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Resumo 

No seguimento da Unidade Curricular de Projeto, foi proposto a criação de um projeto de 

final de curso, de modo a que toda a aprendizagem ao longo da licenciatura pudesse ser 

aplicada.  

Tendo surgido a ideia de criar uma marca de vestuário - ‘Hunts’ - que procurasse dar um 

novo uso a peças de roupa que as pessoas já não usam, foi criada uma equipa de trabalho 

constituída por 3 pessoas: dois elementos de Design de Moda e Têxtil e um elemento de Design 

de Comunicação e Produção Audiovisual.  

O principal objetivo baseia-se na recolha de peças de vestuário antigas que possam ser 

aproveitadas para realizar manipulações a todos os níveis, desde os cortes ao tecido, a 

alterações das formas, de modo a que lhes seja dada, de forma mais atual, uma segunda vida. 

Recriar é, no fundo, a base deste projeto. 

Após a nossa intervenção em todo o tipo de vestuário que possa ser reutilizável, calças, 

camisas, t-shirts, entre outros, é nossa intenção mostrar essas peças ao público através de uma 

sessão fotográfica e respetivos catálogos da marca. 
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Abstract 

For the Project Curricular Unit, it was proposed the creation of an end-of-course 

project, so that all learning throughout the degree could be applied. 

Having created the idea of creating a clothing brand - 'Hunts' - that tried to give new 

use to clothes that people no longer use, a work team was created consisting of 3 people: two 

elements of Fashion Design and Textiles and an element of Communication Design and 

Audiovisual Production. 

The main objective is to collect old garments that can be used to carry out 

manipulations at all levels, from cuttings to fabric, to changing shapes, in order to give them a 

more Second life. Recreation is, in essence, the basis of this project. 

After our intervention in all types of clothing that can be reusable, pants, shirts, t-shirts, 

among others, it is our intention to show these pieces to the public through a photo shoot and 

respective catalogs of the brand. 

 

Keywords 

Reuse, Innovation, Creativity, Difference 
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Introdução 

O trabalho a ser apresentado foi desenvolvido para a UC de Projeto e é fruto do esforço de 

um grupo constituído por três elementos: Camila Pita e Raquel Santos, alunas do curso de 

Design de Moda e Têxtil e Cristiano Lopes, aluno do curso de Design de Comunicação e 

Produção Audiovisual. 

O trabalho desta equipa consistiu na criação de uma marca de vestuário intitulada “Hunts”. 

Esta marca apresenta uma caraterística particular que liga a reutilização e transformação com 

peças antigas, resultando, assim, artigos completamente contemporâneos e alterados. Para que 

esta marca obtenha uma rápida atenção do consumidor, foi desenvolvida uma coleção-cápsula 

intitulada de Inverso que conta com a (re)criação e desenvolvimento de três coordenados 

femininos.  

A parte gráfica de “Hunts” (capítulo II-2.3) foi desenvolvida pelo elemento do curso de 

DCPA. Todo o restante trabalho de criação de conceito, moodboards, alteração, de peças, criação 

de esboços, ilustrações, fichas técnicas, assistentes de produção e tudo o que engloba a marca 

foi desenvolvido pelos outros dois elementos de DMT.  

Este documento está organizado em oito capítulos, onde é possível observar todo o 

crescimento deste projeto, desde a sua fase de pesquisa, até às fases finais.  

O nosso objetivo com este trabalho de final de licenciatura – Hunts - passa por conseguir 

abordar e aplicar conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas ao longo do nosso 

percurso académico.  
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CAPÍTULO II 

 

1. Contextualização do Projeto 

 

Este projeto surgiu da preocupação e necessidade de se recriar peças de vestuário com base 

em outras já existentes e caídas em desuso. A ideia interliga-se com o desperdício evidente de 

variados artigos que ainda poderiam dispor de um segundo aproveitamento a nível de design, 

forma, cor, padrão ou textura. 

Acredita-se, assim, que, com este projeto, será possível sensibilizar o consumidor, de forma a 

que este diminua o descarte de peças e, ao invés, opte por uma solução ecologicamente positiva, 

em conjunto com um design completamente modificado do original, passando a adquirir uma 

peça exclusiva que se enquadrará de novo nas tendências seguidas pelo comprador.  

