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"The ultimate 
job of design is to 
transform man's 
environment and 

tools and, by 
extension, man 

himself." 
Victor Papanek, 2009

1 T.L.: "O propósito 

último do design 

é transformar o 

ambiente do Homem, 

as suas ferramentas, 

e por extensão, 

a si próprio."
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Resumo

Esta dissertação insere-se no âmbito do design de comunicação, na sua vertente 

de design social. Pretendemos reflectir sobre o modo como uma campanha de 

comunicação pode contribuir para a educação cívica, sensibilizando e alertando a 

população para problemas sociais. 

Este estudo pretende analisar o papel do designer como elemento centralizador 

do design de comunicação, da psicologia social e da biologia, na construção de uma 

campanha de consciencialização.

Faremos uma revisão literária em design social articulada com a biologia e a 

psicologia, abordando as diferentes estratégias de comunicação em campanhas 

de sensibilização, a problemática da alimentação da população columbina, e a 

importância da influência social normativa na mudança de atitudes. Queremos 

deste modo compreender qual a melhor forma de chegar aos indivíduos afectos a 

este problema e mudar comportamentos de risco, consciencializando-os para toda a 

problemática envolvente. Na convergência destes estudos pretende-se a concepção 

e disseminação de material informativo com uma forte componente visual, a ser 

testado através de um grupo de foco com não especialistas para a avaliação de 

resultados, assegurando o êxito na implementação e disseminação da campanha.

Findo o projecto esperamos compreender com maior profundidade o processo 

de comunicação em campanhas de sensibilização, e apresentar um projecto 

enriquecido pela articulação com outras áreas científicas, acrescentando 

conhecimento à comunidade académica, e abrindo portas a novas investigações.

Palavras-chave
Design social, psicologia social, campanha de sensibilização, educação ambiental, 

columba livia, saúde pública.
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Abstract

The present thesis falls within the scope of communication design, in its specific 

domain of social design. It is our intent to reflect on how an awareness campaign can 

contribute to civic education by raising awareness to social problems amongst the 

population.

The present study intents to analyse the role of the designer as a key element 

between communication design, social psychology and biology, with the development 

of an awareness campaign. 

It will be performed a literature review on social design articulated with biology 

and psychology that addresses different communication strategies in awareness 

campaigns, the issue of pigeon feeding population and the importance of normative 

social influence in behavioural change.  The goal is to understand the most effective 

way to reach the individuals involved in the problem and to change their risk 

behaviour, by raising awareness to the problem area. On the convergence of these 

studies, the intent is to design and disseminate informative material with a strong 

visual component which will be tested through a focus group with non specialists in 

order to assess the results and ensure a successful implementation and dissemination 

of the campaign.

With this project we hope to deeply comprehend the communication process 

involved in awareness campaigns and present an enriched project by the close 

articulation with other scientific domains, which will add knowledge to the scientific 

community and enhance future research.    

Keywords
Social design, social psychology, awareness campaign, environmental education, 

columba livia, public health.
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Glossário

Praga: Grande abundância de animais importunos, desagradáveis ou nocivos.

Feeder: Indivíduo que alimenta pombos habitualmente.

Not feeder: Indivíduo que não alimenta pombos.

Low feeder: Indivíduo que alimenta pombos esporadicamente.

High feeder: Indivíduo que alimenta pombos regularmente.

Feeding: Alimentar pombos.

Agente Patogénico: elemento cuja presença, na sequência dum contacto efectivo 

com o hospedeiro humano susceptível, serve de estímulo a uma perturbação 

específica, em condições ambientais favoráveis (ambiente físico, biológico e social).

Media: Todo o suporte de difusão de informação (rádio, televisão, imprensa, 

publicação na Internet, videograma, satélite de telecomunicação, etc.) que constitui 

ao mesmo tempo um meio de expressão e um intermediário na transmissão de uma 

mensagem.

Pro bono: indica que algo é feito sem honorários.

Bem comum: conjunto das condições materiais e  espirituais 

que proporcionam a uma comunidade humana um bem-

estar favorável ao desenvolvimento harmonioso dos indivíduos que a compõem

Graffiti: Inscrição caligrafada, pintada ou gravada num suporte não convencional, 

geralmente no espaço público. 

Happening: Instalação artística em forma de acontecimento espontâneo, 

improvisado e único.

Mass media: Meios de comunicação em massa.

Ciberactivismo: Forma de organização activista alternativa aos mass media 

tradicionais, com vista a maior liberdade de expressão.

Capitalismo: Sistema económico e social baseado na propriedade privada com vista 

à criação de lucro.

Globalização: Processo mundial de integração ou partilha de informações, culturas 

e mercados.
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Capítulo I Introdução 

1.1  Âmbito da investigação

O objectivo de estudo desta investigação é o design social, pretendemos utilizar 

esta disciplina para a solução do problema social e ambiental da sobrepopulação de 

pombos na cidade de Lisboa, pela criação de uma campanha de sensibilização da 

população lisboeta . 

Temos como principal motivação a contribuição para o bem comum, com uma 

campanha num problema social ainda pouco explorado e considerado controverso 

por todas as partes envolvidas neste projecto. Demonstrar o poder do design de 

comunicação à população menos sensibilizada para esta disciplina, através desta 

campanha, é afirmar o design como uma ferramenta para o desenvolvimento social, 

em oposição à instumentalização do design como ferramenta para o consumo de 

massas, defendido no manifesto First Things First de 1964.

1.2  Problemática

O design social ou design socialmente responsável tem sido uma área do design de 

comunicação pouco aprofundado pela comunidade académica e pelos organismos 

que dela devem dispor. Considerada uma vertente pouco lucrativa, tem sido difícil 

para muitos designers dedicarem-se totalmente a esta área, sendo até recomendado 

por Victor Papanek no seu livro Design for the real world que dediquemos pelo 

menos dez porcento das nossas ideias e talento aos setenta e cinco porcento da 

Humanidade que dele precisa (Papanek, 1984 p.68). Para além desta dificuldade 

de auto-sustentabilidade de quem pretenda trabalhar exclusivamente em design 

social, existe também uma certa iliteracia daqueles que dele precisam, porque não 

compreendem sequer o que é o design. È preciso mostrar na prática o que é o design 

social e o seu poder de transformação social. Esta investigação pretende aprofundar 

o conhecimento em design social e conceber um projecto que exponha na prática os 

seus princípios e metodologias, abordando um problema da população lisboeta: a 

sobrepopulação de pombos. Pretendemos apresentar à comunidade académica, aos 

organismos de responsabilidade social e à população lisboeta um exemplo prático 



de como o design, através de um projecto multidisciplinar, pode efectivamente 

contribuir para o bem comum. 

1.3  Questão de investigação

De que modo o design social pode  contribuir para sensibilizar a população lisboeta 

para o problema da sobrepopulação de pombos em Lisboa?

1.4  Objectivos gerais e específicos

O objectivo geral desta investigação é reunir conhecimento sobre design social e em 

em articulação com outras disciplinas projectar uma campanha de sensibilização para 

a sobrepopulação de pombos em Lisboa. 

Pretende-se uma investigação em design social que reúna a sua história e 

compreenda a sua evolução, estratégias utilizadas e aplicações. Este conhecimento 

em articulação com a biologia e a psicologia  é a base para um projecto de 

sensibilização ambiental , uma área ainda pouco explorada nestes moldes. Depois de 

definidas as peças que compõem a campanha e avaliado o projecto, pretende-se que 

esta seja implementada pelos organismos oficiais responsáveis e que este problema 

efectivamente solucionado. Deste modo será possível  utilizar o poder do design 

para gerir questões socias e apresentar o mesmo perante a sociedade como uma 

ferramenta eficaz com vista ao bem comum.

1.5  Benefícios

Esta investigação constitui um benefício para a Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa porque aprofunda uma área de estudo pouco desenvolvida e 

inédita na articulação com a biologia e a psicologia.

O maior benefício deste projecto será a qualidade de vida dos residentes lisboetas, 

aves e humanos. A educação ambiental é um processo racional essencial para a 

coexistência destas duas espécies e um dever cívico dos habitantes deste planeta 

para com as espécies animais com que convivemos. Por esta razão consideramos 

benéfico que este projecto seja adaptado a outras cidades em todo o mundo.
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A nível pessoal este trabalho contribuiu para o desenvolvimento de capacidades  

de investigação e da realização de projectos práticos na área do design, mais 

específicamente com a especialização em design social, que se espera venha a abrir 

portas a nível profissional. 

1.6 Factores críticos do sucesso

O sucesso desta investigação será validado com a efectiva implementação do 

projecto desenvolvido pelos organismos sociais responsáveis pela sensibilização 

ambiental em Lisboa, nomeadamente o Departamento de higiene urbana e resíduos 

sólidos de Lisboa e o Grupo de estudos e ordenamento do território e ambiente. 

A reduzida literatura disponível em design social ditou uma revisão literária mais 

demorada, contudo a sua qualidade enriqueceu esta investigação e ditou um estado 

da arte que consideramos de qualidade, na medida em que reúne o conhecimento 

disponível sobre este tema e adiciona contributos da biologia e psicologia relevantes 

no âmbito desta investigação.

A disponíbilidade demonstrada pelos representantes do Departamento de higiene 

urbana e resíduos sólidos de Lisboa e do Grupo de estudos e ordenamento do 

território e ambiente no início desta investigação, ajudou-nos a compreender esta 

problemática do seu ponto de vista e a desenvolver a investigação activa de acordo 

com as suas necessidades, potenciando a efectiva implementação deste projecto.

A mesma disponibilidade foi demonstrada pelo professor Daniel Haag-Wackernagel, 

apesar da condicionante espacial, foi imprescindível pela sua contribuição a nível do 

conhecimento académico e de material gráfico de campanhas por si desenvolvidas em 

Basileia - Suiça, no âmbito da biologia.



1.7 Desenho de investigação

A dissertação foi realizada segundo uma metodologia mista. Numa primeira 

primeira fase segundo uma metodologia não intervencionista, aprofundámos a 

pesquisa (crítica literária) de todos os elementos relacionados com o design social, o 

design de comunicação, a problemática dos pombos e a influência social normativa, 

para uma rigorosa compreensão da problemática em causa. Paralelamente 

realizámos um estudo de casos, com recurso a técnicas de análise de campanhas de 

sensibilização, comparando e analisando a forma como os designers de comunicação 

abordam os diversos problemas sociais e como optam por agir de acordo com o 

público a que se destinam, definindo deste modo as diferentes variáveis a serem 

manipuladas na campanha. O resultado desta metodologia é o Estado da Arte (a 

contextualização teórica), a base da dissertação. 

Na segunda etapa através de uma metodologia intervencionista qualitativa 

realizámos uma investigação activa (aplicada), com a criação da campanha de 

consciencialização para a não alimentação da população columbina, de forma a 

sensibilizar e informar a população lisboeta para os riscos desta prática. Concluída 

esta fase recorremos a um estudo piloto/grupo de foco para validação de resultados, 

assegurando assim maior êxito na efectiva implementação e disseminação da 

campanha. Retirámos conclusões e questionámos se este projecto acrescentou algum 

conhecimento a nós mesmos, à comunidade lisboeta e à comunidade académica, 

abrindo portas a novas investigações e contribuindo para o conhecimento.
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Capítulo II Desenvolvimento



Fig. 1 

Fly 

Autoria: Banksy 

Fonte:   banksy.co.uk 

Acesso a 30 Jan 2011



11IIa Contextualização teórica

IIa Contextualização teórica

2 Design Social

2.1  Definição

O Design Social é a utilização do poder do design, enquanto agente de comunicação 

inserido numa sociedade, com vista ao bem comum. O designer social toma 

consciência do seu papel e responsabilidade na sociedade e age, através do design, 

com vista à alteração de determinado aspecto social ou problema encontrado. No 

design social o lucro é contabilizado através do impacto social e não do impacto 

finançeiro, o design com vista ao lucro na sociedade consumista, que resulta naquilo 

que Papanek (2009, p.87) intitula de sociedade Kleenex, uma sociedade em que as 

pessoas são constantemente persuadidas desfazer-se de objectos antes que estes 

estejam inoperáveis ou obsoletos, e incentivadas pela publicidade a consumir as 

últimas novidades tecnológicas, de moda, etc. Papanek afirma que este constante 

“descarte” nos pode levar a sentir que também as relações pessoais, e, em maior 

escala, países e continentes inteiros são descartáveis como toalhetes Kleenex.

Para Steven Heller o designer deve ser profissional, cultural e socialmente 

responsável pelo impacto que os seus trabalhos têm na sociedade, assim como cada 

cidadão deve compreender que as suas acções têm reacções; assim, a comunidade, 

uma família global; a função do designer na sociedade será desenvolver e/ou divulgar 

produtos, ideias e conceitos eticamente correctos para comunidade e que sejam 

capazes de chegar ao maior número possível de pessoas (Heller & Vienne, 2003 p. x).

O Design Socialmente Responsável é o uso do design para fins sociais, ambientais, 

económicos e políticos (Davey et al, 2005, p.2), isto é, o uso do design de uma forma 

éticamente responsável. Susan Szenasy professora de Ethics of Design1 considera que 

a sua disciplina é inteiramente sobre responsabilidade “...to the planet, to the regions 

we live in, to the comunity, to the profession, to the client, and to our self. I interpret ethics 

to mean that we have moral duty, an obligation to our fellow humans and to other living 

creatures” (Heller & Vienne, 2003 pp.20-21)2. 

 Andrew B. Wootton et al. (2005) desenvolveram um modelo de Design Socialmente 

Responsável (SRD) a partir da experiência de investigadores da Design Policy 

1 T.L.: Ética do Design

2 T.L.: ...para com 

o planeta, com as 

regiões onde vivemos, 

com a comunidade, 

com a profissão, com 

o cliente, e para nós 

mesmos. Eu interpreto 

a ética como um dever 

moral, uma obrigação 

para com os nossos 

camaradas humanos



Fig. 2 

The Eight tenets of 

Socially Responsible 

Design 

Autoria: Andrew Wooton 

(2001) 

Fonte:  (Davey, C. 

et al. 2005, p.7)

Partnership, entidade focada no desenvolvimento de competências anti-crime. Este 

modelo baseia-se numa plataforma multi-disciplinar Design Against Crime que reúne 

designers, especialistas anti-crime e professores, e tem como objectivo implementar 

estratégias de prevenção ao crime nas camadas mais jovens, ainda na sua fase 

educacional. Este modelo identifica, descreve e co-relaciona oito tópicos do domínio 

do SRD (Fig. 2):

Crime: o design pode ser usado na redução do crime, na redução do medo e na 

minimização do impacto do crime;
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Governo: o design pode ajudar a tornar o governo - a nível nacional, regional e local 

- mais consciente e representativo, e.g. no aumento da eficiência, permitindo que mais 

pessoas possam votar, ou facilitando a participação de grupos sub-representados;

Política económica: o design pode contribuir para as políticas económicas 

nacionais, regionais e locais, através da promoção da sustentabilidade e da 

responsabilidade;

Comércio justo: o design pode promover os direitos dos trabalhadores e reduzir a 

exploração de economias mais pobres, intervindo junto das finanças, de investidores, 

manufacturadores e comerciantes. Pelo estabelecimento de critérios de escolha de 

fornecedores ou da sua associação à cadeia de abastecimento.

Ecologia: o design pode ajudar a reduzir a poluição e minimizar o impacto 

ambiental, bem como utilizar tecnologias “verdes”. Através do desenvolvimento de 

edifícios “verdes” que melhorem a qualidade da água e ar, promovendo a reabilitação 

de edifício, a reciclagem ou criando embalagens amigas do ambiente.

Inclusão social: o design pode reduzir a discriminação de género, etnia, 

idade, classe, educação, etc. e combater a exclusão social pela compreensão 

das necessidades de cada um. Por exemplo, habitação de minorias étnicas que 

compreenda as suas necessidades dimensionais e onde possam praticar a sua religião, 

ou produtos desenhados para que a população envelhecida possa usar facilmente.

Saúde: o design para a saúde promove uma melhor apresentação de serviços e 

cuidados, e desenvolve métodos para a melhoria da saúde da população a larga escala. 

Por exemplo a melhoria na qualidade da apresentação de conteúdos, desenvolvimento 

de dispositivos de administração de medicamentos fora do ambiente hospitalar, ou de 

equipamentos que previnam acidentes em grupos vulneráveis.

Educação: o design pode melhorar a qualidade e eficiência na transmissão de 

conhecimento. Por exemplo no envolvimento de arquitectos e designers de interiores 

na construção de escolas de modo a melhorar a sua aprendizagem, ou o apoio de 

designers em projectos escolares (Wooton et al. 2005).

Este projecto inclui-se na intersecção entre a ecologia e educação segundo o modelo 

de Wooton et al. 



Fig. 3 

America gave you all you 

have to give, give it - she 

needs it now! 

Autoria: Walter Taylor 

(1917) 

Fonte: Committee on 

Public Information, 

Division of Pictorial 

Publicity. 

Acedido dia 13 Jan 2011 

< http://www.

loc.gov/pictures/

item/2002699391/> 

Fig. 4 

I want you for the U.S. 

Army 

Propaganda do govervo 

britânico 

Autoria: James 

Montgomery Flagg 

(1917) 

Fonte: Wikipedia. 

Acedido dia 8 Ago 2014 

<http://en.wikipedia.

org/wiki/Uncle_Sam> 
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2.2  Contextualização histórica 

Com a afirmação do design gráfico como uma disciplina distinta das Arts and 

Crafts após a Revolução Industrial (início do século XIX), as grandes empresas 

começaram a sua expansão para mercados internacionais, impulsionando a formação 

de grandes agências [de comunicação] que posicionassem os seus nomes e valores 

no domínio público e os elevassem a nível mundial no fim do século XIX, sendo que 

no início do século XX já existiam cursos de artes comerciais (Roberts, 2006 p.28). 

A par destes desenvolvimentos, os EUA entram na Primeira Guerra Mundial a 1917 

e “Através de uma estrutura oficial de propaganda, o CPI – Committee on Public 

Information-, planearam-se campanhas criteriosamente estudadas, obedecendo às 

mais inovadoras estratégias publicitárias, com o intuito de promover os propósitos 

bélicos, combater a propaganda alemã e controlar a informação. (…) A estratégia de 

propaganda focava-se no apelo à emoção, e a imagem era orientada e manipulada 

para este fim” (Fragoso, 2012, p.23) (fig.3). A propaganda foi utilizada tanto por países 

envolvidos na primeira e segunda guerra mundiais para sensibilizar os cidadãos para 

os motivos nacionalistas que os faziam estar em guerra, para o dever de sacrifício 

nacional ou para recrutamento militar(fig. 4). Outros governos como o português, 

movimentavam-se diplomaticamente entre aliados e eixo, glorificando-se perante os 

portugueses da proeza de ter conseguido manter Portugal à parte da segunda guerra 

mundial (fig.5), motivando os cidadãos para os ideais de paz, segurança, e reforçando 

as virtudes da vida modesta e religiosa. 

Grandes desenvolvimentos tecnológicos se deveram a propósitos militares  

(e.g. internet, radar), e esta apropriação do design de comunicação pelas máquinas 

governativas, assumindo-o como ferramenta eficaz de produção de mensagens do 

governo para os seus cidadãos é uma prova clara do poder persuasivo do design de 

comunicação enquanto manipulador de opinião. Acreditamos que a utilização desta 

ferramenta com vista ao bem comum é o propósito do Design Social.

Depois da segunda guerra mundial a economia [norte – americana] florescia, os 

designers comunicavam o prestígio das marcas e criavam no público um contínuo 

desejo pelos seus produtos, desenhando-os e redesenhando-os numa lógica de 

satisfação temporária, sempre em busca de uma novidade que tornasse obsoleta a 

Fig. 5 

Homem da rua que 

estás lendo este 

cartaz, medita 

Propaganda do  

estado novo 

Autoria: n. d. (1945) 

Fonte:  Revista Sábado  

Acedido dia 13 Jan 2011 

< http://www.sabado.

pt/Special-Pages/

Print.aspx?printpath=/

Multimedia/FOTOS/ 

Sociedade/Fotogaleria-

96)&classname=Article.

Media> 

Fig. 6  

End bad breath 

Autoria: Seymour 

Chwast (1968) 

Fonte: (McQuiston, 1995)



sua prévia aquisição, satisfazendo deste modo a procura do mercado de consumo 

e estimulando a economia (Whiteley, 1993 p.16). Apesar dos tempos prósperos que 

se adivinhavam, havia ainda um forte sentimento de revolta em relação à guerra 

no Vietname, bem como uma vontade enorme de não deixar cair a Segunda Guerra 

Mundial em esquecimento. Esta carga emocional é visível por todo o mundo em cartazes 

anti-guerra, de iniciativa pessoal ou de organizações não governamentais até hoje. 

  Referimos alguns exemplos como o cartaz “Nie!”do polaco Tadeusz Trepkowski, 

“End bad breath” de Seymour Chwast , “I want out” de Daniel, John e Charles Houle, 

de Kazumasa Nagai para a série anual “Hiroshima Appeals” , “Still Life” do israelita 

David Tartakover, da Liga Internacional Feminina para a Paz e Liberdade, ou “Peace” 

de Luba Lukova.

 

No final dos anos 60 a visão mercantilista do design é posta em causa por designers 

e movimentos sociais feministas, libertários ou gays, com o seu apogeu no manifesto 

First Things First de 1964 (anexo A) – reeditado em 2000 -, que levantou a questão 

ética e moral sobre a função do design e o papel do designer na sociedade de 

consumo; e abriu espaço para o design socialmente consciente e responsável, o Design 

Social. Robin Fior, signatário do manifesto de 1964, dedicou grande parte do seu 

trabalho a causas sociais e teve um percurso marcante na história do design gráfico 

português. Trabalhou com grupos e partidos da esquerda britânica, organizações 

contra a descriminação racial, contra a energia nuclear, contra a guerra no Vietname, 

o movimento Anti-Apartheid, e já em Portugal com o MES - Movimento Esquerda 

Socialista -, o colectivo PRAXIS, o CIDAC - Centro de Informação e Documentação 

Anti-Colonial -, a escola AR.CO, ESAD, Assembleia da República, IAPMEI -  Instituto 

de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação -, entre outros; desenvolvendo 

layouts desde cedo pouco convencionais, para jornais, livros, catálogos, panfletos, 

cartazes, design de informação e identidade corporativa, com temas revolucionários e 

informativos (Maria João Bom, 2013). Do seu imenso espólio destacamos as seguintes 

peças mais marcantes a nível social, a revista “International Socialism”  (1958 – 1965), 

o cartaz “POLARIS NO”  (1961) para uma manifestação contra armas nucleares, o 

cartaz “STOP, STANDSTILL”  (1961) com o mesmo propósito, o símbolo do Movimento 

Esquerda Socialista (1974) e o cartaz de apoio ao General Spínola (1974) .

Liz McQuiston (1993) guia-nos pelas primeiras campanhas de comunicação 

socialmente responsáveis como as do serviço público do governo Britânico, 

Fig. 7  

I Want Out 

Autoria: Daniel, John e 

Charles Houle (1971) 

Fonte: V&A Gallery 

Acedido em 15 Jan 2011 

< http://collections.vam.

ac.uk/item/O75555/i-

want-out-poster-daniel-

john-and/> 

Fig. 8 

 Hiroshima Appeals 

Autoria:  Kasumasa 

Nagasai (1987) 

Fonte: Powerhouse 

Museum Collection 

Acedido em 15 Jan 2011 

<http://www.

powerhousemuseum.

com/mob/collection/da

tabase/?irn=352205&i

mg=151525> 

Fig. 9 

Still Life 

Autoria: David 

Tartakover (1989) 

Fonte: (McQuiston, 1995) 

Fig. 10 

Peace  

Autoria: Luba Lukova 

(2008) 

Fonte: (Harper, 2001) 
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sua prévia aquisição, satisfazendo deste modo a procura do mercado de consumo 

e estimulando a economia (Whiteley, 1993 p.16). Apesar dos tempos prósperos que 

se adivinhavam, havia ainda um forte sentimento de revolta em relação à guerra 

no Vietname, bem como uma vontade enorme de não deixar cair a Segunda Guerra 

Mundial em esquecimento. Esta carga emocional é visível por todo o mundo em cartazes 

anti-guerra, de iniciativa pessoal ou de organizações não governamentais até hoje. 

  Referimos alguns exemplos como o cartaz “Nie!”do polaco Tadeusz Trepkowski, 

“End bad breath” de Seymour Chwast , “I want out” de Daniel, John e Charles Houle, 

de Kazumasa Nagai para a série anual “Hiroshima Appeals” , “Still Life” do israelita 

David Tartakover, da Liga Internacional Feminina para a Paz e Liberdade, ou “Peace” 

de Luba Lukova.

 

No final dos anos 60 a visão mercantilista do design é posta em causa por designers 

e movimentos sociais feministas, libertários ou gays, com o seu apogeu no manifesto 

First Things First de 1964 (anexo A) – reeditado em 2000 -, que levantou a questão 

ética e moral sobre a função do design e o papel do designer na sociedade de 

consumo; e abriu espaço para o design socialmente consciente e responsável, o Design 

Social. Robin Fior, signatário do manifesto de 1964, dedicou grande parte do seu 

trabalho a causas sociais e teve um percurso marcante na história do design gráfico 

português. Trabalhou com grupos e partidos da esquerda britânica, organizações 

contra a descriminação racial, contra a energia nuclear, contra a guerra no Vietname, 

o movimento Anti-Apartheid, e já em Portugal com o MES - Movimento Esquerda 

Socialista -, o colectivo PRAXIS, o CIDAC - Centro de Informação e Documentação 

Anti-Colonial -, a escola AR.CO, ESAD, Assembleia da República, IAPMEI -  Instituto 

de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação -, entre outros; desenvolvendo 

layouts desde cedo pouco convencionais, para jornais, livros, catálogos, panfletos, 

cartazes, design de informação e identidade corporativa, com temas revolucionários e 

informativos (Maria João Bom, 2013). Do seu imenso espólio destacamos as seguintes 

peças mais marcantes a nível social, a revista “International Socialism”  (1958 – 1965), 

o cartaz “POLARIS NO”  (1961) para uma manifestação contra armas nucleares, o 

cartaz “STOP, STANDSTILL”  (1961) com o mesmo propósito, o símbolo do Movimento 

Esquerda Socialista (1974) e o cartaz de apoio ao General Spínola (1974) .

Liz McQuiston (1993) guia-nos pelas primeiras campanhas de comunicação 

socialmente responsáveis como as do serviço público do governo Britânico, 

² Movimentos 

feministas norte 

americanos, que 

contestavam os 

objectos de design 

como algo disponível 

apenas à classe alta 

com poder de compra 

para os adquirirem; 

(Stummvoll & Davey, 

2003 cit in Davey 

et al, 2005).



