside Mainland China
- Reasons for Not Traveling outside China in the Past Three 
Years (%)
- Travel outside China in Next 12 Months (%)
- Intended Travel Destinations (Top 10 + Target Destinations)
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66
Non-travelers: Items Non-travelers Would Like to Buy outside 
Mainland China

B

67

Non-travelers: Perceived Main Reasons for People Buying Ivory 
Abroad
- Why Choose This Destination to Purchase Ivory (% Among 
Non-travelers Interested in Ivory) (n=175)
- Perceived Reasons for Buying Ivory Abroad (%)

B

68

Non-travelers: Perceived Top Destinations for Buying Rhino 
Horn Products
- Top Perceived Destinations for Rhino Horn (First Mentioned) 
(% Among Those Interested in Buying Rhino Horn) (n=134)
- Why Choose This Destination to Purchase Rhino Horn (% 
Among Non-travelers Interested in Rhino Horn) (n=130)

B

70
Perceptions of Illegality of Buying Ivory in Travel Destinations 
(% Among Those Interested in Buying Ivory) (n=175)*

B

71
Awareness of Illegality of Bringing Ivory Back to China (% 
Among Those Interested in Buying Ivory) (n=175)*

B

72

Non-travelers: Perceptions of the Legality of Buying / Bringing 
Rhino Horn Back to Mainland China
- Awareness of Illegality of Buying Rhino Horn in Travel Des-
tinations (% Among Those Interested in Buying Rhino Horn) 
(n=130)*
- Awareness of Illegality of Bringing back Rhino Horn to China 
(% Among Those Interested in Buying Rhino Horn) (n=130)*

B

73

Non-travelers: Sources of Knowledge and Why the Laws Are 
Flouted
- Sources of Learning about Illegality of Bringing Ivory / Rhino 
Horn into China (% Among Those Interested in Buying and 
Knew About the Illegality) (n=68)
- Reasons of Bringing Ivory / Rhino Horn to China Despite Ille-
gality (% Among Those Interested in Buying and Knew About 
the Illegality) (n=68)

B

81 Margin of Error in Surveys

B34A - BEYOND THE IVORY BAN. RESEARCH ON CHINESE TRAVELERS
WHILE ABROAD. SUMMARY OF FINDINGS. - 16 DE NOVEMBRO, 2020

4

Sample Profile and Overview
- Demographics (%)
- Travel and Household Profile (%)
- Socio-economic Status (%)

5

Overall Travel Behavior
- Travel Arrangements
-  Travel Research Methods
- Travel Period
-  Reasons to Travel

6
Path to Purchase - Travelers Purchasing Ivory Outside of Main-
land China

B

7 Post Purchase - Transporting Ivory back to Mainland China B

8 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Cambodia B
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9 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Hong Kong SAR B

10 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Japan B

11 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Laos B

12 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Myanmar B

13 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Thailand B

14 Destination Snapshot on Purchasing Ivory – Vietnam B

B35A - RISING TO RESILIENCE: A PRACTICAL GUIDE FOR BUSINESS & NATURE - 17 DE NOVEMBRO, 2020

5 Figure 1 AC

B35B - RISING TO RESILIENCE: HOW WATER STEWARDSHIP CAN HELP BUSINESS
BUILD CLIMATE RESILIENCE - 17 DE NOVEMBRO, 2020

7 Figure 1 AC

8 Figure 2 AC

13 WWF’s Scenarios AC

B36 - NETWORK IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS: ENVIRONMENTAL AND
SOCIAL SAFEGUARDS FRAMEWORK - 23 DE NOVEMBRO, 2020

8 Safeguards and WWF Project and Program Cycle

19 The Screening Process

25 <sem título>

KEY CONSIDERATIONS FOR THE USE OF SEAWEED TO REDUCE ENTERIC
METHANE EMISSIONS FROM CATTLE* - DECEMBER 23, 2020

* Apesar de estar no separador Publications da WWF, este é um documento que não é da autoria
da organização nem dos seus membros, pelo que não foi considerado para a contagem.
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C1 - TURTLES UNDER THREAT - WHY THE WORLD’S ULTIMATE OCEAN
WANDERERS NEED PROTECTION - 15 DE JANEIRO, 2020

