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Resumo 

O presente relatório consiste no desenvolvimento de um projeto de Identidade 

Visual no âmbito da unidade curricular de Projeto em Design de Comunicação e 

Audiovisual, de modo a comprovar a obtenção dos conhecimentos ao longo dos três 

anos de licenciatura. O projeto consiste no desenvolvimento de uma marca gráfica e 

estratégia de comunicação para uma associação situada no centro da cidade de 

Castelo Branco, denominada Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, CAACB. 

O trabalho abrange uma pesquisa e um estudo de mercados e concorrentes 

intensos, de modo a identificar o problema e a desenvolver uma estratégia de 

comunicação viável, para que a associação se possa lançar no mercado. No processo 

foi realizado o redesign da marca gráfica da associação, para que seja aplicada em 

todos os componentes do projeto.  

Em suma, este projeto poderá vir a ser uma mais valia para a associação, pois irá 

melhorar a sua comunicação e posição no mercado, podendo vir a permitir o 

reconhecimento desta associação em todo o País. O foco principal do trabalho foi 

reposicionar a marca no mercado, utilizando várias técnicas de design e de 

comunicação. 
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Abstract 

The present report consists of the development of a Visual Identity project within 

the scope of the Project in Communication and Audiovisual Design, in order to prove 

the acquisition of knowledge over the three years of the degree. The project consists 

in the development of a graphic brand and communication strategy for an association 

located in the center of the city of Castelo Branco, called Clube de Automóveis Antigos 

de Castelo Branco, CAACB. 

The work includes a research and study of markets and intense competitors, in 

order to identify the problem and develop a viable communication strategy, so that 

the association can launch itself in the market. In the process, the association's 

graphic brand was redesigned so that it can be applied to all components of the 

project. 

In conclusion, this project may prove to be an asset for the association, as it will 

improve its communication and position in the market, and may allow the recognition 

of this association throughout the country. The main focus of the work was to 

reposition the brand in the using various design and communication techniques. 
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Capítulo I. Introdução 

No âmbito da unidade curricular de Projeto em Design de Comunicação e 

Audiovisual, foi proposto o desenvolvimento da identidade visual e comunicativa do 

Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco. 

Nos tempos que decorrem, cada vez mais é possível verificar que, para as 

empresas se diferenciarem dos seus concorrentes no mercado, necessitam de conter 

um bom design de comunicação. Ou seja, encontrar uma estratégia de comunicação 

que consiga reposicionar a empresa no mercado de trabalho. Quando isso não se 

verifica, as empresas perdem a sua credibilidade no mercado, podendo ficar inativas 

no mesmo e, por vezes, ter de recorrer ao encerramento da empresa. 

A proposta apresentada assenta no redesign da marca gráfica da empresa e no 

desenvolvimento de toda a sua identidade visual e dos meios de comunicação, 

reposicionando-a no mercado e tornando-a numa empresa diferenciadora e 

memorável. O presente relatório é composto por sete capítulos, abordando conteúdos 

teóricos e práticos, referentes à execução do projeto.  

No primeiro capítulo será realizada uma contextualização da problemática da 

empresa e uma breve introdução ao trabalho realizado. Neste capítulo será também 

apresentada a calendarização e as fases de estruturação do projeto. 

No segundo capítulo irei desenvolver uma fundamentação teórica que irá auxiliar 

e suportar as opções tomadas, para tal irei mencionar diversos conceitos que 

abrangem o projeto. No terceiro capítulo será feita uma pesquisa e análise da 

concorrência, tal como a criação de personas e a escolha do público-alvo. 

No quarto capítulo irei proceder a análise SWOT, permitindo um maior 

conhecimento acerca dos pontos fortes e fracos da empresa. Aqui, também abordarei 

a missão, visão e valores da mesma, sendo assim possível compreender quais os 

valores que a empresa pretende transmitir no mercado em que se insere. 

No quinto capítulo realizar-se-á toda a concessão e desenvolvimento da 

comunicação do projeto, juntamente com o website e o orçamento. 

No sexto capítulo farei uma conclusão do trabalho desenvolvido neste projecto e 

por fim, no sétimo capítulo a bibliografia e webgrafia. 
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1.1 Motivação 

Apesar de terem surgido várias ideias para o projeto final de curso, decidi eleger 

aquela com que melhor me identificava. No curso que frequento, a área que me 

desperta interesse e que pretendo exercer é do design gráfico, como tal procurei 

desenvolver um projeto que estivesse incluído na minha área de interesse e onde 

pudesse aplicar os conhecimentos obtidos ao longo dos três anos de licenciatura. 

Outra das minhas motivações é o facto de poder reposicionar a empresa no 

mercado e dar a conhecer às pessoas, um clube de automóveis que se esforça por 

fornecer aos cidadãos a oportunidade de conhecerem as belas regiões do nosso País, 

podendo fazê-lo em convívio com várias pessoas e sempre acompanhadas pelos seus 

automóveis antigos. 

A minha última motivação passa por conhecer e juntar-me a esta associação, 

adquirindo conhecimentos acerca dos vários automóveis clássicos que possuem, dos 

valores que pretendem transmitir aos cidadãos e o empenho e dedicação com que 

organizam todos os eventos. 

1.2 Contextualização do Tema 

O projeto centra-se no estudo do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, 

uma associação localizada no centro da cidade de Castelo Branco. Esta organiza 

eventos que envolvem automóveis antigos e clássicos, reunindo enúmeras pessoas 

num convívio.  

Inicialmente, limitavam-se a organizar eventos na cidade de Castelo Branco e a 

participar nos eventos que se iam desenvolvendo noutras zonas do País. Neste 

momento, pretende-se que a empresa seja reconhecida no mercado e possua uma 

identidade visual mais forte, de forma a cativar mais pessoas. Este Clube dispõe de 

valores fortes, querendo dar a conhecer uma m conceito de empresa diferente e que 

mantém tradições. 

A problemática da empresa passa pela a necessidade de se impulsionar e destacar 

no mercado. Para tal, decidiu-se alterar toda a identidade visual, desenvolvendo um 

design mais forte e apelativo. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Gerais 

O objetivo geral deste projeto é reposicionar a empresa no mercado de trabalho e 

diferenciá-la no sector de atividade em que se insere, desenvolvendo uma identidade 

visual e uma estratégia de comunicação que possam ser implementadas pela mesma. 

