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Resumo 
 

 Neste Trabalho são apresentadas 3 peças, nas quais vão estar representadas 

memórias e consequentemente várias profissões como: o PINTOR, representado por 

manipulações utilizadas nas peças; o POETA com poemas ou frases, retiradas de cartas 

que serão representadas por estampado e bordado; o FOTOGRAFO, exercido por caras 

executadas com bordado, estampado, entre outras, na peça; o ARTISTA, por toda uma 

composição feita em cada uma das peças; o ESCULTOR, mostrado com uma cara feita 

em 3d numa peça/ coordenado. 

 Com base em vários designers, que usam diversas manipulações, incluindo o 3D, 

como Iris Van Herpen; Yiqing yin, Alexander MCqueen e Dior. Foram feitas várias 

pesquisas em que foram exploradas manipulações e onde são aplicadas. 

 Depois de toda a busca em fotos e métodos de produção, de todas as 

manipulações, é feita uma composição de todas as fotos e cartas, digitalmente, e 

conseguindo assim avançar para a fase seguinte de recolha de peças usadas onde serão 

executas todas as manipulações. 

 Consecutivamente, o desenho de uma mini coleção cápsula inspirada em toda 

uma memória de peças e manipulações presentes.  

 

Palavras chave 
Manipulação, composição, memórias 
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1. Introdução 
 

Neste projeto irei realizar uma reinterpretação de memórias na moda, através de 

uma homenagem ao meu pai. 

O meu pai foi uma pessoa que me marcou e ajudou ao longo de 14 anos, pois foi 

nessa altura que ele faleceu. Sempre tive uma conexão muito grande com ele, pois acho 

que em termos de personalidade sou muito parecida. Desde pequena cresci no mundo 

das Artes, ele foi uma pessoa juntamente com a minha mãe que me ajudaram naquilo 

que eu gostava e queria tanto aprender. O meu pai sempre teve uma profissão para 

além de ser pintor, ou aliás várias, pois a vida como pintor era complicada para poder 

sustentar a casa e a família. Ele era como se fosse um “faz tudo” pois era bom naquilo 

que fazia e de tantas as profissões que teve foi sempre bom e empenhado.   

Sempre uma pessoa muito alegre, com a sua personalidade muito característica e 

com um humor muito elevado, coisa que eu acho que me identifico e acho que também 

cresci e aprendi um pouco com ele. Uma vida muito ocupada e com muito trabalho e 

sempre conseguia arranjar tempo para estar com a família e amigos. 

Viajar e dar a conhecer coisas novas e ensinar, transmitir a sua sabedoria com os 

outros principalmente com os seus filhos e a sua esposa de quem sempre amou e 

cuidou até ao seu final. Que na verdade nunca é um final, pois fica sempre presente, 

com memorias e palavras. 

Com isto pretendo trabalhar o draping, as manipulações, a pintura, a estampagem, 

entre outros. Usar peças pertencestes a ele o que leva a um tema muito usual hoje em 

dia que é a sustentabilidade. 

Em primeiro queria com a ajuda de modelagem e draping, criar uma capa com a 

cara do meu pai em 3d, e com frases que eram utlizadas por ele.  

Uma capa, pois, é sinonimo de proteção, aconchego sendo uma das coisas mais 

relevantes que os pais fazem, pois, os seus filhos são para eles a coisa mais importante 

do mundo. Para mim a construção da cara dele é muito gratificante, devido ao facto da 

escassez de imagens, fotografias ou mesmo vídeos com a sua cara presente, estas são 

raras e poucas. As frases, que são a complementação da cara, são por si, muito essências 

pois refletem bastante a sua personalidade e humor, estas serão retiradas de vídeos 

que o meu pai filmava, onde nestes consigo captar a sua voz e refletir sobre as suas 

frases mais humoristas, conhecidas como as suas “piadas secas”. 

Em segundo gostaria de pegar numa peça pertencente ao meu pai que representa 

todo o trabalho que ele fez e do qual ele faleceu.  

Conseguindo através de estamparia e técnicas mistas com manipulações, 

representar um pouco a vida e o romance entre o meu pai e a minha mãe. Para além 

dos vídeos que tenho de memorias dele, também possuo cartas que ele escrevia e 
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desenhava, para a minha mãe manifestando o seu amor. Fotos da sua juventude e 

solteirice que também estarão presentes nesta representação e simplificação da vida 

dele.  