12
Paths of the leatherback turtles tagged during 2019. The 
orange areas indicate an example MPA network design for 30% 
coverage of ocean conservation features

O

14
15

Tracking Turtle Migration B

C2 - FISHY BUSINESS. HOW TRANSHIPMENT AT SEA FACILITATES ILLEGAL, UNREPORTED
AND UNREGULATED FISHING THAT DEVASTATES OUR OCEANS. - 28 DE FEVEREIRO, 2020

11
15

<sem título > Mapping the owners AS

16
<sem título> 381 of the 416 reefers studied are owned by com-
panies from only eight fishing powers.

AS

16 <sem título > Vessel ownership and FoCs AS

17
Encounters from the top ten fishing powers tracked by Global 
Fishing Watch between 2012-2019

AS

22
23

Case study: Hsiang Hao
Hsiang Hao’s movements from May 2019 to January 2020

AS

26
27

Ownership web AS

28
29

Case study: Skyfrost - a typical reefer journey AS

32 <sem título>  The sinking of the Uruguay Reefer AS

C3 - GREENPEACE INTERNATIONAL ANNUAL REPORT 2019. - 30 DE JUNHO, 2020

44 Greenpeace staff across the network 2018

45 Greenpeace staff across the network 2019

46
- Distribution of Greenpeace employees across the continents
- Diversity of native language speakers
- Age distribution

C4 - HOW JBS IS STILL SLAUGHTERING THE AMAZON - 5 DE AGOSTO, 2020

62

The Amazon’s flying rivers are collapsing
- Intact: the ‘flying rivers’ are the Amazon creating its own rain
- Now: the ‘rivers’ are drying up – less forest means less rain
- Tipped: as the forest is reduced the rain cycle collapses

F

C5 - DEEP TROUBLE. THE MURKY WORLD OF THE DEEP SEA MINING INDUSTRY - 9 DE DEZEMBRO, 2020

8 Private sector dominance of the Clarion-Clipperton Zone O

9
Mapping the ownership structures and partnerships of private 
deep sea mining companies.

O

ANEXO 3
TABELA DE ANÁLISE DE INFOGRAFIAS DAS PUBLICAÇÕES DA GREENPEACE EM 2020
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D1 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº74 - FEVEREIRO 2016

9 <sem título> Linhas de tratamento GR

10 Figura 1. Balanço hídrico anual de Portugal Continental. GRNS

11
Figura 2. Distribuição do número de massas de água sujeitas a 
pressões significativas.

GRNS

11
Figura 3. Qualidade das massas de água de Portugal Continen-
tal, antes e após o 1ºciclo

GR

28 Lojas Físicas | Lojas Online GRE

32
Tendência da distribuição nacional: A espécie apenas persiste 
em 5 sub-bacias da bacia do Guadiana: Ardila, Chança, Vascão, 
Foupana e Odeleite.

B

D2 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº75 - MARÇO-ABRIL 2016

5
Monthly global temperature anomaly +12-months moving 
average in Cº

AC

5 Recent Monthly Mean CO2 at Mauna Loa GRE

5 Annual mean growth rate of CO2 at Mauna Loa GRE

5 Global Land-Ocean Temperature Index AC

5
<sem título> Variação do valor médio por década da precipi-
tação anual na Europa no período de 1960 a 2014

AC

11 Countdown to the Paris Climate Conference AC

D3 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº76 - MAIO-JUNHO 2016

D4 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº77 - JULHO-AGOSTO 2016

8 Níveis de glifosato* detectados no organismo AS

20 Para onde vai o óleo de palma na Europa? GRE

21 Quem aprovou os Dirty 30? GRE

D5 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº78 - SETEMBRO-OUTUBRO 2016