Pretende-se a criação de uma identidade visual inovadora e todo o merchandising 

a ser utilizado pela empresa. Para o desenvolvimento de todos estes elementos, será 

realizada uma pesquisa aprofundada acerca dos mesmos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Após a definição dos objetivos gerais, irão ser estabelecidos alguns objetivos 

específicos, tais como: 

a) Criação de uma identidade visual e estratégia de comunicação inovadoras e de 

destaque; 

b) Analisar os vários concorrentes e a atuação dos mesmos, para que seja possível 

a implementação de uma identidade visual que se realce das outras empresas; 

c) Desenvolver todo o merchandising da empresa, tal como: cartão de visita, 

fardamento, adesivos para ao automóveis, t-shirts para venda ao público, emblemas, 

entre outros. 

d) Criar um website de caráter simples e apelativo, como forma de informar, 

conhecer e comunicar com a empresa; 

e) Promover a empresa nas redes sociais, suscitando o público a participar nos 

vários eventos que organiza; 
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1.4 Calendarização 

Antes de ser realizada toda a parte teórica e prática do projeto, deverá ser definida 

uma estrutura prévia da calendarização, de modo a organizar o tempo previsto para a 

realização do projeto. 

Dividida em seis fases, a calendarização possui cinco meses de trabalho, tal como 

consta no gráfico apresentado em seguida. 

 

 

 

Gráfico 1 – Calendarização do Projeto. (Fonte: da Autora, 2020) 
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2 Capítulo II. Enquadramento Teórico 

2.1 Identidade Visual Corporativa 

A identidade visual é composta por vários elementos, sendo representada 

visualmente. Normalmente esses elementos são constituídos por um logótipo e um 

símbolo, sendo complementados por tipografia, paleta de cores, entre outros. Têm 

como objetivo representar uma marca e tudo o que a mesma pretende transmitir. 

Por sua vez, a identidade corporativa demonstra o modo como a empresa se 

pretende apresentar no mercado de trabalho. Definida como objeto primário das 

comunicações, tem a finalidade de lançar a empresa e mantê-la no mercado. 

Geralmente, inclui publicidade, design de produto, entre outras. 

Segundo Wheeler (2008), “O design deve funcionar de forma equilibrada e, ao 

mesmo tempo, ser flexível e consistente na comunicação.” 

A identidade visual possibilita maior visibilidade de uma empresa no mercado. 

Através da criação e do desenvolvimento de uma marca gráfica e de um design 

simples e apelativo, torna-se possível dar um caráter forte à marca, destacando a 

empresa. É através desta ferramenta que a empresa se representa, bem como a tudo o 

que pretende transmitir. 
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2.2 Marca Gráfica 

Para Wheeler (2008) as marcas estão sempre presentes na vida dos 

consumidores, pois estabelecem constantemente um contacto visual com os mesmos 

e são criadas para atuarem de modo a cativar o público a interessar-se pelo produto, 

serviço, empresa ou instituição. 

A Marca Gráfica é constituída por um nome e um logótipo ou um símbolo, 

representando os valores de uma empresa e fazendo com que a mesma se distinga no 

mercado. É a partir da Marca Gráfica que uma empresa passa de invisível a visível no 

mercado de trabalho, captando a atenção do consumidor. 

Todos os dias, somos confrontados com novas marcas e empresas que acabaram 

de se lançar no mercado, tornando-o cada vez mais exigente e competitivo. A solução 

passa por criar uma marca gráfica estável, apelativa e segura, de forma a dar maior 

visibilidade à empresa e comunicar os valores por ela representados. 

Segundo Raposo (2008, p.16) “a Marca Gráfica é um signo visual que poderá ser 

constituído (individualmente ou em par) por um Logótipo, um sinal, ícone ou 

símbolo”. 

Sintetizando, a marca gráfica deve expressar os valores que a empresa pretende 

transmitir, para que estimule a atenção do consumidor, de modo a escolher esta 

empresa em detrimento das outras empresas concorrentes. Esta também permite 

ganhar visibilidade no mercado, superando a concorrência. 
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3 Capítulo III. Pesquisa 

3.1 Pesquisa de Concorrentes 

3.1.1 Introdução 

Para que o projeto seja viável, funcional e de destaque será necessário elaborar 

uma pesquisa aprofundada acerca dos concorrentes nacionais e internacionais, na 

área do clube automóvel. Neste capítulo, serão apresentados vários exemplos de 

clubes de automóveis antigos e clássicos, sendo que alguns possuem boa identidade 

visual e meios de atuação e outros não. 

Através desta pesquisa será possível desenvolver um design estável mantendo 

uma posição visível no mercado. 

3.2 Concorrentes Nacionais 

3.2.1 Clube Aveirense de Automóveis Antigos 

3.2.1.1 Contextualização da Marca 

O Clube Aveirense de Automóveis Antigos (CAAA) surgiu através de um grupo de 

indivíduos adoradores de automóveis clássicos que, se juntavam ocasionalmente para 

convívio e lazer. Dessas reuniões ocasionais surgiu a ideia de se criar um clube para 

que também outras pessoas com o mesmo propósito se pudessem juntar. Assim 

surgiu o CAAA, a 11 de julho de 1991, sendo a primeira associação nacional a reunir 

os amantes de automóveis e motociclos num convívio através da realização de 

diversos eventos. Afirmam-se, como sendo um dos principais clubes nacionais na 

preservação do património rodoviário nacional. Encontra-se sediado em Aveiro. 

 

 

 



Rita Margarida Ferreira De Sá Conde Dos Reis 

8 

3.2.1.2 Meios de Divulgação 

Como meios de comunicação, o clube dispõe de uma plataforma online (Figura 1) 

simples e um pouco extensa, na qual dão a conhecer ao público um pouco da sua 

história. Possui também um formulário, para que as pessoas possam entrar em 

contacto com o clube e um mapa de localização do mesmo. 

Para além do website, possui uma página de facebook (Figura 2), para divulgação 

de eventos e instagram, sendo que esta última rede social é muito pouco utilizada. 

 

 

      Figura 1 - Plataforma Digital do CAAA. (Fonte: de CAAA, 2020) 
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Figura 2 - Facebook do CAAA. (Fonte: de Facebook CAAA, 2020) 

 

3.2.1.4 Identidade Visual 

O logótipo do clube (Figura 3) é composto por um volante de um automóvel, 

dividido em três partes. Numa dessas divisões está localizado o brasão de Aveiro e 

fragmentos de um automóvel. Nos restantes compartimentos poderão ser observados 

um motociclo e um automóvel antigos. Estes elementos estão inseridos no interior de 

uma roldana. As cores predominantes no logótipo são o vermelho e o preto. 