Com isto também conseguir representar várias profissões exercidas por ele, tais 

como: Fotografo, pintor, escultor, poeta, etc.  

 

2. Desenvolvimento 
   

Parte I 

2.1. Pesquisa: Designer de Inspiração 

 

Yiqing yin 

“Returning to my clothes, was like living once 

more within my body and my emotions; I was at 

home.” ; segundo informação constante do site : 

http://www.yiqingyin.com/about/?lang=en 

Yiqing yin, nasceu em Pequim em 1985, este 

deixou a China muito cedo andando entre dois 

países, França e Austrália. As suas roupas eram 

o seu marco em cada um desses países, com isso, este imagina a roupa de maneira a 

proteger, fortalecer, tanto a segunda pele com a casca mole. 

Cria peças com volumes nunca estáticos e como se fossem uma escultura móvel. 

Esculpindo o vazio ao redor do corpo, através da orientação e em busca do equilíbrio e 

de pontos de rotura flutuantes. 

Esta diplomou-se em L´ENSAD (L´École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). 

Conquistou o Grand Prix de la Création de la Ville de Paris em 2009. Ganhou o 1º 

Prémio de coleções de ANDAM, estreou pela 1ª vez durante a semana de Alta Costura 

de Paris, entre outros. 

Desde 2015 que o seu nome foi considerado de estatuto permanente pela federação 

Francesa de Moda. 

Yiqing yin explora igualmente outros mundos artísticos como a dança, e também 

combina materiais com a luz criando o vestido Stellar com o escultor Bastien Carré. 

 

Figura 1- Yiqing yin 

http://www.yiqingyin.com/about/?lang=en
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Iris Van Herpen 

Designer de Moda Holandesa, nasceu a 5 de junho 

de 1984. Esta está cada vez mais a ultrapassar os 

limites do Design de Moda. Com isto, ela desde o seu 

início em 2007, tenta inventar novas formas e 

métodos de expressar, combinar e construir vestuário 

na sua visão estética única. 

Van Herpen é uma pioneira na utilização de 

impressão 3D como uma das suas técnicas de execução do vestuário e também no uso 

das tecnologias para a construção das suas peças. A intenção da designer é misturar o 

passado com o futuro numa versão distinta do presente, misturando tecnologia e 

artesanato tradicional couture. 

Sendo ex-bailarina a designer também já criou figurinos para a Ópera de Paris e 

New York, entre outros. 

[“Uma Dança Híbrida à Liberdade de Forma” 

As formas do corpo da mulher são a minha tela para visualizar o invisível moldado. 

Uma Dança contínua entre Artesanato e Inovação.]; segundo informação constante 

do site: https://www.irisvanherpen.com/about 

 

 

 

 

Figura 4- Iris Van Herpen 

Figura 3- Coleção "In Carne", Yiqing 
Yin 

Figura 2- Coleção "In Carne", Yiqing 
Yin 

https://www.irisvanherpen.com/about
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Alexander MCqueen 

 Lee Alexander MCqueen foi um estilista britânico, 

morreu em 2010 deixando a sua marca com a Diretora 

Criativa Sarah Burton.  

Toda a sua Cultura se reflete nas suas coleções, sendo uma 

justaposição entre elementos de contraste como Força e 

Fragilidade, Tradição e Modernidade, Fluidez e Severidade. 

Uma vista mais aberta e de um ponto diferente que engloba o 

respeito e influência pelas tradições das Artes de Ofícios. 

As suas coleções refletem também uma combinação entre 

o conhecimento do trabalho de alfaiataria britânica (suas 

raízes), e um belo retoque de acabamento de atelier francês 

de alta costura e uma finalização impecável da fabricação 

Italiana. 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

              Figura 9- Coleção de Inverno 2018, Paris         

Figura 5-Iris van Herpen Spring 2019 
Couture Collection 

Figura 6-Iris van Herpen Spring 2019 
Couture Collection 

Figura 7- Lee Alexander 
MCqueen 

Figura 8- Coleção Outono / inverno 
2019 
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Dior 

Christian Dior, marca francesa, que abriu a sua 

casa de Alta Costura em 1946. 