Pensamos atingir dois desideratos de longo alcance: proceder ao desenvolvimento de um 

trabalho que demonstre capacidades lecionadas e adquiridas na licenciatura e, ao mesmo 

tempo, fazer uma interligação com questões de grande relevância, nomeadamente a 

reutilização de artigos nos dias atuais.  

 

 

1.1 Motivação 

 

A ideia inicial de todo o projeto visa reaproveitar o máximo possível dos artigos, a nível 

de tecidos ou de aviamentos. O facto de ser possível utilizar todos os pequenos detalhes de uma 

peça e com eles conseguir recriar algo completamente novo revelou-se uma grande motivação 

e, sobretudo, um desafio que, enquanto equipa, se acreditou poder realizar. Para além disso, 

quisemos dar a possibilidade a um público com preocupações ecológicas de adquirir algumas 

roupas com estampados únicos e escassos na atualidade, evitando, ao mesmo tempo, a poluição 

dos sectores da Indústria Têxtil e do Vestuário. 

Toda a ideia por detrás deste projeto visa consciencializar e alertar o consumidor para 

que perceba que é possível obter uma peça moderna e exclusiva (com alterações de 

modelagem, confeção e Design) sem ter de a adquirir da última coleção lançada, contribuindo 

assim para uma boa causa, que é a da proteção do nosso planeta.  
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1.2 Definição do Projeto 

 Foi decidido criar uma marca de vestuário intitulada “Hunts”, que aposta na valorização 

de artigos de roupa em segunda mão caídas em desuso e que posteriormente possam vir a ser 

alteradas e recriadas, recorrendo a níveis de design, modelagem e confeção mais exigentes.  

 Além da marca “Hunts” (que terá toda a imagem gráfica elaborada pelo terceiro 

elemento do grupo, Cristiano Lopes, do Curso de Design de Comunicação e Produção 

Audiovisual), será também realizada uma primeira coleção-cápsula intitulada de “Inverso”, 

constituída por três coordenados femininos, com o objetivo de dar a conhecer todo o trabalho 

desenvolvido. Esta coleção será dada a conhecer através de um Lookbook e catálogo de vendas 

dos produtos que poderá, numa fase mais avançada, ser distribuído ao público.  

 É de importância referir que todas as etapas necessárias para a elaboração do projeto 

serão realizadas pelas alunas, à exceção da identidade visual de “Hunts”. Todas as peças terão 

os seus processos de alteração e confeção realizados pelas mesmas, assim como toda a 

produção de moda e styling para a elaboração do catálogo de vendas, incluindo a pós-produção 

e todo o processo de design de identidade visual efetuado pelo terceiro elemento.  

 

 

1.3 Objetivos 

O principal objetivo deste projeto vai também ao encontro da sua principal motivação que 

é a sensibilização do consumidor para reutilizar em vez de consumir e/ou descartar os artigos.  

 Ainda assim, existem determinados fatores e metas que se enquadram dentro deste 

ponto em análise.  

 A recolha de peças de vestuário antigas que possam ser aproveitadas para a realização 

de manipulações e alterações a todos os níveis, sejam eles cortes do tecido, tingimentos e outras 

modificações são, também, uma finalidade a ser alcançada.  

 Dar a conhecer uma nova marca com um conceito distinto do habitual e provocar, assim, 

a adesão dos consumidores, é também um dos objetivos fundamentais deste projeto.  

 Uma última intenção com este trabalho passa pela demonstração e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e, com isso, potenciar a possibilidade de venda dos artigos no 

mercado de trabalho. 
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1.4 Metodologia Projetual 

Para que a parte prática do projeto se pudesse iniciar, foi necessário um breve estudo e 

pesquisa bibliográfica acerca de todo o processo de reciclagem e reutilização e, desta forma, se 

poder entender mais aprofundadamente os benefícios e a verdadeira importância de reutilizar 

peças.  

Depois dessa fase, passou-se para a procura de um conceito para a coleção cápsula, que 

fizesse sentido com o conceito da marca em si. Adequou-se o tema tratado à sociedade e público 

atual, para que o tema da reutilização pudesse ser abordado de uma forma mais criativa e 

contemporânea.  