 

       

Figura 3 - Marca Gráfica do CAAA. (Fonte: de CAAA, 2020) 
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3.2.2 Clube de Automóveis Antigos de Santa Catarina da Serra 

3.2.2.1 Contextualização da Marca 

O Clube de Automóveis Antigos de Santa Catarina da Serra (CAASCS) encontra-se 

localizado no concelho de Leiria. Fundado no dia 7 de abril de 2003 e tem como 

objetivo promover o companheirismo, associando a paixão por automóveis clássicos 

ao desejo pelo passeio e aventura. O seu lema é “Desfrutar o presente ao volante do 

passado” e têm como missão oferecer um conjunto de eventos anuais de convívio e 

lazer aos seus associados e proprietários de automóveis clássicos. 

 

3.2.2.2 Meios de Divulgação 

Para promoção do clube, possuem uma plataforma digital simples (FIGURA 4), que 

contém toda a informação necessária acerca do clube e imagens de eventos que foram 

decorrendo ao longo dos anos. O website atua juntamente com uma página de 

facebook (Figura 5), de modo a divulgar e partilhar detalhes acerca dos eventos 

futuros e fotografias captadas pelo clube em eventos passados. 

 

   

  Figura 4 - Plataforma Digital do CAASCS. (Fonte: de CAASCS, 2020) 
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      Figura 5 - Facebook do CAASCS. (Fonte: de Facebook CAASCS, 2020) 

 

3.2.2.3 Identidade Visual 

A identidade gráfica do clube (Figura 6) é composta por um automóvel antigo, 

alguma informação acerca do clube e um conjunto de outros elementos um pouco 

difíceis de serem identificados. Um logótipo deve ser simples e apelativo, neste caso a 

marca gráfica do CAASCS possui demasiados elementos gráficos, o que o torna 

demasiado confuso. O tipo de letra usado é serifado e as cores predominantes são o 

verde, o laranja e o cinza. 

 

Figura 6 - Marca Gráfica do CAASCS. (Fonte: de CAASCS, 2020) 
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3.2.3 Clube Gondoclássicos de Portugal 

3.2.3.1 Contextualização da Marca 

O Clube Gondoclássicos de Portugal foi fundado a 7 de setembro de 2009, no 

Município de Gondomar. Começou por ser um simples encontro de amigos que 

tinham em comum a paixão por automóveis clássicos, mais concretamente a gama 

Mini da conhecida marca BMW. De seguida, decidiram organizar alguns eventos, nos 

quais começaram a surgir inúmeras pessoas com variados tipos de automóveis 

clássicos. Classificam-se como sendo uma associação sem fins lucrativos e que tem 

como objetivo dinamizar diversas atividades relacionadas com automóveis clássicos. 

 

3.2.3.2 Meios de Divulgação 

Como meios de divulgação, possuem uma página de facebook e uma plataforma 

digital, ambos para divulgar e promover o clube. Tanto o website (Figura 7), como o 

facebook (Figura 8) contêm demasiada informação escrita e um número muito 

reduzido de imagens dos eventos que organizam. Esta situação pode originar 

desinteresse por parte de quem visitar as páginas de divulgação. 

 

 

Figura 7 - Plataforma Digital do Clube Gondoclássicos de Portugal. (Fonte: de Gondoclássicos, 
2020) 
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Figura 8 - Facebook do Clube Gondoclássicos de Portugal. (Fonte: de Facebook Gondoclássicos, 
2020) 

 

3.2.3.3 Identidade Visual 

O logótipo do clube é representado através de um automóvel clássico, 

centralmente dividido por uma faixa de rodagem. Estes símbolos encontram-se 

envoltos num triângulo e contêm as informações do clube. 

As cores predominantes são as do brasão da cidade de Gondomar (azul e 

amarelo), branco e preto. 
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Figura 9 - Marca Gráfica do Clube Gondoclássicos de Portugal. (Fonte: de Gondoclássicos, 2020) 

3.2.4 Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul 

3.2.4.1 Contextualização da Marca 

O Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul é uma associação sem fins 

lucrativos, que nasceu da necessidade de proprietários regionais cooperarem e 

desenvolverem diversas atividades com os seus automóveis clássicos. Fundado a 21 

de setembro de 1994 e com sede na Costa da Caparica, possui três automóveis 

clássicos e organiza diversas atividades, partilhando conhecimentos acerca da 

preservação e manutenção do automóvel antigo. 

 

3.2.4.2 Meios de Divulgação 

Os meios mais utilizados para a divulgação do clube são o facebook (Figura 11) e 

uma página website (Figura 10). O website encontra-se bem organizado e possui todos 

os elementos necessários à divulgação do clube. Geralmente, integram-se em várias 

atividades, juntamente com a população, o que também ajuda a divulgar a marca. 

Dinamizam passeios pedagógicos para as escolas de Almada, cursos de formação de 

navegadores para provas de automobilismo e participam nos “casamentos de Sto. 

António”, emprestando os automóveis. 
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Figura 10 - Plataforma Digital do CAACA. (Fonte: de CAACA, 2020) 

 

Figura 11 - Facebook do CAACA. (Fonte: de Facebook CAACA, 2020) 
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3.2.4.3 Identidade Visual 

O seu logótipo (Figura 12) é representado através de um automóvel clássico, 

acompanhado de uma ponte e um golfinho. A fonte de letra que se encontra incutida 

no círculo exterior  é não serifada e básica, por sua vez, a fonte de letra usada na 

ponte é serifada e possui diversas dimensões. Analisando o logótipo, poderá 

observar-se que é demasiado complexo e possui vários e diferenciados elementos. As 

cores utilizadas são o azul, o vermelho, o branco e o preto, sendo que a cor que 

prevalece é o azul. 

 

Figura 12 - Marca Gráfica do CAACA. (Fonte: de CAACA, 2020) 

3.2.5 Clube Português de Automóveis Antigos 

3.2.5.1 Contextualização da Marca 

O Clube Português de Automóveis Antigos (CPAA) é uma associação portuense 

fundada em 1965, cujo objetivo é promover o estudo e a preservação das peças, de 

modo a atrair novos associados e amantes de automóveis clássicos. Inicialmente 

denominava-se como Clube Portuense de Automóveis Antigos porém, com a 

aderência de diversas pessoas vindas de várias regiões do país, foi exigido na 

Assembleia Geral que o clube começasse a ter âmbito nacional, passando assim a 

intitular-se Clube Português de Automóveis Antigos. 