Fig. 11 

International Socialism 

20 (Verão de 1965) 

Autoria: Robin Fior  

Fonte: (Bom, 2013) 

Fig. 12 

Polaris ‘NO’ 

Autoria: Robin Fior 

(1961) 

Fonte: (Bom, 2013) 

Fig. 13 

Símbolo do Movimento 

Esquerda Socialista  

Autoria: Robin Fior 

(1974)  

Fonte: (Bom, 2013) 

Fig. 14 

Stop, Stand still 

Autoria: Robin Fior 

(1961) 

Fonte: (Bom, 2013) 

Fig. 15 

Cartaz de apoio ao 

General Spínola 

Autoria: Robin Fior 

(1974) 

Fonte: (Bom, 2013) 
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Fig. 16 

The pregnant man 

poster 

Autoria: N. d. (1971) 

Fonte: (McQuiston, 1995) 

Fig. 17 

Clunk-click every trip 

Autoria: N. d. (1973) 

Fonte: (McQuiston, 1995) 

 

The pregnant man poster 1971 para o Health Education Council  promovendo o 

planeamento familiar (fig. 16), ou o Clunk-Click Every Trip 1973, que afirma ser a 

primeira campanha nacional em que foi usado o sensacionalismo e a táctica de choque 

para o bem comum (fig. 17). Refere ainda como exemplos pioneiros campanhas 

feministas e de organizações sanitárias sobre contracepção, doenças sexualmente 

transmissíveis e violação; ou publicações para cidadãos portadores de deficiência 

promovendo a sua auto-estima e independência. É de notar que estas publicações 

para cidadãos portadores de deficiência, produzidas por associações que defendiam 

os mesmos, serviram não só para os apoiar mas também para ganhar notoriedade, 

despertando a opinião pública para, por exemplo, o acesso a cadeiras de rodas em 

edifícios ou transportes públicos.

O design deixara de servir principalmente as grandes entidades corporativas para 

sensibilizar a opinião pública para problemas sociais. 

Nos anos 80 a sociedade despertou para problemas como a droga, o HIV, 

ambiente, fome ou habitação, encontrando no design social o melhor modo para 

a consciencialização. Ao fim de vinte anos de consumo desenfreado de drogas 

porém considerado “controlado” pelos organismos oficiais, os efeitos a longo prazo 



começaram a revelar-se, tornando este num problema nacional de agenda política. 

A Partnership for a Drug-Free America, uma coligação de voluntários de várias 

empresas de media, debruçados sobre este problema, ergueram uma campanha 

de serviço público com mensagens direccionadas a pais e filhos e presente em 

todos os medias, com três das maiores emissoras de televisão a contribuir com 

10.000 spots televisivos. Desde então as atitudes face a este problema mudaram 

significativamente, o governo dedica mais meios à prevenção do consumo de drogas 

e álcool, e os grupos sociais dedicados a estes problemas têm mais influência nas 

decisões políticas tomadas, especialmente decisões legislativas. A sensibilização da 

opinião pública para problemas sociais entrara nos grandes media com uma relação 

de interesses simbiótica, servindo a população com informação contundente, mas 

também os media com visibilidade positiva.

Em Inglaterra o Youth Awareness Programme, com menos recursos financeiros ou 

poder político, esforça-se por optimizar a sua comunicação, direccionando a sua 

mensagem para os mais jovens e compreendendo o seu estilo de vida, preocupações 

e linguagem visual, e participando na comunidade com acções em escolas e 

clubes juvenis. Liz McQuiston aponta esta cuidada definição dos destinatários em 

campanhas de comunicação como ponto fulcral de sucesso das mesmas e dá como 

exemplos opostos as campanhas de consciencialização para o vírus HIV nos EUA e 

na Suécia, sendo que nos EUA estas campanhas ao longo de vários anos mantiveram 

um largo espectro de destinatários, em discursos distanciados da realidade e das 

pessoas, evitando até este tipo de campanhas perto de épocas eleitorais. Por oposição 

as campanhas suecas eram produzidas por organizações não governamentais sempre 

à procura de novos destinatários e a adaptar cuidadosamente a mensagem aos 

mesmos, distribuindo peças de comunicação arrojadas, chocantes e com um toque de 

humor que promoviam a reacção e discussão, colocando-as especificamente em locais 

que os destinatários frequentavam (figs. 15, 16 e 17).

Podemos afirmar este modus operandi como o mais eficaz, resultado do trabalho 

de uma equipa multidisciplinar consciente da complexidade deste problema, 

possivelmente com menos recursos mas mais eficaz pelo conhecimento e incisividade 

que as suas peças demonstram. 

Nesta década surgiram também movimentos ambientalistas como o Earth 

Movement ou a Greenpeace, a par de movimentos de design orientados para os 

mercados de consumo e com ênfase nas questões ambientais (fig. 18), lançados 

Fig. 18, 16 e17 

Take care, be safe 

Autoria: N. d.  

Fonte: (McQuiston, 1999) 

Fig. 21 

Earth day 

Autor: Robert 

Rauschenberg (1970) 

Fonte: (McQuiston, 1999) 
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e álcool, e os grupos sociais dedicados a estes problemas têm mais influência nas 

decisões políticas tomadas, especialmente decisões legislativas. A sensibilização da 

opinião pública para problemas sociais entrara nos grandes media com uma relação 

de interesses simbiótica, servindo a população com informação contundente, mas 

também os media com visibilidade positiva.

Em Inglaterra o Youth Awareness Programme, com menos recursos financeiros ou 

poder político, esforça-se por optimizar a sua comunicação, direccionando a sua 

mensagem para os mais jovens e compreendendo o seu estilo de vida, preocupações 

e linguagem visual, e participando na comunidade com acções em escolas e 

clubes juvenis. Liz McQuiston aponta esta cuidada definição dos destinatários em 

campanhas de comunicação como ponto fulcral de sucesso das mesmas e dá como 

exemplos opostos as campanhas de consciencialização para o vírus HIV nos EUA e 

na Suécia, sendo que nos EUA estas campanhas ao longo de vários anos mantiveram 

um largo espectro de destinatários, em discursos distanciados da realidade e das 

pessoas, evitando até este tipo de campanhas perto de épocas eleitorais. Por oposição 

as campanhas suecas eram produzidas por organizações não governamentais sempre 

à procura de novos destinatários e a adaptar cuidadosamente a mensagem aos 

mesmos, distribuindo peças de comunicação arrojadas, chocantes e com um toque de 

humor que promoviam a reacção e discussão, colocando-as especificamente em locais 

que os destinatários frequentavam (figs. 15, 16 e 17).

Podemos afirmar este modus operandi como o mais eficaz, resultado do trabalho 

de uma equipa multidisciplinar consciente da complexidade deste problema, 

possivelmente com menos recursos mas mais eficaz pelo conhecimento e incisividade 

que as suas peças demonstram. 

Nesta década surgiram também movimentos ambientalistas como o Earth 

Movement ou a Greenpeace, a par de movimentos de design orientados para os 

mercados de consumo e com ênfase nas questões ambientais (fig. 18), lançados 
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animals to make a fur 
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Autor: Jeremy 

Pemberton (1986) 

Fonte: (McQuiston, 1999) 
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Chernobyl 

Autor: Dan Reisinger 

(1986) 

Fonte: (McQuiston, 1999) 
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Untitled (I shop 

therefore I am) 

Autoria: Barbara Kruger 

(1987) 

Fonte: idem 

Fig. 26 

Untitled (Pro-life for the 

born. Pro death for the 

unborn) 

Autoria: Barbara Kruger 

(2000) 

Fonte: idem
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grande parte devido ao impulso dado por visionários como Victor Papanek ou 

Buckminster Fuller. Segundo Davey et al. (2005, p.3), os designers começaram a 

preocupar-se com o ciclo de vida dos seus produtos, da extracção dos materiais à sua 

incineração - Eco design -; com a reciclagem, durabilidade e eficiência energética - 

Green Design -; e a tentar optimizar economicamente todos estes factores - Design 

Sustentável –.

Os movimentos ambientalistas exploraram temas como os elevados níveis de 

poluição, a finitude dos recursos naturais, o perigo da energia nuclear ou espécies 

em vias de extinção (fig: 18, 19, 20). A ideia de que o Homem estaria a gastar mais 

recursos naturais do que poderia ter a longo prazo e a produzir mais resíduos do 

que poderá ser suportado pelo ecossistema, foi muito difícil de sequer começar a 

ser discutido seriamente pelos respectivos responsáveis. O aquecimento global, 

por exemplo, descrito no Relatório Brundtland Our Common Future (1987, p.11) das 

Nações Unidas, como um efeito estufa causado pela queima de combustíveis fósseis 

e consequente emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, que poderia elevar a 

temperatura média global e o nível médio dos oceanos, ainda hoje não é consensual, 

e com provas científicas há 27 anos resta-nos questionar o que estará a atrasar esta 

mudança de paradigma e a continuar a sensibilizar os cidadãos neste sentido. 

Barbara Kruger aborda temas sociais controversos, apropriando-se de imagens 

políticas, de consumo, feministas, entre outras, veiculadas pelos media e manipula-as 

de modo a sensibilizar o indivíduo para a cultura de consumo, obrigando-o a reflectir 

sobre as mensagens a que está sujeito, e sobre o efeito que a publicidade tem sobre a 

percepção que tem sobre si, os outros e os objectos que o rodeiam. O seu trabalho serviu 

de inspiração a artistas como as Guerrilha Girls e marca o início da Culture Jamming.

Assistimos ao nascimento do conceito de Comunicação de Guerrilha e de Culture 

Jamming. Liz McQuiston defende movimento de Comunicação de Guerrilha como 

impulsionado por movimentos hippies que reclamavam liberdade sexual, movimentos 

feministas que rejeitavam todo o tipo de exploração sexual do corpo feminino, 

o Situacionismo Internacional dos anos 50 e pela cultura punk que pretendia a 

subversão do sistema instalado. A autora define Culture Jamming como “resistência 

criativa”, uma guerrilha de activistas criativos que subverte a publicidade de grandes 

marcas, referido como melhor exemplo desta corrente a plataforma Adbusters, 

desenvolvida mais à frente. Heller & Vienne (2012) referem as mesmas influências 
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Women in america earn 

only 2/3 of what men do. 

Autor: Colectivo 

Guerrilla Girls (1985) 

Fonte: (McQuiston, 1999) 

Fig. 28 

Do women have to be 

naked to get into the 

Met. Museum? 

Autor: Colectivo 

Guerrilla Girls (1989) 

Fonte: (Glaser & Ilić, 

1999) 
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Revista Adbusters  

Nº. 107 (Mai/Jun 2013) 

Autoria: Colectivo 

Adbusters 

Fonte: Adbusters.org 
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Fig. 30 

Buy nothing day 2013 

Autor: Colectivo 

Adbusters (2013) 

Fonte: Adbusters.org 

Acedido dia 26  Mar 2014 

< https://www.

adbusters.org/

campaigns/bnd>
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no surgimento da Culture Jamming também definida como a subversão da cultura 

dominante instalada (contra-cultura), apontando o movimento de comunicação de 

guerrilha como uma linha publicitária de difusão viral “envolvendo o posicionamento 

semi-subversivo em meios e objectos normalmente livres de publicidade”, incluindo 

pavimentos, tatuagens, tejadilhos de táxis ou graffitis. 

Contrapondo estas fontes concluímos que os dois conceitos se cruzam em 

interesses semelhantes – a crítica social e consequente subversão dos seus meios 

e mensagens -, sendo que o conceito de Culture Jamming é a própria corrente de 

contra-cultura e a comunicação de guerrilha é o modo de actuação predilecto de que 

a Culture Jamming se serve, tendo sido posteriormente apropriado pelas agências de 

publicidade, passando a ser denominado como marketing de guerrilha. Subvertendo 

a subversão, as agências de publicidade apreenderam a linguagem e medias utilizados 

originalmente por movimentos de Culture Jamming contra si, utilizando-as a seu favor, 

resultando em campanhas que chegam mais perto do consumidor, numa linguagem 

com que se identifica. Lucas & Dorrian (2006) afirmam que o marketing de guerrilha 

tende a apanhar o consumidor desprevenido, utilizando suportes não convencionais 

e sobretudo criando happenings como balões de ar, festas em parques, gravar e 

distribuir cd’s de música, produzir conteúdos virais para as redes sociais, criar uma 

revista, programa de televisão ou filme, produzir jogos interactivos ou serviços que 

possam ser acedidos através da internet. Assim, a comunicação de guerrilha é um 

meio de comunicação utilizado por activistas sociais com o propósito de questionar e 

transformar a cultura de massas e os paradigmas sociais estabelecidos, e o marketing 

de guerrilha é um meio de comunicação inspirado na comunicação de guerrilha mas 

apropriado pela publicidade, com vista à venda de produtos e bens e por consequência 

o lucro, contribuindo deste modo para a cultura de massas originalmente combatida 

pela Culture Jamming.

Como exemplos de contra-cultura referimos o grupo anónimo denominado 

Guerrilha Girls, que surge em 1985 lutando contra o sexismo e a descriminação racial, 

mais especificamente a publicidade sexista, a arte que se serve do corpo feminino; 

subvertem os mais variados media desde cartazes, outdoors ou livros, através do 

graffiti, autocolantes ou espaço publicitário em autocarros. A plataforma Adbusters, 

fundada em 1989, é uma rede global de activistas dos mais variados campos de 

interesses (artistas, escritores, ambientalistas, economistas, etc.), reconhecida pela 

sua revista bimensal, pretende ser uma alternativa aos mass media, divulgando 
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Pietá 

Autoria: Tibor Kalman e 
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Fonte: (McQuiston, 
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this photograph should 

be allowed to sell 

Autoria: Andrew  Dibb 

(1992)  

Fonte: V&A Gallery 
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Fashion targets breast 

cancer 2000 

Autoria: Mario Testino 

Fonte: (McQuiston, 

2004) 

Fig. 34 

The New Yorker  

(13 Set 1993) 

Autoria: Art Spiegelman 

(1993) 

Fonte: (McQuiston, 

2004)  
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ideias de contra-cultura e reinvenção da mesma, organiza encontros, petições ou 

campanhas, como a Buy Nothing Day (iniciada em 1997) que incentiva a abstinência 

comercial na época natalícia.

Nos anos 90 assistiu-se à revolução digital, com a introdução de suportes 

multimédia digitais e a sua distribuição através da internet, a partilha de 

informação tornou-se mais rápida e incisiva. Movimentos como a Greenpeace cedo 

se aperceberam da potencialidade deste modo de comunicação instantâneo e para 

múltiplos destinatários, partilhando campanhas e acções com os seus seguidores, e 

aumentando assim a sua influência no domínio público. Liz McQuiston (1999) descreve 

esta revolução com o exemplo do derramamento de crude da petrolífera Shell na 

sua plataforma do Mar do Norte em 1995. Os activistas da Greenpeace ocuparam 

a plataforma da Shell ainda durante o derramamento de crude, transmitindo esta 

informação pela internet. Esta acção teve tal influência no domínio público que a 

Shell foi obrigada a desmantelar a plataforma e a descartar os resíduos por outros 

meios. Os movimentos activistas despertavam para o ciberactivismo, um novo e 

revolucionário modo de comunicarem com o seu público. Através do seu sítio online, 

as suas mensagens - texto, imagem, vídeo ou voz -, chegavam instantaneamente 

aos seus destinatários, com a vantagem de não dependerem de outro emissor para 

difundir a sua mensagem.

Os temas sociais em foco como o vírus HIV, racismo, capitalismo e globalização, 

direitos animais, conflitos internacionais, política ou direitos humanos mantiveram a 

sua presença nas ruas, reforçando-a também nos novos media; e novos temas surgiram, 

como os sem-abrigo, cancro, armas, violência escolar ou o abuso de crianças, adoptando 

metodologias já desenvolvidas. Por exemplo, a problemática do vírus HIV foi pela 

primeira vez abordada amplamente num filme mainstream em Philadelphia de 

1993¹, realizado por Jonathan Demme e com Tom Hanks no papel principal, quebrou 

estereótipos, apresentou comportamentos seguros de socialização com os infectados 

(algo desconhecido para a maioria da população que receava até a coexistência no 

mesmo espaço que um doente HIV), expôs a discriminação a que homossexuais e 

doentes HIV estavam sujeitos, contrastando com a total ausência de discriminação 

racial, assumindo esta como uma questão já ultrapassada. A sociedade começava a 

compreender que para resolver problemas sociais é preciso expô-los cruamente, abrir 

espaço e promover a discussão pública, divulgando informação consciente. 

1 “It was the first film 

that paved the way 

for a mainstream 

audience to have 

access to information 

about HIV/Aids” 

Cathy Hannabach cit in 

Tom Brook 2013, BBC 

Culture - Dallas Buyers 

Club: How Hollywood 

grapples with Aids, 

accessed 23 Jan 2014, 

<www.bbc.com/culture/

story/20131031-

how-hollywood-

grapples-with-aids>
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Fonte: (McQuiston, 

2004) 
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Fonte: (McQuiston, 

2004) 
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Autoria: ±MAISMENOS±/

Miguel Januário  
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streetments/

quotactions.php> They 
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 A Culture Jamming fortaleceu-se nesta década, grandes marcas como a McDonald’s, 

Marlboro ou Benneton foram criticadas, sofrendo mesmo ataques aos seus sítios 

online. Candidatos eleitorais, presidentes e o próprio sistema eleitoral também 

foram alvo. As percepções de conflitos no Golfo, Jugoslávia ou Palestina também 

sofreram mudanças com a introdução da internet. A guerra do Golfo, conhecida 

como a “guerra da informação”, foi a primeira guerra em que as televisões utilizaram 

ligações em directo com recurso a satélite, porém, segundo McQuiston, esta 

promessa de realidade em tempo-real resultou na prática em “representações visuais 

tecnologicamente obcecadas, construídas por designers, pelos media, por governos 

e militares”. Na Bósnia, a rádio B92 foi fechada consecutivamente por difundir 

conteúdos que desafiavam a repressão política nos media e encontrou na internet a 

solução para a sua sobrevivência, difundindo os seus conteúdos mundialmente. 

Com a introdução da internet no domínio público as distâncias entre povos 

encurtam-se, criando uma aldeia global em que a informação está à distância de um 

clique. A informação viaja instantaneamente para um número ilimitado de receptores 

e por canais que fogem dos tradicionais medias já monopolizados.

O século XXI tem o seu início marcado pelo ataque às torres gémeas em Nova Iorque, 

EUA a 11 de Setembro de 2001, seguido por atentados em Londres e Madrid. Estes 

acontecimentos, marcaram um retrocesso no trabalho social anti-guerra e desviaram 

a atenção de outros assuntos importantes como a crise económica, climática ou 

alimentar. Trabalhos sociais como “Move Our Money” da Business Leaders for Sensible 

Priorities com direcção de arte de Stefan Sagmeister e Hjalti Karlsson, que convidava 

o senado americano a transferir 10% do orçamento militar para orçamentos de saúde 

e educação tiveram que repensar a sua estratégia depois do suposto ataque terrorista 

(Cranmer & Zappaterra, 2003 p.36). A crítica social fortaleceu a sua presença nas 

ruas com artistas como Shepard Fairey , Banksy, ou o português ±MAISMENOS± 

(Miguel Januário),  que se servem de stencil’s, grafitti’s, performances e instalações 

com metáforas visuais fortes que não deixam ninguém indiferente e que reflectem a 

influência de artistas como Barbara Kruger, Guerrilha Girls ou do manifesto First Things 

First. Fora das ruas mas com semelhante força crítica e visual referimos o jamaicano 

Michael Thompson e a búlgara Luba Lukova com os seus cartazes não verbais . 

Na World Wide Web o activismo fortalece-se e surge o conceito de ciberactivismo. 

Tomamos como exemplo o grupo internacional Anonymous formado em 2003. Este 
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grupo em conjunto com a plataforma The Pirate Bay lançou um site de apoio ao 

Movimento Verde Iraniano em 2009, que permitiu a troca de informação com o resto 

do mundo, evitando deste modo a censura do regime de Mahmoud Ahmadinejad. Em 

2011 lançaram ataques aos sítios do governo Tunisino, apoiando a revolução tunisina 

e conseguindo aumentar o número de apoiantes da mesma. No mesmo ano atacaram 

o sítio online do governo egípcio, mantendo-o offline até à renúncia do presidente 

Hosni Mubarak (Somaiya, 2011). A organização Wikileaks lançada em 2006 e liderada 

pelo jornalista e ciberactivista Julian Assange, assume-se como uma organização 

transnacional sem fins lucrativos que divulga no seu sítio online informação 

governamental ou empresarial com a contribuição de voluntários que mantêm a 

sua identidade anónima. O seu sítio online é administrado pelo The Sunshine Press e 

conta com doações de medias como a Associated Press, Los Angeles Times e a National 

Newspaper Publishers Association. Em 2011 o Wikileaks foi nomeado para o Prémio 

Nobel da Paz pelo membro do parlamento norueguês Snorre Valen dada a sua 

contribuição para a liberdade de expressão e transparência, divulgando informações 

sobre corrupção, violações dos direitos humanos e crimes de guerra. 

Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos EUA 

tornou público o sistema de vigilância global levado a cabo por este país, divulgando a 

jornalistas dos jornais The Guardian e The Washington Post documentos confidenciais 

sobre estes programas (Gellman & Markon, 2013). Esta fuga de informação valeu-

lhe a expulsão da NSA, extradição, acusações de espionagem, roubo e transferência 

de propriedade do governo, estando neste momento em asilo político na República 

Federal da Rússia, até 1 de Agosto de 2014 (Finn & Horwitz, 2013). 

O grupo de protesto Pussy Riot, fundado em Agosto de 2011, produz performances 

de guerrilha [na maioria em forma de concerto] não autorizadas e em locais 

públicos, onde abordam temas como o feminismo, os direitos LGBT, a política russa - 

especificamente a figura do Presidente russo Vladimir Putin – e a sua ligação com a 

Igreja Ortodoxa. O grupo produz músicas de intervenção às quais adiciona vídeos das 

suas performances, distribuindo posteriormente estes vídeos musicais pela internet, 

com o intuito de sensibilizar a opinião pública nacional e internacional para os temas 

acima referidos e quebrar o conservadorismo ortodoxo instalado. 

Nos seus primórdios, o design de comunicação era utilizado como ferramenta de 



divulgação de serviços e construção de identidades corporativas, sendo que a sua 

capacidade persuasiva foi especialmente desenvolvida internamente por cada país 

em alturas de crise política, interna e externa (guerras mundiais, civis, etc.), com o 

intuito de sensibilizar populações para objectivos nacionais, a propaganda política. Esta 

estratégia de comunicação social estatal evoluiu para a publicidade institucional com 

a democratização do estado, resultado de movimentos civis (cidadãos com deficiência, 

defesa ambiental, etc.) e reforçou-se com o alerta para uma inversão de prioridades no 

domínio do design e das artes proposto pelo manifesto First Things First. 

Os designers começaram a desenvolver produtos com maior atenção ao seu ciclo de 

vida, aos materiais utilizados, a sua extracção, reutilização, reciclagem e incineração; 

surgiram as correntes de green design, eco design e design sustentável. Surgiram 

movimentos ambientalistas com o objectivo de sensibilizar para questões como a 

poluição, a energia nuclear ou a finitude dos recursos naturais, temas indissociáveis 

da cultura de massas e a produção massiva de bens de consumo. A ideia de que o 

Homem estaria a gastar mais recursos naturais do que poderia ter a longo prazo e 

a produzir mais resíduos do que poderá ser suportado pelo ecossistema, foi muito 

difícil de sequer começar a ser discutido seriamente pelos respectivos responsáveis, 

mas graças ao trabalho de organizações como a Greenpeace e designers como Robin 

Fior os cidadãos foram sensibilizados para estes temas e os organismos responsáveis 

pressionados a evoluir e desenvolver novas políticas e práticas ambientais. Hoje 

podemos afirmar que ainda nos falta um longo caminho rumo ao equilíbrio do 

ecossistema, contudo termos como energias renováveis, automóveis híbridos, 

eficiência energética, alimentação biológica ou pesca responsável já fazem parte do 

nosso vocabulário.

O drama que se sentiu por todo o mundo com a descoberta do vírus HIV nos anos 80, 

foi desmistificado ao longo dos anos. Os primeiros cartazes sobre este tema pediam a 

não descriminação dos portadores do vírus, afirmando, por exemplo, que o vírus não 

era transmissível por um aperto de mão ou pela utilização conjunta de um copo de 

água. As mensagens foram evoluindo do incentivo à não discriminação, ao incentivo à 

procura de informação, ao uso do preservativo; o grupo-alvo passou da comunidade 

homossexual, aos indivíduos com múltiplos parceiros sexuais, a todos os indivíduos 

sexualmente activos. Para esta mudança contribuíram inúmeras campanhas de 

sensibilização, grupos de discussão, criação de filmes sobre o tema, programas 

televisivos, dia mundial do vírus HIV, entre outras tantas iniciativas. Hoje em dia 
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este tema è abordado desde cedo nas escolas, em conjunto com outras doenças 

sexualmente transmissíveis e o correcto uso do preservativo; os preservativos são 

distribuídos gratuitamente em centros médicos onde também podem ser feitos testes 

gratuitos e anónimos ao vírus HIV. Passados trinta anos, são inúmeros os organismos 

(públicos e privados) que desenvolvem campanhas de sensibilização, a informação 

está presente nos mais variados meios e os comportamentos seguros já são uma 

norma. Grande parte desta mudança se deve ao trabalho de sensibilização de órgãos 

institucionais e associações, com projectos em que o design faz a diferença.

A Culture Jamming que despontou nos anos 80 por movimentos libertários 

situacionistas, a cultura punk e intelectuais como Marshall Macluhan, subverteu 

a cultura de massas numa explosão criativa e viral visível desde autocolantes em 

livros expostos para venda denunciando a posição pouco ética do autor, a espaços 

de publicidade pagos denunciando o uso exagerado da forma feminina em museus. 

O sucesso destas estratégias em alertar a opinião pública comprovou-se pela rápida 

absorção das mesmas por grandes marcas como a United Colors of Benneton. O 

activismo fortaleceu-se com a revolução digital, a internet veio disponibilizar novos 

recursos, mais rápidos e disponíveis a qualquer pessoa que procure informação, dotando 

grupos com meios de comunicação independentes que driblam eficazmente a repressão 

política e que transmitem instantaneamente mensagens aos seus seguidores e ao 

mundo.

Podemos concluir que o design social mudou o modo como nos relacionamos 

entre nós - cidadãos - e com as instituições que nos servem – públicas ou privadas 

– especialmente com a criação da World Wide Web e o desenvolvimento de uma 

aldeia global, estreitámos as relações existentes, criámos novas relações e diferentes 

abordagens, comunicando mais eficazmente questões sociais. 