A procura e estabelecimento do público-alvo foi realizada de igual modo para a marca e 

para a coleção cápsula, visto que é fundamental que o consumidor seja o mesmo para ambas.  

Após todo o processo de desenvolvimento da ideia, procedeu-se à recolha das peças em 

desuso e ao novo redesenho das mesmas, combinando os vários tecidos, cores e texturas entre 

elas. Com estes esboços realizados, seguiu-se para a fase de modificação. Este processo incluirá 

a desconstrução das roupas, nova reconstrução e acabamentos finais. Em alguns casos, foi 

necessária uma nova modelagem. 

Todo este processo de trabalho será culminado com um catálogo de vendas onde serão 

apresentados os três coordenados finais.  
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CAPÍTULO II 

2. Criação da Marca 

A nossa ideia nasceu na necessidade de criar uma marca de roupa com um conceito distinto, 

com um processo muito diferenciado da maioria das marcas de roupa habituais. Após várias 

pesquisas para definir o nome da empresa, surgiu o nome “Hunts”, devido ao significado da 

palavra ser ‘’caçar’’: o caçar de peças para que possam ser posteriormente alteradas. 

Na “Hunts”, cada peça tem a sua importância e história, no fundo, a sua função é garantir 

que, nesta segunda vida, será entregue à pessoa com que melhor se corresponder. 

2.1 Conceito 

A marca “Hunts” pretende sensibilizar o público-alvo para o seu conceito que consiste na 

recriação e manipulação de roupas em desuso, devolvendo-lhes uma nova vida e 

personalidade. Assim, cada peça criada terá a sua história.  

Na “Hunts”, os produtos consistem em peças de roupa que as pessoas deixam de utilizar, 

podendo ser peças do próprio cliente, ou não, peças estas que serão posteriormente alteradas, 

com o intuito de as reintroduzir nas tendências. Todo este processo é cuidadosamente pensado 

e analisado com o intuito de satisfazer o cliente. 

A “Hunts” tem como valores a qualidade, a inovação, a criatividade, a lealdade, a dedicação 

e o profissionalismo. 

 

2.2 Público-Alvo 

O público-alvo deste conceito, que situamos, em princípio, entre os 20 e os 30 anos, é algo 

que pretendemos não seja redutor, pois o objetivo é atingir qualquer pessoa que se identifique 

com a marca/conceito, sendo que a idade não é relevante, mas antes o gosto pelas peças 

alteradas. Este grupo de compradores será influenciado pela mudança, diferença e influências 

na moda. São pessoas atentas às tendências, sem medo de arriscar e sair da sua zona de 

conforto. Este público-alvo encontra-se principalmente nas grandes cidades do litoral, mais 

concretamente em Lisboa e Porto, da classe média a elevada. Sendo pessoas jovens com espírito 
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alegre e com valores morais no que respeita a preocupações com o meio ambiente e o impacto 

que a fabricação de roupa tem no mesmo. 

2.3 Aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figure 1. Etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Marca Gráfica 
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Figure 3. Etiqueta cosida às peças 
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CAPÍTULO III 

3. Revisão da Literatura 

3.1 A Reciclagem 

3.1.1 A Importância da Reciclagem 

Reciclar é o nome associado ao ato de transformar objetos usados em novos produtos, 

protegendo e preservando, assim, o meio ambiente e trazendo, também, melhorias no 

desenvolvimento económico1. 

Segundo algumas pesquisas realizadas, foram encontrados valores online que referem que 

um ser humano é capaz de produzir diariamente uma quantidade de lixo de, aproximadamente, 

5kg. Este valor, quando multiplicado por toda a população existente no planeta terra, torna-se 

de elevada preocupação e relevância. Para que estes números não aumentem, será necessário, 

então, recorrer à preservação do meio ambiente, de forma a que os recursos naturais não se 

esgotem, nem a saúde pública se agrave.  

 

3.1.2 A prática dos 3 R’s 

Consciencializando-se que o aumento populacional é, de facto, um fator que se tem vindo 

a acentuar com maior gravidade ao longo dos anos, a proteção do meio ambiente torna-se uma 

questão cada vez mais frequente a ser falada. Como tal, é cada vez mais necessário alertar a 

população da importância de um modo de vida mais ecológico, recorrendo-se à prática dos 3 

r’s, de forma a evitar o desperdício.  

