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Epígrafe  

  
“A moda lenta é projetar, criar e comprar roupas de qualidade e com longevidade. 

Isso significa, menos peças de vestuário feitas com valores éticos e designs atemporais 

que podem ser usadas por períodos mais longos. Hoje em dia, ouvimos muito sobre 

movimentos lentos da moda, a ganhar cada vez mais força, devido à maneira 

sustentável de pensar. Diz-se que o termo “moda lenta” foi cunhado em 2008, por uma 

designer chamada Kate Fletcher. Ela escreveu um artigo publicado no The Ecologist 

sobre desacelerar a moda e qual é o verdadeiro custo de escolher quantidade e não 

qualidade. Kate Fletcher, agora é uma conhecida consultora de design ecológico e 

quando fala sobre moda lenta, fala principalmente sobre estilo, design e qualidade da 

peça. Ela também chama muita atenção para as intenções, a origem, a inspiração de 

como foi feita a peça da moda. 

Faz dez anos que o termo “moda lenta” foi usado pela primeira vez. Infelizmente, 

ainda existem muitas pessoas que não sabem disso. Devo dizer que, embora possa 

parecer árduo a princípio (como qualquer coisa lenta), o movimento da moda lenta, 

ajudou muito a explicar as maneiras reais pelas quais a moda é feita pela maioria das 

grandes empresas. Muitos de nós provavelmente já vimos como a indústria da moda 

começou a mudar a maneira como opera, com medo de perder todos os seus clientes.  

Há poucos anos atrás, não estávamos muito preocupados com a maneira de como a 

maioria dos produtos de moda é realizada. Agora, as pessoas estão preocupadas com 

os direitos humanos e animais, graças a seus respetivos movimentos de 

consciencialização. 

… Alguns dizem que a moda lenta não tem muito a oferecer, e bem. Embora não seja 

tão antigo quanto um movimento, há muitas marcas para escolher, que têm abordagens 

únicas e grandes ideias por trás delas.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que é moda lenta e como está mudando a indústria da moda”: 

https://medium.com/@silvrcreative/what-is-slow-fashion-and-how-it-is-changing-the-fashion-industry-

e9c6ca126a71 
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Resumo  

 

 O presente projeto apresenta-se intimamente ligado com a mulher portuguesa e a 

moda. Cada vez mais a moda está ligada às pessoas e ao que elas querem demonstrar 

na sociedade, mas muitas mulheres têm dificuldades em encontrar roupas que lhes 

agradem, devido ao seu tipo de corpo. Há cinco tipos de corpo diferentes, mas este 

projeto, procura focar-se na mulher portuguesa, então vai trabalhar os três tipos de 

corpos mais comuns em Portugal, sendo eles: o triângulo; o triângulo invertido e o oval. 

Este projeto procura valorizar estes corpos através de uma coleção “cápsula” para cada 

um deles, fazendo assim, com que este grupo de pessoas tenha uma coleção única para 

si. Ao longo deste projeto, serão descritos os conceitos relacionados ao slow-fashion, à 

cultura portuguesa, assim como os cinco tipos de corpos e o que os favorece. Será 

também mencionado o processo de criação e realização do projeto, bem como, planos 

para o futuro em relação ao mesmo.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave  

  Moda; versatilidade; silhuetas; beleza; slow-fashion.    
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Abstract  

 

The following project is closely linked to Portuguese women and fashion. More and more 

fashion is linked to people and what they want to demonstrate in society, but many women have 

difficulties in finding clothes that they like due to their body type. There are five different body 

types, but this project seeks to please the Portuguese woman so it will work on the three most 

common body types in Portugal: the triangle; inverted triangle and oval. This project seeks to 

enhance these bodies through a capsule collection for each one of them, thus making this group 

of people have a unique collection for themselves. Throughout this project, concepts related to 

slow-fashion, Portuguese culture, as well as the five types of bodies and what favors them will 

be described. The process of creating and implementing the project, as well as plans for the 

future in relation to it, will also be mentioned. 
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Proposta de projeto Final  
Coleção de moda para diferentes silhuetas 

  

1º Capítulo 

 Introdução/ Identificação do projeto  

 

Na indústria da moda, cada vez mais são procuradas coleções de slow-fashion, pois 

esta vertente além de ter poucos produtos iguais tende a ser mais sustentável, atrai 

muitas pessoas na atualidade. O consumidor tornou-se mais exigente com a sua roupa, 

procura peças únicas e personalizadas, com um tamanho adequado ao seu tipo de 

corpo e sem precisar de ajustes. Hoje em dia, as pessoas gostam de afirmar a sua 

personalidade e de fugir a um estereótipo comum, que as marcas de fast-fashion nos 

proporcionam, para além de que muitas pessoas não encontram o que procuram neste 

tipo de indústria, quer devido aos tamanhos, como ao design das peças, ser muito jovem 

ou muito antiquado, sem um meio termo. Na produção de slow-fashion, o nível de 

desperdício de peças é muito baixo, o que torna este método de trabalho, menos 

poluente. 

Com base nos assuntos acima mencionados, este projeto destina-se a uma criação 

de uma coleção para a marca Tutkum, uma marca da minha autoria, que pretende criar 

uma nova coleção com o objetivo de criar roupas para todos os tipos de corpos de 

mulheres, tentando produzir o mínimo de resíduos têxteis possíveis, criando assim 

uma coleção, onde as mulheres se sintam bem e confortáveis a usá-la.  

Partindo do estudo e da análise aprofundada dos vários tipos de corpos existentes, 

vai ser criada uma coleção versátil com vários estilos e que realce a autenticidade nas 

mulheres, e que assim, equilibre tanto beleza, quanto conforto. 

As peças desta coleção pretendem ter um design moderno, atemporal e sofisticado 

preocupando-se sempre, em primeiro lugar, com o conforto e o comodismo que a peça 

de vestuário vai trazer ao comprador. Querem-se peças de boa qualidade e que tenham 

um alto nível de durabilidade. O objetivo é que as clientes finais, encontrem produtos 

que gostem, que lhes sirvam, sem ter que realizar ajustes, fazendo com que as peças 

valorizem o seu tipo de corpo. Esta coleção pretende ter peças que as mulheres possam 

usar em diferentes ocasiões como para ir trabalhar, ir a um evento ou pura e 

simplesmente ir às compras. Vai ter uma variedade grande de estilos e de momentos o 

que torna a coleção única e interessante.  

 

Justificação  

 

A ideia inicial deste projeto era a criação de uma coleção “cápsula” para os cinco 

tipos de corpos existentes, estando o conceito relacionado com a mulher portuguesa e 

as suas necessidades, sendo assim, foi decidido em debate com os coordenadores, que 
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seria mais interessante se fosse realizada uma coleção só com os três biótipos de corpo 

da mulher portuguesa que são o triângulo, o triângulo invertido e o oval. Daqui surgiu 

a ideia, de fazer uma coleção cápsula versátil que se adequasse a várias idades e a 

diversas ocasiões. Esta coleção vai ser composta por 9 coordenadores, três de cada 

biótipo de corpo. Todos eles serão produzidos em pequena escala, e se a cliente assim 

o desejar, podem ser feitas alterações a gosto pessoal. 

 Pretendemos realizar o mínimo de poluição têxtil, pois através das sobras dos 

tecidos das nossas peças, vão ser realizados pequenos acessórios como carteiras, 

lenços e os resíduos que ainda assim sobrarem vão para a reciclagem dos mesmos. Em 

relação às peças vão ser confecionadas, entre 20 a 25 peças em diversos tamanhos, para 

todos os croquis, se mais alguma cliente pretender uma destas peças só será possível 

através de encomenda. 