Apesar do reconhecimento do design como uma ferramenta social poderosa e 

eficaz, acreditamos que o volume de trabalho nesta vertente, por si só, ainda não 

é suficiente para as necessidades reais dos indivíduos, das associações civis, dos 

organismos públicos locais, municipais ou nacionais; e quando o comparamos com 

o volume de publicidade comercial a que estamos sujeitos diariamente nos mais 

variados media, compreendemos que esta tem mais tempo de antena, melhores 

espaços (horário nobre em TV, página duplas em jornais, etc.) e mais qualidade no 

seu design. Isto prende-se com a saudável capacidade financeira do sector comercial, 



capaz de contratar grandes agências de comunicação e concretizar grandes 

projectos, e a pequena e anoréctica capacidade das associações civis que maior 

parte da publicidade que consegue encomendar a agências ou, muitas vezes, apenas 

a um designer, é a título pro bono, e com patrocínios que apenas cobrem os custos 

de produção, não conseguindo de todo alcançar os resultados possíveis se tivesse 

uma equipa multidisciplinar dedicada ao tema. No caso dos organismos públicos a 

publicidade institucional é contratada a pequenas agências e dedicada na maioria a 

temas rentáveis como o turismo, sendo que temas como a saúde ou o ambiente, têm 

orçamentos mais reduzidos com resultados que ficam aquém.  
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3 O pombo-da-rocha (columbia livia)

3.1 Contextualização biológica

O pombo urbano ou pombo-da-rocha (Columbia livia), (Gmelin, 1789; cit in Haag, 

2005 p.1) foi um dos primeiros animais a ser domesticado pelo Homem e dos poucos 

a conseguir sobreviver na agitação do meio urbano devido à sua resiliência. Foi desde 

sempre símbolo de virtude, personificado em Aphrodite, a deusa grega do amor 

(Haag, 2003 para. 5), ou no Espírito Santo Cristão, simboliza o amor, a ingenuidade, 

pureza, harmonia, esperança, é o símbolo mais utilizado para a ideia de Paz. Todos 

estes significados fizeram com que o pombo seja um dos animais mais admirados pelo 

Homem.

Ainda antes de os Fenícios descobrirem a navegação astronómica, o pombo já era 

usado na Mesopotâmia como “instrumento” de navegação, sendo levado para alto 

mar e aí libertado, indicando na direcção do voo a direcção da terra mais próxima. 

O pombo foi das primeiras aves a ser domesticada, através do aperfeiçoamento da 

espécie foi reduzido o sentido territorial - facilitando o seu convívio em pombais - e 

apurados os seus sentidos de orientação, velocidade e resistência à fadiga; sendo 

utilizados desde então como veículos de comunicação e recreio (Haag, 2003 para. 9).

Esta capacidade de adaptação, a facilidade em encontrar alimentação, habitação 

e a ausência de predadores, potenciou o seu crescimento e propagação no meio 

urbano, sendo mesmo o animal voador com maior expressão citadina a nível mundial 

(Jerolmack, 2008 p.14).

Fig. 1

Aphrodite

Estátua do norte 

de Peloponeso, 

cerca de 460 a.C.

Fonte: (Haag, 2003)



Podem ser encontrados em Portugal ainda em ambiente selvagem no Parque Natural 

do Douro Internacional, porém cruzados com indivíduos de origem doméstica. O seu 

habitat natural é em zonas rochosas marítimas, áreas adjacentes e nas proximidades 

de campos agrícolas ou zonas arbustivas abertas. Ainda em meio selvagem alimentam-

se principalmente de sementes de cereais, legumes, ervas daninhas, folhas verdes ou 

rebentos e invertebrados. Os rituais de cortejamento iniciam-se no princípio do Inverno, 

construção do ninho no fim do Inverno, início das posturas na Primavera e as criações 

estendem-se até Outubro, sendo que muitos pares efectuam até três posturas por ano 

(Sousa, 2004 pp.17-24). 

Cada pombo produz por ano cerca de 12 Kg de fezes que defeca, em média, de 

20 em 20 minutos (Adamopoulos, 2008 p.42) e que se acumulam nas zonas onde 

se passeiam, habitam e alimentam. Estas fezes, em contacto com água, criam as 

condições ideais para o crescimento de fungos, que no fim do seu ciclo metabólico 

produzem ácidos suficientemente fortes para dissolver rochas alcalinas, [como 

são as rochas carbonatadas (pedra calcária/mármore utilizados em monumentos 

históricos e outros edifícios)] tornando-as mais frágeis e provocando a sua erosão 

(Bassi & Chiatante, 1976; cit in Haag, 2003 para.23). Quando secas transformam-

se em pó e disseminam-se pelo ar, transmitindo os seguintes agentes patogénicos: 

Salmonella typhi-murium var. Kopenhagen, Chlamydia psittaci, Listeria monocytogenes, 

Cryptococcus neoformans, Mycobacterium avium, Yersinia pseudotuberculosis, 

Aspergillus fumigatus,  Paramyxovirus PMV-1, Borrelia sp. (Weber 1979, Dörnemann 

1981, Dorrestein et al. 1990, Arasteh et al. 1995, Johnston & Janiga 1995, Vater 1995, 

Soldati et al. 1996, cit in Haag, 2000 p.3). 

Os pombos são um vector de variadas doenças transmissíveis aos humanos e 

outros animais, o contacto mais próximo com pombos pode desenvolver problemas 

imunitários, respiratórios ou alérgicos como rinite e asma; e a transmissão de parasitas 

como carraças, piolhos e pulgas que podem causar reacções de hipersensibilidade ou 

choques anafilácticos (Organização Mundial de Saúde, 2008 p.242; Haag, 2006 p.1). 

Os parasitas transmissíveis por pombos urbanos são: Argas reflexus, Ceratophyllus sp., 

Cimex lectuaris, Dermanyssus gallinae (Weber 1979, Haag 1988, Glünder 1989, Vater 

1991, Baldaccini 1992, Johnston & Janiga 1995 cit in. Haag, 2000 p.3).

Frequentemente nidificam junto a ares condicionados, entupindo-os e 

transportando através das penas vários fungos e parasitas para o interior de edifícios 

(Bevan 1990, cit in Maia, 2010 p.2). O aumento da densidade populacional destas aves 

Fig. 43 
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diminui a sua qualidade de vida, nos locais onde habitam e nidificam sem manutenção 

higiénica, as fezes depositam-se no pavimento durante anos junto a outros cadáveres 

já em decomposição, potenciando o desenvolvimento de doenças e parasitas entre si 

(Haag, 2003 p.25). 

Foram veiculados pelos media vários episódios de infestações de piolhos de pombos, 

nomeadamente na Unidade de Neonatologia do Hospital de S. Bernardo em Setúbal 

(Mendes, 2005), na Unidade de Saúde Familiar de Marmelais em Tomar (Dias, 2011), 

na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. João no Porto (Schreck, 2005) 

e no Serviço de Cardiologia do Hospital de Aveiro (Zing, 2010). Estas infestações 

são causadas pela entrada de parasitas pela ventilação dos ares-condicionados no 

exterior, onde os pombos nidificam.

3.2 O pombo em Lisboa

Os pombos são já há muito habitantes da cidade de Lisboa, como de muitas cidades 

por todo o mundo. Podemos sugerir que o ritual de os alimentar já faz parte da 

tradição e cultura portuguesas ¹, noutros tempos era frequente um passeio pelo 

centro da cidade com paragem para distribuir uns grãos de milho pelos pombos e 

pardais que por lá aparecessem. Hoje em dia esta prática já está fortemente reduzida, 

sendo até evitado por muitos, pela visível debilitação das condições sanitárias dos 

pombos ou por constituir contra-ordenação punível com coima (n.º 1, art. 60º do 

Regulamento de Resíduos Sólidos da Cidade de Lisboa) ². 

Em meio urbano os pombos refugiam-se em buracos, saliências abrigadas, torres, 

telhados e em edifícios habitados ou em ruína (Sousa, 2004 p.18). Em Lisboa existe 

uma grande oferta de abrigo, ausência de aves predadoras que controlem os pombos 

doentes e fracos, uma abundante oferta de alimento em espaços verdes, lixo mal 

¹ Em 2010 foi lançada 

uma campanha de 

comunicação que 

evidencia esta ligação 

cultural dos pombos 

com a cidade de Lisboa. 

O evento Pop Up 

Lisboa, descrito no seu 

sítio online como “um 

momento de promoção 

e divulgação de novos 

talentos artísticos junto 

do público em geral, dos 

profissionais da arte e 

da cultura e dos media” 

e sob o tema Nómadas 

Urbanos na edição de 

2010, utilizou o pombo 

e os seus dejectos no 

material de divulgação. 

Ver fig. 43 e 44

² “Artigo 60.º: 

Relativamente à 

Higiene e Limpeza nas 

vias e outros espaços 

públicos, os seguintes 

factos constituem 

contra-ordenação e são 

punidos com as coimas 

indicadas:  

"1. Fornecer qualquer 

tipo de alimento nas 

vias e outros espaços 

públicos ou ainda que 

em espaços privados, 

susceptível de atrair 

animais errantes, 

selvagens ou que vivem 

em estado semi-

doméstico no meio 

urbano, causando



acondicionado e oferta de milho e pão distribuído pela população, entre outros. Estes 

são os três factores favoráveis que fazem com que um bando de pombos aumente 

o seu número de indivíduos (Haag, 2003 para. 37) e mesmo com a instalação de 

sistemas dissuasores - ineficazes segundo Haag, (2000, p.1) - , distribuição de milho 

impregnado com contraceptivo oral e acções de sensibilização junto à população, 

a Câmara Municipal de Lisboa admite que o número de pombos na cidade tem 

aumentado porque há falta de colaboração da parte das pessoas que insistem em 

alimentá-los (Adamopoulos, 2008). 

Podemos tomar como exemplo a estação de Entrecampos em que, apesar dos avisos 

da REFER à população para que não se alimente os pombos (fig.45) e dos sistemas 

dissuasores ali instalados, facilmente os encontramos por toda a estação, assim 

como as suas fezes, restos de ninhos e penas. Estão presentes inclusive no piso onde 

se dá a entrada e saída das carruagens de metro, onde já não se encontram avisos 

semelhantes.

Encontramos uma descrição mais profunda sobre o modo como os pombos 

interagem com a nossa saúde na dissertação de Mestrado de João Alves, 

Implementação de pré-requisitos para um sistema de auto-controlo nos Mercados 

Municipais de Lisboa - 31 de Janeiro e Mercado da Ribeira (2009). Na sua investigação 

analisa, entre outros, as pragas presentes no Mercado da Ribeira, o seu impacto, o 

perigo que representam, a sua prevenção e possíveis meios de controlo. Alves faz uma 

análise do grupo de aves presentes, pombos e gaivotas, afirmando a importância do 

seu controlo pela possível contaminação de alimentos e equipamentos através das 

excreções, penas e materiais dos ninhos, possíveis de transmitir microorganismos 

que provocam toxinfecções alimentares como Salmonella e Campylobacter; para 

remover fontes de infestação de insectos e ratos promovidas pelos ninhos, fezes e 

Fig. 45 
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Resíduos Sólidos da 

Cidade de Lisboa
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as próprias aves; para prevenir a destruição dos edifícios; e para prevenir danos no 

empacotamento dos alimentos. Como prevenção refere a manutenção regular dos 

telhados, calhas, sistema de ventilação e a colocação de sistemas dissuasores como 

redes e picos; o controlo de fontes de água e abrigo; a inclusão de técnicas dispersivas 

como canhões, espantalhos, repelentes químicos e aves de presa como falcões. 

Como controlo afirma a possibilidade de captura ou abate mas defende não ser a 

ideal, assim como Haag (2003), pois o bando de aves retoma o seu número inicial se 

a oferta de alimento se mantiver nas mesmas dimensões, refere também o controlo 

químico como progestagénios (contraceptivo oral) ou esterilização química de ovos, 

mas ressalva que estas técnicas têm de se acompanhar por um recenseamento da 

população e uma monitorização constante.

3.3 Meios de controlo populacional

A estratégia de controlo adoptada pela CML é relatada por Luísa Costa Gomes, 

responsável pela DHURS (Divisão de Higiene e Controlo Sanitário do Departamento 

de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos) da CML numa reportagem de Sarah 

Adamopoulos para o Magazine Diário de Notícias de 20 de Julho de 2008:

Foi replicada uma metodologia já utilizada nalgumas cidades europeias 

e que consiste, em traços gerais, na identificação dos locais mais 

problemáticos, quer pelo número de reclamações que recebemos dos 

residentes nas respectivas áreas quer por avaliação no terreno, feita pelos 

nossos técnicos. Feito um mapa desses locais, procede-se a uma habituação 

das aves com a distribuição diária de milho, o que permite fixar os animais, 

fazer a sua contagem e, em função desses censos, efectuar capturas quando 

tal é necessário. Durante as épocas de reprodução [180 dias por ano, em 

duas acções de 90 dias, correspondentes às épocas de postura – nos meses 

de Abril, Maio e Junho – e nos meses de Setembro, Outubro e Novembro], o 

milho simples é substituído por milho com contraceptivo oral [progesterona 

a 0,01 por cento], para controlar a taxa de reprodução das aves, o que 

permite evitar as capturas (Adamopoulos, 2008 p.3).



Podemos compreender os vários métodos de controlo populacional disponíveis com 

o Biólogo investigador da Universidade de Basileia Daniel Haag-Wackernagel (2003) 

analisou os vários métodos de controlo disponíveis: 

- Abate: Por envenenamento ou alvejamento não funciona a longo prazo, uma 

vez que poucas semanas depois o bando volta ao seu número inicial, podendo até 

aumentar a sua dimensão; 

- Redução da natalidade: Os esterilizantes ou hormonas, têm demasiados 

efeitos negativos para a saúde do pombo, com uma taxa de morte de 30%. Não é 

recomendada a sua administração;

- Redução de recursos: a redução de espaços propícios a nidificação resulta quando 

aliada a outros métodos de controlo como a redução de comida disponível, através 

da sensibilização da população para o correcto acondicionamento de lixo e a não 

alimentação voluntária dos pombos.

Haag conclui este estudo com a seguinte afirmação: "Increasing the mortality or 

reducing the natality without trying to reduce food supply will not result in a long-term 

reduction of the population size. When a human activity such as feeding pigeons is the 

reason for an ecopathological effect, a solution has to be realized with man and not with 

the concerned ecosystem. ¹"

É de salientar que, segundo dados oficiais, em 2005 foram gastos cerca de 235 mil 

euros na compra de 108 mil quilos de milho impregnado com contraceptivo oral, ao 

abrigo do Programa de Controlo da População de Pombos [CML, 2005 p.2856 (13)]. 

Conforme Haag supra esta despesa em milho impregnado não é justificável, uma 

vez que não terá efeitos a longo prazo sem uma campanha de sensibilização junto da 

população que reduza a alimentação disponível.

Uma campanha de sensibilização para a não alimentação de pombos é defendida 

por outros especialistas, Vânia Nunes (2003, p.92) apresenta medidas de controlo 

como o condicionamento do acesso a reentrâncias de edifícios para evitar a formação 

de ninhos e consequentes danos, através de redes de protecção; estruturas com 

espigões, implementação de espantalhos, reflectores luminosos, ultra-sons ou 

construção de pombais; mas defende que uma solução a longo prazo parte por 

“uma abordagem com a comunidade local (...) um programa de educação permanente e 

esclarecimento das principais dúvidas.”
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Ricardo Maia na sua tese de Mestrado para a Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa, Percepção de risco: diferenças e semelhanças entre um cortador 

de relva e um pombo (2010), conclui que a população não tem consciência do perigo 

que o pombo representa em meio urbano e afirma a importância de uma campanha 

com intervenção da psicologia: "A tendência dos decisores políticos em culpar a 

“irracionalidade” das pessoas para o falhanço de comunicações de risco não reflecte uma 

falha das pessoas mas sim uma falha da parte dos comunicadores em compreender as 

preocupações e percepções das pessoas, sendo necessária a intervenção da psicologia 

para assegurar que a mensagem é dirigida e compreendida pelas pessoas" (Nunes, 2010 

p.58).

Luísa Costa Gomes (DHURS-CML) é questionada quanto a uma campanha de 

sensibilização da população para o problema de pombos em Lisboa: 

Sarah Adamopoulos [entrevistadora]: Há um problema de comunicação 

entre a câmara e esses munícipes. Talvez justifique uma campanha de 

sensibilização agressiva, com informação contundente sobre a questão. 

Luísa Costa Gomes [entrevistada]: Talvez, sim. Não somos contra os 

pombos nem pretendemos acabar com os pombos em Lisboa, mas as 

pessoas têm de compreender que é preciso controlá-los (Adamopoulos, 

2008 p.3).

Os pombos já fazem parte do nosso quotidiano há muito, domesticados para criação 

própria (Columbofilia), foram habituados a conviver com os humanos também nas 

cidades para fins recreativos, como a sua alimentação em jardins públicos. Mas as aves 

em meio urbano, por não estarem em meio selvagem, requerem cuidados especiais 

que minimizem as diferenças entre estes dois meios. Nesta investigação pretendemos 

criar uma campanha que sensibilize a população para este problema com recurso à 

Psicologia, solução suportada bibliograficamente neste capítulo.
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4   Psic ologia 

Como concluímos no capítulo anterior, a redução de alimento disponível através da 

sensibilização da população é tida por vários especialistas como a ferramenta ideal 

para o controlo populacional de pombos em meio urbano. Concluímos também que 

é importante recorrer à Psicologia para estabelecer uma estratégia de comunicação 

que tenha em conta o perfil do público-alvo e as suas percepções sobre este tema, 

assegurando a sua correcta compreensão e potenciando a efectiva mudança de 

atitude. De seguida vamos definir e articular conceitos psicológicos importantes para 

a compreensão do perfil do público-alvo e definir a estratégia psicológica a utilizar na 

comunicação da campanha.

4.1  A Psicologia na campanha de sensibilização

Ricardo Maia (2010) investiga as diferenças na percepção de risco entre um 

cortador de relva e um pombo, concluindo que as pessoas consideram o pombo como 

um animal pouco ameaçador, afirma que “a sensibilização para esta problemática é 

difícil” uma vez que “as pessoas categorizam o pombo como um animal que conhecem 

bem, e portanto pouco ameaçador”. Logo as “mensagens que vão contra estas 

percepções podem estar condenadas ao fracasso por não respeitarem princípios 

psicológicos na comunicação de risco”. Reforça também a importância da cooperação 

entre a Psicologia e o Design para o sucesso de uma futura campanha “sendo 

necessária a intervenção da psicologia para assegurar que a mensagem é dirigida e 

compreendida pelas pessoas”. 

 Para garantir o sucesso desta campanha recorremos à Psicologia Social, 

nomeadamente à obra de Sears, Peplau, Freedman & Taylor “Social Psycology” (1985), 

para a compreensão do perfil do público-alvo, o impacto da alimentação de pombos 

na sua identidade e o processo de mudança de atitude; e ao artigo de Schultz et al. 

(2007) e à tese de doutoramento de Sílvia Luís “Dr. Jekyll or Mr. Hyde? Normative 

Influence on Judgment and Behavior”, que abordam a Influência Social Normativa, 

estratégia a utilizar neste projecto.



4.2  A Atitude e o comportamento

A atitude é a predisposição que um indivíduo tem perante determinado objecto, ideia 

ou pessoa, e é orientada consoante o seu conhecimento (componente cognitiva), afeição 

(componente afectiva) e comportamento (componente comportamental) perante o 

mesmo. A componente cognitiva consiste no conhecimento que o indivíduo tem sobre 

determinado objecto - factos, informações e crenças -, a componente afectiva consiste 

nas emoções e avaliações, e a componente comportamental consiste na predisposição 

ou tendência do indivíduo para responder ou agir perante determinado objecto. No 

caso de estudo desta investigação os feeders são indivíduos que percepcionam os 

pombos como animais campestres que simbolizam a paz e a bondade, que conhecem 

bem e pelo qual sentem grande carinho (componente cognitiva). Sendo um animal 

campestre a habitar em meio urbano, os feeders sentem que ao alimentar os pombos 

estão a contribuir para o seu bem-estar, compensando a reduzida dimensão de espaços 

verdes e de alimento na cidade, agradecendo desta forma a sua presença e garantindo 

a mesma por mais tempo. Ao alimentar os pombos de forma regular, os feeders 

desenvolvem uma relação afectiva, transferindo para estes animais uma grande carga 

emocional (componente afectiva). Assim, os feeders são pessoas que desenvolvem uma 

maior tendência para alimentar os pombos quando se deparam perante os mesmos. 

Este comportamento é auto-reforçador uma vez que o indivíduo tem uma relação com 

o pombo em que agradece e se sente agradecido, e esta relação é tão forte que se torna 

parte da sua identidade (componente comportamental).

Torna-se importante distinguir três perfis diferentes de indivíduos consoante a sua 

atitude perante os pombos. Os not feeders são indivíduos informados e conscientes 

que percepcionam os pombos como animais urbanos de origem campestre, que 

provocam estragos na paisagem urbana e que podem transmitir doenças, sentem 

por isso alguma aversão aos mesmos e comportam-se de modo a evitar possíveis 

contactos com pombos ou com os seus derivados. Os light feeders percepcionam os 

pombos como animais de origem campestre e símbolo de valores positivos, pelo qual 

sentem carinho e que alimentam ocasionalmente. Os heavy feeders percepcionam 

os pombos como animais de origem campestre que se tentam adaptar ao meio 

urbano, no qual não encontram alimento suficiente, são animais bondosos que não 

representam qualquer perigo e pelo qual sentem grande afeição e uma grande 
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necessidade de compensar a sua falta de alimento como um gesto de agradecimento 

e compensação por não estarem no seu meio natural. Por isso alimentam-nos e criam 

laços afectivos por vezes tão fortes que os levam à domesticação dos mesmos, criando 

hábitos de alimentação e convivência tão extrema como a co-habitação.

Para a sensibilização é necessário compreender o processo de mudança de atitudes, 

que comporta o comunicador e a sua posição sobre o assunto, a mensagem e a sua 

capacidade de persuasão, e o público-alvo e as suas atitudes. A mudança de atitude 

resulta do equilíbrio entre a atitude pré-estabelecida e a atitude comunicada, sendo 

que do confronto do conhecimento, afeição e comportamento prévio do indivíduo 

com a nova informação e comportamento surgirá uma nova atitude. Importa por isso 

manipular as variáveis intervenientes para que a nova atitude seja a pretendida.

O comunicador deve ser uma entidade altamente responsável e credível, 

deve dominar o conhecimento disponível e ser imparcial sobre o tema em 

questão. É importante que este se baseie em factos e provas e que as exponha 

convenientemente, que se saiba equiparar ao público-alvo e de preferência que se 

apresente como líder ou membro do público-alvo. A mensagem deve ser baseada em 

factos e provas, deve argumentar a defesa do público-alvo e deve ser desenhada de 

modo a ser irrefutável sob os princípios básicos de lógica. O público-alvo deverá estar 

disponível para mudar a sua atitude ou o comunicador e a mensagem serão ignorados, 

distorcidos ou simplesmente rejeitados. Como vimos, para os heavy feeders a atitude 

a alterar é auto-reforçadora e já faz parte da sua identidade, por isso não estarão 

disponíveis para mudar a atitude directamente.

Assim, uma campanha de sensibilização para este problema deverá ser direccionada 

para a população em geral e não apenas para os heavy feeders, de modo a reforçar 

a norma social de não alimentação de pombos, mudando atitudes e a percepção 

de risco perante este problema. Este reforço da norma social junto da população 

lisboeta sensibilizará os light feeders e produzirá uma reacção dos not feeders 

perante os light e heavy feeders de pressão para o cumprimento da norma social 

dominante, isto é a mudança de atitude face ao comportamento pela influência social 

normativa. A Influência Social Normativa consiste na conformidade do indivíduo à 

pressão do grupo diante de uma necessidade de aprovação e aceitação por todos. 

Define normas ou regras de contingência em relação a comportamentos do indivíduo 

e leva à conformação perante essas mesmas regras, mesmo que elas não lhes tragam 

recompensas (pp.155-215).



4.3   A mudança na atitude - A Influência Social Normativa

Schultz et al. (2007) aborda a Influência Social Normativa na sensibilização para 

o consumo energético doméstico. Partindo de estudos anteriores que mostravam 

o sucesso de uma campanha normativa junto dos indivíduos com atitude desviante 

e a tendência para o insucesso junto dos indivíduos com atitude complacente (uma 

vez que já cumpriam a norma, estes indivíduos tendiam a ingressar em atitudes 

desviantes, este efeito é referido como efeito “boomerang”), os investigadores 

testaram a introdução de uma norma injuntiva à mensagem. As campanhas 

normativas geralmente recorrem apenas à norma descritiva que se refere ao que é 

percepcionado como comummente feito, ou seja, a prática culturalmente utilizada 

em determinada situação. A norma injuntiva refere-se ao que é percepcionado como 

aceite ou não aceite culturalmente e foi introduzida no estudo de Schultz et al. 

para anular o efeito “boomerang” detectado em campanhas normativas. O estudo 

conduzido consistiu na sensibilização para a diminuição do consumo energético 

doméstico e monitorizou 287 casas, todas receberam uma mensagem por semana 

à sua porta, contendo (A) informação da média diária de consumo energético da 

sua casa na passada semana, (B) informação normativa descritiva sobre o consumo 

energético do restante bairro durante o mesmo período de tempo, e (C) sugestões 

para reduzir o mesmo. Metade das casas (grupo de amostra) recebeu uma mensagem 

injuntiva adicional, (D) para as casas que tinham o consumo abaixo da média foi 

incluído um símbolo contente , para as casas com consumo acima da média um 

símbolo triste . Este estudo veio confirmar que a informação normativa descritiva 

– grupo de controlo - fez descer o consumo nas casas com o consumo acima da 

média (potencial construtivo da norma social) e subir o consumo nas casas com 

consumo abaixo da média (potencial destrutivo da norma social); com a introdução 

da informação normativa injuntiva – grupo de amostra – as casas com um consumo 

energético acima da média diminuíram o seu consumo e as casas com um consumo 

energético baixo mantiveram o consumo (potencial reconstrutivo da norma social) 

anulando deste modo o efeito “boomerang”. Assim, para além da norma descritiva, 

revela-se importante adicionar uma norma injuntiva à mensagem do nosso projecto 

para evitar que os light feeders se tornem heavy feeders. 
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Consultámos também dois dos quatro estudos conduzidos por Sílvia Luís na sua tese 

de Doutoramento “Dr. Jekyll or Mr. Hyde? Normative Influence on Judgment and Behavior” 

(2011) que aborda a influência normativa na decisão e comportamento. No primeiro 

estudo foi abordado o comportamento pro-ambiental e a influência normativa neste 

comportamento, mais especificamente foram medidas crenças normativas (normas 

pessoais; socioculturais subjectivas e referentes; e sociais descritivas e injuntivas) 

em três classes de comportamentos pro-ambientais: reciclagem, uso de transportes 

públicos e compra de produtos biológicos . Os resultados mostraram que a influência 

normativa era mais eficaz quando as crenças normativas sociais injuntivas e pessoais 

eram elevadas . Assim, na mudança para comportamentos pro-ambientais as normas 

mais eficazes a aplicar são as sociais injuntivas (o que é percepcionado como aceite ou 

não aceite culturalmente) e as pessoais injuntivas (o que é pessoalmente aceite ou não 

aceite moralmente). 

