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NOTA 
INTRODUTÓRIA

# Maria Leite, 
gestão de projeto

Estamos a chegar ao fim do ano. 

A sensação de que o tempo passou demasiado depressa assola-
nos e vem-nos à memória uma lista de coisas que projetámos para 
este ano e que afinal não chegámos a concretizar. Felizmente a vida 
renova-se em ciclos que nos permitem avaliar, decidir e renovar.

Pretender fazer melhor, planear um novo ano mais eficaz e mais 
de acordo com aquilo que nos faz verdadeiramente sentido é algo 
que nos traz uma energia positiva e nos prepara para o esforço e 
para as tarefas mais difíceis.

Temos todos uma grande tarefa em mãos: pensar o clima e evitar 
catástrofes que comprometam a vida - a nossa e a de todos os 
outros que dependem de nós e de quem nós dependemos. Ser um 
ativista por uma vida melhor numa Terra que tem o seu próprio 
sistema de vida que temos de conhecer melhor e respeitar a fim de 
participar no seu equilíbrio, é um dever. A bem de todos nós. Sem 
histerias apocalípticas mas com responsabilidade. 

Vamos ouvir falar aqui de projetos e conferências que têm ideias 
e soluções para apresentar em 2020. Nós, na Imarte, estamos 
envolvidos nestes projetos e vamos fazer parte deles e dar-lhes 
expressão. Se há algo positivo no atual estado das alterações 
climáticas é que é um problema de todos que nos afeta a todos. Só 
juntos conseguiremos encontrar respostas.

A ciência é a ajuda mais informada e eficaz que podemos ter. 

O conhecimento é a melhor ferramenta de que podemos dispor. 

Que venha 2020!
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MULTIMÉDIA



CASA COMUM
DA HUMANIDADE

Continuamos envolvidos e empenhados no projeto Casa Comum da Humanidade. 
no âmbito do projeto de comunicação que vindo a ser desenvolvido pelo atelier inscrevem-
se uma nova brochura e o novo website, o qual o convidamos a visitar. Por aqui vai poder 
continuar a acompanhar todas as notícias e desenvolvimento deste importante projeto. 

REDESIGN DO WEBSITE E NOVOS FOLHETOS

Visite o novo website:
www.commonhomeofhumanity.org
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A PEGADA ECOLÓGICA DOS
MUNICÍPIOS PORTUGUESES

O Projeto Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses resulta de uma parceria estratégica entre 
a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, a Global Footprint Network (GFN) e a Unidade 
de Investigação GOVCOPP da Universidade de Aveiro e visa a construção de conhecimento e o 
fortalecimento da capacidade local em matéria de ambiente, através do cálculo e interpretação 
de dados vitais para enfrentar desafios ambientais complexos. Depois de concebida a identidade 
para o projeto o atelier desenvolveu também o website, onde poderá acompanhar os resultados 
e calcular a sua pegada ecológica caso resida num dos municípios aderentes. 
O projeto, além de interessante,  está a ser um sucesso e são cada vez mais as autarquias aderentes 
que estão interessadas em apurar qual a pegada ecológica dos seus munícipes e o que fazer para 
a poder reduzir. Neste momento há 7 Câmaras aderentes: Almada, Bragança, Castelo Branco, 
Guimarães, Lagoa, Vila Nova de Gaia e Barcelos.

TEM UM NOVO WEBSITE

Visite o novo website:
www.pegadamunicipios.pt
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DESIGN



UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE ALVERCA DO RIBATEJO
E SOBRALINHO

A necessidade de desenhar uma nova identidade visual para a União de Freguesias de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho funda-se na exigência de um novo contexto atual, desde logo, pela 
união das duas freguesias mas, também, na necessidade de aproximação a novos valores, 
características económicas e sócio-culturais que definem hoje a comunidade bem como a 
relação de proximidade e interligação do poder local com os seus munícipes.