 

Slow-fashion  

 

O slow-fashion concentra-se num novo modelo de produção, que valoriza e destaca 

quem o faz, estima e respeita o processo de produção e o seu tempo de customização 

sem querer acelerar nenhum tipo de processo pelo qual a peça tenha que passar. 

Respeita a cultura e os valores do local onde esta a ser produzido, tentando sempre 

usar os meios locais para a realização dos seus produtos, tal como, tecidos e mão de 

obra.  Chegando assim, como um novo meio de produção mais sustentável e que 

valoriza o trabalho dos produtores, da equipa de criação e da qualidade do produto. 

O termo Slow-fashion ficou conhecido depois de ser usado em artigos de moda e 

diversos blogues da internet, mas foi no ano de 2008  que “Kate Fletcher” se inspirou 

no termo slow food que foi criado na Itália, em 1990, e o adaptou para o slow-fashion 

através de algumas mudanças para que este se pudesse ajustar corretamente ao mundo 

da moda.  

No conceito do slow-fashion é valorizada não só a mão de obra e qualidade do 

material, mas também uma produção de pequena e média escala com o mínimo de 

poluição possível e que reutiliza o máximo possível o que não dá para ser reutilizado 

vai para a reciclagem, este conceito valoriza também o preço real das peças. Opta-se 

por produções de pequena escala para evitar a poluição do ambiente, e também, porque 

este método não quer uma produção globalizada e industrializada, mas sim, peças 

únicas e atemporais com um largo período de vida útil do produto, dá-se preferência a 

produtos de produção local. O slow-fasion trouxe de volta o uso do “remendo”, sem este 

ser associado a uma coisa pobre ou por falta de dinheiro, mas sim, devido à reciclagem 

e a reutilização de produtos. Neste método pretendesse prestar mais atenção ao 

consumidor e ao que o mesmo precisa e necessita tendo assim a possibilidade de 

personalizar peças ou a reutilização de peças já existentes que sendo alteradas ganham 

uma nova vida, o que torna este tipo de moda mais sustentável. 

A moda é a segunda indústria mais poluente do mundo só fica atrás da produção do 

petróleo, por isso, o slow-fashion é importante e cada vez mais usado e reconhecido, 

pois, o meio ambiente tem uma importância fundamental para todos nós e para o nosso 
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futuro. Já muitas marcas e empresas estão a aderir ao modo de preservar mais o meio 

ambiente através da reciclagem dos matérias que sobram para baixar os níveis de 

poluição tanto das águas (um dos elementos mais afetados por esta industria), como 

dos excedentes de roupa não vendida e sobras de matérias primas, por exemplo, nos 

Estados Unidos são produzidos cerca de 38 KG, de resíduos têxteis por pessoa, durante 

um ano, o que gera cerca de 5 milhões de quilos por ano, tudo o que sobra ou vai para 

o lixo ou é vendido a países que se encontram em desenvolvimento. O slow-fashion quer 

mudar estes números, e além disso, pretende melhorar não só no meio ambiental, como 

também sociocultural, pois quer usar os recursos e a mão de obra do local onde vai 

produzir. 

Para o slow-fashion as peças produzidas são uma obra de arte, cada uma é única e 

independente não há nada parecido no mercado e é isso que a valoriza e que a torna 

tão especial e faz com que o público pague por elas, pois sabem que vão ter uma peça 

única, pois foi produzida em baixa escala e pode ser alterada ao seu gosto pessoal e 

também de alta durabilidade. Estas peças tem um preço justo que é mais elevado do 

que as peças produzidas em grande escala esta é a desvantagem da moda slow fashion. 

 

O slow-fashion e os impactos humanos  

 

O slow-fashion tem um grande impacto em termos humanos, pois trata todos os seus 

colaboradores com dignidade e respeito. Opta por recrutar pessoal local, que recebem 

a um preço justo pelo seu trabalho e não a fábricas de países de terceiro mundo, onde 

os trabalhadores não têm condições de higiene, são mal renumerados, trabalham horas 

extra abusivas e em alguns países, trata-se mesmo, de escravidão infantil ou dos 

patrões que apreendem os documentos dos seus funcionários, impedindo-os assim se 

sair do trabalho em que se encontram, isto é o que acontece numa industria de fast 

fashion, onde se põe a velocidade de produção e mão de obra barata à frente dos seres 

humanos. O slow-fashion defende completamente o contrário, este quer tudo da forma 

mais justa possível, em termos de pagamentos, de respeito e de direitos dos 

trabalhadores, priorizando o bem estar dos seres humanos, acima da velocidade de 

produção dos produtos, estes trabalhadores têm uma voz ativa, onde são ouvidos e 

tenta-se sempre ajustar-se o melhor possível para lhes proporcionar as melhores 

condições de trabalho. 

Uma outra característica importante deste tipo de moda é que tem impacto nos 

humanos, é a preferência por usar a economia de moda da região os designers, os 

materiais, as fábricas entre outros. Devido a todas estas características do slow-fashion 

este não fica assim tão barato, pois os seus custos são os mais justos possíveis, daí as 

peças serem um pouco mais caras que as produzidas no fast-fashion, mas mesmo assim, 

acessíveis ao público. 
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 História da Moda portuguesa 

 

No início dos tempos a moda em Portugal, bem como na maior parte do mundo, era 

de acordo com o que a corte usava e ostentava na época de 1700, as pessoas vestiam-

se consoante as suas posses, responsável por demonstrar a riqueza e as posses da 

família, através das peças de vestuário usadas. Devido a este facto de quererem sempre 

mostrar o melhor para sociedade, muitos homens foram à falência por vestirem as suas 

mulheres luxuosamente.  

 

Em seguida, a moda e a política, andavam de mãos dadas, pois o que se usava e o 

país em que se produzia ou comprava  os produtos era uma forma de demostrar poder 

e domínio, pois por exemplo em tempos de bloqueio continental, em 1806, foi imposto 

por Napoleão Bonaparte que todas as senhoras trocassem de roupa algumas vezes ao 

dia para assim incentivar e estimular a produção têxtil, afetando assim a economia 

britânica. Este feito foi muito importante, pois mesmo, Napoleão não sendo português 

o que ele fez foi o suficiente para deixar como influência o estilo francês que Portugal, 

usou durante muito tempo tornando-se assim uma das principais diretrizes da moda 

portuguesa. 

No ano de 1807, surge “O correio da Moda” uma parte dos jornais da época onde se 

lançavam as tendências femininas e masculinas, duas vezes por mês. Já no ano de 1822, 

é lançado "O Toucador" por Garrett. Logo em seguida, vem o período miguelista onde 

se volta a usar o briche nacional, uma espécie de chapéu enorme que acredita-se na 

época ser usado para afastar as pessoas do caminho, manter a elegância e certificar-se 

Figura 1- Moda de 1750 /1775 
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de que a sua indumentária continuava impecável, com o retorno do liberalismo 

voltamos à moda antiga.  

 

                                    Figura 2- Moda 1850                                Figura 3- Moda 1800 

Neste nosso país, a moda era apreciada em assistências em eventos organizados por 

toda a corte, como bailes e recessões organizadas, pelos condes e marquesas da época, 

onde os serviçais, usavam trajes à inglesa e serviam os convidados em louças com 

pormenores em ouro. Em 1888, na segunda metade do séc. XIX, a obra literária “Os 

Maias”, de Eça de Queirós, retrata a alta sociedade portuguesa, tal como, os seus 

costumes, devido a isso ainda sobre um regime de monarquia as inspirações de estilo 

para a alta sociedade vêm da realeza e de títulos nobres. Uma das grandes 

influenciadoras da época foi Maria Pia, pois para além, de uma enorme coleção de peças 

de roupa, era conhecida pelo seu requinte e sofisticação, o grupo de pessoas que a 

rodeavam tinham muito bom gosto, acabando também por influenciar as pessoas da 

sociedade. Percebemos assim, que só um grupo de pessoas bastante reduzido, a 

chamada “elite” da sociedade tinha acesso a este tipo de moda sofisticada e com alguns 

padrões importados.  