O segundo estudo abordou a mudança nas crenças normativas com a 

implementação de leis, mais especificamente foram medidas crenças normativas 

durante a implementação duma lei proibitiva de fumar em locais públicos (um 

mês antes, seis meses após e um ano após a sua implementação) e relativamente 

a estar em silêncio numa biblioteca (no mesmo espaço temporal). Os resultados 

mostraram que as crenças normativas que aumentaram com maior magnitude foram 

as socioculturais descritivas (crenças e comportamentos culturalmente esperados) 

e injuntivas (crenças e comportamentos culturalmente aceites), e as subjectivas 

descritivas (comportamentos pessoalmente esperados de acordo com as suas 

crenças morais e éticas). Foi também referido que a implementação da lei proibitiva 

de fumar em locais públicos demonstrou um aumento das medidas normativas, ao 

contrário das normas relativas a estar em silêncio na biblioteca que não divergiram 

ao longo do tempo. Estes resultados mostram que a mudança de comportamentos, 

que podem ser comparados aos da investigação em curso (falar na biblioteca/fumar 

em locais públicos/alimentar aves) através da implementação de leis para a sua 

proibição, podem ser aceites socialmente desde que os indivíduos compreendam 

individualmente que estes são ética e moralmente errados (subjectivo descritivo), 

não é culturalmente aceite que o faça (sociocultural injuntivo) nem culturalmente 

esperado (sociocultural descritivo).

Tendo o projecto desta investigação uma índole ambiental e educacional tomamos 

os resultados destes dois estudos como exemplo a seguir neste projecto, assim, 



pretendemos aplicar o seguinte conjunto de normas na nossa campanha: pessoais 

descritivas e sociais descritivas e injuntivas. Será também transmitido aos decisores 

políticos que esta campanha deverá ser acompanhada pela correcta aplicação da lei 

proibitiva de alimentação de animais errantes, já em vigor (ver pag. 41). 

Como vimos no capítulo 2, para a concepção de uma campanha de sensibilização 

eficaz é necessário recorrer à psicologia, para compreender o perfil do público-alvo e 

assegurar que a mensagem transmitida seja por si compreendida e que efectivamente 

leve à mudança de atitude e comportamento. 

Nesta revisão vimos que temos três perfis do público-alvo distintos: os not feeders, 

light feeders e heavy feeders. Esta campanha deverá ser direccionada para a população 

em geral e não apenas para os heavy feeders, de modo a reforçar a norma social, 

mudando atitudes e a percepção de risco perante este problema. Este reforço da 

norma social junto da população lisboeta sensibilizará os light feeders e produzirá uma 

reacção dos not feeders perante os feeders de pressão para o cumprimento da norma 

social dominante, isto é a mudança de atitude face ao comportamento pela influência 

social normativa. As normas a integrar nesta mensagem serão as pessoais descritivas 

e sociais descritivas e injuntivas, que, como vimos, poderão eficazmente levar a uma 

alteração de comportamento. 
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5  Campanhas de Sensibilização

Definida a campanha de sensibilização como possível solução para o problema 

definido para esta dissertação, torna-se importante recolher e analisar informação 

sobre outros projectos já existentes, em Portugal e noutros países. Considerámos 

que esta recolha e análise deveria realizar-se segundo o método de estudo de 

casos. Fizemos um primeiro levantamento de 50 campanhas de design social, com 

o objectivo de compreender as variáveis presentes (Anexo B). Com base na análise 

feita por Malcom Barnard (2005, pp. 20 - 23) às teorias de comunicação de Shannon & 

Weaver e Lasswell definimos as seguintes variáveis a analisar: 

• Qual a data de lançamento,

• Qual a entidade/s emissora,

• Qual o tema a ser abordado,

• Qual o designer/s que desenhou a campanha, 

• Quais os meios utilizados,

• Qual o público-alvo,

• Qual o efeito esperado.  

Para organizar as respostas a estas questões construímos uma base de dados com 

os seguintes campos:

• Nome

• País

• Data de lançamento

• Entidade emissora

• Direcção de arte

• Tema

• Público-alvo

• Objectivo

• Peças gráficas



Na recolha de informação de campanhas int ernacionais consultámos os seguintes 

livros de referência em design social: Graphics Agitation vol. I e II de Liz McQuiston, 

Guerrilla Advertising vol. I e II de Gavin Lucas, e Conscientious Objectives: Designing 

for an Ethical Message de John Cranmer e Yolanda Zappaterra –; o artigo do professor 

Daniel Haag-Wackernagel sobre a campanha que conduziu em Basileia. Para as 

campanhas nacionais, como não existe bibliografia que reúna informação deste tipo, 

decidimos reunir informação junto dos seus emissores, directamente com a DHURS 

– CML, no sítio online da sociedade Ponto Verde, e no sítio online “Famílias aqui” 

projecto “Famílias arco-íris” em parceria com a associação ILGA Portugal.

5.1 Estudo de casos

De seguida seleccionámos 5 das 50 campanhas recolhidas, de acordo com a 

qualidade e quantidade de informação disponível, dada a sua relevância para a 

construção do nosso projecto final e segundo dois eixos: tema e nacionalidade; 

sendo disposta primeiro uma campanha britânica de outro tema ambiental, duas 

campanhas portuguesas de outros temas ambientais, uma campanha suíça de 

sensibilização para o problema de aves em meio urbano, e uma campanha portuguesa 

com o mesmo fim. Esta selecção foi analisada pormenorizadamente segundo um 

modelo de caso de estudo, criando uma ficha de análise para cada campanha. 

Esta ficha apresenta os campos recolhidos anteriormente - nome, país, data de 

lançamento, entidade emissora, direcção de arte, tema, público-alvo, objectivo 

e peças gráficas –, acrescenta uma área descritiva da campanha – introdução 

e objectivos -, e uma análise crítica da mesma – desenvolvimento do projecto, 

estratégia e grafismo -. Estes parâmetros de análise estão adaptados de acordo com a 

informação disponível em cada campanha.

5.1.1 Campanhas de sensibilização ambiental - outros

5.1.1.1  Walking The Way To Health

• País: Reino Unido

• Data de lançamento: 1998

• Entidade emissora: Heart Foundation e Countryside Agency



61IIa Contextualização teórica

• Direcção de arte: Ellie Ridsdale pela Countryside Agency

• Tema: Exercício físico regular 

• Público-alvo: Comunidade em risco de doenças cardíacas

• Objectivo: Incentivar a actividade física regular

• Peças gráficas: Cartazes e mapas de percursos

A campanha “Walking The Way To Health” pretende incentivar pessoas em risco de 

doenças cardíacas a exercitar-se regularmente, comunicando esta mensagem de um 

modo claro, positivo e encorajador.

Para reconhecimento do público-alvo foram seleccionados dois grupos organizados 

de pessoas que já praticavam caminhadas regulares, para iniciar a pesquisa como 

grupo de foco. Com a ajuda destes dois grupos concluiu-se que eram precisas duas 

peças gráficas para suporte a esta campanha: mapas de percursos para facilitar as 

caminhadas e cartazes para motivar mais pessoas a aderir às caminhadas.

No processo de criação da campanha, Ellie Ridsdale percebeu que não poderia 

utilizar o tipo de imagens frequentemente utilizadas em comunicação de actividades 

físicas – jovens saudáveis com porte atlético – uma vez que o seu público-alvo é 

sedentário e não se identifica com este tipo de imagem. A sua pesquisa mostrou 

também que as tácticas de choque frequentemente utilizadas em campanhas de 

saúde pública estavam a perder impacto, pelo que teria de criar uma abordagem 

diferente para esta campanha. Como locais óptimos para a afixação dos cartazes 

concluiu quatro zonas chave:

1. Perto de elevadores, para incentivar os indivíduos a subir as escadas em 

alternativa ao elevador; 

2. Em paragens de autocarro, para incentivar a caminhada a pé em alternativa 

ao autocarro; 

3. Em outdoors, para incentivar a caminhada a pé em viagens de curta 

distância em alternativa ao carro; 

4. Em salas de espera de consultórios, para chegar mais perto do seu público-

alvo.

Afixou os primeiros cartazes (fig. 46 e 47) nos locais referidos acima para 

serem validados e recebeu críticas dos seus grupos de foco, fazendo as alterações 

necessárias para corresponder às suas expectativas (fig. 48 e 49) e procedendo do 



Fig. 46 e 47 

Cartazes antes do teste 

com utilizadores 

Autoria: Ellie Ridsdale 

Fonte: (Cranmer & 

Zapaterra, 2003)

Fig. 48 e 49 

Cartazes depois do teste 

com utilizadores 

Autoria: Ellie Ridsdale 

Fonte: (Cranmer & 

Zapaterra, 2003)

Fig. 50 

Mapa de percurso 

Autoria: Ellie Ridsdale 

Fonte: (Cranmer & 

Zapaterra, 2003)
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mesmo modo para a concepção dos mapas de percursos (fig. 50).

Esta campanha pareceu-nos adequada uma vez que foi suportada por uma 

revisão bibliográfica de campanhas na área da saúde, que demonstrou a perda de 

efectividade de mensagens de choque; e por uma pesquisa com grupo de foco que 

permitiu compreender, numa primeira fase o perfil do público-alvo e os seus receios, 

numa segunda fase apresentar as peças gráficas para correcções de layout e dos 

locais de afixação dos mesmos, e numa terceira fase a validação da sua efectividade. 

Consideramos que a nível gráfico esta campanha foi produzida com qualidade e 

rigor, notável especialmente nos mapas desenhados em três variáveis diferentes 

(fotográfica, altitude e tempo) denotando o domínio da infografia.

5.1.1.2 Gervásio / Acha que é capaz?

• País: Portugal

• Data de lançamento: 2000

• Entidade emissora: Sociedade Ponto Verde

• Direcção de arte: Não creditado

• Tema: Reciclagem

• Público-alvo: População portuguesa

• Objectivo: Aumentar a reciclagem em Portugal

• Peças gráficas: 2 Spots televisivos, anúncio em autocarro e um outdoor.

 A campanha “Gervásio / Acha que é capaz?” foi lançada pela Sociedade Ponto 

Verde para promover a reciclagem em Portugal e conta com duas fazes divulgadas em 

momentos diferentes. 

A primeira consiste na divulgação do spot televisivo “Gervásio” e a segunda na 

divulgação de um outro spot televisivo “Acha que é capaz?” suportado por anúncios 

em autocarro e outdoor.

Fig. 51 

Anúncio em autocarro 

Autoria: Sociedade 

Ponto Verde (2000) 

Fonte: Sociedade Ponto 

Verde, 2006 

Fig. 52 e 53 

Frames dos spots 

televisivos "Gervásio" e 

"Menina" 

Autoria: Sociedade 

Ponto Verde (2000) 

Fonte: Sítio em linha da 

Sociedade Ponto Verde 

Acedidos a 30 Jan 2012 

< http://www.

pontoverde.pt/

campanhas.php?idTipoC

ampanha=1&anoCampa

nha=2000>



Esta foi a primeira grande campanha em Portugal sobre a reciclagem, a sua 

estratégia de comunicação consiste em enfatizar o quão fácil é fazer a separação de 

resíduos. O primeiro spot publicitário mostra um chimpanzé – de nome Gervásio – a 

fazer esta separação, seguido da afirmação: “ O Gervásio demorou 1h25 a aprender 

a separar as embalagens usadas. E você, de quanto tempo mais é que precisa?”. 

O segundo spot televisivo consiste numa menina com cerca de 3 anos a “separar” 

resíduos (de brincar). Os meios impressos têm três versões diferentes, uma para cada 

grupo de resíduos.

A primeira fase “Gervásio” faz uma analogia Homem vs. Chimpanzé, conotando os 

indivíduos que não fazem a separação de resíduos com uma inteligência inferior à de 

um chimpanzé. A segunda fase repete a analogia mas com crianças. 

Esta campanha representou um ponto de viragem na reciclagem em Portugal, 

os números da recolha de resíduos aumentaram de 23 mil toneladas em 1999 para 

103 mil toneladas em 2000 e 172 mil toneladas em 2001, e a cobertura nacional do 

Sistema Ponto Verde aumentou de 52% da população em 1999 para 81% em 2000 

(Sociedade Ponto Verde, 2006 p. 10).

Acreditamos que esta arriscada narrativa de marginalização do indivíduo que 

transgride a norma social imposta, que é a reciclagem, poderia ter sido muito mal 

acolhida pela sociedade portuguesa, mas ao ser emitida depois de três anos de 

campanhas nos media e em escolas, com a norma social já introduzida e pontos de 

recolha disponíveis a 81% da população, esta campanha foi um “abanão” que deixou 

a sociedade atenta e conforme. A divulgação de spots publicitários é uma boa aposta 

uma vez que a difusão em meio televisivo regista a maior taxa de notoriedade [entre 

os meios publicitários], contudo deve ser evitado o espaço publicitário gratuito, uma 

vez que este horário não pode ser controlado e é um dos elementos que levam ao 

falhanço de muitas campanhas (Grencho 2010, p.117)

5.1.1.3 Reciclar é dar e receber

• País: Portugal

• Data de lançamento: 2009

• Entidade emissora: Sociedade Ponto Verde

• Direcção de arte: Não creditado

• Tema: Reciclagem
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Fig. 54 e 55 

Anúncios de revista 

Autoria: Sociedade 

Ponto Verde (2009) 

Fonte: Sítio em linha da 

Sociedade Ponto Verde 

Acedido a 30 Jan 2012 

< http://www.

pontoverde.pt/

campanhas.php?idTipoC

ampanha=2&anoCampa

nha=2009>

• Público-alvo: População portuguesa

• Objectivo: Aumentar a reciclagem em Portugal

• Peças gráficas: Spots televisivos, imprensa e mupis.

A campanha “Reciclar é Dar e Receber” (fig. 54 e 55) emitida pela Sociedade Ponto 

Verde, foi lançada em Abril de 2009 e contou com a produção de meios gráficos como 

anúncios em media impressos e mupis; e com spots televisivos e cinema. 

O objectivo desta campanha foi mostrar em que se transformam os resíduos de 

embalagem depois de reciclados, objectivo definido previamente através de grupos 

de foco. As peças gráficas apresentam uma ilustração de linguagem semelhante 

à banda desenhada, com um produto reciclável a afirmar aquilo que já foi ou que 

quer vir a ser depois de reciclado, através de um balão de diálogo. Em primeiro plano 

temos a ilustração, em segundo plano uma área de cor forte correspondente à sua 

categoria, com a componente textual abaixo, seguida pelo logótipo da empresa e da 

campanha, e por fim os contactos. Em terceiro plano temos uma textura que simula 

o papel reciclado. Esta textura serve de fundo ao anúncio e sustenta visualmente a 

temática da reciclagem, a área de cor forte vinca na memória do receptor as cores da 

reciclagem, e a correspondente matéria a reciclar através da ilustração de primeiro 

plano, que parece transpor visualmente o seu suporte, graças à área de cor forte e 

à sombra aplicada. A componente textual reforça a qualidade reciclável de vários 

AF_CEREAIS_230X297_F.indd   1 6/4/09   5:08 PM AF_CHAMPANHE_230X297_C.indd   1 6/4/09   4:53 PM



objectos do mesmo material, a simplicidade do processo e as vantagens do mesmo, 

acabando com um agradecimento ao receptor por seguir o processo de reciclagem. 

É de realçar que este último ponto denota a aplicação da pressão normativa nesta 

campanha, uma vez que a norma da reciclagem é percepcionada como já praticada 

pelo receptor, tomando ainda este comportamento como uma tendência, estratégia 

especialmente eficaz com a publicação destes anúncios em revistas femininas 

(revistas LUX, VIP, TV Guia, TV 7 dias, Activa) mencionando objectos como uma 

garrafa de champanhe, catálogo de moda e revista de moda.

5.1.2 Campanhas de sensibilização ambiental - aves

5.1.2.1 Pigeon Action - Basileia

• País: Suiça

• Data de lançamento: 1ª fase – 1988; 2ª fase - 1990

• Entidade emissora: Sociedade Protectora dos Animais de Basileia

• Direcção de arte: Não creditado

• Tema: Alimentação de aves em meio urbano

• Público-alvo: feeders

• Objectivo: parar a alimentação de aves

• Peças gráficas: brochura e poster

Pigeon Action é uma campanha para a não alimentação de pombos na cidade 

de Basileia, coordenada entre a Sociedade Protectora dos Animais de Basileia, a 

Universidade de Basileia e o Departamento de Saúde e Higiene do Governo de 

Basileia.

Este projecto pretende desenvolver uma acção de controlo da população de 

pombos, ecologicamente responsável e com efeitos a médio e longo prazo.

Antes da implementação desta campanha já tinham sido aplicadas medidas de 

controlo populacional, que vieram a falhar os seus objectivos, estas são o abate, 

a regulamentação da proibição da alimentação de pombos e a distribuição de 

milho impregnado com contraceptivo. Após estas tentativas, o governo da Basileia 

encarregou o biólogo Haag-Wackernagel da análise do problema com vista a uma 

resolução eficaz. O biólogo conduziu vários estudos e concluiu que dada a capacidade 
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de adaptação e aprendizagem dos pombos, a redução da sua população só seria 

possível com a redução da capacidade ecológica do sistema, isto é, o factor limitativo 

deveria ser a redução de comida e não a redução de indivíduos.

Em Setembro de 1988 foi lançada uma campanha informativa com o objectivo 

primário de consciencializar os feeders a parar ou reduzir o feeding. Foi criado um 

conjunto de brochura (Fig. 56) e cartaz com o slogan “Alimentar os pombos é cruel 

para os animais”. Na brochura são demonstrados os efeitos negativos do feeding, 

junto a imagens de crias doentes e infestadas, explicando toda a problemática 

alimentação vs. sobrepopulação, já desenvolvida no capítulo I desta dissertação. 

Em conjunto com a campanha informativa foi também abatida 20% da população 

de pombos (entre 1988 e 1992), instalados pombais supervisionados por tratadores 

especializados, e designadas áreas específicas, junto aos pombais, onde os pombos 

poderiam ser alimentados. Esta última medida é justificada por Haag: “Pigeon feeders 

are often individuals who have nobody to care for. The pigeons play an important role in 

replacing emotional ties" (Kösters et al. 1991, cit in Haag 1995, p.258). Therefore it was 

important to offer pigeon friends an alternative.”¹. Assim, 

torna-se importante oferecer uma alternativa aos feeders, 

pelo que foram criados três espaços onde seria permitido 

alimentar aves. 

 Contudo na avaliação desta campanha foi reconhecido 

que as pessoas tinham dificuldade em perceber que o 

feeding era prejudicial para os pombos, pelo que em 1990 

é lançada uma 2ª fase da campanha com uma mensagem 

mais forte: “Protecção dos animais significa: Não 

alimentar os pombos! Uma acção da Sociedade Protectora 

dos Animais de Basileia”. (Fig. 57, 58 e 59)

A brochura é visualmente mais clara e forte, utiliza o amarelo e preto - cores 

utilizadas em sinais de perigo –, imagens de pombos a alimentar-se, crias infestadas 

e doentes, e uma ilustração de parasitas transmissíveis. A componente textual foi 

alargada, explicando extensivamente todos os pontos do problema, denotando uma 

evolução na assertividade da peça.

Esta segunda campanha resultou na quase extinção de feeders e consequente redução 

do número de pombos em 50% do seu número original  (Fig. 60), acompanhada por uma 

redução de danos na via pública e mudança da opinião pública (Haag, 1995).  

Fig. 56 

Folheto da campanha 

Pigeon Action I 

Autoria: Sociedade 

Protectora dos Animais 

de Basileia (1988) 

Fonte: (Haag, 1995) 

1 T.L.: Os feeders são 

frequentemente 

indivíduos que não 

têm ninguém de 

quem cuidar. Os 

pombos detêm um 

papel importante 

em substituir laços 

emocionais (Kösters 

et al. 1991, cit inHaag 

1995, p.258),



Fig. 57, 58 e 59 

Folheto da campanha 

Pigeon Action II 

Autoria: Sociedade 

Protectora dos Animais 

de Basileia (1990) 

Fonte: (Haag, 1995)

Fig. 60 

Redução da população 

de pombos em 

Basileia durante as  

implementação das duas 

campanhas 

Autoria: Daniel Haag-

Wackernagel 

Fonte: (Haag, 1995) 
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É de salientar que os efeitos da mudança da opinião pública relatados neste artigo 

são coerentes com a aplicação da influência social normativa desenvolvida no capítulo 

III desta investigação, sendo eles a pressão da maioria (not feeders) para a alteração 

de comportamentos da minoria (feeders). Esta campanha demonstra que uma 

campanha de comunicação emitida por organismos oficiais, com recurso à psicologia 

e complementada com outros meios - criação de pombais, espaços próprios para 

a alimentação de aves, aplicação rigorosa de coimas - pode ser a solução para este 

problema, como defendido no sub-capítulo 3.

5.1.2.2 Pombos em Lisboa, nem 8 nem 80!

País: Portugal

Data de lançamento: 1999

Entidade emissora: DHURS/CML

Direcção de arte: Não creditado

Tema: Alimentação de aves em meio urbano

Público-alvo: População lisboeta

Objectivo: Reduzir a alimentação de pombos em Lisboa

Peças gráficas: Brochura e cartaz

A campanha “Pombos em Lisboa, nem 8 nem 80!” foi emitida pelo Departamento de 

Higiene Urbana e Resíduos Sólidos da Câmara Municipal de Lisboa em 1999, contando 

já com três edições.

Estas três edições com diferentes materiais gráficos são complementadas 

por acções de sensibilização em áreas problemáticas, por técnicos camarários 

que comunicam directamente com a população, distribuindo o material gráfico 

e procedendo ao levantamento de prédios devolutos para posterior incentivo à 

colocação de repelentes de poiso de aves por parte dos proprietários (DHURS, 2007; 

Adamopoulos, 2008).

A primeira edição, lançada em 1989 (fig. 61 e 62) consiste num tríptico onde 

a componente textual refere o carinho que os lisboetas têm pelos pombos, a 

contribuição do excesso de alimento para a sua sobrepopulação e consequente danos 

para a espécie, os danos patrimoniais, as suas doenças transmissíveis ao Homem, e 



Fig. 61 e 62 

Folheto da campanha 

Pombos em Lisboa, nem 8 

nem 80! - 1º edição 

Autoria: N. d. (1989) 

Fonte: DHURS/CML

Fig. 63 e 64 

Folheto da campanha 

Pombos em Lisboa, nem 8 

nem 80! - 2º edição 

Autoria: N. d. 

Fonte: DHURS/CML

Fig. 65 

Cartaz da campanha 

Pombos em Lisboa, nem 8 

nem 80! - 3º edição 

Autoria: N. d. (1999) 

Fonte: DHURS/CML 

Fig. 66 

Folheto da campanha 

Pombos em Lisboa, nem 8 

nem 80! - 3º edição 

Autoria: N. d. (1999) 

Fonte: DHURS/CML 
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o método de controlo praticado pela CML. A componente visual consiste em quatro 

imagens de pombos: em voo, numa varanda, numa praça a alimentarem-se e em 

pouso. A função destas imagens é essencialmente a de preencher o espaço excedente 

ao texto e entreter o leitor, podendo ser mais eficazes se facilitassem a compreensão 

do texto, descrevendo figurativamente as ideias aqui presentes. A segunda edição 

(fig.  63 e 64) segue o conteúdo da primeira, explicando mais detalhadamente os 

danos patrimoniais e o método de controlo da CML. A terceira e última edição, 

lançada em 1999 (fig.65 e 66) segue a estratégia das anteriores, dando ênfase aos 

danos patrimoniais e à espécie, incluindo uma versão em inglês. Apesar dos esforços 

visíveis em adaptar diferentes conteúdos em consecutivas campanhas ao longo de 

10 anos, nenhuma delas teve em conta as preocupações e percepções das pessoas, 

como Ricardo Maia (2010) sugere para o sucesso de uma campanha deste tipo. O 

design nestas peças de comunicação também foi desprezado, as componentes visuais 

não acompanharam o objectivo do texto, não descreveram as ideias presentes nem 

deixaram as peças visualmente atractivas, deixando aquém o nível de inteligibilidade 

e empatia que poderiam ter alcançado. 

Neste capítulo analisámos campanhas de comunicação ambiental já existentes, 

em Portugal e noutros países. Foram criadas fichas de análise com o objectivo de 

compreender as diferentes estratégias e linguagens visuais utilizadas, de acordo com 

o tema, público-alvo e objectivos pretendidos. 

No primeiro projecto “Walking The Way to Health” concluímos que a pesquisa 

efectuada, bibliográfica e com um grupo de foco, foram cruciais para o seu sucesso. 

A pesquisa bibliográfica serviu de orientação no desenvolvimento da estratégia, 

apontando falhas a evitar de acordo com o conhecimento científico existente. A 

pesquisa com o grupo de foco permitiu, numa primeira fase conhecer o público-alvo  

- as suas percepções e preocupações –, numa segunda fase testar as peças 

desenhadas de acordo com a pesquisa prévia, testar a compreensão da sua linguagem 

visual e escrita e os melhores locais de exposição destas peças; e na terceira e última 

fase repetir os paços da segunda fase, confirmando as mudanças efectuadas. 

As duas campanhas seguintes pertencem à Sociedade Ponto Verde e marcaram 

um ponto de viragem na reciclagem em Portugal. A sua análise revelou-nos uma 

estratégia de persuasão pela ridicularização da facilidade em separar os resíduos 

para reciclar, aplicada de formas diferentes: na campanha “Gervásio” com a 

apresentação de um símio a separar os resíduos, e numa segunda fase com crianças a 



fazer a mesma separação. A segunda campanha “Reciclar é dar e receber” apresenta a 

cadeia de transformação dos objectos reciclados em novos objectos e aplica a pressão 

normativa. Ambas as campanhas apostam primariamente nos meios televisivos e de 

imprensa, sendo os suportes urbanos como mupis e outdoors secundários, denotando 

que a sua função seja apenas a de manter a notoriedade da campanha. A linguagem 

utilizada é similar à banda desenhada, o que garante a compreensão e empatia de 

todas as idades; e as cores fortes correspondentes aos materiais recicláveis causam 

facilmente o impacto desejado. 

Na campanha “Pigeon Action” não nos foi possível analisar dados relativos ao 

desenvolvimento da componente gráfica, uma vez que o artigo que recolhido é do 

domínio da Biologia. Contudo conseguimos compreender que a redução do alimento 

disponível é a melhor solução para a redução de indivíduos a longo prazo; neste tipo 

de campanha a mensagem deve enfatizar a importância de um número reduzido de 

indivíduos para o aumento da sua qualidade de vida; o sucesso destas campanhas 

deve ser monitorizado através de uma análise às notícias no media, reacções por 

telefone ou carta (hoje em dia mais fácil nas redes sociais) e análise dos efeitos 

económicos por danos ao património público e privado, e contactando empresas de 

instalação de dispositivos dissuasores de pombos. 