21 Rússia: o maior fornecedor de petróleo da UE GRE

21 Quem fornece petróleo à Europa? GRE

D6 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº79 - NOVEMBRO-DEZEMBRO 2016

8
Fig.1 [Comparación de emisiones por viaje*/ Comparação de 
emissões de CO2 por veículo]

GRE

8
Fig. 2 [Comparação dos tempos de deslocação de bicicleta, de 
peão, de autocarro, de elétrico em carris e de automóvel; numa 
distância de 5 km]

GRE

ANEXO 4
TABELA DE ANÁLISE DE INFOGRAFIAS DO JORNAL QUERCUS AMBIENTE - EDIÇÕES 74 A 86
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20 Above and beyond the legal NOx limits GRE

20 Dirtiest vehicles on whose roads? GRE

D7 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº80 - JANEIRO-FEVEREIRO 2017

5 Visão Geral AS

10 Figura 1) Evolução histórica da produção e resíduos na UE GR

18 80% dos carros a gasóleo poluidores continuam nas estradas GRE

D8 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº81 - MARÇO-ABRIL 2017

21
Grau de importância (1 - nada importante a 5 - muito impor-
tante) atribuído a medidas de redução do tráfego automóvel, 
de acordo com o meio de transporte utilizado no dia-a-dia.

GR

D9 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº82/83 - MAIO-AGOSTO 2017

10
Evolução das populações de saramugo ao longo das últimas 
duas décadas na bacia hidrográfica do Guadiana.

B

19 EU: efficiency classes of refrigerator sales GRE

19 EU: efficiency classes of washing machine sales GRE

20 EU: efficiency classes of tumble drier sales GRE

D10 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº84 - SETEMBRO 2017 - MARÇO 2018

20 Número de armários de refrigeração nas listagens Topten GRE

D11 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº85 - ABRIL 2018 - JANEIRO 2019

23 Área de distribuição do Castanheiro em Portugal B

D12 - JORNAL QUERCUS AMBIENTE Nº86 - FEVEREIRO-JUNHO 2019

9 Percentagem de amostras contaminadas (glifosato efetivo) AS

10
Figura 1 – Área de agricultura, povoamentos e matos ardidos 
por ano, entre 01/01 e 15/09, segundo o mais recente relatório do 
ICNF, em hectares.
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Figura 2 – Perdas em Euros no decurso de Incêndios Florestais 
em Portugal
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<sem título> Os indicadores mostram a utilização da aplicação 
total, em todos os dispositivos, 4 meses após lançamento

GR
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Gráfico 1: Evolução anual do número de entradas no CERAS 
(1999-2018).

B
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Autarquias subscritoras do Manifesto “Autarquia sem Glifosato/ 
Herbicidas”

AS
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ANEXO 5

ENTREVISTA À DIRETORA EDITORIAL E RESPONSÁVEL 
PELO GRAFISMO DO JORNAL QUERCUS AMBIENTE,
EDUARDA MOTA

1. Quais eram as tuas principais tarefas enquanto Diretora Editorial e 
responsável pelo grafismo no jornal?

Como diretora editorial do Jornal Quercus Ambiente, tinha como funções 
solicitar e editar todos os conteúdos da edição, bem como estruturá-la a 
nível gráfico, posteriormente.

2. Quais eram os principais objetivos da Quercus ao publicar um jornal?

O principal objetivo do jornal era fazer chegar informações úteis sobre 
campanhas, projetos, atividades e temas da ordem do dia, relativos 
ao ambiente, aos sócios seniores e a outros que têm um acesso mais 
reduzido às redes sociais; o jornal também servia, muitas vezes, para 
aprofundar algumas questões a que, no digital, não é possível dar 
tanto tempo e espaço, dada a imediatez do tipo de comunicação que 
atualmente se utiliza nas plataformas online.