 

3.2.5.2 Meios de Divulgação 

A comunicação do clube é realizada através de uma página online (Figura 13) e de 

facebook (Figura 14). Através da página online poderá ser encontrada a história do 

clube, os eventos que se irão dinamizar futuramente, o merchandising, entre outras 

coisas. Na sua página inicial possui texto e imagens em demasia, sendo muito 
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complicado conseguir perceber quais as informações a destacar. A página de facebook 

é utilizada, principalmente para divulgação de eventos. 

 

 

Figura 13 - Plataforma Digital do CPAA. (Fonte: de CPAA, 2020) 
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Figura 14 - Facebook do CPAA. (Fonte: de Facebook CPAA, 2020) 

 

3.2.5.3 Identidade Visual 

A sua identidade visual (Figura 15) é composta por um automóvel clássico, 

centrado numa roda antiga e uns folhos exteriores com as cores da bandeira nacional. 

O logótipo é um pouco elaborado e dá a perceção de que estamos perante algo 

requintado e tipicamente português. As cores com especial destaque são o verde, o 

vermelho e o amarelo. 

 

Figura 15 - Marca Gráfica do CPAA. (Fonte: de CPAA, 2020) 
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3.2.6 Clube Lusitano do Automóvel Clássico 

3.2.6.1 Contextualização da Marca 

A associação Clube Lusitano do Automóvel Clássico (CLAC) nasceu através de um 

movimento de amigos em 2002, no município de Santo Tirso. Iniciou-se como 

Especialista da Marca Opel contudo, foi crescendo e albergando diversas marcas, 

ascendendo ao Clube que conhecemos hoje. O seu objetivo é promover o automóvel 

clássico. 

 

3.2.6.2 Meios de Divulgação 

O clube utiliza uma plataforma digital com todas as informações referentes ao 

clube. Assim que se entra no website (Figura 16) é imediatamente identificado um 

problema, isto é, possui um aglomerado de informação desnecessária, o que torna 

complicada a navegação pelo mesmo. A cor utilizada dá a perceção de ser algo antigo 

e requintado. Por sua vez, a página de facebook (Figura 17) é simples, contém uma 

breve introdução acerca da criação do clube e, na sua maioria, partilha restaurações 

de automóveis clássicos. 

 

 

Figura 16 - Plataforma Digital do CLAC. (Fonte: de CLAC, 2020) 
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Figura 17 - Facebook do CLAC. (Fonte: de Facebook CLAC, 2020) 

 

3.2.6.3 Identidade Visual 

A identidade visual do clube (Figura 18) tem a forma de um emblema oval, de cor 

preta. No seu interior está incutida uma grelha automóvel e a abreviação do nome do 

clube. O logótipo é simples, requintado e com um tipo de letra não-serifado e básico. A 

cor mais utilizada é o preto. 

 

Figura 18 - Marca Gráfica do CLAC. (Fonte: de CLAC, 2020) 
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3.2.7 Clube Automóvel Antigo e Clássico de Vila Nova de Famalicão 

3.2.7.1 Contextualização da Marca 

CAACVNF é um clube automóvel fundado a 29 de abril de 1993, em Vila Nova de 

Famalicão. Com dez sócios fundadores, tem como objetivo a preservação de 

automóveis, motociclos e velocípedes antigos e clássicos. Esta associação formou a 

Federação Portuguesa do Desporto e Cultura de Veículos Antigos e é sócia da 

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. 

 

3.2.7.2 Meios de Divulgação 

Como meios de divulgação, esta associação dispõem de um website e uma página 

de facebook. Estes meios de promoção detêm um design demasiado simples e com 

falta de rigor. A página digital, como página principal, apresenta simplesmente o 

logótipo do clube e informações acerca de um evento passado. A plataforma facebook 

não contém quaisquer publicações acerca de eventos ou de algo desenvolvido pelo 

clube. Em ambas as páginas não é possível encontrar fotografias. 

 

 

Figura 19 - Plataforma Digital do CAACVNF. (Fonte: de CAACVNF, 2020) 
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Figura 20 - Facebook do CAACVNF. (Fonte: de Facebook CAACVNF, 2020) 

 

3.2.7.3 Identidade Visual 

O logótipo da associação é constituído por um volante clássico com o nome do 

clube, em fonte não-serifada. A cor predominante é o azul, sendo que a que mais se 

destaca é a cor dourada. 

 

Figura 21 - Marca Gráfica do CAACVNF. (Fonte: de CAAVNF, 2020) 
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3.2.8 Clube de Automóveis Antigos de Guimarães 

3.2.8.1 Contextualização da Marca 

O Clube de Automóveis Antigos de Guimarães (CAAG) surgiu a 3 de outubro de 

2006, na cidade de Guimarães. Têm como objetivo a partilha de conhecimentos acerca 

de automóveis antigos e clássicos, o relacionamento com associações congéneres 

nacionais e internacionais, a conservação do automóvel clássico e a congregação 

entre os proprietários e amantes dos veículos. Dinamiza vários passeios temáticos e 

eventos na Expoclássicos. 

 

3.2.8.2 Meios de Divulgação 

Para promoção do clube detém de uma plataforma digital (Figura 22) e de uma 

página de facebook (Figura 23). Ambas as páginas são simples e bem organizadas 

porém, o website poderia ter imagens e mais elementos que se interligassem ao clube. 

A promoção dos eventos dinamizados e da associação é realizada através da página 

de facebook. 

 

 

Figura 22 - Plataforma Digital do CAAG. (Fonte: de CAAG, 2020) 
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Figura 23 - Facebook do CAAG. (Fonte: de Facebook CAAG, 2020) 

 

3.2.8.3 Identidade Visual 

A marca gráfica do clube (Figura 24) contém como ícone principal e com alguma 

transparência o monumento que caracteriza a cidade de Guimarães, ou seja o Castelo 

de Guimarães. As siglas encontram-se em representação de um automóvel clássico. As 

cores utilizadas são o verde e o cinza, sendo que a mais destacante é a cor verde. 