NOVA IDENTIDADE VISUAL
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A história e a simbologia heráldica anterior não 
foram   esquecidas daí a permanência de alguns 
elementos gráficos “herdados” da representação 
anterior quer ao nível cromático quer ao nível 
da representação figurativa. Os dois elementos 
que figuram no novo símbolo são o avião e a 
Torre do Relógio. Estes dois símbolos afirmam 
simultaneamente uma ideia de continuidade 
histórica entre a obra das gerações passadas, o 
empreendimento e o sonho das  gerações presentes.
O avião remete para o Parque de Material 
Aeronáutico, marco fundamental da história 
da cidade de Alverca e simultaneamente da 
história da aviação internacional do séc. XX. 
Uma indústria   tecnologicamente inovadora e 
exigente que vai  colocar Alverca numa trajetória 
de progresso e modernidade o que contribuiu 
também, economicamente, para a criação de 
emprego e a fixação da população.

No centro do Sobralinho, onde atualmente se encontra a Torre do Relógio, existiu uma Igreja 
dedicada ao Espírito Santo, considerada uma das mais belas edificadas no séc. XVIII.
As cores predominantes na identidade, o vermelho e o azul, são referências às sangrentas mas 
vitoriosas guerras da reconquista e à presença e importância do rio Tejo na fundação da cidade 
de Alverca.
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FESTA DA CORTEGANA

A Festa da Cortegana é uma festividade em 
honra de Nossa Senhora da Saúde, que este 
ano teve lugar nos dias 14 a 17 de agosto.

A Imarte foi responsável pela nova 
identidade desta Festa que tem agora uma 
comunicação mais fresca e atual. Foram 
também concebidos alguns materiais 
gráficos complementares como flyers, 
cartazes, telas e t-shrts. 

IDENTIDADE VISUAL

EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE
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INCRÍVEL E POSITIVO

O ponto de partida para a conceção da 
identidade da Incrível e Positivo foi o 
elemento da tridimensionalidade aplicado às 
iniciais da marca.

O efeito de perspectiva e tridimensionalidade 
explorados no símbolo acrescentam rigor  e 
valor à identidade de uma empresa que opera 
na área da construção e do imobiliário. Nada 
é mais importante do que isso neste sector 
de atividade.  

IDENTIDADE E ESTACIONÁRIO

Cartões e capas A4 
concebidas para a marca
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SANTOS & SEIXO

A Santos & Seixo é uma empresa familiar de produção de vinhos no Douro, Alentejo e na região 
do Vinho Verde. A Imarte foi responsável pela conceção e aplicação de vinil nos vidros e no 
interior das salas de reunião e de provas. 
Organizar, indentificar e decorar o espaço era o programa a desenvolver. O resultado chegou 
mais longe trazendo energia a todo o espaço,  privacidade e elegância a cada área de trabalho.

DECORAÇÃO EM VINIL

Aplicação de vinil fosco
nos vidros
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EDIFÍCIO CYPRIUM

O Edifício Cyprium é edifício de escritórios situado na principal avenida da Linda-a-Velha. No 
entanto, este espaço não possuía uma identificação eficiente das suas instalações. Assim, o 
desafio proposto ao atelier consistiu no projeto de equipamentos identificadores, para o 
exterior, que identificassem a fachada, a entrada no edifício e, um diretório com a localização 
das empresas. 

IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR
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CASA DO JOA

A 20 kms de Bragança encontramos a Parada. 
Típica aldeia Transmontana cujo nome está 
etimologicamente associado a circunstâncias 
históricas e geográficas que sempre fizeram deste 
lugar um sítio de “paragem”. 
É aqui que tudo começa

 A Casa do JOA é, por isso, o epicentro e coração 
deste sonho que reúne um homem com a sua terra. 
Que junta tradições de outros tempos com as mais 
inovadoras técnicas enológicas. Que alia a paixão 
pelo vinho ao prazer de o criar na sua própria 
adega a que chamou Casa, porque é em casa que 
aqui se sente.

No âmbito dos projetos que têm vindo a ser 
desenvolvidos pelo atelier para a Casa do JOA 
inscreve-se este novo folheto de divulgação da 
marca.

FOLHETOS
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CASA DE S. PEDRO 
DE ALVERCA

A Casa de S. Pedro continua a apostar 
numa comunicação atrativa que espelhe 
o profissionalismo e os valores desta 
Instituição de Solidariedade Social. 

Foi colocado à Imarte o desafio de 
conceber um trofeu para homenagear 
colaboradores e sócios da Instituição. 
Partindo da simbologia da “Casa”, a 
equipa de design do atelier apostou 
na coerência gráfica com o tom da 
comunicação visual da Casa de S. Pedro 
dando continuidade ao trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido. 