Portugal, nunca foi um país com um grande poder de aquisição, só as classes sociais 

mais elevadas é que acompanhavam a moda nacional, enquanto isso, as classes mais 

baixas vestiam roupas mais homogéneas. Isto só muda no século seguinte, com a perda 

de interesse pela moda anterior e com o surgimento de revistas, jornais de moda e 

pelos figurinos das montras. Nesta época as pessoas com menos posses económicas 

esforçavam-se para imitar, produzindo as suas próprias peças em casa, este movimento 

das classes mais baixas teve um papel disseminador no mundo da moda, pois 

começaram a copiar todo o tipo de peças desde as fotografadas em revistas; às que 

passavam nos cinemas; teatros e televisões, isso fez com que a classe social mais 

elevada, passasse a vestir melhor e mais caro, para serem diferenciados em termos 

sociais. 

Um dos acontecimentos mais importantes para a moda portuguesa, ocorre nos anos 

20 séc. XX, que é o primeiro desfile de moda feito no país por Madame Vale. Uma grande 

influência da moda dos anos 20, em Portugal, foi Beatriz Costa que implementou a 

franja e o cabelo curto, à garçonne como moda, este alcançou uma fama nunca antes 

vista, muitas das mulheres iam realizar este corte, sem os maridos saberem mesmo, 
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contra os protestos, depois de cortado já não havia nada que estes pudessem impedir, 

ou alterar. Já no ano de 1930, surge o uso de todo o tipo de chapéus, para as senhoras, 

grandes, pequenos, transparentes, com todo o tipo de decoração, todos muito 

requintados e arrojados, mas por muitas das vezes o seu tamanho causar algum 

incómodo, o seu uso foi proibido em locais como cinema, teatros, óperas, entre outros, 

para não atrapalhar na visibilidade dos restantes espectadores.  

 

                                       Figura 4- Moda 1920                                   Figura 5- Moda 1930 /1940 

O que marcou a mudança, no designer de moda portuguesa, foi o momento em que 

se rompeu com o passado e a revolução, pois os negócios vindos da moda portuguesa 

nesta época eram baseados nos costureiros, que viajavam para França (Paris), comprar 

a matéria prima e reproduziam peças de grandes costureiros franceses, com destaque 

na área. Devido a este facto vários pesquisadores como: o coordenador do Mestrado 

em Publicidade no IADE no âmbito da realização de uma pesquisa para a escrita do 

terceiro volume dos seus livros, sobre a historia da moda, afirmam encontrarem um  

vazio na história da moda portuguesa, durante alguns anos "Não havia nada escrito, 

sobre a moda portuguesa em 93, 94, 95. Hoje já há alguma coisa, mas não é muito." 

Devido a muitos fatores históricos, como a ausência da corte de Lisboa, a invasão 

Francesa, ultimato Inglês, primeira guerra mundial, a modernização do séc. XIX, entre 

muitos outros, mas o acontecimento mais importante, foi no fim da segunda guerra 

mundial, pois este, deu um lugar novo às mulheres na sociedade e redefiniu o seu 

guarda roupa.  Durante este período de tempo, Portugal produzia fardamentos 

militares e muitas mais coisas úteis na guerra, pois mesmo não tendo participado, 

ajudou ambas as partes com todo o tipo de recursos. Devido a isto, um grande marco 

da moda mundial, o lançamento é feito quando o grande designer de moda, Cristian 

Dior, realizou no fim dos anos 40. Este lança uma coleção com a cintura definida e os 

ombros arredondados, fazendo referência aos fardamentos militares, é uma coleção 

inspirada na opulência da mulher, sendo criada porque estava por trás de uma 

oportunidade económica, ligada à tecelagem dos tecidos, o que relançou a economia do 

momento, marcando assim a história da moda.  

Ao contrário de outros países, a ditadura de Portugal, não interferiu muito na moda, 

pois a moda aqui nesta época, passava um pouco ao lado das prioridades, as mulheres 

portuguesas mais ligadas ao regime da época, seguiam a moda de Paris e divulgavam a 

revista “EVA”. Antes do 25 de abril, os portugueses sonhavam com a moda lançada no 

estrangeiro, com as saias curtas e roupas coloridas e modernas, isto na época dos anos 

60, mas o único, que era possível de ser feito em Portugal, eram as peças feitas por 
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modistas ou pelas mães, através da revista Burda, só as classes sociais mais altas, 

tinham acesso à moda, mas mesmo assim, era num formato, o mais conservador 

possível. Existem relatos de desfiles cancelados, ou sem pessoal aderente ao evento, 

lojas fechadas e de modistas, que chegaram a sair do país. Só sobreviveram nesta época, 

os negócios que se transformaram em “prêt-a-porter”.  

 

Figura 6 - Moda antes do 25 de Abril 

Depois do 25 de abril, foram notadas grandes mudanças, foi liberalizado o consumo 

da moda, as pessoas consumiam e compravam o que queriam, começaram a surgir as 

primeiras lojas de grande consumo, o que foi mudando a maneira de comprar de forma 

progressiva, dando acesso a todos os tipos de moda.  

Os anos 80 e 90,  foram muito importantes para o mundo da moda, pois marcas de 

roupa internacionais, começaram a ser vendidas em algumas lojas, na grande Lisboa o 

que fazia com que pessoas de todo o país se deslocassem, até à cidade, para ter acesso 

às novas tendências e às novas peças de roupa. Para além da moda portuguesa, atingir 

o seu ponto mais alto no final dos anos 80 e o início dos anos 90, onde surgiram os 

primeiros grandes eventos de moda em Portugal, são estes o Portugal Fashion e a 

ModaLisboa, até aqui, os únicos criadores nacionais, reconhecidos e de sucesso, eram 

Ana Salazar e Augustos. Com a realização destes eventos, foram promovidos os 

designers nacionais e da moda portuguesa, tanto dentro como fora do país, hoje em dia 

os criadores nacionais estão cada vez mais internacionalizados. 

 

                                                                            Figura 7- Moda anos 80/90 

Atualmente, depois de 46 anos o povo português está a vestir-se melhor, com uma 

escolha/opção de roupa mais livre a todas as tendências de moda e com acesso à 

compra de produtos de qualquer designer, pois o povo português, gosta de comprar, 

de estar na moda e dentro das tendências atuais, podendo vestir de acordo com a nossa 

identidade e personalizar, sem sermos oprimidos pelo governo ou por entidades 

superiores, apesar de ainda haver represálias em relação a algumas formas de se vestir, 
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mas isso é algo que com o tempo vai ser ultrapassado, pois a maneira como nos 

vestimos expressa quem somos e o quanto livres podemos ser.  