 

Figura 24 - Marca Gráfica do CAAG. (Fonte: de CAAG, 2020) 
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3.2.9 Clube de Automóveis Antigos de Vizela 

3.2.9.1 Contextualização da Marca 

O Clube de Automóveis Antigos de Vizela (CAAV) é uma associação sem fins 

lucrativos, fundada em 2012, na cidade de Vizela. Dinamiza vários eventos na cidade 

em que se encontra sedado e tem como objetivo o convívio e a partilha do interesse 

por automóveis antigos e clássicos. 

 

3.2.9.2 Meios de Divulgação 

Como meio de promoção, dispõe simplesmente de uma página de facebook (Figura 

25), onde publica algumas fotografias de pessoas pertencentes ao clube. A página 

contém falta de informação e de partilha de eventos, sendo que a última publicação 

do clube na página foi em 2015, o que poderá originar a escassez de sócios e 

apoiantes para o clube. Possuem, também de uma plataforma digital que se encontra 

inativa. 

 

 

Figura 25 - Facebook do CAAV. (Fonte: de Facebook CAAV, 2020) 
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3.2.9.3 Identidade Visual 

O logótipo do clube (Figura 26) é constituído por um brasão que possui, nas suas 

laterais, uma bandeira, frequentemente utilizada nas corridas de automóveis. No seu 

interior contém uma personagem, que se crê ser uma deusa, com as siglas do clube a 

seu lado e a identificação em baixo. O tipo de letra utilizado é serifado e desenhado de 

forma elegante, transmitindo o conceito de clássico. As cores constituintes da marca 

são o preto e o branco. 

 

Figura 26 - Marca Gráfica do CAAV. (Fonte: de CAAV, 2020) 

3.3 Diagnóstico da Pesquisa de Concorrentes 

Tendo em consideração todas as pesquisas realizadas acerca da concorrência 

nacional, pode concluir-se que todos os clubes pretendem partilhar conhecimentos 

acerca de automóveis antigos e clássicos e preservar os mesmos. 

Os principais meios de divulgação por eles utilizada sao, maioritariamente, a 

plataforma digital e o facebook. Algumas páginas possuem maior destaque, no 

entanto, grande parte das associações analisadas, contêm alguma escassez de 

imagens relacionadas com o clube ou com eventos dinamizados pelo mesmo. 

Observou-se que, a maioria dos clubes de automóveis antigos e clássicos detêm de 

uma página de instagram, o que poderia vir a ser um ótimo investimento para as 

associações. Na atualidade, uma das redes sociais mais utilizadas, tanto como meios 

de divulgação como de lazer, é o instagram. Esta plataforma efetua a divulgação da 

marca através de imagens e poderia ser benéfica para o reconhecimento do clube e 

dos eventos de dinamiza. 

Após uma pesquisa aprofundada, é possível concluir que, nos países estrangeiros, 

poderão existir eventos relacionados com automóveis antigos e clássicos, porém não 

há associações dedicadas a esse propósito. 

Relativamente à identidade visual dos clubes, pode averiguar-se que as cores mais 

utilizadas são o preto, o vermelho, o verde e o azul, sendo que a cor predominante é o 

preto. A simbologia empregue na marca é, maioritariamente o automóvel clássico e o 

tipo de letra apresenta-se como sendo não serifado. 
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3.4 Personas 

3.4.1 Introdução 

Para que seja possível uma análise de mercado aprofundada, foram criadas três 

personas. Ou seja, foram concebidas três pessoas completamente distintas que têm 

somente um aspeto em comum, isto é a paixão pelos automóveis antigos e clássicos. 

As personas são completamente fictícias e representam possíveis alvos que 

poderiam utilizar a marca. 

 

3.4.2 Persona 1 – João 

Identificação: 

21 Anos; 

Estudante universitário; 

Vive no Porto; 

Solteiro; 

Passa demasiado tempo em casa a estudar; 

Necessidade: 

Distanciar-se um pouco dos estudos e aliviar a cabeça e o stress; 

Hobbie: 

Devido aos custos de ser estudante universitário não tem possibilidade de se 

tornar associado, pois teria de pagar cotas. Contudo, participa em eventos 

dinamizados pelo clube; 

 

Cor que associa aos clubes de automóveis clássicos: 

Preto e Vermelho; 
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3.4.3 Persona 2 – Andreia 

Identificação: 

41 Anos; 

Profissional de Fotografia; 

Vive em Lisboa; 

Divorciada; 

Tem 2 filhos; 

Trabalha bastante; 

Necessidade: 

Devido ao excesso de trabalho, não tem muito tempo para si e para tomar conta 

dos filhos; 

Hobbies: 

Adora o seu trabalho e possui uma paixão por automóveis clássicos. Contudo, tem 

de tomar conta dos filhos, o que lhe ocupa bastante tempo. Associou-se a um clube de 

automóveis antigos e clássicos, de modo a conseguir entreter as crianças, apreciar os 

automóveis clássicos e fotografar eventos dinamizados pelos mesmos; 

Cor que associa aos clubes de automóveis clássicos: 

Branco e azul; 

3.4.4 Persona 3 – Sr. Manuel 

Identificação: 

71 Anos; 

Aposentado; 

Vive no Alentejo; 

Viúvo; 

Necessidade: 



Identidade Visual e Corporativa de um Clube Automóvel – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco 

 

29 

O Sr. Manuel sente-se sozinho desde que a sua esposa faleceu. Apesar de ter um 

filho e netos, estes moram em Lisboa. Isto não possibilita que lhe façam visitas 

constantes. 

Hobbies: 

Tornou-se sócio de um clube de automóveis antigos e clássicos para conviver um 

pouco mais com a população que o rodeia e para não se sentir tão sozinho. Possui um 

automóvel clássico e tem muita estima e atenção pelo mesmo. Para além disto tudo, 

adora partilhar os seus conhecimentos acerca de automóveis antigos e clássicos. 

Cor que associa aos clubes de automóveis clássicos 

Branco e Verde. 

 

 

3.5 Público-Alvo 

O público-alvo é um grupo específico de clientes que possuem características 

idênticas e a quem se deve destinar a comunicação, sendo que são as pessoas mais 

interessadas nos produtos da empresa. O público-alvo a que se destina o Clube de 

Automóveis Antigos de Castelo Branco, são pessoas que detenham uma faixa etária 

dos 20 aos 75 anos. Dado que se trata de um clube automóvel, tanto se poderá 

destinar aos mais jovens como aos séniores.   
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4 Capítulo IV. Análise e Diagnóstico 

4.1 Empresa 

O Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco é uma associação sem fins 

lucrativos, sediada no centro da cidade de Castelo Branco. Têm como objetivo 

dinamizar eventos que envolvam automóveis clássicos e promover o convívio entre 

pessoas de diversas regiões do país. Esta associação pretende estabelecer uma 

posição fixa no mercado, tendo uma identidade visual estável e diferenciadora. 