A campanha “Nem 8 nem 80” da CML contou com três edições compreendidas entre 

1989 e 1999, não tendo sido lançada mais nenhuma campanha desde então. Estas 

campanhas são meramente informativas, não denotando qualquer estratégia de 

comunicação ou de psicologia; visualmente não causam impacto, utilizando imagens 

apenas para preencher espaço e entreter o leitor, podendo ser mais eficazes se 

facilitassem a compreensão do texto, descrevendo figurativamente as ideias aqui 

presentes, aumentando a legibilidade, compreensão do texto e empatia com o leitor.

Para garantir o sucesso de uma campanha de sensibilização é imprescindível uma 

investigação multidisciplinar ao tema abordado de modo a identificar o público-alvo 

e a melhor estratégia para uma mudança de atitude, definir as peças de comunicação 

de acordo com as conclusões da investigação, testando as mesmas com utilizadores 

(grupo de foco) até à sua validação.
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IIb Investigação Activa 

Concluído o Estado da Arte, que contou com a revisão literária em Design Social, 

Biologia e Psicologia e um estudo de casos, em paralelo, segundo uma metodologia 

não intervencionista. Neste capítulo procederemos à Investigação Activa, segundo 

uma metodologia intervencionista qualitativa, vamos construir os objectos de 

divulgação da campanha de sensibilização e avaliar a sua eficácia através de teste 

com utilizadores, segundo uma metodologia de grupo de foco com não especialistas. 

Como exposto no estado da arte, através da análise de casos de estudo e da crítica 

literária, o design pode ser uma ferramenta eficaz de manipulação social, que 

deve ser utilizado de forma responsável, tendo sempre em vista o bem comum. 

Demonstrámos também que a sobrepopulação de aves, especialmente os pombos, é um 

problema ambiental em Lisboa com origem em comportamentos sociais desviantes. É a 

origem social deste problema que nos faz acreditar que o design pode ser a ferramenta 

ideal para a sua solução, através da concepção de uma campanha de sensibilização 

com recurso à psicologia, para garantir o seu sucesso. De seguida vamos apresentar o 

projecto prático, desenhado de acordo com a revisão literária e estudo de casos; e testá-

lo para compreender se de facto responde ao problema levantado anteriormente.   

Neste capítulo é inicialmente apresentado o argumento, seguido pela memória 

descritiva da campanha, com a caracterização do emissor, público-alvo e mensagem; e 

o desenvolvimento dos objectos de divulgação da campanha. Posteriormente é descrita 

a avaliação da campanha pela realização de um teste com utilizadores e analisados os 

seus resultados, de modo a compreender se de facto a campanha contribuiu ou não para 

a alteração de percepções e atitudes do público-alvo. No final é apresentado o projecto 

final com as alterações feitas a partir do teste com utilizadores.

6.1 Argumento

Através de uma campanha de comunicação baseada numa pesquisa multidisciplinar 

em Design Social, Psicologia e Biologia, podemos sensibilizar eficazmente os lisboetas 

para o problema da sobrepopulação de pombos em Lisboa.



6.2 Memória Descritiva

6.2.1 Definição do emissor

O comunicador deve ser uma entidade altamente responsável e credível, deve 

dominar o conhecimento disponível e ser imparcial sobre o tema em questão. É 

importante que este se baseie em factos e provas e que as exponha convenientemente, 

que se saiba equiparar ao público-alvo e de preferência que se apresente como líder 

ou membro do público-alvo (Sears, Peplau, Freedman & Taylor, 1985, pp. 198-202). 

Dadas estas características para o emissor ideal da campanha, concluímos que 

seria adequado a CML tomar este papel, à semelhança das campanhas anteriores. A 

cooperação com outras entidades oficiais de âmbito ambiental será uma mais-valia.

6.2.2 Definição do público-alvo

Como analisado no subcapítulo desta investigação dedicado à Psicologia, para os 

heavy feeders a atitude a alterar é auto-reforçadora e já faz parte da sua identidade, 

por isso não estarão disponíveis para mudar a atitude directamente. Assim a 

campanha de sensibilização será direccionada para a toda a população lisboeta, 

recorrendo à Influência Social Normativa. Prevemos assim que os light e heavy feeders 

mudem a sua atitude ao serem pressionados pelo grupo, que será estimulado a 

cumprir a norma social de não alimentar os pombos através desta campanha.

6.2.3 Definição da mensagem

Para assegurar que uma mensagem é dirigida e compreendida pelos receptores é 

necessário compreender as preocupações e percepções dos mesmos (Maia, 2010), 

posição suportada por Dervin (2003, p.210) que a descreve como “responsive 

design, design that looks first at possible message users and what information they 

need and then and only then sees how observations that sources have may serve those 

needs.”1 (Dervin 2003, p.210). Para compreender estas preocupações e percepções 

realizámos um questionário exploratório online com 141 entradas, das quais 

extraímos os dados presentes no anexo C e que aqui resumimos: 

• 53% dos inquiridos considera que os pombos fazem parte da cultura/tradição 

lisboeta; 

• 80% considera a presença de pombos como uma praga;

• 53% considera que a maior responsabilidade neste problema cabe aos 

1 T.L.: "design 

‘receptivo’, design que 

primeiro compreende 

a informação que 

os utilizadores 

necessitam e depois, 

só depois, analisa se 

as informações que a 

fonte tem podem servir 

essas necessidades"
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organismos públicos de controlo de pragas e às pessoas que alimentam os 

pombos; 

• 23% assume já ter sofrido danos físicos, psíquicos ou patrimoniais causados por 

pombos, descrevendo danos em património público (monumentos) e privado 

(imóveis, carros e roupa) e até um caso de ornitofobia;

• 66% não considera o pombo como um animal perigoso;

• 50% considera o pombo como um animal doente (2 na escala de Lickert);

• 88% acredita que os pombos são vectores de doenças e parasitas transmissíveis 

aos humanos;

• 56% afirma nunca ter alimentado pombos.

Apesar do número reduzido da amostra, em relação ao número de residentes 

em Lisboa, esta sondagem permitiu-nos concluir que grande parte dos inquiridos 

já está sensibilizado para o excesso de pombos, para a sua salubridade, e para os 

possíveis riscos para a saúde, contudo não o percepciona como um animal perigoso, 

assim como suportado por Maia (2010). Os dados revelam-nos também que o 

pombo é efectivamente assumido pelos lisboetas como parte da cultura e tradição 

portuguesas, suportando a nossa afirmação no início desta dissertação, a qual 

sugerimos que seja provada futuramente numa investigação académica. Com 56% dos 

inquiridos a afirmar que nunca alimentou os pombos, concluímos que a norma social 

de não os alimentar já está presente na sociedade sendo esta campanha importante 

para reforçar a norma junto da minoria que os alimenta.

Para a construção da mensagem consultámos alguns estudos sobre comunicação 

para a alteração de comportamentos. Witte e Allen (2000) analisam os efeitos do 

apelo ao medo em campanhas de saúde pública, concluindo que o sucesso destas 

campanhas é maior quanto maior for o apelo ao medo nas suas mensagens e desde 

que o indivíduo acredite que é capaz de mudar para o comportamento pretendido, 

sendo este último ponto o responsável pelo falhanço de várias campanhas. Já 

Slater (1999) defende que as campanhas que utilizam tons condenatórios e 

tácticas sensacionalistas de apelo ao medo não funcionam, e aponta o fracasso das 

campanhas contra o uso de drogas dos anos 80 no Reino Unido como prova. Face 

à dissonância entre as várias fontes decidimos recorrer à Psicologia para avaliar a 

efectividade do apelo ao medo na mudança de atitude e consequentemente a sua 



inclusão ou não na mensagem da nossa campanha. No livro de Psicologia Social de 

Sears, Peplau, Freedman & Taylor (1985) os autores avaliam a efectividade do apelo ao 

medo na comunicação para a mudança de atitude, referindo alguns casos de estudo. 

As experiências referidas revelam-nos que na maioria dos casos o apelo ao medo 

aumenta a efectividade de comunicação persuasiva, sendo que o apelo ao medo deve 

ser moderado, existindo um nível máximo a partir do qual o indivíduo pode sentir-

se incapaz de tomar uma acção devido à eminência do perigo, reagindo de modo a 

negar o perigo ou a credibilidade da fonte. A mesma deve ser baseada em factos e 

provas, deve argumentar a defesa do público-alvo e deve ser desenhada de modo a ser 

irrefutável sob os princípios básicos de lógica. 

Com base nestes autores, na revisão literária e nos estudos de caso da primeira 

parte desta investigação, concluímos que a mensagem desta campanha, para 

além de informativa deverá ser também persuasiva, contendo um apelo ao medo 

moderado, de modo a comunicar os riscos do comportamento a alterar e apontando o 

comportamento seguro a tomar. A mensagem será claramente racional, informando 

todos os factos positivos e negativos de um modo claro, mas também terá uma 

carga emocional positiva transmitida pela componente visual que reflectirá carinho 

pelos pombos lisboetas. Na prática a mensagem apresentará a problemática da 

alimentação de pombos em forma de texto corrido e em infografia para uma melhor 

compreensão dos dados, disporá todos os efeitos negativos da sobrepopulação e os 

riscos inerentes. O comportamento seguro a tomar será comunicado com recurso à 

influência normativa, como abordámos anteriormente. A mensagem deverá reforçar 

a norma social da não alimentação de pombos, pela junção de normas descritivas e 

injuntivas. Na mensagem constará a norma descritiva de que a maioria da população 

lisboeta não alimenta os pombos, em conjunto com a norma injuntiva, um símbolo 

positivo a ser personificado num pombo. Pretende-se que os indivíduos tenderão 

a seguir o comportamento praticado pela maioria, recebendo um reforço positivo 

(norma injuntiva) pela figura de um pombo sorridente, uma alusão metafórica que 

demonstra a boa disposição do mesmo ao receber o tratamento correcto. Deste modo 

o apelo ao medo comunicado pelos efeitos negativos e riscos do comportamento será 

atenuado com uma imagem visual positiva. 

Por fim importa explicar que a mensagem da campanha se irá referir a todas as aves 
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lisboetas e não apenas ao pombos, uma vez que as doenças e parasitas detectados 

nos pombos têm vindo a ser detectados também noutras aves urbanas (World Health 

Organization 2008, pp.239-287), sendo já considerada uma eco patologia (Haag 2003).

Esta mensagem será transmitida através de elementos linguísticos verbais e visuais, 

descritos de seguida.

6.2.3.1 Definição da linguagem verbal

Seguindo a recolha descrita anteriormente existem quatro pontos imprescindíveis a 

aplicar na mensagem da nossa campanha:
1. Informação clara sobre factos irrefutáveis 
2. Informação normativa descritiva sobre o comportamento dos lisboetas
3. Sugestões para mudar o comportamento
4. Informação normativa injuntiva que reforça a aprovação do comportamento

O texto a aplicar nos objectos traduziu-se da seguinte forma:
1. Informação clara sobre factos irrefutáveis: “As aves como os pombos e 

pardais são já há muito habitantes da cidade de Lisboa, assim como de muitas 
cidades por todo o mundo. Não podemos negar que o ritual de os alimentar já 
faz parte da tradição portuguesa, noutros tempos era frequente um passeio 
pelo centro da cidade com paragem para distribuir milho pelos pombos e pardais 
que por lá aparecessem. Hoje em dia esta prática tem vindo a cair em desuso, 
sendo até evitado por muitos, talvez por culpa dos novos hábitos de lazer, ou 
pela visível debilitação das condições sanitárias dos mesmos, em especial dos 
pombos. O excesso de alimento disponível e a ausência de predadores naturais 
que controlem a população doente tem levado ao seu aumento exponencial 
ao longo dos anos, levando estes bandos a encontrar abrigo fora dos pombais 
da Câmara Municipal. Estes pombais proporcionam uma vacinação contra 
parasitas e doenças, e uma alimentação diária cuidada, sendo esta impregnada 
com contraceptivo oral nas épocas de postura, duas vezes por ano. Cada 
pombo produz por ano cerca de 12Kg de fezes que defeca de 20 em 20 minutos 
e que se acumulam nas zonas onde se passeiam, habitam e alimentam. Estas 
fezes desenvolvem fungos com efeitos altamente corrosivos e quando secas 
transformam-se em pó, disseminam-se pelo ar transmitindo agentes patogénicos 
como a Psitacose, Salmonelose, Histoplasmose, Criptococose e Toxoplasmose. 
Os pombos são um vector de mais de 50 doenças transmissíveis aos humanos, o 
contacto mais próximo com pombos pode desenvolver problemas respiratórios e 
alérgicos como rinite e asma; e a transmissão de parasitas como carraças, piolhos 
e pulgas que podem causar reacções de hipersensibilidade, choques anafiláticos 



e imunodepressões. Apesar das análises regulares feitas pela CML mostrarem 
a ausência de doenças transmissíveis aos humanos, são detectadas doenças 
transmissíveis entre aves, as quais não conseguem ser controladas sem um controlo 
efectivo dos bandos de pombos.”

2. Informação normativa descritiva sobre o comportamento dos lisboetas: “Ao 
não alimentar as aves urbanas está a contribuir para a sua qualidade de vida. 
Obrigado!”, reforçado no texto anterior: “Hoje em dia esta prática tem vindo a 
cair em desuso, sendo já evitada por muitos” 

3. Sugestões para mudar o comportamento: “Obrigado por não alimentar as 
aves lisboetas. Assim teremos um bonito grupo de aves, pequeno e saudável!”, 
“Se acondiciona bem o seu lixo doméstico e não alimenta as aves lisboetas, elas 
alimentam-se exclusivamente do alimento que os nossos técnicos lhes dão e 
reproduzem-se menos.”

4. Informação normativa injuntiva que reforça a aprovação do 
comportamento: “Obrigado!” reforçada pela linguagem visual descrita de 
seguida.

6.2.3.2 Definição da linguagem visual

Pretendeu-se criar uma linguagem visual positiva, a funcionar como norma 

injuntiva e criando empatia com o observador. Como elemento principal criámos 

uma ave sorridente que transmite aceitação e agradecimento ao observador. Como 

elemento secundário criámos uma infografia a descrever visualmente e com suporte 

verbal, o problema em questão, resumindo as ideias essenciais do texto presente na 

Fig. 67 

Representação linear da 

ave sorridente -  

 norma injuntiva 

Fig. 68 

Pormenor da infografia 

 

Fig. 69 

Sinal de proibição de 

alimentação de aves 

Fig. 70 

Textura utilizada nas 

peças 

Fig. 71 

Ícone utilizado nas 

peças. Lisboa Dingbats 

Simbols, gentilmente 

cedido pelo tipógrfo 

Ricardo Santos 

Fig. 72 

Variação de tons azuis 

utilizados nas peças 

Fig. 73 

Família tipográfica 

utilizada: Lisboa Sans 

Pro, gentilmente cedida 

pelo tipógrafo Ricardo 

Santos 
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alínea a) do ponto anterior. Criámos também um sinal de não alimentação de aves, 

baseado no sinal utilizado pela REFER nas suas estações. Como textura de fundo 

utilizámos um padrão semelhante a tecido de feltro ou a relva, que apela ao sentido 

táctil pretendendo aproximar-se do utilizador e criar empatia. Em algumas peças 

adicionámos uma moldura com um ícone (fig. 71) que considerámos pertencer à 

cultura visual lisboeta e que se encontra disponível no catálogo de dingbats da família 

tipográfica escolhida. A cor principal utilizada foi o azul por ser uma cor forte e 

distinta que marca bastante a paisagem lisboeta; e por ser uma cor fria e racional que 

pode ajudar a equilibrar a carga emocional desta campanha.

A tipografia escolhida foi Lisboa Sans de Ricardo Santos, incluíndo o caracter  R dos 

dingbats. Apesar de ser uma primeira escolha óbvia, fizemos uma prova com outros 

tipos (fig. 74) que nos pareceram poder ser indicados para este trabalho, contudo, 

perante a mesma, considerámos que a Lisboa Sans transparece o equilíbrio entre a 

positividade e seriedade que queremos comunicar. A fonte foi gentilmente cedida 

pelo designer e tipógrafo Ricardo Santos para uso académico, sendo reservado o uso 

comercial com a implementação da campanha, mediante a aquisição da fonte.

C=30; M=0; Y=0; K=0 C=40; M=0; Y=0; K=60 C=60; M=0; Y=0; K=70 C=60; M=0; Y=0; K=90



Fig. 74 

Prova tipográfica. Tipos 

Cronos Pro,  Absara Sans,  

Fedra Sans e Lisboa Sans 

Pro. As fontes foram 

testadas na variação 

regular/book,  

no tamanho 16pt, 

entrelinha 19pt 

Fig. 75 

Esboços para o panfleto 

Fig. 76 

Desenvolvimento 

conceptual e criativo da 

imagem gráfica

6.2.4 Definição e desenvolvimento dos objectos de divulgação da campanha

Definida a fonte, o público-alvo e a mensagem, procedemos à selecção e teste dos 

possíveis objectos úteis para esta campanha. Estes objectos foram definidos segundo 

dois eixos: uso pessoal ou colectivo e em espaço particular ou urbano. De seguida 

apresentamos a sua concepção e posteriormente as alterações feitas após o teste com 

utilizadores.

As aves em meio 
urbano precisam de 
cuidados especiais

As aves em meio 
urbano precisam de 
cuidados especiais

As aves em meio 
urbano precisam de 
cuidados especiais

As aves em meio 
urbano precisam de 
cuidados especiais
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Uma mensagem: Com o apoio:

Eu gostava que os 
pombos de Lisboa fossem 

todos saudáveis!

Nós também.

Se acondiciona bem o seu lixo doméstico e não alimenta pombos, eles 
alimentam-se nos espaços verdes e do alimento que os nossos técnicos lhes dão, 
reproduzindo-se menos. Assim a lei do mais forte ocorre como no seu estado 

selvagem, baixando o número de pombos doentes e de parasitas entre si. 

As aves em meio urbano  
precisam de cuidados especiais Obrigado 

a todos aqueles que não alimentam as aves lisboetas

Juntos teremos um bonito grupo de aves, pequeno mas saudável!

Obrigado 
a todos aqueles que não alimentam as aves lisboetas

Juntos teremos um bonito grupo de aves, pequeno mas saudável!

Uma mensagem: Com o apoio: Uma mensagem: Com o apoio:



As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

Eu gostava que os 
pombos de Lisboa fossem 

todos saudáveis!Eu gostava que os 
pombos não viessem para 
a minha mesa sempre que 

lancho na Rua Augusta

Os pombos em meio urbano têm uma abundante oferta de abrigo em 

monumentos e edifícios, a ausência de aves predadoras que controlem a 

população doente, e são pouco selectivos na alimentação encontrando sementes 

em espaços verdes, desperdícios em lixo mal acondicionado e oferta de milho 

e pão distribuído pela população, entre outros. Estes três factores favoráveis 

fazem com que a populção de pombos em Lisboa tenha aumentado ao longo dos 

anos, trazendo prejuízos na limpeza de edifícios, monumentos e via pública. 

Cada pombo produz por ano cerca de ��Kg de fezes que defeca de 20 

em 20 minutos e que se acumulam nas zonas onde se passeiam, habitam e 

alimentam; aumentando a taxa de contaminação entre pombos, especialmente 

em prédio devolutos. Estas fezes desenvolvem fungos com efeitos 

altamente corrosivos e quando secas transformam-se em pó, disseminam-

se pelo ar e transmitindo agentes patogénicos, bem como os restos de 

ninhos e penas que podem entupir algerozes e ares-condicionados.

 Os pombos doentes podem ser um vector de mais de 50 doenças 

transmissíveis aos humanos, o contacto mais próximo com pombos pode 

desenvolver problemas respiratórios e alérgicos como rinite e asma; e a 

transmissão de parasitas como carraças, piolhos e pulgas que podem causar 

reacções de hipersensibilidade, choques anafiláticos e imunodepressões.

abundante 
oferta de 

abrigo

abundante 
oferta de 
alimento

aumento 
da população

aumento 
de doenças*

aumento 
dos dejectos

desenvolvimento
de fungos nos 

dejectos

As aves em meio 
urbano precisam 

de cuidados 
especiais

As aves como os pombos e pardais são já há muito 

habitantes da cidade de Lisboa, assim como de muitas 

cidades por todo o mundo. Não podemos negar 

que o ritual de os alimentar já faz parte da tradição 

portuguesa, noutros tempos era frequente um passeio 

pelo centro da cidade com paragem para distribuir 

milho pelos pombos e pardais que por lá aparecessem. 

Hoje em dia este prazer já caiu em desuso, sendo até 

evitado por muitos, talvez por culpa dos novos hábitos 

de lazer, ou pela visível debilitação das condições 

sanitárias dos mesmos, em especial dos pombos. 

O excesso de alimento disponível e a ausência de 

predadores naturais que controlem a população 

doente tem levado ao seu aumento exponencial ao 

longo dos anos, levando estes bandos a encontrar 

abrigo fora dos pombais da Câmara Municipal. 

Estes pombais proporcionam uma vacinação contra 

parasitas e doenças, e uma alimentação diária 

cuidada, sendo esta impregnada com contraceptivo 

oral nas épocas de postura, duas vezes por ano. 

Cada pombo produz por ano cerca de ��Kg de 

fezes que defeca de 20 em 20 minutos e que se 

acumulam nas zonas onde se passeiam, habitam 

e alimentam. Estas fezes desenvolvem fungos 

com efeitos altamente corrosivos e quando 

secas transformam-se em pó, disseminam-

se pelo ar transmitindo agentes patogénicos 

como a Psitacose, Salmonelose, Histoplasmose, 

Criptococose e Toxoplasmose. Os pombos são um 

vector de mais de 50 doenças transmissíveis aos 

humanos, o contacto mais próximo com pombos 

pode desenvolver problemas respiratórios e 

alérgicos como rinite e asma; e a transmissão de 

parasitas como carraças, piolhos e pulgas que 

podem causar reacções de hipersensibilidade, 

choques anafiláticos e imunodepressões.

Apesar das análises regulares feitas pela CML 

mostrarem a ausência de doenças transmissíveis aos 

humanos, são detectadas doenças transmissíveis 

entre aves, as quais não conseguem ser controladas 

sem um controlo efectivo dos bandos de pombos.

Ao não alimentar as aves urbanas 
está a contribuir para a sua 
qualidade de vida. Obrigado!

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Não alimente aves urbanas e acondicione 
bem o seu lixo doméstico. Sensibilize 
os seus vizinhos para este problema.

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Se acondiciona bem o 
seu lixo doméstico e 
não alimenta as aves 
lisboetas, elas alimentam-
-se exclusivamente do 
alimento que os nossos 
técnicos lhes dão e 
reproduzem-se menos. 
Assim teremos um grupo 
bonito grupo de aves, 
pequeno e saudável!

Uma mensagem: Com o apoio:

Fig. 77 

Desenvolvimento da 

infografia 

Fig. 78 

Folheto  cartaz
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O primeiro objecto desenvolvido foi um folheto desdobrável (fig. 77)podendo o 

verso ser utilizado como cartaz. Este folheto foi desenhado para uso pessoal em 

espaço particular podendo o verso (cartaz) ser afixado pelo utilizador para uso 

colectivo. A peça seguiu o modelo normativo utilizado por Schultz na sua investigação, 

descrita no ponto 4.1 e os conteúdos reunidos no ponto 4.2.3.1. 

Num primeiro momento a peça ainda fechada permite identificar a figura de 

uma ave sorridente (norma injuntiva) sob a frase “As aves em meio urbano precisam 

de cuidados especiais”, no segundo momento desdobra-se a peça na vertical e 

começa a visualizar-se a infografia, e no terceiro momento desdobra-se o restante 

folheto na horizontal permitindo visualizar toda a infografia, assim como o texto 

informativo ao qual a infografia serve de suporte. Esta infografia pretende descrever 

figurativamente a problemática presente no texto, para uma melhor compreensão 

do mesmo e para que os utilizadores se consigam rever, a si e aos outros na situação 

descrita. O verso do folheto funciona como cartaz e contém a norma injuntiva e 

descritiva. Este cartaz poderá ser afixado pela população lisboeta afecta a este 

problema em locais onde os mesmos considerem necessários, tornando-os parte 

activa da campanha (ex: restaurantes, prédios, centros históricos, etc.).

Relembramos que o objectivo do uso da influência normativa é a pressão dos 

indivíduos complacentes sobre os indivíduos desviantes até que estes se tornem 

complacentes, é por isso importante a demonstração de apoio à campanha.  

Criámos um toalhete de mesa (fig. 78) a ser distribuído por restaurantes que se 

queiram tornar parceiros do projecto. Considerámos importante criar esta peça 

porque observámos que estes são locais de risco por alimentação directa (oferta) 

ou indirecta (restos), mas também um local de lazer onde os utilizadores terão 

involuntariamente mais tempo para interagir com a peça (dado o usual tempo 

de espera) e reflectir sobre o seu conteúdo. Esta decisão é suportada por Michael 

Slater (1999, p. 348) que afirma: “It seems reasonable to suggest that not only should 

messages include situational cues but also reminders, such as posters and stickers, in 

the places that the behavior takes place”1 (Slater 1999, p. 348), e será tida em conta no 

desenvolvimento de mais peças desta campanha.

Graficamente o toalhete é semelhante ao panfleto mas com um conteúdo mais 

reduzido, apresentando a infografia, a mensagem normativa descritiva e injuntiva e 

sugestão para a alteração de comportamento. 

Criámos uma tableta de jardim (fig. 79) com o intuito de relembrar os visitantes 
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petentes.  

Gostava de ver as aves lisboetas mais saudáveis? Nós também 
Por favor não alimente aves em Lisboa e acondicione bem o seu lixo doméstico

Uma mensagem: Com o apoio:

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

Uma mensagem: Com o apoio:

Uma mensagem: Com o apoio:

Uma mensagem: Com o apoio:

Ao não alimentar as aves está a contribuir 
para a sua qualidade de vida

Fig. 79 

Desenvolvimento do 

toalhete 

Fig. 80 

Tableta de jardim 

Fig. 81 

MUPI 

Fig. 82 

Outdoor 

Fig. 83 

Crachá 

Fig. 84 

Autocolante 

Fig. 85 

Íman
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de jardins que não devem alimentar as aves, seguindo o conselho de Slater supra e 

sinalizando deste modo áreas de risco. Foi também criada uma versão adaptada 

à aplicação em pavimentos para outros locais de risco que não jardins (ex: largos 

ou praças). O MUPI (fig. 80) e o outdoor (fig.81) foram criados para a activação da 

campanha, com o objectivo de proporcionar uma primeira abordagem ao tema, 

despertando a curiosidade do utilizador, levando-o a estar mais atento a outras 

peças da colecção e a procurar mais informação sobre o assunto. O crachá (fig. 82), 

autocolante (fig. 83) e íman (fig. 84) pretendem proporcionar aos utilizadores um 

modo de mostrar aos outros que apoiam a campanha e partilham a mesma crença 

e valor, dando mais força à mesma e sensibilizando mais indivíduos. Estas peças são 

por definição objectos de colecção usados por longos períodos de tempo, mantendo a 

mensagem presente na memória dos utilizadores e dos que o rodeiam.  