 

                                             Figura 8- Moda atual designer Portuguesa Alexandra Moura 

 

Mulher Portuguesa  
 

Grandes mulheres portuguesas/ as características da mulher 

portuguesa 

 

Portugal é feito de grandes mulheres, muitas delas tiveram influência não só no seu 

país, como em muitos outros, e ficarão conhecidas na história da humanidade, pelas 

suas lendas ou por serem quem são, alguns exemplos disso são a Rainha Isabel de 

Aragão ou Rainha Santa Isabel conhecida por ter um legado de paz, caridade e 

tranquilidade. Foi uma grande conselheira e ajudou muito na assinatura dos tratados 

que trouxeram paz a Portugal, grande parte do que ganhava era dado aos seus súbditos, 

em forma de caridade e bondade, impedindo que o seu povo passasse fome ou frio, e é 

devido a um desses feitos, que esta rainha foi canonizada e tornada Santa devido ao 

milagre das Rosas. Ela representa muito as mulheres portuguesas, pois somos da 

mesma fibra, temos a mesma bondade e determinação, sem medo de avançar, de errar 

e de assumir os nossos erros, orgulhosas de representar Portugal, mas sempre com brio 

de sermos quem somos. 

Outro grande exemplo de uma mulher portuguesa é Inês de Castro, que foi 

assassinada à frente dos seus próprios filhos, devido ao seu amor infinito e proibido 

pelo príncipe D.Pedro, mas este amor, era tão grande e incondicional, que mesmo após 

a sua morte, ela foi coroada rainha, uma história linda de amor e paixão, que inspirou e 

inspira muitos poemas e que trás muita gente a Portugal ainda hoje. Esta mostra 

também grandes características da mulher portuguesa, como a sua paixão, amor 

infinito ao seu povo e ao que é seu e, acima de tudo, a lealdade e a honra para assumir 

todas as responsabilidades pelos seus atos. 

Uma mulher portuguesa que fez a diferença e marcou Portugal, já mais na 

atualidade, foi Carolina Beatriz Ângelo, uma pioneira do feminismo em Portugal, foi a 

primeira mulher a estudar e mais tarde, a exercer medicina e realizar as cirurgias no 

hospital São José em Lisboa, foi também uma das primeiras mulheres portuguesas a 

exercer o direito ao voto, esta representou as mulheres, pois era viúva e mãe solteira, 

ela representando a fibra, a força e garra, mostra que as mulheres não devem baixar os 
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braços, e que não desistem nada. Ela mostra também que a mulher não precisa de 

depender de um homem, como foi durante muito tempo, sendo uma das primeiras 

mulheres a ser independente em Portugal, mas infelizmente neste sentido, ainda temos 

um longo caminho a percorrer, porque tanto em Portugal, como no resto do mundo há 

mulheres que acham que necessitam de um homem na sua vida, mesmo que este muitas 

vezes as maltrate.  

 

Figura 9- Menina lusitana em festa popular 

A mulher portuguesa tem inúmeras características, algumas delas já faladas, mas 

ainda faltam bastantes, que são cruciais para descrever uma mulher portuguesa ao 

mundo, elas são regidas pelo amor, pela alma, pela garra e pela coragem e não nos 

podemos esquecer de falar da sua beleza, ela é trabalhadora e não tem medo de 

enfrentar novos desafios, faz de tudo um pouco, mesmo os trabalhos mais pesados, que 

são estereotipados como sendo para homens, elas, têm o fado e o mar no coração, são 

emocionais e maternais, mesmo com quem não conhecem, não há mulher mais 

acolhedora. 

Sempre alegre a mulher lusa, mas que não se deixa enganar, gostam das coisas 

sérias e verdadeiras, mas acima de tudo, gosta que a levam a sério. Esta mulher é como 

o mar português calmo e muitas vezes indomável, selvagem, sabe comportar-se, mas 

também, luta pelo que é seu sem medo, podendo até nem ligar a futebol, mas quando 

joga Portugal, ela torna-se uma verdadeira adepta e torce, chora, ri e sofre com o seu 

país, sempre com orgulho de ser portuguesa e de carregar Portugal ao peito, através 

das suas tradições e gastronomias, através das suas belas paisagens, pois tal como, o 

país tem das mais belas paisagens do mundo as suas mulheres são de uma beleza 

igualmente avassaladora. 

                     

Figura 10 - Mulher Portuguesa                                     Figura 11 - Mulher Portuguesa 25 de Abril 
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Os cinco tipos de corpos VS o que os favorece 

/desfavorece 

 

O corpo feminino está classificado em 5 categorias: o 

primeiro tipo de corpo que temos é a ampulheta ou violão 

que é considerado o mais proporcional, devido às suas 

medias ancas e ombros proporcionais e uma cintura fina o 

que o torna visualmente harmónico, daí todos os outros se 

tentarem parecer com ele, para alcançar a perfeição; o 

corpo retângulo é quando a mulher tem os ombros e as 

coxas na mesma proporção e não tem cintura definida; o 

corpo  pêra ou triângulo, é quando a mulher tem as ancas 

mais largas, a cintura fina, pouco peito e pouca largura de 

ombros; segue-se o corpo triângulo invertido, onde a 

mulher tem peitos e ombros mais largos que as coxas,  e a cintura é reduzida. O último 

tipo de corpo é o oval ou maçã, normalmente é quando a mulher tem um pouco de 

barriga, e isso, retira o resto das formas do seu corpo. Este é o tipo de corpo que as 

grávidas têm quando a gestação já está mais avançada, mas há muitas mulheres, que 

não estão grávidas e têm este tipo de corpo, por isso, na hora de desenhar peças para 

estes é necessário um cuidado extremo, para que as muitas mulheres de corpo oval, 

que não estão grávidas o pareçam devido à roupa. Para a criação de looks, para os vários 

tipos de corpo o truque usado é tentar fazer com que todos os outros tipos de corpo se 

pareçam com a ampulheta, por isso, com roupa e acessórios, tentamos chamar atenção 

para a parte do corpo que menos nos é proporcional e tentando sempre destacar a 

cintura pois isso ajuda muito a dar um efeito ampulheta para o corpo. 

 

Ampulheta 

 

Esta é a silhueta que todas as mulheres querem ter, quem 

possui este biótipo de corpo tem a largura dos ombros e da 

anca proporcionais, e uma cintura fina e bem marcada, tudo 

isto torna este tipo de corpo harmónico à visão humana, daí 

todos os outros se tentarem aproximar o máximo possível de 

ser uma ampulheta. Este tipo de corpo normalmente, fica bem 

com todos os tipos de peças de vestuário, mas há sempre 

pequenos truques que podem ajudar. 

 

O que valoriza: 

• Cintos e faixas; 

• Vestidos trespassados; 

• Calças e saias leves e com movimento; 

• Peças que demarquem bem a cintura;  

Figura 12- Tipos de corpo 

Figura 13 - Corpo ampolhe-ta 
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• Jeans pouco justas ao corpo.  

 

O que desvaloriza: 

• Peças tanto muito justas como muito largas; 

• Corte reto nas peças de vestuário principalmente em casacos; 

• Calças muito justas ao corpo e camisolas muito coladas; 

 

Retângulo  
 

 Este tipo de silhueta normalmente, não possui uma cintura definida o que cria linhas 

retas dando a sensação de que estamos perante a forma geométrica de um triângulo, este 

biótipo possui os ombros e a anca com as mesmas medidas e a 

cintura é praticamente inexistente, é comum encontrar este tipo 

de corpo em mulheres altas, com pernas longas e magras, nesta 

situação para tornar este tipo de corpo mais proporcional e 

harmónico à vista, o que se faz é criar uma linha de cintura, para 

chamar à atenção para o meio do corpo e também para o rosto. 

 

O que valoriza: 

• Vestidos que marcam a cintura; 

• Casacos que apertem ou marquem a cintura; 

• Calça flase, skinny, slim e boyfriend;  

• Calças com estampas ou com volume; 

• Saias rodadas e com volume; 

• Saias lápis, evasêe e godê dão uma boa ilusão de cintura e criam volume; 

• Camisolas soltas ou com um tecido fluído. 