3. Que tipo de artigos/rubricas eram considerados mais relevantes, 
marcando frequentemente presença no jornal?

Havia 4 rubricas fixas - uma entrevista, um artigo de fundo (3-4 
páginas), um artigo técnico (1-2 páginas) e o quertoon (um cartoon). 
Todas elas estavam relacionadas com uma temática específica (ex: 
biodiversidade; mar; resíduos) que definíamos previamente para cada 
edição. Além disso, havia sempre um espaço para cada núcleo regional 
publicitar ações e atividades futuras, e dar conta das que haviam 
sucedido.

4. Consideras que existiam vantagens no uso de infografia nos artigos 
do jornal?

Acho que há pelo menos duas vantagens: um maior impacto no leitor e 
uma maior compreensão do tema pelo mesmo.
Os elementos visuais conseguem a proeza de criar mais impacto e 
mais envolvimento no leitor. E, a infografia, que junta o lado gráfico 
com a hierarquização da informação e das ideias, permite uma maior 
clarificação dos assuntos.
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5. Quais eram os critérios utilizados para decidir se um determinado 
artigo era ou não acompanhado por infografia?

Para ser sincera, o uso de infografias não era uma prática recorrente, 
exceto nos casos de conteúdos externos à associação, como de 
confederações e outras ligas a que a Quercus pertencia a nível europeu 
que já tinham mais essa estratégia.
Porém, quando os temas/notícias eram mais complexos, com dados 
estatísticos e informações densas, aí sim, era mais comum fazer-se 
acompanhar de uma infografia ou outro material gráfico que permitisse 
a clarificação dos assuntos e uma melhor leitura.

6. Existe algum aspecto/procedimento que acreditas poder ter sido 
realizado de outra forma ou melhorado no jornal ao longo das edições? 

Sim, esses que mencionas exatamente. Creio que, no geral, os conteúdos 
poderiam ter sido mais diversos e não tão “atados” a essa raíz 
esquemática de que falava há pouco (as rubricas fixas), mas sobretudo 
poderiam ter sido muito mais apelativos, com um design mais claro e 
“clean”, e um tipo de comunicação mais imagético.
Creio que ter uma equipa especializada (com um designer, por exemplo) 
ou os serviços de uma empresa externa seria essencial. Mas, infelizmente, 
os recursos das associações (e mais de ambiente) em Portugal não são 
muitos e, por isso, muitas vezes, não há meios para contratar serviços 
externos ou para ter uma equipa tão multidisciplinar. As pessoas que 
estão, de facto, envolvidas têm de fazer um pouco mais do que o que 
estão preparadas para fazer para que as coisas sejam levadas a cabo
e os projetos andem para a frente.

7. Relativamente à infografia que é utilizada nas publicações 
do website, redes sociais e apresentações ao público, enquanto 
fazias parte da Quercus, existia alguém responsável pelo seu 
desenvolvimento?

Não havia ninguém designado para essas tarefas, daí talvez também a 
escassez desses materiais. Frequentemente, era eu que, sem ser designer, 
acabava por criar alguns elementos gráficos desse género.
Noutras alturas, também alguns amigos da associação, poderiam ter 
esse papel, por solicitação de algum grupo de trabalho específico.
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ANEXO 6

PÁGINAS ANALISADAS DE TODOS OS DOCUMENTOS DAS ONGs

Documento A1 - páginas 114 - 115 Documento A2 - páginas 28 e 29 

Documento A2 - páginas 80 e 81 Documento A3 - páginas 48 e 49

Documento A3 - páginas 68 e 69 Documento A3 - páginas 106 e 107
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Documento A4 - páginas 37 e 38 Documento A4 - páginas 58 e 59

Documento A4 - páginas 60 e 61 Documento A4 - páginas 60 e 61

Documento A4 - páginas 62 e 63 Documento A4 - páginas 64 e 65
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Documento A4 - páginas 84 e 85 Documento A4 - páginas 86 e 87