São eles: 

-Reduzir (a quantidade de resíduos); 

-Reutilizar (materiais); 

-Reciclar (separar aquilo que poderá ter uma segunda vida)  

 

                                                             
1Toda a informação deste capítulo consta no site: https://pelanatureza.pt/residuos/ecoinfo/reciclagem 
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Através desta prática implementada e recorrendo à utilização dos recursos oferecidos pela 

natureza, o nosso meio ambiente poderá tornar-se mais limpo, apresentado um 

desenvolvimento mais sustentável: 

- Evita-se o abate de 20 árvores a cada 1000kg de papel reciclado; 

- Economiza-se cerca de 1330kg de areia por cada 1000kg de vidro reciclado; 

- Por cada 1000kg de papel reciclado, são também economizados 71% de energia 

elétrica, 90% de água e 74% de poluição do ar. 

 

3.1.3 Etapas da Recuperação 

Para que o processo de reciclagem de um produto aconteça de forma eficiente, será 

necessário a ocorrência de três etapas fundamentais durante o seu processo de transformação, 

que se denominam de Recuperação, Revalorização e Transformação. 

A recuperação deverá ser realizada a nível de separação dos produtos em ecopontos, mas 

também através da escolha de outros produtos que possam ser tratados ou reaproveitados. 

Já na etapa da Revalorização, as garrafas de papel moídas voltam a ser grãos. Os papéis 

tornam a ser triturados e misturados com água, até ficarem idênticos à pasta de celulose. Os 

metais e vidros derretidos ficam assim prontos para a fundição. Todos estes processos 

anteriormente descritos representam alguns dos métodos industriais mais comuns da 

reciclagem do produto. 

Já na fase de Transformação e após todos os produtos terem sido recolhidos e 

aproveitados, passa-se para a fase de fabricação e de criação de um novo produto, o que conclui, 

então, o ciclo da reciclagem. 

 

3.1.4 Reutilizar 

Reutilizar é o ato de voltar a usar um determinado produto para o mesmo ou diferentes 

fins.  

Este processo apresenta uma série de vantagens, tais como, um melhoramento económico 

pessoal, a colaboração para o desenvolvimento sustentável do planeta e também a 

oportunidade de desenvolver peças com um design diferente e, em alguns casos, único.  

Tal como a reciclagem, a reutilização é um fator importante para a diminuição da 

necessidade de exploração de recursos naturais.  
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3.2 A Reciclagem e a Reutilização no Vestuário 

Ao longo dos anos, a poluição causada pelos resíduos têxteis tem vindo a ser cada vez mais 

preocupante, pois o seu aumento é cada vez mais significativo. O crescimento do fast-fashion e 

a sua falta de qualidade (estandardizada), que origina preços muito baixos (quer de produção, 

quer de compra), são os principais causadores deste aumento.  

Como tal, verifica-se que o consumidor é incitado a adquirir um maior número de peças que 

rapidamente serão descartadas, seja pela perda de qualidade, seja pela necessidade que nele 

criam de a substituir por outra mais recente.  

O que acontece depois deste processo de comercialização e venda, intitula-se, então, de 

círculo vicioso consumista, que consiste no uso do produto até à sua fase de maturidade e que 

seguidamente atingirão a fase de saturação, onde a peça passa a estar fora dos padrões 

intitulados de “must-have”2 e deixam de estar de acordo com a moda.  

Em alguns casos, também são descartados pelo estado altamente usado. O que é claro, é que 

em ambas situações os produtos são muitas vezes desperdiçados e descartados.  

 

3.2.1 Alternativas ao desperdício 

Para que as estatísticas se poluição não continuem a aumentar, foram desenvolvidos 

processos de modo a poder reciclar vestuário. No entanto, estes processos não são, de todo, 

simples. O planeamento e logística dos vários estágios demonstram níveis de complexidade 

relativamente grandes e até mesmo morosos, o que poderá se manifestar negativamente, tendo 

em conta a exigência dos clientes face à rapidez de produção.  