4.1.1 Missão, Visão e Valores 

O Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco tem como missão promover o 

convívio entre várias gerações e várias regiões do país. Este clube pretende que haja 

partilha de conhecimentos acerca dos automóveis antigos e clássicos, de modo a que 

as pessoas saibam conservá-los e contemplá-los. 

A sua visão incide na necessidade de apresentar às pessoas que os automóveis 

clássicos são mais do que simples automóveis, são património antigo. Pretendem 

relembrar os adultos e demonstrar às crianças e jovens, as relíquias do passado, 

dinamizando eventos que contam com a participação de milhares de pessoas.  

Como valores, poderão ser realçados a honestidade para com o público, o 

empenho que depositam em todos os eventos realizados, a paixão com que 

apresentam os automóveis clássicos e o facto de serem um clube nacional. 

4.1.2 Análise SWOT 

O nome SWOT deriva do idioma inglês e é um acrónimo que designa Strenghts, 

weaknesses, Opportunities e Threats. Em português poderá chamar-se análise FOFA, 

ou seja Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Destina-se à identificação dos 

pontos favoráveis e desfavoráveis de uma marca. 

Posto isto, foi realizada uma análise à associação, tendo em conta esses quatro 

parâmetros: 
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Forças: 

É uma associação sem fins lucrativos e com autonomia; 

Dinamiza vários eventos na cidade de Castelo Branco; 

Participa em atividades nacionais e internacionais; 

Partilha de conhecimentos acerca de automóveis clássicos; 

 

Oportunidades: 

Transparência no que representam; 

Honestidade para com a população; 

Transmissão de conhecimentos acerca da conservação dos automóveis clássicos; 

Possuem bastantes associados; 

 

Fraquezas: 

Não dinamiza eventos noutras regiões do país, apenas participa; 

Pouco reconhecimento a nível nacional e internacional; 

Não possui boa identidade visual; 

Apesar de estar sediado no centro da cidade, encontra-se num local de pouca 

visibilidade; 

Ameaças: 

Concorrentes que possuam maior visibilidade; 

Se não houver inovação na marca, poderá vir a existir escassez de associados; 

Fracos meios de comunicação; 

Localização com pouca visibilidade; 
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4.2 Moodboards 

Foram realizados dois moodboards, com o intuito de que sirvam de inspiração 

para a realização do trabalho. No primeiro moodboard (Figura 27) são apresentados 

logótipos vintage e alguns mais clássicos, em termos de cor, são monocromáticos. No 

segundo (Figura 28) são exibidos logótipos clássicos, de tons pastel. 

 

 

 

Figura 27 - Moodboard com logótipos vintage. (Fonte: da Autora, 2020) 
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Figura 28 - Moodboard com logótipos clássicos. (Fonte: da Autora, 2020)
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5  Capítulo V. Concessão 

5.1 Marca Gráfica 

A marca gráfica foi desenvolvida para dar realçar o clube e ajudá-lo a ocupar uma 

posição estável no mercado. O objetivo principal prende-se com o simplificar da 

marca e dando-lhe destaque. 

Assim, para o símbolo decidiu-se utilizar vários tipos de automóveis clássicos, 

bastante simplificados e, de forma a formarem um círculo. O símbolo inicial da marca 

contém um automóvel clássico de marca Mercedes, junto de uma roldana e um 

castelo. As modificações efetuadas permitiram tornar o símbolo mais simples, 

apelativo e, ao invés de representarmos uma marca de automóvel específica, 

exibimos várias de modo simplificado, tornando a marca um pouco mais 

generalizada. O naming possui um tipo de letra não-serifado. A cor vermelha foi 

utilizada para o símbolo e, também para as duas últimas palavras do naming (Castelo 

Branco), com o intuito de sobressair perante os restantes elementos. A cor cinza foi 

empregue no restante naming (Clube de Automóveis Antigos). Foram também 

desenvolvidas duas posições de logótipo: horizontal e vertical. 
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Figura 29 - Marca Gráfica CAACB, Posição Horizontal. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

Figura 30 - Marca Gráfica CAACB, Posição Vertical. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.1 Evolução da Marca Gráfica 

A criação de uma marca gráfica possui várias fases de desenvolvimento até se 

alcançar o resultado final. Ao longo de vários estudos de cor, lettering e simbologia, 

vão sendo desenvolvidas várias marcas gráficas. Na imagem 31 é percetível a 

evolução da marca gráfica, desde o logótipo original ao resultado final. 

 

 

 

Figura 31 - Evolução da Marca Gráfica. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2 Manual de Normas Gráficas 

O manual de normas gráficas contém um conjunto de advertências e regras a 

cumprir na utilização da marca gráfica do clube. Tem como propósito a adequada 

utilização da marca, sem que hajam deformações na mesma. 

Decidiu-se então desenvolver um manual de normas gráficas para o Clube de 

Automóveis Antigos de Castelo Branco, que detenha toda a informação acerca da 

utilização da marca gráfica. 

 

 

 

5.1.2.1 Capa, Contracapa e Índice 

O manual de normas gráficas contém capa, contracapa e índice. A contracapa 

contém simplesmente o ano em que foi realizado o manual e o índice detém todos os 

conteúdos incutidos no manual com a devida paginação. 

 

 

Figura 32 – Capa. (Fonte: da Autora, 2020) 
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Figura 33 - Contracapa. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

Figura 34 - Índice. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.2 Identidade do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco 

A marca gráfica do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco é composta 

por dois elementos: o símbolo e o logótipo. Os dois terão de ser utilizados em 

conjunto porém, se for justificável, poderão ser utilizados na mesma página, mas em 

separado. 

 

 

 

Figura 35 - Identidade Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 



Identidade Visual e Corporativa de um Clube Automóvel – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco 

 

41 

 

5.1.2.3 Versões da Marca Gráfica 

A marca gráfica possui duas versões, uma vertical e outra horizontal. A versão 

principal é a que está na posição horizontal contudo, quando necessário, poderá ser 

utilizada a posição vertical. 