Em 1947, este lançou a primeira coleção 

primavera/verão, onde apresentou o seu look 

icónico “O NEW LOOK”, um dos grandes looks que 

deu bastante visualidade à marca. Este foi um dos 

visuais que mais deu a conhecer a marca e que até 

nos dias de hoje é conhecido como a marca em si. 

Este tinha apenas uma obsessão que era fazer 

com que as mulheres voltassem a reencontrar a 

alegria, a elegância e a beleza depois da guerra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Pesquisa: História da manipulação 

 

Manipulação o que é? 

  Ao longo dos tempos, as pessoas foram desenvolvendo várias maneiras de 

transformar o tecido e torná-lo mais dimensional. Alguns desses métodos são 

bastantes antigos, sendo trazido para o presente, adaptando e usando novas maneiras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Christian Dior 

Figura 11- Coleção de verão 
2019 

Figura 12- Coleção de verão 
2019 
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Algumas técnicas das mais antigas são: 

Smoking- esta palavra remete a uma decoração usada nas primeiras roupas 

camponesas. Técnica usada para criar áreas de tensão e libertação, reunindo o tecido 

através de costuras e puxar as mesmas, criando padrões e grades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figuras 14 - manipulação smoking, variadas 

  

Quilting (trapézio)- surgiu no séc. XIV em Sicília, através da palavra “colcha” em 

Italiano. É um método de acolchoado, em que é usado enchimento e pano para dar 

volumetria. Primeiramente marcas os pontos, de seguida enche-se os pontos para lhes 

dar dimensão. 

Por vezes também é utilizado um pontilhado, que é um ponto mais pequeno 

aleatório que é colocado nas áreas volumosas para poder passar essas áreas para uma 

forma mais plana dando assim um efeito 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Quilting manipulação em 
colcha 

Figura 16- Schiaparelli Inverno 2015 
Couture 

Figura 13- Manipulação smoking em vestuário 
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Shirring e Ruching- método onde ao longo de duas ou mais linhas costuradas se 

coleta tecido de forma a gerar uma dimensão ondulada. Pode ser feito com linha normal 

ou com linhas elásticas em tecidos com padrões. 

  

        

 

 

 

 

 

                                Figura 17- Shirring e Ruching manipulação        Figura 18- Molly Goddard Inverno 2017 

 

Plissado- formado através de pregas que são criadas envolvendo o tecido sobre si 

mesmo. Podem ser prensadas para criar um vinco ou deixadas para criar uma forma 

mais ondulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História do Bordado   

O bordado é uma arte de decorar tecidos ou peças. Uma técnica já praticada à 

décadas. Este surgiu em Cro-Magnon ou 30000 anos antes de cristo. Acredita-se que o 

bordado tenha sido originado no Oriente e no Médio Oriente. 

Durante a década de 1100, foram usadas pérolas de sementes bordadas em 

pergaminhos para decorar itens religiosos. A partir daí o bordado foi ganhando 

popularidade. Foi então que décadas a seguir se começaram a bordar roupas religiosas, 

tornando-se marca de riqueza e luxo o bordado. Foi incluído em muitas culturas como, 

na Antiga Pérsia, Índia, China, Japão, Europa, etc. 

Estas técnicas foram passadas tempos a tempos, geração em geração, até que 

surgiram oficinas na Inglaterra Medieval.  Estas oficinas chamadas de Opus Anglicanum 

ou “obra Inglesa”, ficaram famosas em toda a Europa. Desde então foram começados a 

Figura 19- plissado 

Figura 20- Eva Soto Conde 
fashion runway 
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fabricar bordados à máquina em St. Gallen, no leste da Suiça, na segunda metade do 

séc. XVIX. 

Desde então foi continuando até aos dias de hoje que é uma técnica comum e 

requintada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História do Azulejo Português  

O Azulejo Português é das marcas mais distintivas da cultura portuguesa. Muitos 

dos espaços são ornamentados na sua totalidade em azul. 

Bastantes representam histórias, memórias de milhares de lusitanos, de todos os 

que dão a vida pelo país ou por outro motivo, ou mesmo por aqueles que são honrados 

e homenageados. 