Documento A4 - páginas 88 e 89 Documento A5 - páginas 54 e 55

Documento A5 - páginas 104 e 105 Documento A6 - páginas 106 e 107

200      |      ANEXOS



Documento A7 - páginas 88 e 89

Documento A7 - páginas 118 e 119
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Documento A7 - páginas 120 e 121 

Documento A12 - páginas 50 a 52
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Documento A7 - páginas 136 e 137 Documento A8 - páginas 84 e 85

Documento A8 - páginas 129 e 130 Documento A9 - páginas 84 e 85

Documento A9 - páginas 102 e 103 Documento A9 - páginas 122 e 123
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Documento A11 - páginas 80 e 81 Documento A12 - páginas 84 e 85

Documento A11 - páginas 88 e 89 Documento A12 - páginas 58 e 59

Documento A12 - páginas 76 e 77 
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Documento A12 - páginas 53 a 55

Documento A12 - páginas 65 e 67 
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Documento B2 - páginas 1 e 2 Documento B2 - páginas 3 e 4

Documento B2 - páginas 5 e 6 Documento B2 - páginas 7 e 8 

Documento B2 - páginas 9 e 10 Documento B3 - páginas 8 e 9 

Documento B3 - páginas 10 e 11 Documento B3 - páginas 14 e 15
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Documento B3 - páginas 16 e 17 Documento B3 - páginas 20 e 21

Documento B4 - páginas 4 e 5 Documento B6 - página 4

Documento B6 - páginas 5 Documento B7A - página 8

Documento B7A - página 9 Documento B7A - página 15
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Documento B7A - página 16 Documento B7A - página 17 

Documento B7A - página 18 Documento B7A - página 20

Documento B7A - página 21 Documento B7A - página 23

Documento B7A - página 48 Documento B7A - página 49
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Documento B7A - página 50 Documento B7A - página 51

Documento B7A - página 53 Documento B7A - página 55

Documento B7A - página 68 Documento B7A - página 69

Documento B7A - página 70 Documento B7A - página 71
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Documento B7A - página 73 Documento B7A - página 75

Documento B7A - página 88 Documento B7A - página 89

Documento B7A - página 90 Documento B7A - página 91

Documento B7A - página 93 Documento B7A - página 95
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Documento B7A - página 108 Documento B7A - página 109

Documento B7A - página 110 Documento B7A - página 111

Documento B7A - página 113 Documento B7A - página 115

Documento B7A - página 128 Documento B7A - página 129
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Documento B7A - página 130 Documento B7A - página 131

Documento B7A - página 132 Documento B7A - página 133

Documento B7A - página 135 Documento B7A - página 137

Documento B7B - páginas 6 e 7Documento B7B - páginas 4 e 5
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Documento B8 - páginas 7 e 8 Documento B8 - páginas 9 e 10 

Documento B8 - páginas 11 e 12 Documento B9 - páginas 7 e 8

Documento B9 - páginas 9 e 10 Documento B10 - páginas 4 e 5

Documento B10 - páginas 8 e 9 Documento B10 - páginas 22 e 23
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Documento B10 - páginas 24 e 25 Documento B11 - páginas 6 e 7 

Documento B11 - páginas 8 e 9 Documento B11 - páginas 10 e 11

Documento B11 - páginas 20 e 21 Documento B11 - páginas 22 e 23

Documento B11 - páginas 24 e 25 Documento B11 - páginas 26 e 27
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Documento B11 Appendix I - páginas 21 e 22

Documento B11 Appendix I - páginas 15 e 16

Documento B11 Appendix I - páginas 17 e 18

Documento B11 Appendix I - páginas 11 e 12

Documento B11 Appendix I - páginas 7 e 8

Documento B11 Appendix I - páginas 19 e 20 

Documento B11 Appendix I - páginas 23 e 24

Documento B11 Appendix I - páginas 3 e 4
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Documento B11 Appendix II - páginas 5 e 6

