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NOTA 
INTRODUTÓRIA

DESIGN E CIDADANIA

# Maria Leite, 
gestão de projeto

Todos os homens são designers. Diz Victor Papanek.
Para tudo o que fazemos temos um propósito,  um método para lá 
chegar, um resultado a atingir. Em suma, um projeto.

Escrever um poema, fazer um pequeno jardim de ervas aromáticas, 
cozinhar uma tarte de maçã, educar um filho, são atos de design. 
Planeamos e executamos cada um destes projetos com gestos 
cuidados e com escolhas criteriosas, mesmo que nos pareçam 
simples ou apenas sensatas. 

Fazermos desses gestos um encontro com os gestos, projetos e 
propósitos dos outros que connosco interagem todos os dias é 
fazer mais do que design. É construir um tecido a muitas mãos e 
vozes. É tecer uma cadeia de valores estéticos, sociais, culturais, 
educacionais, políticos.

O design é uma atividade com responsabilidade social.
Ao comunicar construímos com os nossos gestos, as nossas 
escolhas e os critérios com que as fazemos o tecido cultural, social 
e político que habitamos. 

Fazemos parte. 
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Fixa.me



Fixa.me

E se de repente lhe apetecer viver mais e melhor a sua casa, fazer um canto de leitura especial, 
mudar o quarto dos miúdos sem grandes obras ou mudança de móveis, dar mais graça à área 
de jantar com um padrão vivo e colorido, fazer uma área de jogos na sala de estar para se 
divertir em família e com os amigos, fazer uma autêntica revolução de cor e animação na sua 
casa, isso é fixa.me.
E que fácil que é tornar a casa mais viva e colorida! 

Estacionário concebido 
para a marca

ESCOLHE. RECEBE. FIXA.ME

A
G

O
 2

0
18

  
  
N

.º
7

5



Pois é, fixa.me foi um projeto desenvolvido no atelier, no 
primeiro semestre deste ano, que entusiasmou a equipa toda. 
O resultado é uma marca de vinis decorativos com desenho 
de qualidade e muita graça que todos vão adorar,  miúdos e 
graúdos. 
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Visite a loja online:
www.fixame.pt

E são fáceis de aplicar. Pode ver-se no site como são aplicados os vinis. É fácil, é 
barato e traz a felicidade de milhões.
Visite www.fixame.pt e veja se não é irresistível. 
Se tem na cabeça uma ideia diferente para concretizar, se quer uma ideia só para 
si, força! Esta equipa adora fazer projeto à medida. Desafie e vai ver que sai sempre 
a ganhar.
Estamos absolutamente seduzidos.
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DESIGN



ACEITA UM GIN?
AS CORES DO CANTE

Que nome pode ter um GIN que nasce no e do Montado? 
Cante, pois claro!
Do Museu do Medronho, em pleno Alqueva, os alquimistas continuam as suas experiências 
na produção de grandes destilados..
Já conhecíamos o GIN O Cante e adorámos desde a primeira gota oficialmente lançada e 
provada. 
Um GIN feito a partir da destilação de medronhos maduros e de gálbulos  imaturos de 
zimbro e botânicos diversos entre eles o marmelo e a romã que lhe dão uma identidade 
única no aroma e no palato. E se um GIN assim satisfaz, arriscaríamos  pedir um outro 
diferente?

O Cante tem uma nova estrela. Um GIN púrpura denunciando a presença da murta que 
lhe dá uma coloração excecional e um perfume silvestre. Uma delícia para os olhos  e o 
paladar. Um convite à vida neste verão tardio mas que teima em chegar e nos vergar ao 
seu calor.
A presença feminina dá também forma à garrafa que, ao contrário do primeiro O Cante, 
se veste de branco e de figuras femininas.
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CASA DE S. PEDRO 
DE ALVERCA
FLYER
A Casa de S. Pedro continua a apostar numa comunicação atrativa que espelhe o 
profissionalismo e os valores desta Instituição de Solidariedade Social. Depois de ter 
desenvolvido a página na internet e o estacionário da IPSS foi colocado à Imarte o desafio 
de desenvolver uma brochura de divulgação da atividade e serviços desta Casa, uma 
instituição de referência situado no centro da cidade de Alverca.
Mais uma vez a equipa de design do atelier apostou na coerência gráfica entre o tom da 
comunicação visual e a postura e os valores da Casa de S. Pedro dando continuidade ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. 
O atelier, com a Instituição, procura promover uma identidade consistente que crie 
memória na comunidade. A simbologia associada às duas mãos que se agarram, imagem 
central na comunicação da Casa de S. Pedro, é a confiança, o amparo e a dignificação da 
vida, a aposta central  desta Casa cuja missão é responder às necessidades mais prementes 
daqueles que a procuram - a comunidade sénior.
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MERCADO DO CHOUPAL
SINALÉTICA