O azulejo deriva do árabe no termo “Azzellj” que significa pedra polida. Porém 

aquilo que hoje em dia se designa a uma peça de cerâmica de espessura pequena, 

normalmente quadrada e com uma face vidrada, usualmente de 15cm X 15cm. 

As peças de azulejo são utilizadas principalmente no interior e mesmo no exterior 

das obras Arquitetónicas religiosas e não só. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- bordado 
Jacobean Crewel Figura 21- Valentino 

Spring 2015 Couture 

Figura 23-"O banho de Diana" de François 
Boucher 
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2.3. Pesquisa: Pessoal  

No fim de toda a pesquisa conseguida, chega-se a fase de pesquisar a parte que 

toca ao meu pai. 

Para isso, foi feita uma pesquisa exaustiva, em álbuns de fotografias em que ele 

poderia estar presente, todos os arquivos presentes nas máquinas fotográficas e de 

filmar, e em todas as suas cartas escritas em que as suas frases e poemas estariam 

presentes.  

Álbuns estes em que toda a sua história está “escrita” através de fotos que 

contam a cronologia dele através de fotos de contextos e épocas diferentes. Poucas, 

mas boas são as fotos que ele está presente dentro de todas as pessoas e vivências 

envolventes no seu meio. 

De várias essas fotografias, e todas as viagens feitas com família e amigos, estes 

que fizeram parte da sua essência e passado, que ajudaram na sua vida e em toda a 

alegria concebida com todos estes momentos. 

Fotografias essas que são: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- fotografias de 
passe da minha mãe e do meu pai. 

Figura 25- Retrato feito pelo meu 
dele próprio 
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Figura 26- Fotografia tirada com a minha mãe na sua 
solteirice 

Figura 27- Foto retirada num batizado 

Figura 29- Foto dele em criança 

Figura 28- Foto na praia do Pedrogão com a minha mãe 

Figura 30- Foto num casamento 

Figura 31- Fotos antes de ir para a tropa 
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2.3. Criação de todo o método digital 

  

Primeiro, depois de toda a pesquisa conseguida é feito um moodboard de 
conceito/ manipulação e de seguida um moodboard pessoal. 

Com base em todas as manipulações pensadas em ser feitas e todas as 
inspirações para tal foi feito um painel de inspiração. 

 

Seguidamente, foi feito um painel de inspiração pessoal, onde foi inserida toda 
a informação, necessária para a utilização na peça física. Painel esse onde terá um 
pouco de tudo, desde ao seu romance com a minha mãe como as cartas escritas para 
ela, como fotografias da sua juventude, entre outros. 

Neste moodboard estão presentes todas as fazes da sua vida desde criança, até 
a juventude, à sua vida com a família até a sua morte. 

Algumas das suas cartas estão presentes, mas não todas as utilizadas na peça 
pois não seria necessário a representação de todas, sendo que é um moodboard de 
inspiração. 

 

 

 

Figura 32- Moodboard de inspiração 
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De seguida foi feito um painel de marcas concorrentes, onde estão representadas 3 

marcas, que são marcas de iniciantes ou já a ser comercializadas, onde é feita 

manipulação em peças já feitas ou manipulação por cima da peça.  

Marcas iniciantes ou menos conhecidas, pois, é uma comparação possível de ser 

feita relativamente a um projeto que é uma peça que usa o bordado e uma mini coleção 

em que estão presentes várias manipulações e até mesmo algum design presente nas 

peças. 

Uma coleção com peças mais para a desportiva, através de toda uma construção de 

riscas composição do macacão de trabalho, mas com alguma parte de clássico através 

do corte e até mesmo pelo seu design. 

Marcas estas que são: a R13, que borda e tem um estilo mais desportivo, mas com 

um pouco de clássico agregado; a Tessa Perlow que é uma designer que borda em peças 

já usadas ou não com vários motivos, como caras, flores, mãos, entre outros; e por 

último a Stella McCartney, que borda e manipula as suas peças com desenhos variados, 

também com um estilo clássico mas também um pouco sport.  

  

  

Figura 33- Moodboard pessoal de conceito 
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Figura 34- Moodboard de Marcas Concorrentes 

 

2.4. Construção da peça física  

 

No passo seguinte, foi feita a recolha de peças usadas em que se escolheu duas e o 

objetivo era juntá-las e criar apenas uma. 