Relembramos que o objectivo do uso da influência normativa é a pressão dos 

indivíduos complacentes sobre os indivíduos desviantes até que estes se tornem 

complacentes, é por isso importante a demonstração de apoio à campanha.

6.3 Projecto apresentado para avaliação com grupo de foco

Eu  contribuo para o bem estar das aves lisboetas     R
Eu  co

nt
rib

uo
 pa

ra
 o bem estar das aves lisboetas    R

Eu  contribuo para o bem estar das aves lisboetas     R
Eu  co

nt
rib

uo
 pa

ra
 o bem estar das aves lisboetas    R

Eu  contribuo para o bem estar das aves lisboetas     R
Eu  co

nt
rib

uo
 pa

ra
 o bem estar das aves lisboetas    R

1 T.L.: "Parece-nos 

razoável sugerir que 

as mensagens não só 

incluam sugestões sobre 

situações mas também 

lembretes, como 

cartazes e autocolantes, 

nos sítios onde o 

comportamento ocorre"



6.4 Avaliação com grupo de foco

As aves em meio 
urbano precisam 

de cuidados 
especiais

As aves como os pombos e pardais são já há muito 

habitantes da cidade de Lisboa, assim como de muitas 

cidades por todo o mundo. Não podemos negar 

que o ritual de os alimentar já faz parte da tradição 

portuguesa, noutros tempos era frequente um passeio 

pelo centro da cidade com paragem para distribuir 

milho pelos pombos e pardais que por lá aparecessem. 

Hoje em dia este prazer já caiu em desuso, sendo até 

evitado por muitos, talvez por culpa dos novos hábitos 

de lazer, ou pela visível debilitação das condições 

sanitárias dos mesmos, em especial dos pombos. 

O excesso de alimento disponível e a ausência de 

predadores naturais que controlem a população 

doente tem levado ao seu aumento exponencial ao 

longo dos anos, levando estes bandos a encontrar 

abrigo fora dos pombais da Câmara Municipal. 

Estes pombais proporcionam uma vacinação contra 

parasitas e doenças, e uma alimentação diária 

cuidada, sendo esta impregnada com contraceptivo 

oral nas épocas de postura, duas vezes por ano. 

Cada pombo produz por ano cerca de ��Kg de 

fezes que defeca de 20 em 20 minutos e que se 

acumulam nas zonas onde se passeiam, habitam 

e alimentam. Estas fezes desenvolvem fungos 

com efeitos altamente corrosivos e quando 

secas transformam-se em pó, disseminam-

se pelo ar transmitindo agentes patogénicos 

como a Psitacose, Salmonelose, Histoplasmose, 

Criptococose e Toxoplasmose. Os pombos são um 

vector de mais de 50 doenças transmissíveis aos 

humanos, o contacto mais próximo com pombos 

pode desenvolver problemas respiratórios e 

alérgicos como rinite e asma; e a transmissão de 

parasitas como carraças, piolhos e pulgas que 

podem causar reacções de hipersensibilidade, 

choques anafiláticos e imunodepressões.

Apesar das análises regulares feitas pela CML 

mostrarem a ausência de doenças transmissíveis aos 

humanos, são detectadas doenças transmissíveis 

entre aves, as quais não conseguem ser controladas 

sem um controlo efectivo dos bandos de pombos.

Ao não alimentar as aves urbanas 
está a contribuir para a sua 
qualidade de vida. Obrigado!

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Não alimente aves urbanas e acondicione 
bem o seu lixo doméstico. Sensibilize 
os seus vizinhos para este problema.

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Se acondiciona bem o 
seu lixo doméstico e 
não alimenta as aves 
lisboetas, elas alimentam-
-se exclusivamente do 
alimento que os nossos 
técnicos lhes dão e 
reproduzem-se menos. 
Assim teremos um grupo 
bonito grupo de aves, 
pequeno e saudável!

Uma mensagem: Com o apoio:

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

Uma mensagem: Com o apoio:
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Uma mensagem: Com o apoio:

Uma mensagem: Com o apoio:

Ao não alimentar as aves está a contribuir 
para a sua qualidade de vida

Eu  contribuo para o bem estar das aves lisboetas     R
Eu  co

nt
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uo
 pa

ra
 o bem estar das aves lisboetas    R

Eu  contribuo para o bem estar das aves lisboetas     R
Eu  co

nt
rib

uo
 pa

ra
 o bem estar das aves lisboetas    R

Eu  contribuo para o bem estar das aves lisboetas     R
Eu  co

nt
rib

uo
 pa

ra
 o bem estar das aves lisboetas    R



Depois de desenhadas as peças que considerámos indicadas para esta campanha, 

considerou-se importante testar as mesmas para aferir a sua eficácia, segundo os 

seguintes parâmetros de avaliação:

• Eficaz transmissão de informação

• Apelo visual

• Correcção de intenção de comportamento

• Correcção da percepção de perigo

Para a validação da campanha, o método indicado seria a realização de um teste 

piloto num bairro de Lisboa com uma avaliação de resultados 1 mês e 6 meses depois 

da implementação da campanha. Contudo, dadas as restrições temporais desta 

investigação optámos por uma avaliação com teste de utilizadores. Este teste foi 

constituído por dois grupos de utilizadores (controlo e amostra) com 15 participantes 

cada e com faixas etárias idênticas. Ao grupo de controlo foram apresentadas as 

peças da campanha da CML “Nem 8 nem 80” (ver pag.70), e ao grupo de amostra 

foram apresentadas as peças da nossa campanha “Os pombos em meio urbano”. 

A elaboração dos questionários, pré-teste e teste com utilizadores é descrita de seguida.

6.4.1  Concepção e elaboração dos questionários

Para avaliar a eficácia das campanhas, elaborámos um questionário com quatro 

conjuntos de questões:

• Caracterização sociodemográfica (género, idade, grau de ensino e profissão)

• Caracterização psicossocial (predisposições atitudinais e comportamentais)

• Análise das peças de comunicação (compreensão da informação e apelo visual)

• Caracterização psicossocial após visualização das peças (vide ponto 2)

Na parte I incluímos perguntas de caracterização sociodemográfica: género, 

idade, grau de ensino e profissão. Dado que o objectivo primário desta campanha 

é a alteração de atitudes, incluímos perguntas de caracterização psicossocial, 

antes (parte II) e depois (parte IV) da visualização das peças que compõem esta 

campanha, para determinar se esta de facto altera a sua percepção sobre este 

problema. Incluímos também questões sobre a compreensão da informação e apelo 
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visual (parte III) para determinar se a informação transmitida pelas peças seria 

exposta explicitamente ou se deixaria dúvidas e se correspondeu às expectativas dos 

utilizadores. No grupo IV foram repetidas as perguntas do grupo II (à excepção das 

perguntas 8 a 10) para determinar se a mensagem transmitida foi compreendida e se 

esta campanha de facto alterou a sua percepção sobre este problema.

6.4.1.1  Pré-teste

Estes questionários foram submetidos a um pré-teste com seis utilizadores para 

garantir a correcta compreensão das perguntas, definir as condições físicas em que os 

questionários deveriam ser executados e os tempos médios de resposta.

Num primeiro pré-teste corrigimos os questionários com dois utilizadores. Foi 

treinada a apresentação dos questionários, que consistiu na apresentação do seu 

âmbito e propósito, e as instruções para o preenchimento. Percebemos que algumas 

perguntas do enquadramento psicossocial pareciam ser muito semelhantes, o que 

poderia levar a respostas iguais quando na realidade eram questões distintas. Foram 

então seleccionadas algumas destas perguntas, em pares, foram trocados os sentidos 

das mesmas (positivo / negativo) e intercaladas com outras perguntas. No bloco 

psicossocial pós visionamento da campanha foram obviamente feitas as mesmas 

alterações. No bloco de análise da campanha foram feitas pequenas alterações 

frásicas com vista à redução do tempo de leitura. 

As condições físicas foram testadas com quatro utilizadores de quatro faixas etárias 

diferentes, foram dispostas três filas de cinco mesas em posição perpendicular ao 

painel envidraçado que deu luz natural ao ensaio. O pré-teste para aferição dos 

tempos de resposta foi realizado com utilizadores cada, às 11h iniciou o questionário 

para o grupo de controlo, que demorou 50min ao todo, e o questionário para o grupo 

de amostra às 11h45, que demorou 80min. Os tempos de resposta por bloco estão 

descritos na tabela 1 e foram acertados de acordo com o utilizador que demorou 

mais tempo a responder em cada bloco. Os utilizadores consideraram que dispunham 

de luz suficiente enquanto respondiam aos questionários nas suas versões finais e 

corrigidos pelas alterações referidas acima.

Grupo de amostra Parte I Parte II Parte III Parte IV Total
2 15 48 14 80



Grupo de controlo Parte I Parte II Parte III Parte IV Total
2 15 17 14 50

6.4.1.2 Condução do teste

Os questionários foram realizados em Abril de 2014, no fim-de-semana seguinte 

ao pré-teste, às 11h de sábado e domingo, respectivamente o grupo de amostra e o 

grupo de controlo. As condições atmosféricas mostraram-se semelhantes ao pré-

teste e favoráveis à realização do teste. Ao grupo de controlo foram apresentadas as 

peças da campanha da CML “Nem 8 nem 80” (ver pag.X), e ao grupo de amostra foram 

apresentadas as peças da nossa campanha.

O início do teste começou com a apresentação (identificação do moderador, 

âmbito da investigação, propósito dos questionários e da campanha), tempo de 

que dispunham para cada bloco de questões e posterior debate sobre o tema 

(debriefing), sendo que os inquiridos apenas foram informados de que iam preencher 

um questionário de opinião sobre uma campanha de sensibilização, não sabendo o 

tema do mesmo. Dado o início do teste foi referido o tempo de que dispunham para o 

primeiro bloco de questões, repetido assim que iniciavam cada bloco. 

Na parte I, caracterização sociodemográfica, foram solicitados dados relativos ao 

género, faixa etária, grau de ensino e profissão dos utilizadores. 

Na parte II, caracterização psicossocial foram solicitadas respostas dos utilizadores 

perante várias afirmações atitudinais e comportamentais, na escala de Lickert. 

Na parte III, compreensão da informação e apelo visual, as questões foram 

agrupadas e repetidas para cada peça, com as devidas adaptações. No grupo 

referente ao folheto foi solicitado aos utilizadores a avaliação da clareza da 

informação transmitida, a descrição de eventuais dúvidas, a ordem de leitura dos 

textos presentes, a sua opinião sobre a qualidade visual das peças, a repetição da 

informação presente na peça, de memória e eventuais comentários à peça. Neste 

bloco os utilizadores não compreenderam a questão que pretendia aferir a correcta 

hierarquização da informação, problema que poderia ter sido detectado no pré-teste 

e corrigido, contudo ficou claro que a questão não foi compreendida pelos utilizadores 

pelo que foi anulada. Para cada grupo seguinte, referente a cada peça, foi pedida 

a avaliação da qualidade visual das peças e eventuais comentários à mesma. No 

grupo de questões relativas às peças crachá, autocolante e íman, no questionário de 

Tab. 7 

Tempos de resposta por 

grupo, em minutos
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amostra, foram ainda incluídas perguntas para aferir a eventual utilização futura 

destas peças.

Na parte IV, caracterização psicossocial após a visualização das peças, foram 

solicitadas respostas dos utilizadores perante várias afirmações atitudinais e 

comportamentais, na escala de Lickert à excepção das questões que se referiram aos 

valores (questões 8 a 10).

6.4.1.3  Debriefing

Após a realização dos questionários os utilizadores foram convidados a debater o 

tema em questão e voltar a visualizar as peças da campanha correspondente com 

mais tempo assim como as peças da campanha oposta. Os utilizadores mostraram 

grande entusiasmo em conhecer as peças da campanha oposta e em compará-las, 

nem todos debateram o assunto, depreendemos que este é um assunto sensível e 

polémico.

O grupo de amostra demonstrou que se sentiu à vontade a realizar o questionário 

e que conseguiu demonstrar as suas opiniões complementares nos campos de 

comentário de cada peça. 

Foi reconhecido que a sobrepopulação de aves, em especial de pombos, em Lisboa 

é de facto um problema que justifica uma acção de sensibilização deste tipo, que já 

não é tão bem vista a sua alimentação e alguns utilizadores reconheceram ainda as 

débeis condições físicas dos mesmos, referindo as patas e os olhos como os principais 

sintomas destas debilitações.

Consideraram que a infografia presente no folheto ajudou a compreender a 

problemática e a cadeia de acontecimentos causa – efeito. Afirmaram não reconhecer 

a textura aplicada nas peças como feltro ou relva mas consideraram ser uma 

escolha harmoniosa. Uma senhora mostrou intenção de levar consigo um folheto da 

campanha de amostra para afixar na entrada do seu prédio, quando questionada 

acerca da sua escolha afirmou gostar mais deste folheto porque mostrava um pombo 

contente. Muitos utilizadores mostraram que gostariam de ter igual quantidade de 

informação em todas as peças. Foi explicado que diferentes peças têm diferentes 

objectivos e como tal diferentes graus de informação, sendo o conjunto de peças que 

ao todo forma uma campanha. Os utilizadores compreenderam esta informação. 



Os utilizadores foram unânimes ao afirmar que o aspecto visual da campanha de 

amostra é mais apelativo do que a campanha de controlo. 

O grupo de controlo também demonstrou à-vontade a preencher o questionário, e 

a demonstrar as suas opiniões complementares nos campos de comentário de cada 

peça. Todos os utilizadores afirmaram não reconhecer a campanha analisada, que a 

campanha de amostra chamava mais atenção e continha mais informação que a de 

controlo, identificando-se mais com esta. Um utilizador referiu que a campanha de 

amostra conseguiria chegar melhor às crianças por apresentar uma personagem, 

segundo o utilizador, “fofinha”, observação apoiada pelos restantes utilizadores. Foi 

também considerado por um utilizador que a transmissão da informação em forma de 

pergunta seria mais eficaz que em forma de afirmação. No entanto esta observação 

foi desvalorizada pela maioria, não sendo considerada relevante.

Dos dois debates foram recolhidas as seguintes alterações:
•	 Inclusão de dados estatísticos relativamente a danos patrimoniais, etc.
•	 Incluir o sinal desenvolvido no maior número de peças possível
•	 Incluir a referência a um sítio online onde se possa encontrar mais 

informação sobre o tema
•	 Aumentar o tamanho de letra no folheto
•	 Incluir mais informação no autocolante e íman, em detrimento da mesma 

frase repetida e incluir a mesma informação no crachá
•	 Incluir parte da informação descritiva do folheto no MUPI
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6.4.2 Análise qualitativa dos resultados dos questionários

Realizámos uma análise qualitativa dos dados recolhidos (anexo D), comparando 

as predisposições atitudinais e comportamentais antes e depois da visualização das 

peças de cada campanha, bem como a compreensão da informação e opinião gráfica 

face às mesmas durante a sua visualização, comparando os resultados das duas 

campanhas. 

Para compreender a alteração das predisposições atitudinais e comportamentais foi 

elaborado um quadro de onde foram extraídas as diferenças numéricas das respostas 

(antes e depois da visualização), na escala de Lickert. Para compreender a opinião 

gráfica foi extraída a média das respostas de cada peça, também na escala de Lickert.

Questionário, parte I - Caracterização sociodemográfica

Foram abordadas pessoas transeuntes e desconhecidas da Junta de Freguesia de 

Nossa Senhora de Fátima em Lisboa que aceitaram participar neste questionário. 

Responderam aos questionários trinta pessoas, quinze analisaram a campanha já 

efectuada pela CML – grupo de controlo - e quinze analisaram a campanha desenhada 

nesta investigação – grupo de amostra -. Cada grupo de utilizadores contou com três 

indivíduos de cada faixa etária pré-estabelecida, entre os 18 e os 75 anos, sendo que a 

maioria (17) possui um grau académico superior, 11 frequentou o ensino secundário e 

1 o ensino primário. Três inquiridos revelaram ser de áreas afectas a este projecto, um 

utilizador afirmou ser designer de produto e dois utilizadores são biólogos (um dos quais 

biólogo marinho). Elaborámos uma tabela (Tab. 2) que apresenta esta distribuição.



GÉNERO IDADE ENSINO PROFISSÃO

M 18 - 25 SECUNDÁRIO ESTUDANTE

M 18 - 25 SUPERIOR DESIGNER DE PRODUTO

F 18 - 25 SUPERIOR BIÓLOGA

F 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE

M 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE

F 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE / PROFESSORA

M 36 - 50 SUPERIOR -

M 36 - 50 SUPERIOR -

F 36 - 50 SECUNDÁRIO EMPREGADA DE BALCÃO

M 51 - 65 SECUNDÁRIO ELECTROTÉCNICO

F 51 - 65 SUPERIOR TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUIVO

F 51 - 65 SECUNDÁRIO PORTEIRA

M MAIS DE 65 SECUNDÁRIO INSPECTOR COMERCIAL

F MAIS DE 65 SECUNDÁRIO EMPREGADA DE ESCRITÓRIO

M MAIS DE 65 SUPERIOR BANCÁRIO REFORMADO

F 18 - 25 SUPERIOR BIÓLOGA

F 18 - 25 SUPERIOR ESTUDANTE

M 18 - 25 SECUNDÁRIO ESTUDANTE

F 26 - 35 SUPERIOR EMPRESÁRIA

M 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE

M 26 - 35 SUPERIOR ACTOR / BIÓLOGO MARINHO

F 36 - 50 SECUNDÁRIO

M 36 - 50 SUPERIOR GEÓLOGO

F 36 - 50 SECUNDÁRIO VENDAS

M 51 - 65 SECUNDÁRIO TÉCNICO DE VENDAS

M 51 - 65 SUPERIOR PROFESSOR

F 51 - 65 SECUNDÁRIO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

F MAIS DE 65 TRABALHADORA DO COMÉRCIO

M MAIS DE 65 PRIMÁRIO SAPATEIRO

f MAIS DE 65 SUPERIOR TRADUTORA

AM
O

ST
RA

CO
N

TR
O

LO



99IIb Investigação Activa

 Questionário, parte II e IV – Enquadramento psicossocial 

Nas partes II e IV dos questionários foi feita uma caracterização psicossocial dos 

utilizadores. Das suas respostas, na escala de Lickert, foram extraídas as diferenças 

numéricas para compreender se existiu ou não uma alteração na sua predisposição 

atitudinal e comportamental com o visionamento das peças, e comparados os 

resultados entre as duas campanhas. As questões que se referiram às crenças dos 

utilizadores na parte II (questões 8 a 10) não foram repetidas na parte IV. 

As questões referentes às crenças dos utilizadores sobre este tema foram 

inconclusivas, mostrando apenas uma tendência para os extremos na questão 9 e uma 

tendência para discordância na questão 10. Elaborámos uma tabela que apresenta 

a frequência de respostas para cada valor da escala em cada questão e a respectiva 

média de respostas.

O resultado do teste de amostra revelou 98 pontos de diferença entre as duas 

partes do questionário e o teste de controlo 79 pontos (tabelas 5 e 6). Isto mostra 

que ambas as campanhas tiveram resultados positivos na alteração de atitudes e 

comportamentos e na percepção de perigo, embora a campanha desenhada nesta 

dissertação tenha apresentado melhores resultados, excedendo a campanha da CML 

em 19 pontos. É de salientar que ambas as campanhas contaram com uma entrada 

em que o diferencial foi negativo (a campanha teve o efeito contrário ao pretendido) 

e uma entrada nula (a campanha não teve qualquer efeito), sendo que nas entradas 

nulas os utilizadores já estavam sensibilizados para o tema. Estes resultados estão 

representados na tabela a vermelho.

Podemos também aferir que os utilizadores com maior predisposição a tomar 

o comportamento que queremos evitar (coluna "PREDISPOSIÇÃO") tiveram 

resultados positivos, ficando efectivamente sensibilizados para o tema. Na coluna 

“PREDISPOSIÇÃO” podemos ver os resultados acima da média representados a verde.

Escala de Lickert
Nº Questão 1 2 3 4 5 Média
8 Os pombos fazem parte da tradição/cultura lisboeta 4 2 4 2 3 2,8
9 O pombo é um símbolo de paz 5 2 2 0 6 3

10 Alimentar pombos é um gesto cristão 8 1 4 2 0 2

Tab. 8 

Caracterização 

Sociodemográfica dos 

inquiridos 

Tab. 9 

Frequência de respostas 

às questões 8, 9 e 10



GÉNERO IDADE PREDISPOSIÇÃO DIFERENCIAL GÉNERO IDADE PREDISPOSIÇÃO DIFERENCIAL

M 18 - 25 1,5 -3 F 18 - 25 2 3

M 18 - 25 1 9 F 18 - 25 3,5 6

F 18 - 25 3 10 M 18 - 25 1 4

F 26 - 35 2 1 F 26 - 35 3,5 -1

M 26 - 35 2,5 13 M 26 - 35 2 2

F 26 - 35 3 6 M 26 - 35 1,5 1

M 36 - 50 2,5 2 F 36 - 50 1 6

M 36 - 50 3 6 M 36 - 50 2,5 1

F 36 - 50 1 4 F 36 - 50 1 0

M 51 - 65 1 8 M 51 - 65 3 14

F 51 - 65 1 15 M 51 - 65 1 3

F 51 - 65 1 0 F 51 - 65 5 17

M MAIS DE 65 4 23 F MAIS DE 65 5 3

F MAIS DE 65 5 3 M MAIS DE 65 5 13

M MAIS DE 65 2 1 F MAIS DE 65 3 7

TOTAL 98 TOTAL 79

G
RU

PO
 D

E 
A

M
O

ST
RA

G
RU

PO
 D

E 
CO

N
T

RO
LO

GÉNERO IDADE PREDISPOSIÇÃO DIFERENCIAL GÉNERO IDADE PREDISPOSIÇÃO DIFERENCIAL

M 18 - 25 1,5 -3 F 18 - 25 2 3

M 18 - 25 1 9 F 18 - 25 3,5 6

F 18 - 25 3 10 M 18 - 25 1 4

F 26 - 35 2 1 F 26 - 35 3,5 -1

M 26 - 35 2,5 13 M 26 - 35 2 2

F 26 - 35 3 6 M 26 - 35 1,5 1

M 36 - 50 2,5 2 F 36 - 50 1 6

M 36 - 50 3 6 M 36 - 50 2,5 1

F 36 - 50 1 4 F 36 - 50 1 0

M 51 - 65 1 8 M 51 - 65 3 14

F 51 - 65 1 15 M 51 - 65 1 3

F 51 - 65 1 0 F 51 - 65 5 17

M MAIS DE 65 4 23 F MAIS DE 65 5 3

F MAIS DE 65 5 3 M MAIS DE 65 5 13

M MAIS DE 65 2 1 F MAIS DE 65 3 7

TOTAL 98 TOTAL 79
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Tab. 10 

Resultados da 

predisposição atitudinal 

e diferencial de atitudes 

entre a parte II e IV do 

questionário de Amostra 

Tab. 11 

Resultados da 

predisposição atitudinal 

e diferencial de atitudes 

entre a parte II e IV do 

questionário de Controlo 

Tab. 12 

Classificações dadas 

pelos utilizadores às 

diferentes peças
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Questionário, parte III – Compreensão da informação e apelo visual 

Na terceira parte dos questionários pretendemos aferir se os utilizadores 

consideraram que a informação presente nas peças estava exposta de um modo claro, 

assim como o seu aspecto visual. 

Esta parte foi dividida em nove grupos de perguntas, um para cada peça, onde 

foi pedido aos utilizadores que avaliassem a clareza da informação, com um espaço 

adicional para indicar alguma informação na qual tiveram dúvidas, o aspecto gráfico 

da peça em questão e um espaço para comentários. Cada grupo de questões foi 

adaptado à peça correspondente, por exemplo, no grupo de amostra excluímos 

as questões relativas à clareza da informação das peças com menos informação 

e incluímos questões para aferir a eventual utilização futura das peças crachá, 

autocolante e íman. Para melhor compreensão elaborámos a tabela 7 que apresenta 

as classificações dadas pelos utilizadores às diferentes peças, onde representámos a 

cor verde a opção mais escolhida pelos utilizadores. Os comentários às peças foram 

recolhidos e apresentados no anexo E.

1 2 3 4 5 MÉDIA

INFORMAÇÃO 0 0 0 3 12 4,8

ASPECTO VISUAL 0 1 1 6 7 4,2

INFORMAÇÃO 0 0 1 1 13 4,8

ASPECTO VISUAL 0 0 2 3 10 4,5

INFORMAÇÃO 0 1 1 5 8 4,3

ASPECTO VISUAL 0 0 2 3 10 4,5

INFORMAÇÃO 0 1 1 4 9 4,4

ASPECTO VISUAL 0 0 3 2 10 4,4

INFORMAÇÃO 0 2 1 6 6 4

ASPECTO VISUAL 0 0 3 4 8 4,3

CRACHÁ ASPECTO VISUAL 1 1 3 4 6 3,8

AUTOCOLANTE ASPECTO VISUAL 1 1 3 2 8 4

ÍMAN ASPECTO VISUAL 0 1 3 3 8 4,2

CAMPANHA ASPECTO VISUAL 0 0 2 3 10 4,5

INFORMAÇÃO 0 1 2 3 9 4,3

ASPECTO VISUAL 3 2 5 2 3 3

INFORMAÇÃO 0 1 4 2 8 4,1

ASPECTO VISUAL 1 3 5 2 4 3,3

CAMPANHA ASPECTO VISUAL 2 3 3 4 3 3,2
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Os resultados do grupo de amostra mostram que a informação foi apresentada 

com clareza, com uma média de 4,4 e com um aspecto visual que correspondeu à 

expectativa, com uma média de 4,2. Salientamos que esta avaliação da qualidade 

visual é feita por não especialistas, pelo que afere apenas se corresponde ao 

esperado por utilizadores leigos, que é o caso do público-alvo desta campanha. 

Estes resultados vão de encontro à opinião de que a campanha de amostra é mais 

agradável que a de controlo, apresentada no debriefing. Na avaliação do folheto 

os utilizadores foram unânimes ao considerar que a informação foi apresentada 

de uma forma clara e o aspecto visual teve classificação média de 4,2 pontos. Os 

comentários apresentam entusiasmo pelo visual da peça, referem a não compreensão 

da real proporção da população de pombos em Lisboa, quais os factores favoráveis 

ao desenvolvimento da mesma e surpresa pelo facto de não serem encontradas 

doenças nas análises feitas pela CML. A indicação de memória das ideias presentes 

no texto – questão 29 – revela que a maioria dos utilizadores foi capaz de indicar 

pelo menos quatro ideias diferentes, existindo ainda três utilizadores que referiram 

sete ideias. O Toalhete de mesa também obteve boas classificações na exposição da 

informação e na qualidade visual. Três utilizadores comentaram que gostariam de 

ter a informação descritiva do folheto também presente nesta peça, um utilizador 

afirmou que o “Não” poderia estar mais realçado e outro afirmou que esta peça seria 

uma excelente ideia para os restaurantes de Lisboa. A placa de jardim também foi 

bem classificada mas teve comentários acerca da falta de informação adicional, à 

semelhança das peças visualizadas anteriormente. O MUPI teve boas classificações 

mas à semelhança da placa de jardim os utilizadores reclamaram falta de informação. 