 

 

 

Figura 36 - Versões da Marca Gráfica. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.4 Elementos Constituintes da Marca 

A marca gráfica deverá ser utilizada na íntegra. Porém, se for justificável, poderá 

ser utilizado apenas o símbolo. 

 

 

 

Figura 37 - Elementos Constituintes da Marca. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.5 Margens de Segurança 

De modo a que se entenda a marca gráfica e para que nunca perca a sua 

legibilidade, foi criada uma área interdita, que terá de ser respeitada. Essa área foi 

calculada através da medida do traço pertencente ao lettering, incutido na marca 

gráfica. 

 

 

 

Figura 38 - Margens de Segurança. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

 

 



Rita Margarida Ferreira De Sá Conde Dos Reis 

44 

 

5.1.2.6 Escala de Redução 

A escala de redução esclarece a dimensão mínima que a marca gráfica poderá 

atingir. Ao efetuar uma redução, não poderá haver perda de legibilidade da marca. 

Por isso decidiu-se que, na posição vertical a dimensão mínima é de 2.68cm de 

largura e 1.91cm de altura, enquanto que na posição horizontal a largura é de 4.94cm 

e a altura 1.75cm. 

 

 

 

Figura 39 - Escala de Redução. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.7 Cores 

A comunicação de uma marca é realizada, não só pelos elementos que a 

constituem, mas também pelas suas cores. As cores da marca não poderão ser 

alteradas. 

 

 

 

Figura 40 - Cores. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.8 Monocromia 

A monocromia da marca será utilizada sobre fundos cromáticos contrastantes, ou 

seja a cor branca e preta, de modo a que a marca se destaque sobre fundos claros e 

escuros. Foi também testada sobre fundo vermelho e cinzento, pois poderá ser 

necessária a aplicação da marca sobre esses fundos cromáticos. 

 

 

 

Figura 41 - Monocromia. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.9 Tipografia 

A tipografia utilizada é a Open Sans. Esta fonte não possui serifa, é simples e 

contém variados estilos. Esta fonte tipográfica foi utilizada, somente nas derivações 

regular, semibold, bold e light. 

 

 

 

Figura 42 - Tipografia. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.10 Incorreções da Marca 

Aqui são apresentados alguns possíveis usos indevidos da marca, ou seja algumas 

das situações que nunca poderão ocorrer, para que a marca continue genuína e 

coerente. 

 

 

 

Figura 43 - Incorreções da Marca. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.11 Comportamento da Marca sob Fundos Cromáticos 

A marca gráfica deve ocupar uma posição de destaque em todos os fundos 

cromáticos. Qualquer aplicação da marca, em que esta não possua contraste, está 

errada. 

 

 

 

Figura 44 - Comportamento da Marca sob Fundos Cromáticos. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.1.2.12 Comportamento da Marca sob Fundos Fotográficos 

A marca gráfica poderá também ser aplicada sobre fundos fotográficos. A marca 

gráfica tem de estar obrigatoriamente legível. 

 

 

 

Figura 45 - Comportamento da Marca sob Fundos Fotográficos. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2 Meios de Comunicação 

5.2.1 Físicos 

Tratando-se de uma associação sem fins lucrativos, a pouca verba que possui é 

através das cotas mensais dos associados. Posto isto, optou-se por realizar meios de 

comunicação físicos que fossem indispensáveis à comunicação da marca e o mais 

simples possível, de modo a que não haja um dispêndio muito grande de dinheiro. 

O primeiro meio a ser desenvolvido foi o cartão de visita, para que a associação 

seja facilmente reconhecida. De seguida criou-se o cartão de sócio, de modo a dar aos 

sócios um cartão pessoal e único. Depois foi concebido o envelope e o papel carta. Por 

fim, foram criados alguns elementos de merchandising, tais como: um pin, dois sacos 

de pano, uma bandeira publicitária e um adesivo para ser aplicado nos veículos 

clássicos. Também foi elaborado um polo, de modo a identificar facilmente os 

associados e uma sinalética para colocar perto dos eventos que estiverem a decorrer. 
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5.2.1.1 Cartão de Visita 

O cartão de visita foi concebido de forma simples e com todos os conteúdos 

necessários à identificação da associação. 

 

 

Figura 46 - Mockup Cartão de Visita. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identidade Visual e Corporativa de um Clube Automóvel – Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco 

 

53 

5.2.1.2 Cartão de Sócio 

O cartão de sócio foi desenvolvido do mesmo modo que o cartão de visita, 

diferenciando apenas as informações que contém e a sua cor. Confere ao sócio dispor 

de um cartão único e pessoal. 

 

 

Figura 47 - Mockup Cartão de Sócio. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2.1.3 Envelope, Papel Carta e Assinatura de E-mail 

O envelope foi criado para que, quando houver necessidade de comunicar, por 

escrito, com outra empresa, associados entre outros, se possa fazê-lo devidamente 

identificado. Deste modo irá haver um aumento do reconhecimento da marca e será 

mais fácil de ser identificada. O papel carta é o elemento que se encontra inserido no 

envelope e contém toda a informação escrita. Por fim, a assinatura de e-mail irá ser 

utilizada para quando enviarem um e-mail, sendo possível identificar o clube e 

algumas informações acerca do mesmo. 

 

 

Figura 48 - Mockup Envelope, Vista de Frente. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

Figura 49 - Mockup Envelope, Vista de Trás. (Fonte: da Autora, 2020) 
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Figura 50 - Mockup Papel Carta. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

Figura 51 - Mockup Assinatura de E-mail. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2.1.4 Sacos de Pano 

Os sacos de pano são a melhor opção para o transporte de alguns objetos do dia-a-

dia. Assim sendo, foram concebidos dois sacos de pano reutilizáveis, uma ótima forma 

de transmitir que o clube se preocupa com o meio ambiente. 

 

 

Figura 52 - Mockups Sacos de Pano. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2.1.5 Pin e Polo 

O pin poderá vir a substituir o polo, ou seja, se alguém não se sentir confortável 

em usar o polo, poderá simplesmente utilizar o pin. O polo concebido permite a 

rápida e fácil identificação dos membros associados ao clube. Deste modo, criou-se 

um polo com a identificação do clube e com um design simples. 

 

 

 

Figura 53 - Mockup Pin. (Fonte: da Autora, 2020) 
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Figura 54 - Mockup Polo, Vista de Frente. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

Figura 55 - Mockup Polo, Vista de Trás. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2.1.6 Adesivo Para Veículos 

O adesivo foi criado de forma simples e com a representação da marca gráfica para 

que, através dos automóveis se consiga publicitar a associação. Para além da cor da 

marca original, também há a opção de o adesivo ser de cor branca ou preta. 