Com isto, foi usado uma macacão de trabalho azul com riscas brancas, peça esta que 

pertencia ao meu pai, no seu trabalho, tanto como quando trabalhava com a pintura, 

como com o trator ou qualquer outro tipo de trabalho, juntamente com um macacão 

comprado novo para a construção de um só onde foram alteradas as mangas em que 

foram inseridas ao macacão e alguns dos bolsos que também foi feito o mesmo 

processo. 

Um resultado obtido, com uma parte mais sustentável onde é feita a reutilização de 

uma peça já usada, e uma parte menos sustentável onde foi feita a compra de uma peça 

para a realização do produto final.  
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Seguidamente foi feita uma experiência de como bordar a cara, que resultou bem 

da maneira planejada no estudo com a cara do Van Gogh, experiência feita em pano cru 

e linha preta como base para um estudo.  

 

 

 

 

Figura 36- Fotografia do macacão já 
alterado (Frente) 

Figura 35- Fotografia do macacão 
alterado (Costas) 

Figura 37- Fotografia do macacão 
alterado (Lateral) 
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Com isso conseguido, foi fase de passar para a manipulação no próprio macacão, 

para isso foi feito uma projeção para a peça de modo a conseguir a escala certa e passar 

para o tecido com caneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passo seguinte, começa-se a bordar à máquina com ponto direito fazendo vários 

remates consecutivos deixando uma série de pontos entre eles. 

Como resultado surgiu uma cara com volumetria e com uma gama de azuis que 

representam o azulejo de Portugal que foi das primeiras coisas que o meu pai começou 

a pintar o retrato é de ele nessa época. 

  

Figura 39- macacão depois de seres acabado 

Figura 38- Imagem passada na 
peça 
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Passo seguinte, é feito através de papel químico, onde de seguida foi feito a tinta e 

foi posta dentro de uma caneta e passou-se por cima e escreveu-se cartas, poemas e 

desenhou-se caras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Criação da coleção cápsula  

Nesta fase foi criado 7 peças baseadas na peça física, o macacão, peças essas que são 

2 casacos, 1 top, 1 calças, 1 saia, 1 vestido e 1 capa. 

Depois da criação de 4 peças de cada uma foram escolhidas as peças finais para 

serem feitas fichas técnicas e ser posto todas as manipulações presentes em cada peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40- Manipulação com tinta Figura 41- Manipulação com tinta de cara na 
perneira 

Figura 42- Esboços de Capas 



Reinterpretação de Memórias na Moda 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguidamente foi feita a escolha e as fichas técnicas das mesmas. 

Para isso foi feita uma ficha técnica normal e outra onde está inserida a manipulação 

presente em cada peça. 

 

 

 

 

  

 

Figura 44- Esboços de camisolas Figura 43- Esboços de saias 

Figura 45- Esboços de casacos 
Figura 46- Esboços de calças 
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer:  Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Casaco

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:
Casaco curto pela cintura, com um corte assi métrico na frente e nas costas. Manga a godês a

partir na linha a cima do cotovelo. Dois bolsos frontais que saiem da linha do fim do casaco, um

tipo balão e outro como de fosse chapa. Gola norma l com uma outra gola em cima do abotoamento.
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Casaco

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:
Caras estampadas na zona do peito como uma espécie de logo, cartas estampadas e bordadas

na gola e nas costas bordado com carta. Todos os bordados têm linhas a cair.
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas
Coleção: Cápsula
Peça: Camisa

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:
 Camisa com corpete inserido e meia manga.Mangas com godês, em formato raglam. Camisa com
ligeira larguesa como se tivesse inserida dentro do corpete. Camisa com abotoamento do lado
direito. Parte do corpete com apotoamento na mesma como a parte de camisa mas com botões
falsos do outro lado. Corpete em bico na parte dafrente e redondo na parte de tráz.
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FICHA TÉCNICA DA MANIPULAÇÃO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas
Coleção: Cápsula
Peça: Camisa

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:

 Manipulação apenas na parte de corpete com poemas com letras bordadas e outras pintadas,
deixando algumas linhas com comprimentos diferentes. bordado a branco e a azul claro.
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer:  Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Saia

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:

Saia com um pouco de roda, e com cós a imitar elástico nas laterais. Fecho eclair nas costas, com

umas abas para o esconder. Bolsos de chapa, inderidos nas laterias da saia. Um fecho na lateral

direita que passa da frente para as costas.