 

O que desvaloriza: 

• Casacos curtos e de corte reto; 

• Camisolas justas e com calças finas; 

• Roupas muito largas e sem formas; 

• Peças com padrões e estampas muito grandes; 

• Vestido de corte reto; 

• Peças de gola alta; 

•  Silhuetas trabalhadas no projeto.  

Figura 14- Corpo retângulo 
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Triângulo  

 

Este tipo de silhueta, tem as ancas mais largas, a cintura fina e os ombros e peito 

pequenos. É um dos tipos de corpo mais comuns entre as portuguesas, para se poder 

harmonizar este biótipo de corpo e o aproximar o máximo possível de um corpo 

ampulheta, tenta-se diminuir o volume dos quadris, chama-se à atenção para a parte 

de cima do corpo, aumentar visualmente os ombros e usar peças soltas e fluidas para 

disfarçar o volume na parte inferior do copo. 

 

O que valoriza: 

• Casacos com um corte mais reto; 

• Vestidos retos e soltos; 

• Calças flare, retas e slim; 

• Saias retas, evasês e godês com pouco 

volume;  

• Camisolas com cavas mais baixas; 

• Camisolas com volume, nas mangas; 

• Camisolas com decotes em V e U ou 

acessórios como colares; 

• Peças com corte ombro a ombro; 

• Peças com linhas horizontais na parte 

superior para dar volume. 

 

O que desvaloriza: 

• Calças de cintura baixa; 

• Calças estilo skinny, legging e boyfriend; 

• Peças com as alças muito finas; 

• Peças que terminem na altura da anca;  

• Cintos muito largos; 

• Saia com muito volume ou pregas. 

 

 

 

 

 

Figura 15- Corpo triângulo 



Ana Rita Campos Teixeira 

22 

 

Triângulo invertido  

 

Neste tipo de silhueta, a mulher tem os ombros e as costas largas, com seios grandes 

e os quadris mais pequenos e estreitos. Tem cintura, mas não é acentuada. É um dos 

tipos de corpo mais encontrados em Portugal atualmente, para tornar este biótipo mais 

harmónico é criar volume na parte de baixo do corpo, chamar à atenção para o centro 

do corpo através de acessórios, como cintos e ainda diminuir a visibilidade do torso 

superior. 

 

O que valoriza: 

• Saia com volume e com cós alto; 

• Calças flare, reta, largas, pantalonas e boyfriend; 

• Vestidos leves e fluídos; 

• Blusas com decotes em V ou trespassadas; 

• Peças com frentes únicas;  

• Peças pretas na parte superior para disfarçar o volume. 

  

O que desvaloriza: 

• Mangas com volume ou folhos; 

• Decotes canoa ou caicai; 

•  Camisolas e casacos curtos; 

• Ombreiras; 

• Vestidos justos; 

• Calças justas ao corpo e leggins; 

• Camisolas com detalhes no busto e maxi 

colares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Corpo triângulo invertido 
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Oval  

 

Esta silhueta, tem como principal característica que a sua maior medida é a barriga, 

o que torna a área da cintura muito maior que a da anca, a do peito e ombros. 

Normalmente este biótipo é de pessoas que estão acima do peso, e é um dos mais 

encontrados em Portugal, principalmente em mulheres que já 

tiveram filhos, pois a silhueta oval, é a que se obtém durante o 

período de gestação de um bebé, e muitas não conseguem voltar 

a ter a sua silhueta de antes. Para tornar este tipo de corpo 

harmónico, temos que criar linhas verticais para dar uma 

sensação de alongamento, criar uma cintura, tentar disfarçar e 

diminuir o volume da barriga, uma coisa que ajuda muito é 

chamar a atenção para o rosto e para o decote. 

 

O que valoriza: 

• Peças com riscas verticais;  

• Peças de cores escuras; 

• Apostar em terceiras peças;  

• Camisolas que ultrapassem a linha da anca;  

• Decotes V ou colares; 

• Saias leves e fluidas com evasée e godê corte em A;  

• Vestido envelope;  

• Calças de cinta subida sem serem muito justas à perna;  

 

O que desvaloriza: 

• Calças justas e de cintura baixa; 

• Peças com alças muito finas ou com golas; 

• Peças muito largas; 

• Peças clara e com brilho que dão ainda mais volume; 

• Peças com cortes geométricos.  

 

 

 

 

 

Figura 17- Corpo oval 
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2º Capítulo Desenvolvimento  do produto  
 

Conceito/Objetivos 

  

Como já foi mencionado, este 

projeto consiste na criação de uma 

coleção que se adequa aos três tipos 

de corpo mais comum, em Portugal. 

A mesma vai ser o mais portuguesa 

e sustentável, pois vai ser produzida 

em um pequeno atelier de costura 

em Portugal, os seus fornecedores 

de tecido, são também nacionais. 

Após longas pesquisas, foram vistos 

os tipos de corte, de modelagens, de 

cor e tecidos que mais se adequam 

para cada tipo de corpo. As peças 

desta coleção vão variar entre 

vestidos, macacões, calças e camisolas com diversas formas e também há a 

montagem de um look completo. As peças serão de boa qualidade e terão uma 

durabilidade grande, e claro, oferecerão conforto e segurança às clientes.  

Depois de definidos os princípios base do projeto, o designer da coleção “ALMA” 

foi inspirado em looks modernos e clássicos, com versatilidade em peças de roupa, 

que muitas mulheres lusitanas usam, no dia a dia, mas com um pouco mais de 

sofisticação e personalidade. Deste modo a coleção é apresentada com diversos 

modelos de peças que podem ser combinados entre si, para criar um novo look e os 

looks que foram desenhados inicialmente. Tem uma diversidade de cortes das peças, 

de formas, de decotes, mangas e volumes para assim dar ao consumidor uma grande 

variedade na hora da escolha da sua peça. 

Sendo assim, a coleção “ALMA” é dividida em três partes, com um nome 

diferente associado a uma característica do povo português, cada parte representa 

um tipo de corpo diferente sendo eles o “Fado” que representa o corpo o triângulo, 

a “Resistência” que representa o triângulo invertido e a “Saudade” a representar o 

formato de corpo oval. Sendo assim, cada parte da coleção explora o que de melhor 

há para o seu tipo de corpo. As peças são feitas a pensar no melhor para a cliente e 

no que mais vai valorizar no seu biótipo natural de corpo. É também possível, 

personalizar as peças ao gosto do cliente, se assim o pretender. 

Em homenagem às grandes figuras femininas portuguesas, cada peça dentro dos 

looks elaborados para a coleção “ALMA” vai conter o nome de uma destas 

personalidades femininas importantes em Portugal. Esta coleção é de 

primavera/verão e as suas peças pretendem demostrar e representar a mulher 

portuguesa que é forte, determinada, corajosa, romântica, impetuosa entre muitas 

coisas. É isso que as peças transmitem, daí terem os nomes associados às figuras 

femininas fortes. 

      Figura 18- Mood Board ALMA 
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Foi realizada uma sessão fotográfica, para reforçar a comunicação, e para se ter 

uma imagem ilustrada do conceito. Apresentamos mulheres detentoras de corpos, 

que fogem aos de uma ditadura estereotipada do corpo perfeito no ocidente. As 

mesmas serviram de fonte de inspiração, e vão estar presentes ao longo do trabalho, 

nestas fotografias, para além de estarem presentes os biótipos de corpo, abordados 

no projeto. Cada mulher possui um elemento diretamente ligado com a cultura 

portuguesa, fazendo assim a ligação ao conceito da coleção “ALMA”. 