 

 

 

Figura 56 - Mockup Adesivo Para Veículos. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rita Margarida Ferreira De Sá Conde Dos Reis 

60 

5.2.1.7 Bandeira Publicitária 

A bandeira publicitária encontra-se exposta nos eventos organizados e permite 

que, mesmo distante seja possível reconhecer a associação que está a organizar o 

evento. 

 

 

Figura 57 – Mockup Bandeira Publicitária. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2.1.8 Sinalética 

Por último, foram concebidos dois estilos de sinalética para o clube. O primeiro 

estará posicionado na sede do clube, de modo a ser facilmente identificado o lugar 

onde se encontra sediada a associação. O segundo estilo de sinalética encontrar-se-á 

nos eventos a decorrer, indicando o lugar onde decorre o evento. 

 

 

Figura 58 - Mockup Sinalética Sede. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

Figura 59 - Mockup Sinalética Eventos. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.2.2 Digitais 

Após uma pesquisa aprofundada acerca dos meios de comunicação digitais mais 

utilizados pelo público, pôde concluir-se que são o Facebook e o Instagram. Como tal, 

foi necessário conceber uma página em cada uma dessas redes sociais, para que a 

marca consiga alcançar o maior número de pessoas possível e, com isso, estabelecer 

uma posição estável no mercado. 

Para além destas duas plataformas, também foi criado um website, de modo a 

conter todas as informações acerca do clube de Automóveis Antigos de Castelo 

Branco. 

 

 

Figura 60 – Mockup Instagram. (Fonte: da Autora, 2020) 
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Figura 61 – Mockup Facebook. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

Figura 62 - Mockup Website. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.3 Website 

5.3.1 Enquadramento 

No âmbito da unidade curricular de projeto, foi proposto o desenvolvimento de 

uma nova identidade visual para o clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco.  

Após analisar o website atual do clube, concluiu-se que este possui demasiada 

informação, escassez de imagens e um design um pouco ultrapassado. 

5.3.2 Objetivos 

O objetivo desta plataforma será a promoção do clube e dos eventos dinamizados 

pelo mesmo. Através de um design simples e apelativo, pretende-se dar a conhecer à 

população em geral um pouco da história do clube e do que representa, com o intuito 

de reunir vários associados. 

5.3.3 Fases da conceção 

O website apresentado foi desenvolvido em quatro fases. Na primeira fase consta a 

recolha de informação, onde foi feita uma pesquisa intensiva acerca das várias 

plataformas digitais existentes no mercado. A segunda fase foi o planeamento, no qual 

se selecionou a informação a ser colocada na plataforma. O design encontra-se na 

terceira fase, na qual se realizou uma pesquisa de layouts de websites já existentes, de 

modo a selecionar o modelo ideal para o clube. Na última fase decorreu o 

desenvolvimento da plataforma. 

5.3.4 Estudo de Cores 

As cores presentes na plataforma digital encontram-se de acordo com os restantes 

elementos visuais pertencentes ao clube. As cores predominantes são o branco e o 

vermelho, tendo como secundária a cor preta. 

 

Esquema 1 - Estudos de Cor. (Fonte: da Autora, 2020) 
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5.3.5 Planeamento 

5.3.5.1 Mapa do website 

 

Esquema 2 - Mapa do website. (Fonte: da Autora, 2020) 

5.3.6 Design 

5.3.6.1 Layout 

 

Figura 63 - Página “Home”. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

Figura 64 - Página “Eventos”. (Fonte: da Autora, 2020) 
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Figura 65 - Página “Sócio”. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

Figura 66 - Página “Galeria”. (Fonte: da Autora, 2020) 

 

 

Figura 67 - Página "contactos".(Fonte: da Autora, 2020) 
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5.4 Orçamento 

O orçamento do projeto foi calculado através de alguns fatores cruciais para a 

concessão do mesmo. 

Primeiro começou por se calcular o valor de remuneração horária. Para tal, 

calcularam-se as despesas pessoais e profissionais, de seguida somaram-se os dois 

tipos de despesas e multiplicou-se por 12 (número de meses que demorou a concluir 

o projeto). O total dessa multiplicação, foi dividido por 1300, ou seja pelas horas de 

trabalho num ano. Esse valor é o resultado da remuneração horária. 

Por fim, a esse valor, foram multiplicadas 300 horas de trabalho e adicionados os 

custos dos testes de impressão. Após os cálculos, foi possível concluir que o projeto 

terá um valor final de 2 450€. 

 

 

Esquema 3 - Cálculo do Valor Total do Projeto. (Fonte: da Autora, 2020) 
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6 Capítulo VI. Conclusão 

6.1 Conclusão 

A concessão deste projeto final foi útil para colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos três anos de licenciatura. O contacto com o cliente, permitiu 

aprofundar e consolidar esses mesmos conhecimentos bem como a autonomia para, 

no futuro entrar no mercado de trabalho com uma melhor perceção do que 

poderemos vir a encontrar. No início do projeto, constatou-se que a associação em 

questão só tem boa visibilidade no mercado local, devido à fraca comunicação que 

possuíam. Para melhorar esse aspeto, elaborou-se uma pesquisa aprofundada acerca 

do mercado nacional. 

Antes de se iniciar o projeto, foram delineadas algumas estratégias a seguir. Uma 

das estratégias é o facto de se elaborar uma análise aprofundada acerca dos 

concorrentes nacionais e internacionais. Com essa pesquisa pôde concluir-se que não 

existem concorrentes internacionais e que, a maioria dos clubes de automóveis 

clássicos possuem fraca comunicação. 

Quanto aos objetivos, poderá dizer-se que foram cumpridos. No entanto, devido à 

falta de tempo, não foi possível desenvolver uma identidade visual tão completa como 

se teria idealizado. Devido à pandemia que se instalou e obrigou o país a ficar de 

quarentena e, também, à conjugação das unidades curriculares com o projeto final, 

tornou-se muito complicado desenvolver um trabalho tão rigoroso como o 

pretendido inicialmente. 

Por fim, espera-se que o projeto elaborado seja implementado, ajude a melhorar a 

comunicação do clube, consiga marcar uma posição estável no mercado e que seja do 

agrado, tanto dos fundadores e associados, como da população local e nacional. 
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