Foi também comentado por um utilizador que a frase presente poderá ser ofensiva 

para aqueles que alimentam aves. O outdoor não teve tão boas classificações como 

as peças anteriores, e notou-se um certo enfastiamento na visualização desta peça, 

um dos utilizadores observou que para quem passa de carro esta peça poderia 

levar ao engano se não se lesse todo o texto presente. O crachá não provocou 

tanto entusiasmo como o autocolante ou o íman, nove pessoas afirmaram que o 

guardavam, apenas quatro o usavam e uma deitava-o fora, contudo o aspecto visual 

foi convincente. Quatro utilizadores queixaram-se de falta de informação, alguns 

afirmaram que esta peça poderia passar a mensagem contrária à pretendida, 

um utilizador afirmou ter dimensões exageradas. O autocolante teve melhores 

resultados, oito utilizadores usariam a peça e seis guardavam-no. Os utilizadores 
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sugeriram incluir duas frases diferentes e incluir mais informação. O íman também 

teve boas classificações, nove pessoas usariam o mesmo e cinco guardavam-no, sendo 

que os comentários foram semelhantes aos do autocolante. No final desta parte os 

utilizadores foram questionados sobre a campanha ao todo, dez deram a nota máxima 

no aspecto visual, com uma média de 4,5 na pontuação. A peça mais escolhida como 

a favorita foi o folheto, as justificações dadas foram em geral a quantidade de 

informação e a abrangência de população que poderá vir a ter com a implementação 

da campanha. Muitos utilizadores mostraram que gostariam de ter igual quantidade 

de informação em todas as peças. Esta informação foi discutida no debriefing, onde 

foi explicado que diferentes peças têm diferentes objectivos e como tal diferentes 

graus de informação, sendo o conjunto de peças que ao todo forma uma campanha.

A campanha de controlo não teve resultados tão positivos como a campanha de 

amostra. As classificações mostram que a informação foi apresentada com relativa 

clareza 4,2, mas que o aspecto gráfico era mediano 3,1. No entanto, apesar de 

não se reflectir na classificação, os resultados mostram mais dúvidas acerca da 

informação, no campo “Se não percebeu alguma ideia indique-a no campo abaixo”. 

Neste grupo nota-se que os utilizadores mais jovens têm um sentido estético mais 

apurado, mostrando piores classificações que as faixas etárias seguintes. A indicação 

de memória das ideias presentes no texto – questão 29 – revela que a maioria dos 

utilizadores foi capaz de indicar pelo menos quatro ideias diferentes. No geral a 

campanha teve uma classificação média de 3,2.

Os resultados deste grupo de foco com não especialistas comprovaram que a 

campanha produzida nesta investigação sensibilizou mais eficazmente os seus 

utilizadores. No debriefing, quando confrontados com a campanha oposta, os 

utilizadores foram unânimes em afirmar que a informação e apelo visual foram mais 

ricos na campanha de amostra. Com esta experiência de grupo de foco foi possível 

aferir que a campanha produzida nesta investigação foi eficaz no seu propósito e 

agradável no visual. Dos comentários dos utilizadores retirámos pontos a melhorar na 

campanha, a serem aplicados de seguida.

6.5 Melhorias feitas a partir da avaliação
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Folheto - frente As aves em meio 
urbano precisam 

de cuidados 
especiais

As aves como os pombos e pardais são já há 
muito habitantes da cidade de Lisboa, assim 
como de muitas cidades por todo o mundo. Não 
podemos negar que o ritual de os alimentar já faz 
parte da tradição portuguesa, noutros tempos 
era frequente um passeio pelo centro da cidade 
com paragem para distribuir milho pelos pombos 
e pardais que por lá aparecessem. Hoje em dia 
este prazer já caiu em desuso, sendo até evitado 
por muitos, talvez por culpa dos novos hábitos 
de lazer, ou pela visível debilitação das condições 
sanitárias dos mesmos, em especial dos pombos. 

O excesso de alimento disponível e a ausência 
de predadores naturais que controlem a 
população doente tem levado ao seu aumento 
exponencial ao longo dos anos, levando estes 
bandos a encontrar abrigo fora dos pombais da 
Câmara Municipal. Estes pombais proporcionam 
uma vacinação contra parasitas e doenças, 
e uma alimentação diária cuidada, sendo 
esta impregnada com contraceptivo oral nas 
épocas de postura, duas vezes por ano. 

Cada pombo produz por ano cerca de ��Kg de 
fezes que defeca de 20 em 20 minutos e que se 
acumulam nas zonas onde se passeiam, habitam 
e alimentam. Estas fezes desenvolvem fungos 
com efeitos altamente corrosivos e quando 
secas transformam-se em pó, disseminam-
se pelo ar transmitindo agentes patogénicos 
como a Psitacose, Salmonelose, Histoplasmose, 
Criptococose e Toxoplasmose. Os pombos são um 
vector de mais de 50 doenças transmissíveis aos 
humanos, o contacto mais próximo com pombos 
pode desenvolver problemas respiratórios e 
alérgicos como rinite e asma; e a transmissão de 
parasitas como carraças, piolhos e pulgas que 
podem causar reacções de hipersensibilidade, 
choques anafiláticos e imunodepressões.

Apesar das análises regulares feitas pela 
CML mostrarem a ausência de doenças 
transmissíveis aos humanos, são detectadas 
doenças transmissíveis entre aves, as quais 
não conseguem ser controladas sem um 
controlo efectivo dos bandos de pombos.

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Não alimente aves urbanas e acondicione 
bem o seu lixo doméstico. Sensibilize 
os seus vizinhos para este problema.

Se acondiciona bem o 
seu lixo doméstico e 
não alimenta as aves 
lisboetas, elas alimentam-
-se exclusivamente do 
alimento que os nossos 
técnicos lhes dão e 
reproduzem-se menos. 
Assim teremos um 
bonito grupo de aves, 
pequeno e saudável!

Uma mensagem: Com o apoio:

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 
acumuladas e de parasitas entre as aves

Ao não alimentar as aves urbanas está a 
contribuir para a sua qualidade de vida. 
Obrigado!

Aves saudáveis em Lisboa .pt



105IIb Investigação Activa

Fig. 87 

Folheto - verso
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Toalhete de mesa
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Uma mensagem: Com o apoio:

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos
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Ao NÃO alimentar 
as aves lisboetas 
está a contribuir 

para a sua 
qualidade de vida

Juntos teremos 
um bonito grupo 
de aves, pequeno 

e saudável!

Aves saudáveis em Lisboa .pt

Uma mensagem: Com o apoio:
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Tableta de jardim
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Uma mensagem: Com o apoio:

Aves saudáveis em Lisboa .pt
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Crachá, autocolante 

e íman
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Início

Cidade

Aves

Controlo

Desafio

Ligaões

Sobre

As aves em meio 
urbano precisam 

de cuidados 
especiais

Descubra o 
que pode fazer 

por elas
Uma mensagem:

Com o apoio:



Fig. 94 

Anúncio de 1 página



117IIb Investigação Activa

As aves em meio urbano 
precisam de cuidados especiais

Uma mensagem: Com o apoio:

Aves saudáveis em Lisboa .pt

Não alimente aves urbanas e acondicione 
bem o seu lixo doméstico. Sensibilize 
os seus vizinhos para este problema.

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente
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As aves em 
meio urbano

precisam de cuidados 
especiais

Uma mensagem: Com o apoio:



Não alimente aves urbanas e acondicione 
bem o seu lixo doméstico. Sensibilize 
os seus vizinhos para este problema.

Quanto maiores os bandos, maior 
é o número de aves doentes e mais 

difícil se torna o seu controlo

E com elas a quantidade de fezes que 
produzem e que se acumulam nas zonas 
onde se passeiam, alimentam e habitam

O que aumenta o desenvolvimento e 
propagação de fungos e bactérias nas fezes 

acumuladas e de parasitas entre as aves

Esta situação é especialmente 
preocupante em prédios devolutos, 

onde os espaços não são limpos

As aves em meio urbano têm uma abundante 
oferta de abrigo e ausência de predadores 

que controlem a população doente

Têm também grande facilidade em encontrar 
alimento, em espaços verdes, em lixo mal 
acondicionado e em ofertas da população

Estes factores favoráveis fazem 
com que a população de aves 
aumente exponencialmente
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As aves como os pombos e pardais são já há 
muito habitantes da cidade de Lisboa, assim 
como de muitas cidades por todo o mundo. Não 
podemos negar que o ritual de os alimentar já faz 
parte da tradição portuguesa, noutros tempos 
era frequente um passeio pelo centro da cidade 
com paragem para distribuir milho pelos pombos 
e pardais que por lá aparecessem. Hoje em dia 
este prazer já caiu em desuso, sendo até evitado 
por muitos, talvez por culpa dos novos hábitos 
de lazer, ou pela visível debilitação das condições 
sanitárias dos mesmos, em especial dos pombos. 

O excesso de alimento disponível e a ausência 
de predadores naturais que controlem a 
população doente tem levado ao seu aumento 
exponencial ao longo dos anos, levando estes 
bandos a encontrar abrigo fora dos pombais da 
Câmara Municipal. Estes pombais proporcionam 
uma vacinação contra parasitas e doenças, 
e uma alimentação diária cuidada, sendo 
esta impregnada com contraceptivo oral nas 
épocas de postura, duas vezes por ano. 

Cada pombo produz por ano cerca de ��Kg de 
fezes que defeca de 20 em 20 minutos e que se 
acumulam nas zonas onde se passeiam, habitam 
e alimentam. Estas fezes desenvolvem fungos 
com efeitos altamente corrosivos e quando 
secas transformam-se em pó, disseminam-
se pelo ar transmitindo agentes patogénicos 
como a Psitacose, Salmonelose, Histoplasmose, 
Criptococose e Toxoplasmose. Os pombos são um 
vector de mais de 50 doenças transmissíveis aos 
humanos, o contacto mais próximo com pombos 
pode desenvolver problemas respiratórios e 
alérgicos como rinite e asma; e a transmissão de 
parasitas como carraças, piolhos e pulgas que 
podem causar reacções de hipersensibilidade, 
choques anafiláticos e imunodepressões.

Apesar das análises regulares feitas pela 
CML mostrarem a ausência de doenças 
transmissíveis aos humanos, são detectadas 
doenças transmissíveis entre aves, as quais 
não conseguem ser controladas sem um 
controlo efectivo dos bandos de pombos.

Ao não alimentar as aves urbanas está a 
contribuir para a sua qualidade de vida. 
Obrigado!

Se acondiciona bem o 
seu lixo doméstico e 
não alimenta as aves 
lisboetas, elas alimentam-
-se exclusivamente do 
alimento que os nossos 
técnicos lhes dão e 
reproduzem-se menos. 

Assim teremos um 
bonito grupo de aves, 
pequeno e saudável!



A partir de 12 de Setembro serão distribuídos pela cidade diferentes 

autocolantes alusivos ao presente tema, que poderão ser trocados por 

entradas em museus da cidade. Esteja atento e remova-os. 

Ganhe entradas para a sua familía e amigos!

Saiba mais em www.avessaudaveisemlisboa.pt
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Fig. 96 
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Durante o grupo de foco com não especialistas foi-nos possível aferir a eficácia da 

campanha junto dos mesmos e retirar melhorias a corrigir nas peças que compõem 

esta campanha. Durante o debriefing os utilizadores referiram as seguintes melhorias 

a considerar:

- Inclusão de dados estatísticos relativamente a danos patrimoniais, etc. Apesar 

de favorecer a compreensão dos dados, tornando-os mais visuais e enfatizando as 

consequências negativas, após uma pesquisa na WWW no sítio da CML e do IGESPAR 

(entidade gestora do património histórico), não nos foi possível aceder a estes 

números pelo que sugerimos a futuras investigações o levantamento destes dados, 

para inclusão nas peças e como suporte da revisão literária.

- Incluir o sinal desenvolvido no maior número de peças possível. Incluímos este sinal 

no toalhete de mesa e MUPI. 

- Incluir a referência a um sítio online onde se possa encontrar mais informação 

sobre o tema. Incluímos o sítio www.avessaudaveisemlisboa.pt ou também referido 

como “Aves saudáveis em Lisboa .pt”, para melhor leitura, em todas as peças. Criámos 

também uma proposta de layout para o sítio em linha.

- Aumentar o tamanho de letra no folheto. Aumentámos o tamanho das legendas 

da infografia de 8,5pt para 10pt e do texto descritivo de 9pt para 10pt. Efectuámos 

uma compensação na espessura da letra para evitar o seu "entupimento" em negativo, 

dado o tom escuro do fundo desta peça e com vista ao aumento da legibilidade dos 

utilizadores com menor acuidade visual.

- Incluir mais informação no autocolante e íman, em detrimento da mesma frase 

repetida e incluir a mesma informação no crachá. Incluímos a frase “Eu contribuo 

para o seu bem-estar” e o sítio “Aves saudáveis em Lisboa .pt” nas três peças.

- Incluir parte da informação descritiva do folheto no MUPI. Dada a função de 

activação da campanha como uma primeira abordagem para despertar a curiosidade 

do observador, não considerámos conveniente esta alteração.

Dos comentários às peças nos questionários retirámos que muitos utilizadores 

gostariam de ter igual quantidade de informação em todas as peças. Esta informação 

foi discutida no debriefing, onde foi explicado que diferentes peças têm diferentes 

objectivos e como tal diferentes graus de informação, sendo o conjunto de peças que 

ao todo forma uma campanha.

Retirámos também algumas sugestões para alteração nos comentários dos 

questionários:
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- Indicação da real proporção da população de pombos em Lisboa. À semelhança do 

primeiro ponto referido acima, não nos foi possível ter acesso a esta informação, pelo 

que não será incluída na campanha.

- Alteração da frase “Obrigado a todos os que não alimentam...” por poder ser 

considera ofensiva pelos que alimentam. Alterámos a frase para “Obrigado por não 

alimentar…” no toalhete e MUPI.

Dados os resultados medianos do outdoor e a sua função similar ao MUPI decidimos 

retirar esta peça da colecção. Decidimos incluir duas peças, um anúncio de uma 

página e outro de quatro páginas, a serem divulgados nos media impressos. O anúncio 

de quatro páginas para além da função informativa semelhante às outras peças 

aumenta a função persuasora ao lançar um desafio aos utilizadores. Foi criada uma 

colecção de três autocolantes que representam três ideias a remover da cidade, estas 

são as fezes de aves, o lixo mal acondicionado e o alimento dado pelos feeders. Estes 

autocolantes estarão distribuídos pela cidade em locais problemáticos sinalizados 

pela CML, os utilizadores ao procurar as peças serão confrontados com os efeitos 

negativos referidos na campanha, tomando contacto com a realidade relatada na 

campanha, aumentando a sensibilização. Como incentivo à adesão ao desafio os 

utilizadores poderão trocar estes autocolantes por entradas em museus municipais. 

Esta acção promove não só a sensibilização para o problema da sobrepopulação de 

aves em Lisboa, mostrando os efeitos reais do problema, mas também promove os 

museus municipais. 

Este capítulo descreveu o desenvolvimento da investigação activa. Definimos 

que uma campanha de comunicação poderia sensibilizar os lisboetas sobre a 

sobrepopulação de pombos em Lisboa. Com recurso à psicologia definimos que o 

emissor desta campanha deveria ser a Câmara Municipal de Lisboa em cooperação 

com outras entidades oficiais de âmbito ambiental, e que esta campanha deveria 

ser direccionada para toda a população lisboeta. A mensagem seria composta 

por informação clara sobre factos irrefutáveis, informação normativa descritiva 

sobre o comportamento correcto da maioria dos lisboetas, sugestões para a 

mudança de comportamento e informação injuntiva que demonstre a aprovação do 

comportamento correcto. Foram definidos elementos textuais e visuais e criadas as 

peças que compuseram a campanha, de acordo com as linhas de orientação definidas. 

Posteriormente avaliámos a qualidade e efectividade destas peças com um grupo 



de foco com não especialistas, a metade dos inquiridos apresentámos as peças 

desta campanha (grupo de amostra) e a outra metade apresentámos a campanha já 

efectuada pela CML (grupo de controlo). Para a avaliação destas peças definimos os 

seguintes parâmetros de avaliação:
•	 Eficaz transmissão de informação
•	 Apelo visual
•	 Correcção de intenção de comportamento
•	 Correcção da percepção de perigo

Os resultados da avaliação demonstraram que esta campanha sensibilizou 

efectivamente os utilizadores. Na parte II e IV - Enquadramento Psicossocial - houve 

uma alteração positiva de +98 pontos nas intenções de atitude e comportamento e 

nas percepções de risco, o grupo de controlo revelou uma alteração também positiva 

mas menor que a de amostra +79 pontos. Na parte III – Compreensão da informação 

e apelo visual – os resultados também foram mais favoráveis à campanha desta 

investigação com uma média de classificações de 4,35 na escala de Lickert, vs. 3,58 

da campanha da CML. Dos questionários e debriefing com os utilizadores retirámos 

melhorias que posteriormente aplicámos à nossa campanha. Aplicámos pequenas 

alterações às peças, retirámos o outdoor por mostrar resultados pouco significativos 

nos questionários e adicionámos duas peças complementares, um anúncio de uma 

página e outro de quatro páginas para media impressos. 

A investigação activa permitiu-nos desenvolver uma colecção de peças que, através 

da avaliação com grupo de foco, comprovámos sensibilizar os utilizadores para o 

problema da sobrepopulação de pombos em Lisboa.
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7 Conc lusões e recomendações

Este capítulo apresenta as conclusões desta investigação, expõe os contributos 

que esta investigação trouxe para o conhecimento e deixa linhas de orientação para 

futuras investigações

7.1 Conclusões e contributos para o conhecimento

Com esta investigação aprofundámos os conhecimentos na área do design de 

comunicação, mais especificamente no design social, com a revisão literária e com 

o projecto que desenvolvemos. Permitiu-nos uma revisão literária interdisciplinar à 

psicologia e biologia e integrá-los nesta investigação em design social, tornando-a 

mais rica e abrindo portas para futuras investigações que relacionem estas três áreas 

do conhecimento.

Na primeira fase, através da crítica literária reunimos conhecimento sobre o design 

social: a sua história, evolução ao longo dos anos, as estratégias desenvolvidas e as 

suas aplicações nos mais variados temas. Abordámos o poder do design e o modo 

como este moldou o mundo e os povos, a nível local, municipal e nacional. Defendemos 

que esta ferramenta social pode ser mais eficaz, se direccionada para as reais 

necessidades dos indivíduos, dos organismos públicos e privados de responsabilidade 

social. Desta forma o design social contribuiu como ferramenta de manipulação social 

para um problema pouco explorado e que afecta a população a nível municipal, a 

sobrepopulação de pombos em Lisboa. A resposta a este problema contou com uma 

revisão literária em biologia que nos permitiu uma compreensão profunda sobre o 

problema e definiu uma campanha de sensibilização da população como o método 

de controlo populacional de pombos mais eficaz. O recurso à psicologia permitiu-



nos desenvolver uma estratégia que garanta que a acção de sensibilização é dirigida 

e compreendida pela população. Esta revisão em psicologia indicou a influência 

social normativa, com a inclusão de normas pessoais descritivas e sociais descritivas e 

injuntivas, como estratégia a adoptar, e indicou a população lisboeta como o público-

alvo da campanha. Paralelamente realizámos um estudo de casos, com cinco casos 

de estudo na área da saúde e do ambiente, incluindo as campanhas produzidas pela 

CML com o mesmo tema deste projecto. Com esta revisão compreendemos que para 

uma campanha bem sucedida é imprescindível uma investigação multidisciplinar ao 

tema abordado de modo a identificar o público-alvo e a melhor estratégia para uma 

mudança de atitude e definir as peças de comunicação de acordo com as conclusões da 

investigação, testando as mesmas com utilizadores (grupo de foco) até à sua validação.

Na segunda fase conduzimos a investigação activa segundo uma metodologia 

intervencionista qualitativa, desenvolvemos o projecto prático de acordo com o 

estado da arte. Este projecto prático consiste num conjunto de peças que compõem 

uma campanha de sensibilização, a qual pretende transmitir eficazmente informação 

sobre a problemática da sobrepopulação de aves em Lisboa, persuadir a população 

não as alimentar e alterar as percepções de risco sobre as mesmas. Foram definidos 

o emissor (CML em cooperação com outras entidades oficiais de âmbito ambiental), 

o público-alvo (população lisboeta) e a mensagem (informativa e persuasiva com 

um apelo moderado ao medo, racional e irrefutável sobre os princípios básicos de 

lógica, com uma carga emocional positiva). Foram ainda definidos quatro pontos a 

incluir na linguagem verbal: Informação clara sobre factos irrefutáveis, informação 

normativa descritiva sobre o comportamento dos lisboetas, sugestões para mudar 

o comportamento e informação normativa injuntiva que reforce a aprovação do 

comportamento. Foram definidos os seguintes elementos de linguagem visual: a cor 

azul, a família tipográfica Lisboa Sans do tipógrafo Ricardo Santos, linguagem visual 

positiva (norma injuntiva), uma infografia de suporte ao texto descritivo, um sinal de 

não alimentação de aves e um padrão de fundo semelhante a feltro ou relva. Foram 

definidas sete peças de comunicação segundo dois eixos, uso pessoal ou colectivo 

em espaço particular ou urbano. Estes são um folheto que pode ser utilizado como 

cartaz, um toalhete de mesa a ser utilizado em restaurantes, uma tableta de jardim, 

MUPI, outdoor, crachá, autocolante e íman. Estas peças foram avaliadas por um 

grupo de foco composto por não especialistas, a quem foi apresentado a campanha 

desta investigação (grupo de amostra) e a campanha “Nem 8 nem 80” da CML (grupo 
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de controlo). Para a avaliação destas peças definimos os seguintes parâmetros de 

avaliação: Eficaz transmissão de informação, apelo visual, correcção de intenção de 

comportamento e correcção da percepção de perigo.

Os resultados comprovaram que a campanha cumpriu o argumento, sensibilizando 

eficazmente os utilizadores para a sobrepopulação de pombos em Lisboa. Nos 

parâmetros psicossociais houve uma alteração positiva de +98 pontos, sendo que 

o grupo de controlo revelou uma alteração também positiva mas menor que a de 

amostra +79 pontos. Nos parâmetros de informação e apelo visual os resultados 

também foram mais favoráveis à campanha desta investigação com uma média de 

classificações de 4,35 na escala de Lickert vs. 3,58 da campanha da CML. 

Com o projecto desenvolvido no âmbito desta investigação respondemos à questão 

de investigação levantada De que modo o design de comunicação pode sensibilizar 

a população para o problema dos pombos em Lisboa? Apresentámos o argumento 

Através de uma campanha de comunicação baseada numa pesquisa multidisciplinar em 

Design Social, Psicologia e Biologia, podemos sensibilizar eficazmente os lisboetas para 

o problema da sobrepopulação de pombos em Lisboa. A campanha de sensibilização 

avaliada com um grupo de foco composto por não especialistas residentes em Lisboa 

mostrou que os utilizadores ficaram eficazmente sensibilizados para este problema, 

comprovando o argumento proposto e respondendo à questão de investigação. 

Compreendemos que para construir uma campanha social eficaz é essencial:

• Compreender a origem do problema e definir uma solução eticamente 

responsável para todos os intervenientes.

• Definir o perfil psicológico e social do público-alvo

• Definir o emissor e a mensagem ideal de acordo com o mesmo perfil 

• Criar peças de comunicação que entrem facilmente em contacto com os 

utilizadores e que criem empatia com os mesmos.

• Testar a solução com utilizadores que representem o público-alvo. 

Através destas conclusões chegámos às seguintes soluções para a nossa campanha: 

• Para resolver o problema social da sobrepopulação de pombos, a solução 

comprovada pela biologia é uma campanha de sensibilização da população. 

• A estratégia adequada para a mudança de atitudes e comportamentos é a 

influência social normativa.

• O emissor da campanha deve ser a CML em cooperação com outros organismos 

responsáveis.



• A mensagem deve ser informativa e persuasiva, com um apelo ao medo 

moderado e uma carga emocional positiva. Deve conter as normas sociais 

descritivas e pessoal injuntiva

• Esta deve ser dirigida a todos os residentes de Lisboa

Para a continuação desta investigação seria importante efectuar um teste piloto 

num bairro de Lisboa para validar o mesmo e posteriormente implementá-lo em toda a 

cidade de Lisboa, podendo depois ser adaptado a outras cidades em Portugal e noutros 

países. Recomendamos a posterior recolha, análise e publicação académica dos 

resultados obtidos. 

É de salientar a importância da interdisciplinaridade na realização deste projecto, 

a revisão em biologia e psicologia e o diálogo com os organismos competentes 

(CML e GEOTA) permitiu-nos chegar a um resultado, na nossa opinião, superior aos 

projectos já existentes. Isto permite que esta campanha possa ser de facto posta 

em prática pelos organismos competentes e em última análise que o problema da 

sobrepopulação em Lisboa e noutras cidades seja ultrapassado.

O estado da arte e o projecto desenvolvidos nesta investigação demonstram 

de forma prática o poder do design na manipulação social e consequentemente 

na resolução de problemas sociais. Esperamos que esta investigação contribua 

para despertar o interesse de organismos de gestão social para esta ferramenta, 

utilizando-a para construir um mundo melhor.

7.2 Propostas para futuras investigações

O desenvolvimento de futuras investigações académicas em design social revelou-se 

de extrema importância. Na revisão literária deparámo-nos com alguma dificuldade 

na recolha de informação relativa ao design social, especialmente português, pelo 

que recomendamos uma recolha e análise teórica exaustiva sobre o design social, 

especialmente de Portugal, e a sua publicação académica editorial.

A investigação desenvolvida mostra que os trabalhos produzidos nesta área 

raramente são emitidos pelas entidades públicas competentes, ficando muitas vezes 

a cargo de associações cívicas com poucos recursos para levar a cabo campanhas 

com investigações profundas como suporte. Por esta razão sugerimos a futuros 
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investigadores que produzam investigações práticas em design social noutras 

áreas de interesse, para encontrar problemas sociais basta estar atento, procurar 

associações cívicas ou contactar directamente entidades oficiais.

Consideramos também que seria de interesse académico e social a investigação 

na área das ciências sociais (sugerimos a sociologia ou a antropologia), do pombo e a 

influência que este tem na identidade social e cultural dos povos.