O grande objetivo do projeto é criar uma coleção com o qual as mulheres 

portuguesas se identifiquem e estejam disposta a pagar, para adquirir tudo, visto 

que esta, é feita a pensar nas mesmas e nas suas medidas e corpos únicos, sem falar 

do conforto que se pretende proporcionar, e a sensação de poder e segurança, que 

pretende que sintam, ao vestir a peça. Outro objetivo do projeto é o processo ser 

feito e desenvolvido, em Portugal, e pretendendo que os produtos e profissionais, 

sejam todos nacionais, que as peças sejam de ótima qualidade e que tenham um 

aspeto visual interessante, cativando a atenção do cliente, e que não tenha o aspeto 

de  uma coleção amadora. Mais um dos objetivos, é reaproveitar os tecidos que 

sobram da confeção das roupas, para fazer pequenos acessórios, como lenços e 

carteiras, e assim reduzir para muito pouco o nível de resíduos desperdiçados, 

aumentando assim a sustentabilidade do projeto. 

  

Objetivo do projeto  

 

O objetivo do projeto, é criar uma coleção que abranja as necessidades dos 

compradores nas lacunas que se encontram  hoje no mercado da moda, quer através 

da inovação das peças para pessoas com mais idade, sem que as mesmas, pareçam 

antiquadas, e também, para os tipos e tamanhos de corpos que não encontram 

facilmente o que encontram numa loja de fast-fashion. Outro objetivo deste projeto, é 

entrar em contacto com a área profissional, visando uma perspetiva maior que a 

académica. O projeto “ALMA”, consiste numa coleção que pertence à marca TUTKUM, 

por mim criada, no âmbito académico no presente ano letivo, o objetivo da mesma é 

perceber se este tipo de produção e produtos são viáveis para uma marca em 

crescimento, perceber também o quanto o cliente valoriza o facto de poder 

personalizar a sua roupa. Se a venda destes produtos for bem sucedida no mercado e 

avançar de maneira positiva, após a confeção, e venda de alguns, a marca vai continuar 

a apostar em propostas deste género. 

 

Paleta de cores  
 

A nível de coloração, esta coleção vai ser baseada em cores que representam a 

cultura de Portugal, algumas delas com tonalidades alteradas. As principais cores serão 

o vermelho, o branco, o azul, o verde, o amarelo, o preto e cinzento, algumas destas 

cores, podem variar de tonalidades, passando por cores como vinho, verde tropa, azul 
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marinho entre outros. Mais tarde, por encomenda, se um cliente assim pretender 

personalizar uma peça, pode escolher a cor que pretende para a mesma. 

Para esta coleção foram escolhidas estas cores, pois são vivas e fortes, 

representando Portugal e a sua cultura, para assim todas as peças estarem em 

harmonia e terem uma grande marca visual para quem vê a coleção “ALMA”. 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Paleta de cores 

Público-alvo  

 

O público alvo deste projeto, é muito vasto pois a 

coleção “ALMA” é feita a pensar em peças que tenham 

uma grande durabilidade e  versatilidade, o que a 

torna numa coleção distinta com peças que ficarão na 

memoria do comprador, para usar em diversas 

ocasiões e que é feita a pensar nos três tipos de corpo 

mais comuns em Portugal, ou seja, ela oferece o que 

mais vai favorecer cada mulher. 

Em relação à idade do público, esta é bem 

abrangente, pois as peças são bonitas e sofisticadas 

que têm como objetivo, agradar tanto a pessoas mais 

jovens, como pessoas com mais idade e poder de compra, neste caso, não é tão 

relevante, pois os preços de algumas peças individuais,  não são muito caras, e hoje em 

dia, as pessoas estão a dar cada vez mais valor à qualidade e durabilidade do produto. 

A idade do meu público alvo encontra-se entre os 20 e os 50 anos, claro que esta idades, 

não são uma regra geral, mas a coleção “ALMA” permite que haja uma diferença grande 

de idades, devido aos modelos de peças desenvolvidos na mesma. 

O estilo de vida das pessoas tem um papel crucial, na hora da compra de qualquer 

artigo de moda, as preferências, as necessidades e o próprio estilo pessoal é 

influenciado por diversos fatores como o ciclo de amigos, a atividade profissional, os 

locais que frequenta, entre outros fatores. Portanto, o facto desta coleção oferecer uma 

grande variedade de modelos, permite que se adapte à versatilidade das rotinas dos 

clientes, com muitos dos meios e necessidades na vida dos clientes. Peças versáteis que 

podem ser usadas, tanto no trabalho, como para algum evento, tudo varia em 

conformidade com as peças que estão a acompanhar o look. Mas quem compra esta 

coleção procura conforto, sofisticação e alguma exclusividade e acima de tudo, 

personalidade, porque apesar das peças serem versáteis transmitem muito bem a 

personalidade da pessoa, se esta o pretender. Trata-se de clientes que procuram por 

peças que podem ser alteradas, a sua preferência pessoal é ser fiel e determinado. Este 

        Figura 20 - Prefil Board 
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público valoriza o trabalho a nível nacional, como a peça é produzida em Portugal, e é 

de extrema importância, o facto deste projeto se preocupar, com o meio ambiente, em 

produzir o mínimo de resíduos ambientais possíveis.  

 Marcas concorrentes  
 

TEAR 

 

É uma marca criada por duas amigas, que não estão ligas a área da 

moda, mas que apostaram numa ideia de fazer coleções diferentes, com 

poucos designers, numa escala muito reduzida, em termos de produção, 

estes são confecionadas num ateliê português com um número pequeno 

de trabalhadores. Esta marca, pretende oferecer personalidade através 

das peças que cria e com um número reduzido de peças, tornando assim 

a marca ainda, mais única. A primeira coleção desta marca chama-se 

Lisboa e têm cinco modelos de peças, elaboradas pela TEAR e preços entre os 35€ e 

65€. 

                                                    

         Figura 22- peça 1 da Coleção Lisboa         Figura 23- peça 2 Coleção Lisboa         Figura 24- peça 4 Coleção Lisboa  

                         

 

 

Oh Monday! 

 

A marca Oh Monday começou com um sonho de se querer fazer 

uma marca consciente, de bem-estar com a vida e que despertasse 

nas clientes o que de melhor há nelas mesmas. Esta marca tem peças 

adequadas a todos os tipos de corpo e muitas delas feitas com tecidos 

de alta qualidade. A marca tenta usar matérias primas naturais, esta produz apenas o 

tecido necessário para a realização das suas peças, a mesma usa também restos de 

tecidos de outras coleções de outras marcas e é isso que a torna uma marca slow-

fashion. As peças desta marca podem ter preços que variam entre os 25€ e os 175€. 

Figura 21 - Logotipo TEAR 

Figura 25-Logotipo Oh Monday 
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                 Figura 26- Blazer Nora                   Figura 27- Lenço Camila                    Figura 28- camisola Ella                            

 

BYOU 

 

Pessoas, natureza e viagens são as três coisas que inspiraram 

a criação desta marca, com a evolução da mesma esta tornou-se 

fiel a princípios como a sustentabilidade e a uma consciência de 

consumo, normalmente são produzidos 20 a 30 exemplares das 

peças, que são vendidas no mercado, os seus tecidos são de 

fabricantes portugueses a maioria das vezes a escolha dos mesmos 

é feita na fabrica. Esta marca, lançou uma coleção chamada Africa 

onde 3% dos lucros vai para a ONG Confident Children Out of Conflict. As peças desta 

marca costumam ter preços que variam entre os 39€ e os 165€ 

 

                              

    Figura 30- Vestido MAUN                 Figura 31- Vestido BYOU                   Figura 32- Macacão BYOU 

 

 

 

 

 

Figura 29- Logotipo BYOU 
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Näz 

 

A Näz é uma marca com um design minimalista, que produz 

peças tanto, para mulheres como para homens, as mesmas são 

confecionadas com materiais sustentáveis e ecológicos, como o 

linho o algodão orgânico, normalmente estes materiais 

raramente são fabricados do zero, produzidas, entre 25 a 50 

unidades de cada uma das peças, o preço das suas peças pode 

variar entre os 40€ e os 125€. 