Documento B11 Appendix II - páginas 7 e 8 Documento B11 Appendix II - páginas 11 e 12

Documento B11 Appendix II - páginas 13 e 14

Documento B11 Appendix II - páginas 21 e 22

Documento B11 Appendix II - páginas 15 e 16

Documento B11 Appendix II - páginas 3 e 4

Documento B13 - páginas 8 e 9
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Documento B14 - páginas 2 e 3 Documento B14 - páginas 8 e 9

Documento B14 - páginas 10 e 11 Documento B14 - páginas 12 e 13

Documento B14 - páginas 14 e 15 Documento B14 - páginas 16 e 17

Documento B14 - páginas 20 e 21 Documento B14 - páginas 22 e 23
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Documento B14 - páginas 28 e 29

Documento B14 - páginas 30 e 31 Documento B14 - páginas 46 e 47

Documento B14 - páginas 48 e 49

Documento B16 - páginas 24 e 25

Documento B16 - páginas 10 e 11 

Documento B14 - páginas 26 e 27

Documento B18 - páginas 86 e 87
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Documento B19 - páginas 10 e 11 Documento B19 - páginas 20 e 21

Documento B20 - páginas 26 e 27 Documento B21 - páginas 4 e 5

Documento B21 - páginas 6 e 7 Documento B21 - páginas 14 e 15

Documento B22 - páginas 16 e 17 Documento B22 - páginas 18 e 19

ANEXOS      |      219



Documento B22 - páginas 20 e 21 Documento B22 - páginas 24 e 25

Documento B22 - páginas 28 e 29 Documento B22 - páginas 44 e 45

Documento B22 - páginas 46 e 47 Documento B22 - páginas 52 e 53

Documento B22 - páginas 54 e 55 Documento B22 - páginas 56 e 57
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Documento B22 - páginas 58 e 59 Documento B22 - páginas 60 e 61

Documento B22 - páginas 62 e 63 Documento B22 - páginas 64 e 65

Documento B22 - páginas 68 e 69 Documento B22 - páginas 78 e 79

Documento B22 - páginas 84 e 85 Documento B22 - páginas 92 e 93
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Documento B22 - páginas 120 e 121 Documento B22 - páginas 122 e 123

Documento B22 - páginas 128 e 129 Documento B22 - páginas 130 e 131

Documento B24 - páginas 4 e 5 Documento B24 - páginas 8 e 9

Documento B24 - páginas 14 e 15 Documento B24 - páginas 16 e 17
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Documento B24 - páginas 22 e 23 Documento B24 - páginas 24 e 25

Documento B26 - páginas 29 e 30 Documento B26 - páginas 31 e 32

Documento B26 - páginas 34 e 35 Documento B26 - páginas 36 e 37

Documento B26 - páginas 44 e 45 Documento B26 - páginas 46 e 47
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Documento B26 - páginas 50 e 51 Documento B26 - páginas 56 e 57

Documento B28 - página 7 Documento B28 - página 12

Documento B28 - página 13 Documento B28 - página 14

Documento B28 - página 16 Documento B28 - página 17
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Documento B28 - página 20 Documento B28 - página 21

Documento B28 - página 22 Documento B28 - página 23

Documento B28 - página 25 Documento B28 - página 26 

Documento B28 - página 27 Documento B28 - página 28 
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Documento B28 - página 29 Documento B28 - página 31

Documento B28 - página 32 Documento B28 - página 33

Documento B28 - página 34 Documento B28 - página 36

Documento B28 - página 37 Documento B28 - página 38
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Documento B28 - página 39 Documento B28 - página 40

Documento B28 - página 42 Documento B28 - página 43

Documento B28 - página 44 Documento B28 - página 45

Documento B28 - página 46 Documento B29 - páginas 8 e 9
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Documento B30 - páginas 6 e 7 Documento B30 - páginas 8 e 9