Os processos de reutilização industrial apresentados abaixo são utilizados em 

quase todos os países que desenvolvem políticas de reciclagem têxtil e reutilização. São 

eles os seguintes:  

1) Coleta e Transporte; 

2) Identificação e separação; 

3) Destruição e Esmagamento; 

                                                             
2 “Must-have”- Expressão em inglês que significa “Deve ter” e que é geralmente usado por bloggers e marcas para 

indicar quais são as peças de maior relevância no momento. (retirado de: http://www.diariodabella.com/o-que-e-must-
have/)   

http://www.diariodabella.com/o-que-e-must-have/
http://www.diariodabella.com/o-que-e-must-have/
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4) Lavagem ou limpeza; 

5) Pré-produção de matérias-primas secundárias. 

É de importância referir, também, que as alternativas ao desperdício não passam apenas 

por processos industriais e podem também ser incutidas no próprio lar e dia-a-dia do 

consumidor. 

 

3.2.2 O design e a reciclagem no vestuário 

Uma das cinco áreas de intervenção identificadas pelo DEFRA (Department for 

Environment, Food and Rural Affairs)3 é a Cadeia de Abastecimento que visa o melhoramento 

do desempenho sustentável do vestuário  e, segundo o seu plano de ação (Sustainable Clothing 

Roadmap), o circuito do vestuário deverá ter a intervenção do Sector de Design, que, por seu 

lado, decidirá de uma forma mais detalhada e concreta as fibras e os tecidos, tendo sempre em 

atenção fatores como a sua manutenção e prevenção do ciclo de vida da peça, de modo a 

determinar uma reutilização e reciclagem mais eficientes após o seu descarte.  

 

Sendo assim, pode dizer-se que a função de um Designer já não corresponde apenas a 

problemas pontuais, tais como, a forma ou função, passando a inserir-se numa solução global 

que contém todo o planeamento racional das fases do ciclo de vida da peça, começando pela 

distribuição, passando para o uso e finalmente o seu descarte.  

 

3.2.3 DIY 

Diy é uma sigla atribuída à expressão “Do it Yourself”, ou seja, “Faça você mesmo”. 

Esta prática é considerada por muitos um estilo de vida, sendo que, quem a pratica se 

abstém da compra de objetos de uso quotidiano, tais como, móveis, roupa, peças decorativas e 

até mesmo prendas, optando por reutilizar artigos em desuso e atribuir-lhes uma nova função. 

O conceito nasceu na década de 1070, devido à propaganda de ideias anti-consumistas e 

anticapitalistas dessa época.  

 

 

                                                             
3 Informação retirada da seguinte fonte: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/14956/1/15042202_PT.pdf  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/14956/1/15042202_PT.pdf
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3.2.4 A metodologia do Eco-Design 

Toda a ITV (Indústria Têxtil e do Vestuário), mais do que qualquer outro sector de produção, 

deveria incorporar processos mais sustentáveis, devido à rotação e rapidez dos produtos, que 

acabam por influenciar o consumidor.  

Como tal, foi projetada uma metodologia Eco-Design que mostra ser uma das melhores 

soluções encontradas face ao problema do excessivo consumo e curto ciclo de vida do produto. 

Analisando, assim, todos os estágios de passagem do vestuário, conclui-se que a intervenção de 

organismos públicos e privados são necessários, pois fornecem a ajuda mais correta no 

planeamento de recolha, gestão e distribuição das peças em desuso ou fora de moda que, 

posteriormente, seja transformado através de processos de “reciclagens parciais ou totais”4.  

Seguidamente, é mostrado um “ciclo de análise de Design Sustentável/Design Global para a 

maximização da reutilização e reciclagem do vestuário descartado”, que foi desenvolvido no 

âmbito de um estudo de uma metodologia de Eco-Design no ciclo de moda-Reutilização e 

reciclagem do desperdício de vestuário, pela universidade do Minho: 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Eco-Design 

                                                             
4 Informação retirada da seguinte fonte: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/14956/1/15042202_PT.pdf 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/14956/1/15042202_PT.pdf
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CAPÍTULO IV 

 

4. Estruturação do Projeto 

4.2 Tendências 

 

Figure 5. Moodboard tendências 
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4.3 Moodboard 

 

 

Figure 6. Moodboard  
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4.4 Conceito 

Inverso  Algo contrário; Oposto.  