Duas riscas na frente e nas costas para levar ao tema do macacão.
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FICHA TÉCNICA DA MANIPULAÇÃO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Saia

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:

Manipulação de caras bordadas e pintadas na lateral da saia, com algumas das linhas penduradas

na cara que será bordado que está representadano meio, na costura da lateral da saia.
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas
Coleção: Cápsula
Peça: Calças

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:

Calças clássica com bolsos de fole e nas laterais bolsos que passam da frente para as costas e que
estão presos apenas no cós. Fecho na frente que vai desde o cós ao fim da zona da berguilha.
Calça de cintura subida, com cós normal .
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FICHA TÉCNICA DA MANIPULAÇÃO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Calças

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:

Manipulação apenas nos bolsos com estampagem e pintura a mão.
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer: Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Casaco

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:
Casaco comprido com parte de baixo à godés com bolsos frontais. Manga superior com godés, e uma

manga por baixo balão com duas riscas de lad o como no macacão. Faixa central com elástico nas

laterais, gola e banda em que a parte de cima da gola é com riscas como no macacão.
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Designer:  Lara Cabecinhas

Coleção: Cápsula

Peça: Casaco

Conservação:

Tecido:

Sarja do macacão

Pantone:

Aviamentos:

Botões, Fechos, Linhas

Descrição:

Bordado nas costas com a cara e pintura nas outras duas caras, a frente nos bolsos bordado e

estampado com poemas e cartas.
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2.6. Orçamentação do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho freelancer / A pagar pelo 
cliente 

Projeto sem 
protótipo 

1352,65 

 

 

 

 

Calculo do custo do projeto/design 

Atividade Horas 

Pesquisa 5 

Paineis/temas/paletas 10 

Escolha de materiais 8 

Esboços 20 

Ilustrações 25 

Fichas Técnicas 20 

Total de horas 88 

Preço/hora € 11,39 

Semi-total mão-de-obra € 1002,65 

Material diverso € 250 

Impressão € 100 

Semi-Total de Material € 350 

Total do Projeto/Design € 1352,65 

Projeto/prototipo € 676,32 

Custo Valor €

deslocações € 174,4

remuneração mensal € 16800

impostos € 3990

Total gastos ano 20964,4

horas/dia 8

dias uteis 230

horas/ano 1840

Preço/hora € 11,39

Calculo do preço / hora
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Cálculo do custo da produção do protótipo 1 e 2 

Atividade Horas 

Manipulação 25 

Acabamento 10 

Total de horas 35 

Preço/hora € 11,39 

Semi-total mão-de-obra € 398,78 

Pano-cru € 10 

Tecido € 15 

dracalon € 10 

Linhas € 50 

Outros € 100 

Semi-Total de Material € 185 

Total do Protótipo € 583,78 

Preço do projeto 1260,10 

 

Cálculo do custo da produção do protótipo 3 

Atividade Horas 

Modelagem  15 

Simulação em pano cru 20 

Corte 15 

Confeção 25 

Acabamento 10 

Total de horas 85 

Preço/hora € 0,00 

Semi-total mão-de-obra € 0,00 

Pano-cru € 20 

Tecido € 50 

Forro € 10 

Entretela € 2,5 

Linhas € 20 

Outros € 50 

Semi-Total de Material € 152,5 

Total do Protótipo € 152,50 

Preço do projeto 828,82 

 

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 65 
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Conclusão 
 

Em suma, o trabalho foi um trabalho complexo de se fazer e de conseguir organizar 

tudo. 

Aprendi novas técnicas de trabalho e de manipulação que não conhecia ou que não 

tinha aprofundado a este nível. 

Devido à escassez de tempo e porventura má organização, o trabalho não ficou 

concluído nem como eu estaria e queria que estivesse. 

Todo o trabalho exigiu muito trabalho e tempo e por esse e outros motivos não foi 

atingido o objetivo final. 
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