Documento B30 - páginas 14 e 15 Documento B30 - páginas 18 e 19

Documento B30 - páginas 22 e 23 Documento B31 - páginas 4 e 5

Documento B31 - páginas 6 e 7 Documento B31 - páginas 18 e 19
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Documento B31 - páginas 20 e 21 Documento B31 - páginas 22 e 23

Documento B31 - páginas 30 e 31

Documento B31 - páginas 34 e 35

Documento B31 - páginas 24 e 25

Documento B31 - páginas 32 e 33

Documento B31 - páginas 42 e 43 Documento B31 - páginas 44 e 45
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Documento B31 - páginas 46 e 47 Documento B31 - páginas 48 e 49

Documento B31 - páginas 50 e 51 Documento B31 - páginas 60 e 61

Documento B31 - páginas 62 e 63 Documento B31 - páginas 80 e 81

Documento B31 - páginas 84 e 85 Documento B31 - página 86 e 87
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Documento B31 - páginas 88 e 89 Documento B34A - página 14

Documento B34A - página 17

Documento B34A - página 19

Documento B34A - página 15

Documento B34A - página 18

Documento B34A - página 20 Documento B34A - página 21
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Documento B34A - página 22 Documento B34A - página 23

Documento B34A - página 32 Documento B34A - página 34

Documento B34A - página 35 Documento B34A - página 37

Documento B34A - página 38 Documento B34A - página 40
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Documento B34A - página 41 Documento B34A - página 42

Documento B34A - página 44

Documento B34A - página 48

Documento B34A - página 43

Documento B34A - página 46

Documento B34A - página 49 Documento B34A - página 50
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Documento B34A - página 51 Documento B34A - página 53

Documento B34A - página 54 Documento B34A - página 56

Documento B34A - página 58 Documento B34A - página 60

Documento B34A - página 61 Documento B34A - página 62
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Documento B34A - página 71 Documento B34A - página 72

Documento B34A - página 73 Documento B34B - páginas 6 e 7

Documento B34A - página 66 Documento B34A - página 67

Documento B34A - página 68 Documento B34A - página 70
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Documento B34B - páginas 8 e 9 Documento B34B - páginas 10 e 11

Documento B34B - páginas 12 e 13 Documento B34B - páginas 14 e 15

Documento B35A - página 5 Documento B35B - página 7

Documento B35B - página 8 Documento B35B - página 13
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Documento C1 - páginas 12 e 13 Documento C1 - páginas 14 e 15

Documento C2 - páginas 10 e 11 Documento C2 - páginas 12 e 13

Documento C2 - páginas 14 e 15 Documento C2 - páginas 16 e 17

Documento C2 - páginas 22 e 23 Documento C2 - páginas 26 e 27

ANEXOS      |      237



Documento C2 - páginas 28 e 29 Documento C2 - páginas 32 e 33

Documento C4 - páginas 62 e 63 Documento C5 - páginas 8 e 9

Documento D1 - páginas 8 e 9 Documento D1 - páginas 10 e 11

Documento D1 - páginas 28 e 29 Documento D1 - páginas 32 e 33
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Documento D2 - páginas 4 e 5 Documento D2 - páginas 10 e 11

Documento D4 - páginas 8 e 9 Documento D4 - páginas 20 e 21

Documento D5 - páginas 20 e 21 Documento D6 - páginas 8 e 9

Documento D6 - páginas 20 e 21 Documento D7 - páginas 4 e 5
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Documento D9 - páginas 18 e 19 Documento D9 - páginas 20 e 21

Documento D10 - páginas 20 e 21 Documento D11 - páginas 22 e 23

Documento D7 - páginas 10 e 11 Documento D7 - páginas 18 e 19

Documento D8 - páginas 20 e 21 Documento D9 - páginas 10 e 11
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Documento D12 - páginas 8 e 9 Documento D12 - páginas 10 e 11

Documento D12 - páginas 16 e 17 Documento D12 - páginas 20 e 21

ANEXOS      |      241