Segundo o dicionário online de Português, "algo que contradiz o sentido ou direção natural 

das coisas. Algo cujos termos não estão dispostos na ordem direta, ou na sua ordem mais 

lógica.” 

Na nossa perspetiva, algo que representa mudança. Algo que pode ser alterado, modificado, 

repensado. Além de todo o seu sentido literal, prestar principal atenção ao sentido mais 

profundo. O Inverso poderá assim ser redefinido mais aprofundadamente:  

Se é algo contrário, poderá ser algo com uma segunda oportunidade.  

Se é inverso, tem outra funcionalidade. Tem outra forma oposta à original. Outro propósito.  

Com estas breves definições, introduz-se o conceito desta coleção-cápsula composta por 

três coordenados femininos, que visa atrair um público-alvo jovem. 

O Inverso, neste caso, será um conceito metafórico, representando um segundo uso ou 

função dada às peças alteradas. Deste modo, esta coleção também consegue, com o seu nome e 

tudo o que a carateriza, interligar-se diretamente com aquele que é o verdadeiro conceito da 

marca. 
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4.4 Público-Alvo 

Figure 7. Moodboard Público-alvo 
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4.5 Marcas Concorrentes 

Após um estudo e procura realizado a nível nacional acerca de marcas de vestuário que 

reutilizam peças em Portugal, foram encontradas apenas três que correspondem realmente à 

reutilização e transformação completa das peças. Existem também inúmeras marcas de roupas 

vintage, embora essas se dediquem apenas à revenda dos produtos em segunda mão, sem 

nenhuma alteração realizada nos mesmos. O objetivo neste ponto seria encontrar marcas que 

tivessem um conceito muito semelhante ao da “Hunts”. As marcas encontradas foram as 

seguintes:  

 

4.5.1 Hospital da Roupa- S.O.S. 

Dirigido pelo Designer Dino Alves, este conceito dá a ilusão das peças passarem por um 

internamento, onde acabam por ser posteriormente alteradas de uma forma completamente 

diferente. Essas alterações são realizadas sem que o cliente saiba qual o seu resultado final, daí 

o S.O.S. (Serviços Operação Surpresa). Um conceito elaborado sem presenciar uma coleção 

sazonal, pois “as peças vão e vêm, conforme a vontade dos clientes.”5 

 

4.5.2 Change 

Marta Leitão é a cara por detrás de cada peça, mas também a criadora da marca de vestuário 

que “resgata”, na sua maioria, calças de ganga icónicas, em segunda mão, e lhes proporciona 

uma segunda vida. Daqui, nascem calções completamente personalizados e alterados, seja com 

tachas, tecidos com padrões, entre outros materiais. “With a creative freedom and attentive for 

fashion trends, the posibilities to play with clothes are endless”.6 

 

4.5.3 Vintage For a Cause 

Este é um clube de costura onde mulheres com mais de 50 anos e sem ocupação profissional 

transformam peças de segunda mão em artigos modificados, de design exclusivo. Tornou-se 

também numa plataforma online que vende todos os produtos alterados. Este clube recorre ao 

apoio de alguns Designers de renome, como Katty Xiomara. 

 

 

                                                             
5 Citação referida pelo próprio Dino Alves no seu website. 
6 Citação escrita no website da marca. 
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4.6 Materiais e Aviamentos 

Os materiais utilizados foram maioritariamente peças em desuso. Em cada ficha técnica, consta 

detalhadamente os aviamentos e materiais utilizados, bem como a sua composição e utilidade. 

Foram utilizadas peças como: jeans, camisas de homem, casacos. 