TROFÉU

Troféu em acrílico preto
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FIXA.ME

É com orgulho que dizemos: Sim, é verdade, estamos envolvidos na estratégia de comunicação 
da Fixa.me desde o primeiro momento. A Fixa.me tem crescido a olhos vistos e tem conquistado a 
atenção e confiança dos consumidores. Um passo mais foi dado recentemente - a marca Fixa.me 
já está na rua e como experiência piloto está presente em Lisboa, Telheiras, no Kiosque do Bairro. 
É uma  nova fase da vida da marca que tem despertado curiosidade e interesse nos consumidores. 
A sua maior distinção relativamente às outras marcas é a sua dinâmica criativa, a sua qualidade 
artística e o seu carácter quase artesanal. As suas ilustrações infantis e os seus padrões são de 
todos os produtos os mais procurados e vendidos. No entanto, cada vez mais clientes procuram 
um projeto personalizado e é nessa resposta que a Fixa.me se tem afirmado como uma marca 
sem igual, com um design inteligente e a definir tendências num mercado até aqui inacessível à 
maioria das pessoas. Mudar o quarto do seu filho, fazer um canto de leitura na sua casa, mudar os 
padrões na sala de jantar já não é um bicho de sete cabeças. Pode fazê-lo fácil e rapidamente e, 
melhor do que tudo, com um orçamento reduzido. Não está seguro do que quer? A Fixa.me tem 
uma equipa especializada para o ajudar a decidir e a dar aquele toque especial à sua casa. 

Escolhe. Encomenda. Fixa.me

A FIXA.ME JÁ ESTÁ NA RUA

Nova campanha outdoor
da Fixa.me
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ARQUITETURA



PROJETO
JOÃO & INÊS

O desafio consistia em propor novo mobiliário e elementos decorativos para 
composição do espaço um pouco inacabado.

Partindo de uma base pré-existente baseada nos tons de cinza optou-se por 
definir como cores de projeto variações de cor a partir dessa base. Assim surgem 
os tons de bege, verde e azul, usando o coral/avermelhado como elemento de 
transição e exceção.

Sala de estar
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Serve o dourado como elemento de ligação, caráter e força do projeto, iluminando os ambientes 
e caracterizando-os numa linha elegante, ousada e eclética.

Pontualmente, ainda, o papel de parede cria uma ambiência nos espaços, dando um mote, 
tema, ilustrando um estado de espírito ou uma atividade que ali se proporciona.

Sala de jantar

Móvel de entrada
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PROJETO
ADVOGADOS

Foi pedido o desafio do projeto de reabilitação de um espaço existente num edifício de escritórios 
e serviços. O espaço tem cerca de 100 m2 em planta livre, no entanto tinha já divisórias e teto 
falso pré-existentes. O projeto pretendia realizar o desmantelamento das pré-existências, com 
aproveitamento possível dos materiais e encaminhamento para centros de gestão de resíduos 
adequados, numa perspetiva de economia circular e redução de desperdício.

O programa consistia em albergar uma zona de receção e de espera, um espaço de arquivo, 
uma sala de reuniões e 3 gabinetes de advogados. Existia ainda uma zona de copa, e uma 
instalação sanitária.

O objetivo seria criar um espaço branco, despojado e mais funcional do que o existente, mas 
de uma forma não clínica, com pontuações de cor e materiais que o dinamizassem. Uma das 
preocupações era ainda o de boa acústica dos espaços evitando a transmissão de som entre 
gabinetes ou entre gabinetes e zonas comuns.

No corredor forrou-se uma parede e portas a cortiça expandida de forma a evitar a propagação 
dos sons neste espaço e tornar a entrada acolhedora, exibindo um material confortável e que 
pontua através da cor, este espaço. A sinalética utiliza o metal e a cortiça, criando uma ponte 
formal com este elemento.

20

N
O

V
 2

0
19

  
  
N

.º
9



As cores de apoio aos espaços são o verde, branco, preto, cinzento que se compatibilizam 
perfeitamente com os materiais à vista, a cortiça, o betão e a nogueira dos móveis. Estes tons 
remetem ainda para a postura pró-ambiente do escritório de advogados, enquanto criam 
ambientes que transmitem confiança, segurança e a institucionalidade pretendidas pela marca.
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