 

                                            

                         Figura 34- Nisa Top                            Figura 35- Safira  Skirt                     Figura 36-  Casaco Milfontes        

                                                                                            

                                                                                                 Figura 37- Lavre Camise 

 

 

 

 

 

Figura 33- Logotipo NAZ 
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3º Capítulo 
 

Metodologia projetual  

 

Pesquisa  
 

Esta primeira fase do desenvolvimento do projeto da coleção “ALMA” passou pela 

pesquisa aqui exibida no primeiro capítulo. Inicialmente, foram elaboradas pesquisas 

online em revistas e blogs de moda, e vários artigos online, sobre o slow-fashion no que 

consiste, como surgiu e como o mesmo ajuda o nosso planeta a combater a poluição 

que a indústria têxtil provoca no mundo. Seguimos a nossa pesquisa com um outro 

tema, a história da moda portuguesa, tema que achei interessante pesquisar e procurar, 

para perceber como evolui e o que influenciou a moda em Portugal ao longo dos 

tempos. Foi realizada uma pesquisa sobre figuras femininas importantes para Portugal 

e sobre a mulher Portuguesa. Esta foi fundamental para um bom conceito base para a 

coleção, visto que esta é feita e inspirada nas mulheres e na cultura do nosso país. 

Outra parte fundamental para o desenvolvimento deste projeto, foi a pesquisa 

sobre os cinco tipos de corpo existentes, e o que favorece e desfavorece, cada um deles, 

esta foi essencial para adquirir uma base de conhecimentos para o  momento de 

desenhar as peças, pois a base deste projeto é oferecer ao público roupas para os seus 

tipos de corpo, esta parte foi muito importante, pois fiquei a saber que tipo de moldes, 

cortes, tecidos. 

Para finalizar, a parte da pesquisa foi também fundamental para ajudar a encontrar 

o meu público alvo, as peças que mais se encontram em alta e que me poderiam inspirar 

e ainda as marcas concorrentes. 

 

Escolha de materiais 
 

A fase da escolha dos materiais para as peças, é uma das mais importantes, pois 

queremos que a maior parte e se possível, na totalidade o nosso produto seja, nacional. 

Infelizmente este ano, devido à pandemia que toma o mundo os protótipos das peças 

finais deixaram de ser obrigatórios, sendo assim, só foi necessário procurar amostras 

dos mesmo para poder realizar a coleção “ALMA”. Mas como pretendo futuramente 

produzir e avançar com as peças da coleção, fui procurar algo que me desse mais 

segurança, do que só as amostras e encontrei isso, em Vila Real a minha terra de origem 

e onde me encontro durante este período, uma retrosaria “Alfinete e Saia Justa” que 

tem tecidos e acessórios, um atelier com alguns funcionários a fazer peças, por 

encomenda ou arranjos. Este espaço tem muitos produtos de fábricas nacionais, e foi 

através de uma procura na loja que cheguei aos tecidos finais selecionados para a 

coleção. Permitindo-me assim ter acesso a materiais portugueses e a desperdícios 

têxteis produzidos pelo ateliê, que me foram generosamente fornecidos, para poder 

realizar os acessórios da coleção, após ter explicado o conceito do projeto. Em seguida, 

encontram-se fotografias das amostras de tecido selecionadas para esta coleção. 
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Criatividade/ Design  
 

Nesta primeira fase de desenvolvimento, a coleção passou pela exploração do 

público e dos tipos de cortes, e moldes que mais se adequavam a cada tipo de corpo 

visando que o objetivo do projeto é criar peças com um design moderno, intemporal e 

que represente a mulher portuguesa e acima de tudo que se encaixe e favoreça o tipo 

de corpo da cliente. O design é baseado nas necessidades dos clientes, e em algumas 

lacunas, encontradas no mercado atual como o facto de pessoas com mais de 40 anos, 

não gostarem e não se sentirem representadas pelas roupas vendidas em lojas fast-

fashion, pois acham o seu estilo muito jovial. No design da coleção “ALMA” tentamos 

que as peças sejam versáteis e forneçam a possibilidade de serem usadas em diversos 

momentos diferentes do dia, e isso só depende das peças que estão a constituir o look 

final, e principalmente, fazer com que as peças não pareçam, nem joviais demais, nem 

antiquadas e muito menos vulgares. Criamos um design, único, singular e sofisticado 

que tanto abrange tendências mais atuais, e menos atuais, criando assim, um meio 

termo que permite com que diversas gerações gostem e queiram adquirir a coleção. 

Temos também a possibilidade de o cliente alterar o design da peça, se o desejar é só 

falar com o designer e fazer as alterações, da mesma através de encomenda. Neste caso, 

o design da coleção “ALMA” é feito a pensar no seu público, no que vai gostar e no que 

para ele, vai ser mais confortável e versátil. 

 

Desenhos técnicos/Fichas técnicas  
 

Os desenhos e as fichas técnicas são um elemento essencial e crucial para o sucesso 

de qualquer coleção. A ficha técnica é um dos elementos técnicos que contem toda a 

informação necessária para a melhor compreensão de uma peça, através de uma 

descrição escrita da mesma e de muitos dos seus pormenores de confeção, o que facilita 

muito no momento de efetuar a mesma. Dentro desta, encontramos o desenho técnico, 

outro elemento técnico que consiste, num desenho da peça com todos os pormenores 

que a mesma tem, desde os cortes, a costuras, passando por detalhes, cortes de tudo o 

que a peça necessita, para através deste, serem feitos os moldes e realizada a confeção 

da mesma. 
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Figura 38- Fichas técnicas 

 

Protótipagem e confeção de peças finais  
 

Infelizmente esta etapa do processo, uma das mais importantes, que consiste na 

realização do projeto, tornado os desenhos que estão no papel em peças foi cancelada, 

devido ao facto de nos encontrarmos a passar um dos maiores desafios que a 

humanidade já enfrentou, a pandemia que parou o mundo - COVID-19, no ano de 2020. 

Devido a este facto e a termos aulas online, pois as presenciais foram canceladas por 

medida de segurança e prevenção de todos, não é possível a realização dos protótipos 

nem da confeção das peças finais, pois estando em casa, sem acesso ao material e a 

maquinaria que a escola nos fornece, tomou-se impossível realizar esta etapa, tão 

importante do projeto. Mas pretendo realizar a confeção de uma das peças da coleção 

“ALMA”, em casa, e com os recursos que tenho para, pelo menos, ver como ficaria e a 

mesma vai ser mostrada no dia da apresentação pública. 

 
Figura 39- Protótipo da peça Inês de Castro 
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Figura 40 - Peça final Inês de Castro 
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 FADO - Silhueta triângulo  

  

A coleção “ALMA” na sua primeira parte que dá 

pelo nome de “Fado”, uma das coisas que mais 

caracteriza a cultura lusa, consiste em três looks 

constituídos por quatro peças num total e cada uma 

delas tem o nome de uma personalidade portuguesa 

feminina importante na história. 