 

Figure 8. Materiais e Aviamentos 
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4.7 Esboços 

 

      Figure 9. Esboço 1                                                                    Figure 10. Esboço 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figure 11. Esboço 3                                                                 Figure 12. Esboço 4 
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Figure 13. Esboço 5 
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4.8 Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ilustração 1 
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Figura 15. Ilustração 2 
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Figura 16. Ilustração 3 
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4.9 Fichas Técnicas 

 

Tabela 1. Ficha Técnica peça 1 
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Tabela 2. Ficha Técnica peça 2 
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Tabela 3. Ficha Técnica peça 3 
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Tabela 4. Ficha Técnica peça 4 
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Tabela 5. Ficha Técnica peça 5 
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CAPÍTULO V 

5. Elaboração do Projeto 

5.1 Distribuição de Tarefas 

Para a elaboração do LookBook, foi feita uma tabela onde descreve as funções de cada 

interveniente: 

Funções dos intervenientes 
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5.1 Antes e Depois das Peças 

 

 

 

 

 

                      Figure 14. Peça antes 1                                                                     Figure 15. Peça depois 1 
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        Figure 16. Peça antes 2                                                                   Figure 17. Peça depois 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 18. Peça antes 3                                                                         Figure 19. Peça depois 3 
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                 Figure 20. Peça antes 4                                                                         Figure 21. Peça depois 4 

 

                 Figure 22. Peça antes 5                                                                  Figure 23. Peça depois 5 
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5.2 Processo de Alteração 

Aqui encontra-se descrito todos os processos necessários para que as peças fossem 

alteradas com o melhor acabamento possível e de forma a que se entenda, com melhor precisão, 

todo o trabalho realizado até ao resultado final. 

 

Camisa/Saia 

 Desconstrução da camisa e corte do cós das calças;  
 Adaptação do cós das calças ao tamanho da cintura; 
 Corte da camisa segundo a altura e largura pretendida para a saia (sendo que apenas 

uma das frentes é propositadamente mais comprida); 
 Marcação e fecho das pinças, assim como união das mangas ao tecido pertencente às 

costas da peça; 
 Corte e acrescento de duas tiras de ganga às laterais da saia, segundo a altura da saia e 

a largura pretendida; 
 União do cós à peça; 
 Abertura de uma casa para o botão do cós; 
 Costura das bainhas. 

 

Casaco/Vestido 

 Desconstrução das mangas e dos bolsos da frente do casaco; 
 Corte de variados estilos de jeans em tiras de diferentes tamanhos; 
 União dessas tiras e formação de um novo tecido; 
 Corte do tecido composto pelas tiras de jeans, segundo o molde das mangas originais; 
 Corte de duas bainhas de calças diferentes e união de ambas, sendo que ficam 

sobrepostas uma na outra, com uma mais curta; 
 União de um bolso ornamental à manga direita; 
 União dessas bainhas à nova manga; 
 União das mangas ao casaco. 
 

Camisa/Vestido 

 Determinação da medida do decote a realizar por baixo do ombro;  
 Corte do decote; 
 Corte de duas faixas de tecido jeans com a medida da frente e das costas e união de 

ambas nas laterais da peça; 
 União da faixa à camisa; 
 Colocação de um elástico no decote e franzido da peça;  
 Bainha desfiada. 
 

Crop Top 

 Corte de três cós de calças diferentes à mesma medida e retirada dos fechos; 
 União dos cós uns aos outros;  
 Criação de duas tiras laterais;  
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 União dos cós às tiras; 
 Corte e união à restante peça, das costas do top. 
 Colocação dos gutos nas costas da peça.  

 

Casaco/Colete 

 Desconstrução do casaco; 
 Alteração das vistas; 
 Corte de duas faixas de tecido jeans diferentes para as costas da peça; 
 União das costas com a frente; 
 União das vistas da gola ao colete; 
 União das vistas da cava à própria cava; 
 Elaboração do molde inicial do forro do colete; 
 Corte e costura do forro; 
 União do forro ao colete. 
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CAPÍTULO VI 

6. Produção de Moda 

6.1 Moodboard da Maquilhagem 

Visto que o conceito é o Inverso, decidiu-se que a maquilhagem seria realizada de forma 

menos comum e nos lados contrários da cara de cada uma das modelos, para ir ao encontro do 

objetivo inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Moodboard maquilhagem 
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6.2 Moodboard do Cabelo 

Como esta será uma coleção de Primavera/verão, optou-se por um penteado mais simples, 

recorrendo ao efeito molhado. Desta forma, toda a atenção será concentrada nos coordenados 

e na maquilhagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Moodboard cabelo 