Este projeto surgiu da necessidade de uma identificação mais visível e afirmada
do Mercado do Choupal em Alverca. 
Após análise do espaço e da sua envolvente optou-se por uma intervenção contida 
mas chamativa através da colocação de dois conjuntos de três bandeiras, um em 
cada lado da estrada, demarcando assim a entrada para o Mercado. 
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CASA COMUM 
DA HUMANIDADE
BROCHURA
Estamos envolvidos e empenhados no projeto Casa Comum da Humanidade

As ciências demonstraram que o que está em causa não é “salvar o planeta” mas sim assegurar a manutenção 
de um estado favorável do Sistema Terrestre para a humanidade. Isso significa que um planeta fora desse estado, 
não serve como nossa “Casa Comum”. A realidade é que o nosso planeta não é apenas uma área geográfica 
com 510 milhões de km2. Se todos os planetas possuem uma área geográfica, apenas a Terra possui um sistema 
intrinsecamente acoplado ao planeta físico, capaz de sustentar a vida. 
O Sistema Terrestre é um bem uno, global e intangível que não se compadece com a rigidez do atual ordenamento 
jurídico.  Este espaço qualitativo e quantitativo de segurança para todos é intangível e não-territorial.
O reconhecimento deste bem intangível que nos une a todos é uma condição estrutural para tornar visíveis os 
fatores vitais que suportam a vida, e iniciar um processo em que a manutenção permanente da Casa Comum 
não constitui um prejuízo para quem realiza benefícios comuns. Esta é uma oportunidade para transformar as 
pessoas e nações em sujeitos de uma humanidade concreta e realizar a transformação civilizacional da passagem 
de uma comunidade de exploradores do Sistema Terrestre, para uma comunidade de curadores e gestores do 
uso da nossa Casa Comum.

O projeto Casa Comum da Humanidade candidatou-se ao Global Challenges Prize 2017 promovido pela Global 
Challenges Foundation com sede em Estocolmo. Das mais de 2700 projetos submetidos a CCH ficou entre os 
14 finalistas, coisa de que muito nos orgulhamos.
É crescente o reconhecimento de peritos nacionais e internacionais em ciências e direito do ambiente, bem 
como de outras áreas disciplinares, a este  projeto.

A brochura recentemente editada tem como objetivo a 
divulgação cada vez maior dos propósitos do projeto.
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MULTIMÉDIA



Ainda no âmbito do projeto de comunicação para a Casa Comum da Humanidade 
inscreve-se o novo website, o qual o convidamos a visitar. 
Por aqui vai poder continuar a acompanhar todas as notícias e desenvolvimento 
deste importante projeto. 

CASA COMUM 
DA HUMANIDADE
WEBSITE

Aceda ao site em 
www.commonhomeofhumanity.org
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Uma boa estratégia de branding mantém uma coerência de comunicação da mensagem 
entre todas intervenções / espaços da marca. 
É para nós um estímulo e um orgulho termos a responsabilidade da comunicação das 
lojas no universo digital, tanto do website como das redes sociais.

ANGELO COSTA
MANUTENÇÃO DE WEBSITE

Aceda ao site em 
www.angelocosta.pt
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PUBLICIDADE



Não podemos deixar de assinalar a campanha da Ivo Cutelarias que se iniciou na 
principal via do país -  a A1, no início de agosto. Uma presença notada daquela que é 
já uma marca forte de reconhecida qualidade no mercado da cutelaria  portuguesa.
Desejamos os maiores sucessos à Ivo Cutelarias, à sua afirmação no mercado nacional 
e à sua expansão para novos mercados.
A nossa rede de monopostes e publicidade exterior é um excelente veículo para a 
divulgação de grandes produtos e marcas. Quando esses produtos e marcas falam 
português é para nós um motivo de orgulho.
Sempre.

IVO CUTELARIAS
PUBLICIDADE EXTERIOR
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