Começamos com o vestido Inês de Castro esta é 

uma peça clássica e romântica um vestido de meia 

manga franzida, com um decote em V, uma saia 

rodada poucos centímetros acima do joelho, com 

bolsos invisíveis nas laterais da peça e esta contem 

alguns pormenores em renda o que dá um toque 

romântico como já referido. 

Seguimos com o vestido Amália Rodrigues 

falamos aqui de uma peça com um ar mais sofisticado 

e austero um decote reto, com manga curta fluída, 

uma parte inferior na linha do joelho com a ilusão de 

trespasse na peça. 

Agora falamos do macacão Beatriz 

Costa, consiste numa peça mais arrojada, sensual e 

poderosa, ideal para uma mulher determinada e que 

sabe o que quer, esta tem um decote em V profundo 

ligado a uma gola de tecido, as costas são abertas, este 

tem uma calça reta com uma linha clássica um cinto em tecido a definir a cintura, esta 

peça tem também bolsos invisíveis, definitivamente feito para mulheres com postura e 

presença. 

Para finalizar temos a casaca Eunice Muñoz que é um complemento do look do 

macacão Beatriz Costa, esta peça foi criada com o intuito de ajudar a mulher a sentir-

se mais segura e confortável com esta segunda peça, esta casaca é em couro muito 

versátil dá para ser usada com todos os looks, esta peça é arrojada e sofisticada. 

 

Figura 41- painel Fado 
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  RESISTÊNCIA - Silhueta triângulo invertido    

 

A coleção “ALMA” na sua segunda parte  que dá 

pelo nome de resistência, uma grande característica 

do povo português, pois nunca desistimos, somos 

resistentes e lutamos até alcançar os nossos objetivos, 

somos assim desde a época dos descobrimentos e 

continuamos até hoje. Esta parte consiste em três 

looks compostos por cinco peças num total e cada uma 

delas tem o nome de uma personalidade portuguesa 

feminina importante na história. 

Iniciamos com o vestido R. Santa Isabel esta é 

uma peça romântica delicada mas ao mesmo tempo 

poderosa, falamos de um vestido de mangas 

compridas em formato balão, um decote baixo reto, 

uma saia rodada acima do joelho, bolsos invisíveis 

nas laterais e tem alguns pormenores de renda 

como o cinto, barra no fundo da saia entre outros. 

Perfeito para quem quer transmitir determinação e 

romantismo.  

Em seguida temos as calças Teresa Urraca uma 

peça clássica, sofisticada e moderna. Esta é uma 

calça de cinta subida sem nós, com costuras na 

frente e bolsos invisíveis nas laterais, ideal para 

todas as mulheres. 

A T-shirt Mello Breyner é uma peça que complementa o look, calça Teresa Urraca, esta 

peça tem um decote reto ligeiramente arredondado, as mangas vão até à altura o cotovelo 

e são leves e soltas. Esta entra também no grupo de peças universais que todas as mulheres 

podem comprar e devem ter no armário.  

Agora temos a body  Amélia Rey Colaço esta camisa é um pouco ousada, mas elegante e 

moderna contém um decote em V, é de manga que vai até ao cotovelo e não é muito 

comprida, ideal para pessoas corajosas e determinadas. 

Temos também a saia Rosa Mota que é a combinação de um look junto com a camisa 

Amélia Rey Colaço, esta saia é romântica e transmite poder e impetuosidade, esta é de cinta 

subida, rodada e com bolsos invisíveis na lateral ideal para um evento mais arrojado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 42- Corpo Triângulo invertido painel 
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 SAUDADE - Silhueta oval 

 

  A coleção “ALMA”, na sua terceira e ultima  parte, 

chamada de Saudade uma palavra única que só existe 

na língua portuguesa e que representa muitos de nós 

povo lusitano pois a maneira como sentimos e lidamos 

com a saudade  das coisas é de uma forma única no 

mundo, esta última fase, tem três looks constituídos por 

três peças num total, e cada uma delas tem o nome de 

uma personalidade portuguesa feminina importante na 

história. 

Começamos com o vestido Beatriz Ângelo, 
romântico, elegante e sofisticado ele tem uma abertura 
nos ombros que liga a uma gola de tecido no vestido, as 
mangas são compridas e em formato balão, este vestido 
tem uma saia rodada e ele é de tamanho medio e ideal 
para mulheres seguras e românticas.  

  Esta peça é o vestido Florbela Espanca esta peça é 

romântica clássica e universal qualquer mulher o 

poderia usar, este vestido é trespassado e aperta na 

cintura, tem um decote em V e é de meia manga.  

  A última peça é o vestido Vieira Da Silva um 

vestido mais arrojado e sofisticado, tem um corte 

ombro a ombro com alças e folhos na parte superior, ele 

aperta acima da linha tradicional e contem uma parte 

de baixo longa com movimento, dois bolsos invisíveis um de cada lado e uma fenda na frente, 

feito para ocasiões especiais e clientes arrojados e românticos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Figura 43- painel Oval 
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Ilustrações  

    

 

    
                                                                                Figura 44- Ilustrações 
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Etiquetagem  
 

Nesta fase, foi criada uma etiqueta que transmita o máximo de proximidade com o 

público, através disso, surgiu a ideia de na frente das etiquetas serem colocadas as 

ilustrações da mesma, ou do look a que pertence. Esta etiqueta vem com o nome da 

marca TUTKUM, na parte superior da mesma, logo abaixo o nome da coleção “ALMA”, 

o nome do designer, seguido da ilustração, na parte inferior vai ter o nome da fase da 

coleção e o tipo de corpo ex: “Fado- corpo “triângulo” seguido do nome da peça a que 

corresponde a etiqueta. Esta vai conter também o tamanho da peça e o preço final a ser 

pago pelo produto. Já no verso das etiquetas, vamos encontrar a apresentação do país 

de onde é produzida a peça e ainda as instruções de lavagem e cuidados a ter com a 

mesma. 

 

Packaging  
 

Este produto vai ter dois tipos de embalagem, a primeira seria um saco de papel 

com o logotipo da marca TUTKUM, usado para a colocação das peças na hora da compra, 

o segundo seriam caixas em cartão, também contendo, o logotipo da marca, para ser 

feito o envio por correio das peças vendidas online e também das peças personalizadas. 

 

Figura 45- Saco de papel 

 
Figura 46- caixa de papel 
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Conclusão  
 

Após um vasto trabalho baseado em muita pesquisa, tanto do público, como em 

termos técnicos, a coleção “ALMA” foi desenhada e projetada. Devido à pandemia esta 

não pôde sair do papel em termos profissionais, mas é o que se pretende fazer com este 

projeto no futuro. Com ele aprendi muito, principalmente sobre o valor e o peso que a 

cultura tem sobre as pessoas e o quanto podemos ser influenciados por ela e vistos de 

alguma maneira diferente, além-fronteiras por pertencermos à mesma. No estrangeiro 

- o português é conhecido por ser um bom trabalhador, e esforçado, e isso vêm da 

resistência que o nosso povo adquiriu ao longo dos tempos, desde a era dos 

descobrimentos. As pessoas podem não conhecer a nossa língua, mas emocionam-se 

com a mesma ao ouvir um fado, pois este é cantado com sentimento e com a alma 

lusitana, e depois somos o único país no mundo com uma palavra para dizer às pessoas 

o quando sentimos a sua falta, saudade. Isto porque o povo português, é muito apegado 

e afetuoso com o outro. Tudo isto foi aprendido neste projeto, tal como que em tempos 

de crise, tudo é possível e tornar este projeto em algo real é só uma questão de tempo. 
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