Hunts – Recovering Clothes 

55 

6.3 Moodboard do Espaço 

A questão do espaço foi algo que suscitou algumas dúvidas, ainda que a ideia inicial tenha 

sido sempre ter a natureza como fundo. Foi decidido que o sítio ideal seria aquele que, por um 

lado, fizesse sobressair as peças, mas que também se pudesse interligar com elas. Assim, foi 

escolhido como espaço a Barragem da Marateca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Moodboard espaço 
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6.4 Moodboard dos Tipos de Pose 

Figure 27. Moodboard tipos de pose 
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6.5 Backstage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Backstage                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Backstage 2 
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CAPÍTULO VII 

7. Catálogo/LookBook 

Para a criação do LookBook foi solicitado ao aluno do Curso Design Comunicação e 

Produção Audiovisual, tratando assim da elaboração gráfica. 

 Podemos consultar o LookBook no anexo 1. 

 

 

 

Figure 30. Lookbook Inverso 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hunts – Recovering Clothes 

59 

 

 

 

 

Figure 31. Lookbook peça saia e top 
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CAPÍTULO VIII 

8. Orçamentação 

Para a orçamentação teve-se em consideração aspetos como o material/peças usadas, o 

gasto em aviamentos e a média dos custos de mão de obra, para que desta forma fosse possível 

obter um preço final por unidade mais concreto. Os valores são indicados na tabela a baixo: 

 

 

 

Tabela 6. Orçamentação 

Peça Material 
Preço do 
Material 

Gasto 
Médio do 
Tecido 

Gasto dos 
Aviamentos 

Média do 
Custo da 
Mão-de-

Obra 

Preço Final por 
Unidade 

Camisa/Saia 

Camisa 

 

7€ 

 

... 

 

Linhas: 1,20€ 

6€/h 

(3 horas de 
trabalho = 

18€) 

 

 

31,20€ Calças de 
Ganga 

5€ ... 

Camisa/ 

Vestido 

Camisa 10€ ... 

Elástico: 0,90€ 

Linhas: 1,20€ 

6€/h 

(3,5 horas 
de trabalho 
= 21,60€) 

 

 

35,70€ 
Tecido Ganga 2€ ... 

Casaco/Colete 

Casaco 
Clássico 

15€ ... 

 

Linhas: 1,20€ 

6€/h 

(4 horas de 
trabalho= 

24€) 

 

 

50,45€ 

Tecido Ganga 8€ ... 

Forro 2,25€ 1m 
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Cós/Croptop 

Cós de Calças 6€ ... 
Linhas: 1,20€ 

Colchetes (5 
unidades): 0,30€ 

6€/h 

(3 horas de 
trabalho= 

18€) 

 

 

27,50€ 
Tecido Ganga 2€ ... 

Casaco/ 

 

Vestido 

Casaco 20€ ...  

Linhas:  

1,20€ 

6€/h 

(4,5 horas 
de trabalho 

= 27€) 

 

 

56,20€ 

Calças de 
Ganga 

8€ ... 
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Conclusão 

Fazendo uma retrospetiva face ao que foi abordado ao longo de todo o projeto, é possível 

observar todo o seu crescimento e evolução, desde o momento das pesquisas acerca da 

reutilização e reciclagem, passando para todo o processo criativo (criação do conceito, esboços, 

recolha de peças e alterações, fichas técnicas, ilustrações, até à produção fotográfica e lookbook. 

Este trabalho em geral, revelou uma série de detalhes e cuidados que foram necessários ter 

em conta, assim como várias situações não planeadas que acabaram por ser resolvidas e 

ultrapassadas com sucesso.  

Todas as etapas deste projeto permitiram à equipa um maior enriquecimento de 

conhecimentos, pois, foi possível perceber a dificuldade de criar uma marca de vestuário, 

desenvolver uma coleção-cápsula recorrendo ao uso de peças em segunda mão e ainda a 

projeção e elaboração de uma Produção Fotográfica/ Lookbook . 

Acredita-se que este trabalho mostrou ser bem-sucedido, uma vez que nele foi colocado 

todo o esforço e dedicação. Tratou-se de realizá-lo da forma mais profissional possível, de modo 

a que se preparasse física e psicologicamente para o futuro próximo e com isso, ganhar hábitos 

e métodos práticos. 
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Anexos 

Anexo 1: LookBook 
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