
animais de rua

Processo 

creativo



Processo creativo

Projeto Cartaz
Animais de Rua

Joana Nunes



Ficha Técnica

Realizado Por:
Joana Nunes Nº20160389

Docente:
Silvia Rala IADE - Creative University 2017

Instituições:

Licenciatura em Design - Design de comunicação 2º ano 

turma C2

animais de rua

3



Introdução ao exercício
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No início do ano letivo, a profesora de Design de comunicação 

propôs a criação de um cartaz em A3.

Cada aluno deveria escolher, de acordo com o seu interesse, 

um projeto de Ação Social ou Cultural, sem fins lucrativos, 
cujo principal objetivo era comunicar o projeto da forma que 

fosse mais pertinente, tendo em conta  a mensagem que era 

pretendida ser passada. 

Neste caso expecífico era possível utilizar todas as técnicas co-

nhecidas e que estivessem ao nosso alcance.

Para este trabalho escolhi a instituição “Animais de Rua”, 

porque eu tenho um gosto especial por animais e de todas as 

instituições que pesquisei, esta foi aquela por quem senti 

mais afinidade, pois para além de ser uma instituição dedica-

da aos animais abandonados, também é uma instituição que 
se preocupa com a saúde pública das pessoas. 
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Informação sobre a instituição

Formação dada aos membros constituintes desta instituição. 

 Formação dada em todo o pais.

Baseia-se na esterilização de animais, para o bem estar públi-

co, na alimentação e proteção dos mesmos. 

Existência de protocolos com:

 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;

 Junta de Freguesia de Penha de França; 

 Casa dos animais de Lisboa. 

Propõe uma aprendizagem através de um livro infantil 
“pimpão”, para a sensibilização deste assunto junto com as 

pessoas mais novas. 

 O livro foi feito por pessoas da instituição. 

Existência de vários projetos como a “praia de faro”.

Principal prioridade esterilizar animais.

Pesquisa
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Pesquisa

Possibilidades para fazer cartaz 

Pode ser feito um cartaz de divulgação deste objetivo, referin-

do o bem estar publico e os motivos de saúde publica;

Pode ser feito um cartaz de divulgação sobre a instituição;

Pode ser feita uma campanha de angariação de fundo para 

esterilização (ficticia);

Pode ser feito o cartaz de algum evento antigo.

Principais Núcleo da instituição 

 Porto

 Lisboa

 Sintra

 Faro

 S.Miguel



Pesquisa

Quem é? 
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A Associação Animais de Rua foi criada exactamente para tentar mino-

rar o sofrimento destes animais sem lar e evitar que nasçam outros 

nestas condições. Desta forma, dirigem os seus esforços e recursos para 

a promoção do bem estar dos animais mas também para a defesa da 
saúde e salubridade públicas, assim como a segurança e conforto das 

pessoas.

Uma sociedade portuguesa onde os animais são vistos como uma 

parte valiosa da comunidade.

o que faz e onde atua?

 Programa integrado de controlo populacional de animais errantes/ 

silvestres e pertencentes a famílias de poucos recursos, através da sua 
esterilização em massa, em parceria com os municípios;

 Programa de adopção de animais dóceis;

 Programa educativo escolar através do qual procuram sensibilizar e 
educar as crianças e jovens do nosso país para a problemática do aban-

dono e o valor do respeito pela vida animal;

 Campanhas informativas sobre posse responsável de animais de 

companhia;

 Workshops e acções de formação, em parceria com a Change For 

Animals Foundation (CFAF), destinadas a médicos veterinários e organi-
zações de protecção animal que pretendam iniciar-se no método CED.



Introdução á instituição

A Associação Animais de Rua ajuda muitos mi-

lhares de animais nas ruas, esterilizando-os 

para que não se reproduzam, tratando-os 

quando estão doentes e alimentando-os. Pro-

movendo o convívio pacífico entre os animais e 
as pessoas, em respeito pelo bem-estar animal 

e a saúde pública. 
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Pesquisa

Projeto Educativo 

Desenvolvemos um projecto educativo escolar com o objecti-

vo de transmitir aos mais novos os valores da compaixão e res-

peito pela vida animal.
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Pesquisa

Trabalho da Instituição



Pesquisa
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Trabalho da Concorrência



animais de rua

Imagem gráfica da Instituição
Letra arredondada sem serifa

Uso de 2 cores:

Branco;

Vermelho.

Uso de linhas por de baixo 

dos tópicos

Uso de imagens ilustrativas 

sobre o tema

Texto em negrito
Texto varia entre o preto, 

vermelho e branco

Uso do mesmo tipo de letra 

para titulos, cabeçalhos e 

texto

Uso do logotipo da marca 

para inicio de tópicos 

As variantes encontram-se  

no tamanho

Mapa Conceptual
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Cartaz Final
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Estas páginas, servem para justificar a razão e o motivo pelo 
qual os elementos do cartaz se encontram lá representados.

Começando pelas cores branco e vermelho, que foram esco-

lhidas para ser utilizadas neste cartaz, pelo motivo de ambas 

se encontrarem bastante presentes na instituição animais de 
rua, tanto no facebook, como no site, nos cartazes, etc...e por 

este motivo, são cores que se ligam rapidamente à imagem 

da instituição.

As pegadas que se encontram aqui representadas, têm a 

função de representar os animais da instituição e de dar um ar 

mais carinhoso, “fofinho” e de aproximar o público alvo a este 
tema.

Imagem gráfica 
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Imagem gráfica 
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As imagens utilizadas, têm como fim, mostrar algumas das 
funções que a instituição presta aos animais que estão sobe a 

sua proteção, ou a qualquer animal de rua que necessite. Elas 

encontram-se ao centro, para chamar a atenção do público 

em questão, para o lado mais sensível desta causa, utilizando 

o lado mais emocional do mesmo, para o fazer aproximar e 

querer saber mais sobre a mesma.

Quanto ao vetor, foi utilizado para reforçar a imagem da insti-

tuição, e para o público conseguir fazer uma ligação mais 

rápida ao assunto que aqui se trata. 

Quanto à tipografia, foi utilizado um tipo de letra mais sim-

ples, arredondado e sem serifa, porque todos os trabalhos 

desta instituição utilizam este tipo de caligrafia.



Imagem gráfica 

17

Quanto à organização das palavras no cartaz:

Temos no canto superior esquerdo a palavra Defesa da saúde 
pública, em destaque (maior que as outras), para chamar a 
atenção do público para uma causa com a qual a maioria das 

pessoas se preocupa, e que esta instituição pretende tratar 

também.

No canto superior direito encontra-se a imagem  gráfica da 
instituição em destaque, por ser aquilo que estou a divulgar, e 

por de baixo, encontra-se os seus contactos, para qualquer 

pessoas que vir este cartaz poder saber mais acerca desta ins-

tituição.

No canto inferior esquerdo, encontram-se em mais pequeno, 

as palavras chave das principais prooridades da animais de 
rua, para ser fácil de compreender o que esta instituição faz.

E para finalizar, no canto inferior direito, encontram-se os prin-

cipais centros da animais de rua.
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