Esperamos que estas recomendações possam ser úteis a futuras investigações em 

design social, em design de comunicação e a outras áreas científicas, aumentando o 

conhecimento e contribuindo para o bem comum.
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Anexo A  First Things First Manifesto



Anexo C  Análise ao questionário exploratório
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Anexo D  Análise ao questionário de avaliação da campanha de sensibilização





Anexo B  Levantamento de campanhas de design social

NÚMERO DE ENTRADA 1

NOME Would you be more careful if it was you that got pregnant? 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 1970 

ENTIDADE EMISSORA Helth Education Council  

DIRECÇÃO DE ARTE Saatchi & Saatchi

TEMA Contracepção 

PÚBLICO-ALVO População masculina 

OBJECTIVO Incentivar o controlo concepcional 

PEÇAS GRÁFICAS Cartaz



NÚMERO DE ENTRADA 2

NOME Clunk Click Every Trip 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 1971 

ENTIDADE EMISSORA Ministério dos transportes 

DIRECÇÃO DE ARTE Não creditado 

TEMA Segurança rodoviária 

PÚBLICO-ALVO Condutores 

OBJECTIVO Incentivar o uso do cinto de segurança 

PEÇAS GRÁFICAS Spot publicitário, cartaz



NÚMERO DE ENTRADA 3

NOME Bangladesh Birth-Control Project 

PAÍS Bangladesh

DATA DE LANÇAMENTO 1972 

ENTIDADE EMISSORA Clínica de saúde Gonoshasthaya Kendra 

DIRECÇÃO DE ARTE Gert Dumbar 

TEMA Introdução aos contraceptivos orais por população iletrada 

PÚBLICO-ALVO População rural do Bangladesh 

OBJECTIVO Incentivar o controlo concepcional 

PEÇAS GRÁFICAS Cartaz



NÚMERO DE ENTRADA 4

NOME Pigeon Action 

PAÍS Suiça 

DATA DE LANÇAMENTO 1988 

ENTIDADE EMISSORA Sociedade Protectora dos Animais de Basileia 

DIRECÇÃO DE ARTE Não creditado 

TEMA Alimentação de aves em meio urbano 

PÚBLICO-ALVO População que alimenta os pombos 

OBJECTIVO Reduzir a alimentação de pombos 

PEÇAS GRÁFICAS Brochura e cartaz



NÚMERO DE ENTRADA 5

NOME Walking the Way to Health 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 1998 

ENTIDADE EMISSORA Fundação do Coração e a Agência Countryside  

DIRECÇÃO DE ARTE Ellie Ridsdale pela Countryside Agency 

TEMA Exercício físico regular  

PÚBLICO-ALVO Comunidade em risco de doenças cardíacas 

OBJECTIVO Incentivar a actividade física regular 

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes e mapas de percursos



NÚMERO DE ENTRADA 6

NOME Move Our Money  

PAÍS USA

DATA DE LANÇAMENTO 1999 

ENTIDADE EMISSORA Business Leaders for Sensible Priorities 

DIRECÇÃO DE ARTE Stefan Sagmeister e Hjalti Karlsson 

TEMA Orçamento militar dos EUA 

PÚBLICO-ALVO População americana 

OBJECTIVO Incentivar a população a pressionar o congresso para transferir 15% do 
orçamento militar dos EUA para a saúde e educação 

PEÇAS GRÁFICAS Insufláveis, um autocarro itinerante, cartões interactivos, t-shirts, crachás, 
canetas, canecas



NÚMERO DE ENTRADA 7

NOME Pombos em Lisboa, nem 8 nem 80! 

PAÍS Portugal 

DATA DE LANÇAMENTO 1999 

ENTIDADE EMISSORA DHURS/CML 

DIRECÇÃO DE ARTE Não creditado 

TEMA Alimentação de aves em meio urbano 

PÚBLICO-ALVO População que alimenta os pombos 

OBJECTIVO Reduzir a alimentação de pombos 

PEÇAS GRÁFICAS Brochura e cartaz



NÚMERO DE ENTRADA 8

NOME Hands up if you wear fur    

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 1999 

ENTIDADE EMISSORA Respect for Animals 

DIRECÇÃO DE ARTE IPM London 

TEMA Uso de Peles de origem animal 

PÚBLICO-ALVO População do Reino Unido 

OBJECTIVO Sensibilizar a população do Reino Unido para não usar peles de origem animal

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes



NÚMERO DE ENTRADA 9

NOME Campanha Anti-McDonald’s  

PAÍS Internacional 

DATA DE LANÇAMENTO 1999 

ENTIDADE EMISSORA PETA 

DIRECÇÃO DE ARTE Lawrence and Beavan 

TEMA Ética e política empresarial da companhia McDonald’s 

PÚBLICO-ALVO População internacional 

OBJECTIVO Sensibilizar a população internacional para o boicote ao McDonald’s 

PEÇAS GRÁFICAS Outdoors



NÚMERO DE ENTRADA 10

NOME Gervásio / Acha que é capaz? 

PAÍS Portugal 

DATA DE LANÇAMENTO 2000 

ENTIDADE EMISSORA Sociedade Ponto Verde 

DIRECÇÃO DE ARTE Não creditado 

TEMA Reciclagem 

PÚBLICO-ALVO População portuguesa 

OBJECTIVO Incentivar a reciclagem em Portugal 

PEÇAS GRÁFICAS Spots televisivos, anúncio em autocarro e outdoor



NÚMERO DE ENTRADA 11

NOME Marboro Man Parody 

PAÍS USA 

DATA DE LANÇAMENTO 2000 

ENTIDADE EMISSORA Departamento de Saúde 

DIRECÇÃO DE ARTE Asher and Partners 

TEMA Tabagismo 

PÚBLICO-ALVO População norte-americana 

OBJECTIVO Sensibilizar a população para o problema do tabagismo 

PEÇAS GRÁFICAS Outdoors



NÚMERO DE ENTRADA 12

NOME Giving children back their future 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 2000 

ENTIDADE EMISSORA Barnardo’s  

DIRECÇÃO DE ARTE Bartle Bogle Hegarty 

TEMA Violência Infantil  

PÚBLICO-ALVO População do Reino Unido

OBJECTIVO Sensibilizar a população do reino Unido para a violência infantil 

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes



NÚMERO DE ENTRADA 13

NOME Smoke box 

PAÍS Singapura 

DATA DE LANÇAMENTO 2001 

ENTIDADE EMISSORA Singapore Cancer 

DIRECÇÃO DE ARTE Dentsu Young & Rubicam 

TEMA Tabagismo 

PÚBLICO-ALVO Fumadores 

OBJECTIVO Evitar o tabagismo 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 14

NOME Make trade fair 

PAÍS Internacional 

DATA DE LANÇAMENTO 2001 

ENTIDADE EMISSORA Oxfam 

DIRECÇÃO DE ARTE KesselsKramer 

TEMA Comércio justo 

PÚBLICO-ALVO Consumidores 

OBJECTIVO Incentivar o consumo de produtos provindos do comércio justo 

PEÇAS GRÁFICAS Contentores de carga 



NÚMERO DE ENTRADA 15

NOME The gift of Masks  

PAÍS Canadá  

DATA DE LANÇAMENTO 2001

ENTIDADE EMISSORA The mask Factory 

DIRECÇÃO DE ARTE Ne Pas Plier, França; Concordia University,Canadá; activistas norte-
americanos e europeus. 

TEMA Capitalismo e liberdade de expressão 

PÚBLICO-ALVO População internacional 

OBJECTIVO Protestar contra o capitalismo, reivindicando o direito ao protesto pacífico 

PEÇAS GRÁFICAS Lenços de badana



NÚMERO DE ENTRADA 16

NOME Stop Esso 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 2001 

ENTIDADE EMISSORA Greenpeace, Friends of the Earth, People & Planet 

DIRECÇÃO DE ARTE One Another

TEMA O contributo da petroleira Esso/Exxon para o aquecimento global 

PÚBLICO-ALVO População internacional 

OBJECTIVO Sensibilizar a população internacional para o boicote da petroleira Esso/
Exxon  

PEÇAS GRÁFICAS Outdoor, cartazes, panfletos



NÚMERO DE ENTRADA 17

NOME Real Children Don’t bounce back 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 2002 

ENTIDADE EMISSORA Sociedade Nacional para a prevenção da crueldade com as crianças 

DIRECÇÃO DE ARTE Saatchi & Saatchi 

TEMA Violência Infantil  

PÚBLICO-ALVO População do Reino Unido

OBJECTIVO Sensibilizar a população do reino Unido para a violência infantil 

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes e spot publicitário



NÚMERO DE ENTRADA 18

NOME Wrong colour/Wrong opinion/wrong faith 

PAÍS Alemanha 

DATA DE LANÇAMENTO 2003 

ENTIDADE EMISSORA Amnistia Internacional 

DIRECÇÃO DE ARTE Michael Conrad & Leo Burnett 

TEMA Descriminação 

PÚBLICO-ALVO População de Frankfurt 

OBJECTIVO Sensibilizar a população para o horror por que muitas pessoas passam ao 
serem presas por questões Raciais, religiosas ou políticas 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 19

NOME Save the children 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 2003 

ENTIDADE EMISSORA Save the children 

DIRECÇÃO DE ARTE M&C Saatchi 

TEMA Exploração infantil 

PÚBLICO-ALVO População inglesa 

OBJECTIVO Sensibilizar a população inglesa para o tráfico ilegal de pessoas, 
especialmente crianças 

PEÇAS GRÁFICAS Camião revestido por impressão lenticular (dupla imagem)



NÚMERO DE ENTRADA 20

NOME No woman should be left on the streets 

PAÍS Canadá  

DATA DE LANÇAMENTO 2004

ENTIDADE EMISSORA WISH The Woman’s Information Safe House 

DIRECÇÃO DE ARTE Rethink 

TEMA Prostituição 

PÚBLICO-ALVO População de Vancouver 

OBJECTIVO Sensibilizar a população de Vancouver a apoiar o abrigo para mulheres 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 21

NOME Windscreen flyer 

PAÍS Nova Zelândia 

DATA DE LANÇAMENTO 2004 

ENTIDADE EMISSORA Environment Waikato 

DIRECÇÃO DE ARTE Colenso BBDO 

TEMA Segurança rodoviária 

PÚBLICO-ALVO Condutores da cidade de Waikato 

OBJECTIVO Sensibilizar os condutores para conduzir a velocidade reduzida na cidade, 
especialmente perto de escolas 

PEÇAS GRÁFICAS Macro panfleto sobre pára-brisas



NÚMERO DE ENTRADA 22

NOME Pram 

PAÍS Suécia 

DATA DE LANÇAMENTO 2004 

ENTIDADE EMISSORA UNICEF Suécia 

DIRECÇÃO DE ARTE Åkestam.holst 

TEMA Abuso infantil 

PÚBLICO-ALVO População de Estocolmo 

OBJECTIVO Sensibilizar a população para o risco de abuso infantil em crianças não 
registadas à nascença 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 23

NOME Bins 

PAÍS Austrália 

DATA DE LANÇAMENTO 2005 

ENTIDADE EMISSORA Nações Unidas 

DIRECÇÃO DE ARTE Saatchi & Saatchy 

TEMA Água potável 

PÚBLICO-ALVO População de Sidney 

OBJECTIVO Sensibilizar a população para o Dia Mundial da Água 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 24

NOME Trillion dollar billboard 

PAÍS Zimbabwe 

DATA DE LANÇAMENTO 2005 

ENTIDADE EMISSORA Jornal The Zimbabwean 

DIRECÇÃO DE ARTE TBWA/Hunt/Lascaris Johannesburg 

TEMA Política internacional 

PÚBLICO-ALVO População internacional 

OBJECTIVO Sensibilizar a população mundial para o impacto do presidente Robert 
Mugabe na economia do Zimbabwe 

PEÇAS GRÁFICAS Cartaz e outdoor



NÚMERO DE ENTRADA 25

NOME Park bench 

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 2005 

ENTIDADE EMISSORA Cancer Research UK 

DIRECÇÃO DE ARTE OgilvyOne London 

TEMA Cancro 

PÚBLICO-ALVO População de Londres 

OBJECTIVO Sensibilizar a população para o aumento da esperança de vida em doentes de 
cancro 

PEÇAS GRÁFICAS Bancos de jardim



NÚMERO DE ENTRADA 26

NOME Drink driving ends here 

PAÍS Australia 

DATA DE LANÇAMENTO 2006 

ENTIDADE EMISSORA Pedestrian council of Australia 

DIRECÇÃO DE ARTE Saatchi & Saatchi 

TEMA Segurança rodoviária 

PÚBLICO-ALVO Condutores 

OBJECTIVO Sensibilizar os condutores para não consumir bebidas alcoólicas antes de 
conduzir 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 27

NOME Date Rape Awareness Umbrella

PAÍS Reino Unido 

DATA DE LANÇAMENTO 2006 

ENTIDADE EMISSORA watchyourdrink.com 

DIRECÇÃO DE ARTE TBWA \ London

TEMA Violação 

PÚBLICO-ALVO População de Londres 

OBJECTIVO Sensibilizar a população que frequenta bares para a prevenção da violação 
através do consumo involuntário de drogas 

PEÇAS GRÁFICAS Sombrinhas decorativas em bebidas



NÚMERO DE ENTRADA 28

NOME Man Trapped in pint glass 

PAÍS Grã Bretanha

DATA DE LANÇAMENTO 2007 

ENTIDADE EMISSORA Think! Road Safety 

DIRECÇÃO DE ARTE Leo Burnett 

TEMA Segurança rodoviária 

PÚBLICO-ALVO Jovens condutores de Inglaterra 

OBJECTIVO Sensibilizar jovens condutores para não consumir bebidas alcoólicas antes de 
conduzir

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 29

NOME Earth hour 

PAÍS Internacional 

DATA DE LANÇAMENTO 2007 

ENTIDADE EMISSORA World Wildlife Fund 

DIRECÇÃO DE ARTE Leo Burnett, Sydney 

TEMA Consumo energético  

PÚBLICO-ALVO População internacional 

OBJECTIVO Sensibilizar a população mundial para reflectir sobre o consumo energético 

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes



NÚMERO DE ENTRADA 30

NOME What we see when you smoke 

PAÍS USA 

DATA DE LANÇAMENTO 2007 

ENTIDADE EMISSORA Smoking & Tobacco Addiction Relief Center, Inc. 

DIRECÇÃO DE ARTE JWT Atlanta 

TEMA Tabagismo 

PÚBLICO-ALVO População dos EUA 

OBJECTIVO Sensibilizar a população norte-americana para deixar de fumar 

PEÇAS GRÁFICAS Aplicações em cinzeiros e escapes de viaturas

  



NÚMERO DE ENTRADA 31

NOME Have any books lying around? 

PAÍS USA 

DATA DE LANÇAMENTO 2007 

ENTIDADE EMISSORA Associação Literária de Greenville  

DIRECÇÃO DE ARTE The Bounce Agency

TEMA Doação de livros

PÚBLICO-ALVO População de Greenville 

OBJECTIVO Sensibilizar a população para a doação de livros não usados 

PEÇAS GRÁFICAS Fachada de prédio, escadas e post-its



NÚMERO DE ENTRADA 32

NOME Paper dispenser 

PAÍS Dinamarca 

DATA DE LANÇAMENTO 2007 

ENTIDADE EMISSORA WWF 

DIRECÇÃO DE ARTE Saatchi & Saatchi Copenhagen 

TEMA Ambiente 

PÚBLICO-ALVO População da Dinamarca 

OBJECTIVO Sensibilizar a população da Dinamarca para a finitude dos recursos naturais, 
especialmente o papel 

PEÇAS GRÁFICAS Dispensador de papel



NÚMERO DE ENTRADA 33

NOME What do we have to do to get your attention?       

PAÍS USA 

DATA DE LANÇAMENTO 2007 

ENTIDADE EMISSORA Cruz Vermelha Americana 

DIRECÇÃO DE ARTE Publicis & Hal Riney 

TEMA Desastres naturais 

PÚBLICO-ALVO População de São Francisco 

OBJECTIVO Sensibilizar a população de São Francisco para as precauções a ter em risco de 
desastres naturais

PEÇAS GRÁFICAS Outdoor



NÚMERO DE ENTRADA 34

NOME Ketchup

PAÍS Nova Zelândia

DATA DE LANÇAMENTO 2007

ENTIDADE EMISSORA Campaign Against Landmines

DIRECÇÃO DE ARTE Publicis Mojo, Auckland 

TEMA Minas terrestres

PÚBLICO-ALVO População Mundial

OBJECTIVO Sensibilizar a população para o impacto das minas terrestres

PEÇAS GRÁFICAS Pacote de ketchup, em separado e em anúncio de revista

 



NÚMERO DE ENTRADA 35

NOME Lungs 

PAÍS Reino Unido

DATA DE LANÇAMENTO 2008

ENTIDADE EMISSORA Quit

DIRECÇÃO DE ARTE Saatchi & Saatchy

TEMA Tabagismo

PÚBLICO-ALVO Fumadores de Londres

OBJECTIVO Sensibilizar a população londrina a deixar de fumar

PEÇAS GRÁFICAS Cinzeiros com transparências em forma de pulmões



NÚMERO DE ENTRADA 36

NOME Sun Kills 

PAÍS Suiça 

DATA DE LANÇAMENTO 2008 

ENTIDADE EMISSORA Stadt Apotheke, Kreuzlingen 

DIRECÇÃO DE ARTE WIRZ/BBDO, Suiça 

TEMA Exposição solar 

PÚBLICO-ALVO População exposta ao sol  

OBJECTIVO Sensibilizar a população de Zurique a proteger a sua pele  
quando exposta ao sol

PEÇAS GRÁFICAS Etiquetas



NÚMERO DE ENTRADA 37

NOME True evidence of war                                                

PAÍS Suécia 

DATA DE LANÇAMENTO 2008 

ENTIDADE EMISSORA Nações Unidas 

DIRECÇÃO DE ARTE Ogilvy, Estocolmo 

TEMA Guerra 

PÚBLICO-ALVO População de Estocolmo 

OBJECTIVO Sensibilizar a população de Estocolmo para o problema da guerra na Geórgia 

PEÇAS GRÁFICAS MUPIS



NÚMERO DE ENTRADA 38

NOME Check them 

PAÍS Macedónia 

DATA DE LANÇAMENTO 2008 

ENTIDADE EMISSORA Veritas Spiriti 

DIRECÇÃO DE ARTE McCann Ericson, Skopje 

TEMA Cancro dos testículos 

PÚBLICO-ALVO Homens 

OBJECTIVO Sensibilizar a população masculina da Macedónia para o cancro dos testículos 
e a importância do auto-exame

PEÇAS GRÁFICAS Brochuras e carimbo para ovos



NÚMERO DE ENTRADA 39

NOME Alien fire extinguishers 

PAÍS África do Sul 

DATA DE LANÇAMENTO 2008 

ENTIDADE EMISSORA Parque Nacional Table Mountain 

DIRECÇÃO DE ARTE Animal Farm 

TEMA Incêndios 

PÚBLICO-ALVO População da Cidade do Cabo 

OBJECTIVO Sensibilizar a população da Cidade do Cabo para a prevenção de incêndios  

PEÇAS GRÁFICAS Simulação de extintores em madeira



NÚMERO DE ENTRADA 40

NOME Landmine Stickers                                                  

PAÍS Alemanha 

DATA DE LANÇAMENTO 2008 

ENTIDADE EMISSORA Unicef Deutschland 

DIRECÇÃO DE ARTE Leo Burnett, Frankfurt 

TEMA Minas terrestres 

PÚBLICO-ALVO População de Frankfurt 

OBJECTIVO Sensibilizar a população de Frankfurt para o problema das minas terrestres 

PEÇAS GRÁFICAS Autocolantes



NÚMERO DE ENTRADA 41

NOME Woman in a suitcase 

PAÍS Alemanha 

DATA DE LANÇAMENTO 2008 

ENTIDADE EMISSORA Amnistia Internacional 

DIRECÇÃO DE ARTE Serviceplan 

TEMA Tráfico Humano 

PÚBLICO-ALVO População alemã 

OBJECTIVO Sensibilizar a população alemã para o tráfico humano 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 42

NOME Reciclar é dar e receber 

PAÍS Portugal 

DATA DE LANÇAMENTO 2009 

ENTIDADE EMISSORA Sociedade Ponto Verde 

DIRECÇÃO DE ARTE Não creditado 

TEMA Reciclagem 

PÚBLICO-ALVO População portuguesa 

OBJECTIVO Incentivar a reciclagem em Portugal 

PEÇAS GRÁFICAS Spots televisivos, imprensa e MUPIS
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NÚMERO DE ENTRADA 43

NOME Take the night bus

PAÍS Bélgica 

DATA DE LANÇAMENTO 2009 

ENTIDADE EMISSORA De Lijn 

DIRECÇÃO DE ARTE Duval Guillaume 

TEMA Transportes públicos 

PÚBLICO-ALVO População da Flandres 

OBJECTIVO Sensibilizar a população da Fandres a utilizar o autocarro quando viaja de 
noite 

PEÇAS GRÁFICAS Cartaz



NÚMERO DE ENTRADA 44

NOME Illiterit   

PAÍS China 

DATA DE LANÇAMENTO 2009 

ENTIDADE EMISSORA New Citizen Program 

DIRECÇÃO DE ARTE Ogilvy, Beijing 

TEMA Iliteracia infantil 

PÚBLICO-ALVO População de Beijing 

OBJECTIVO Sensibilizar a população de Beijing para a iliteracia infantil 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 45

NOME The world’s deepest bin 

PAÍS Suécia 

DATA DE LANÇAMENTO 2009 

ENTIDADE EMISSORA Volkswagen 

DIRECÇÃO DE ARTE DDB, Stockholm 

TEMA Higiene urbana 

PÚBLICO-ALVO População de Estocolmo 

OBJECTIVO Incentivar a população de Estocolmo a pôr o lixo nos caixotes de rua 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 46

NOME Missão Impossível 

PAÍS Portugal 

DATA DE LANÇAMENTO 2010 

ENTIDADE EMISSORA DHURS/CML 

DIRECÇÃO DE ARTE Não creditado 

TEMA Higiene urbana 

PÚBLICO-ALVO População de Lisboa 

OBJECTIVO Reduzir a poluição urbana 

PEÇAS GRÁFICAS Spots televisivos e rádio, imprensa, brochuras, mupis e outdoor



NÚMERO DE ENTRADA 47

NOME Piano Staircase 

PAÍS Suécia 

DATA DE LANÇAMENTO 2010 

ENTIDADE EMISSORA Volkswagen 

DIRECÇÃO DE ARTE DDB, Stockholm 

TEMA Exercício físico regular  

PÚBLICO-ALVO População de Estocolmo 

OBJECTIVO Incentivar a população de Estocolmo a utilizar mais as escadas  
em detrimento das escadas rolantes escadas 

PEÇAS GRÁFICAS Instalação



NÚMERO DE ENTRADA 48

NOME Choose one 

PAÍS USA 

DATA DE LANÇAMENTO 2013 

ENTIDADE EMISSORA Moms demand action for gun sense in america 

DIRECÇÃO DE ARTE Grey Canadá 

TEMA Regulamentação de armas nos EUA 

PÚBLICO-ALVO População dos EUA, especificamente o Congresso 

OBJECTIVO Sensibilizar a população dos EUA e em especial o Congresso para a 
regulamentação de armas 

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes



NÚMERO DE ENTRADA 49

NOME Liking isn’t helping 

PAÍS Singapura 

DATA DE LANÇAMENTO 2013 

ENTIDADE EMISSORA Crisis Relief Singapore 

DIRECÇÃO DE ARTE Publicis Singapore 

TEMA Desastres naturais 

PÚBLICO-ALVO População internacional 

OBJECTIVO Sensibilizar a população internacional para a situação  
catastrófica de Singapura 

PEÇAS GRÁFICAS Cartazes



NÚMERO DE ENTRADA 50

NOME Famílias que estão aqui 

PAÍS Portugal

DATA DE LANÇAMENTO 2014

ENTIDADE EMISSORA Famílias aqui – ILGA Portugal

DIRECÇÃO DE ARTE Ana Nunes da Silva (?)

TEMA Direitos LGBT

PÚBLICO-ALVO População portuguesa

OBJECTIVO Sensibilizar a população portuguesa para os direitos de parentalidade do país

PEÇAS GRÁFICAS MUPI
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Masculino 45

Feminino 96

17 - 20 1

21 - 25 48
26 - 30 26

31 - 35 12

36 - 40 7

41 - 45 14

46 - 50 11

51 - 55 6

56 - 60 3

61 - 65 7

66 - 70 3

71 - 75 1

> 76 2

Não 38

Sim 103

Não 66

Sim 75

Não 28

Sim 113

Os organismos públicos de controlo de pragas 7

As pessoas que os alimentam 21

A população em geral 9

Ninguém 4

Outros 25

2 - Considera o pombo urbano como sendo parte da Cultura/Tradição lisboeta?

Género

Idade

3 - Considera que os pombos se estão a tornar uma praga em Lisboa?

Os organismos públicos de controlo de pragas e as pessoas que 
alimentam os pombos

4 - Se Sim, quem considera ter maior responsabiblidade neste problema?

1 - Reside ou frequenta diariamente a cidade de Lisboa?

75
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Não 108
Sim 33

Habitação 7

Roupa 12
Automóvel 8

Físico/psíquico 8

Monumentos 2

Não 93
Sim 48

1 - Muito doente 16

2 - Doente 71
3 - Minimamente saudável 47

4 - Saudável 7

5 - Muito saudável 0

Não 17

Sim 124

hoje 0

1 semana 0

1 mês 2

6 meses 1

1 ano 2

5 anos 10

10 anos 6

+ de 10 anos 41

Nunca 79

10 - Quando alimentou pombos urbanos pela última vez?

8 - De 1 a 5, qual considera ser o nível de salubridade do pombo urbano?

5 - Já sofreu algum dano (físico, psíquico ou patrimonial) causado por pombos?

6 - Se Sim, por favor descreva qual/quais

7 - Considera o pombo urbano como sendo um animal perigoso?

9 - Acredita que os pombos são vectores de doenças e parasitas transmissíveis aos 
Humanos?
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1 M 18 - 25 SECUNDÁRIO ESTUDANTE 5 1 2
4 1 2

-3 -1 0 0
2 M 18 - 25 SUPERIOR DESIGNER DE PRODUTO 3 1 1

5 1 1
9 2 0 0

3 F 18 - 25 SUPERIOR BIÓLOGA 4 4 2
5 4 1

10 1 0 1
4 F 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE 5 1 3

5 1 2
1 0 0 1

5 M 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE 5 2 3
5 1 2

13 0 1 1
6 F 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE / PROFESSORA 2 2 4

2 4 3
6 0 -2 1

7 M 36 - 50 SUPERIOR - 2 4 1
5 3 1

2 3 1 0
8 M 36 - 50 SUPERIOR - 5 1 5

5 1 2
6 0 0 3

9 F 36 - 50 SECUNDÁRIO EMPREGADA DE BALCÃO 5 1 1
5 1 1

4 0 0 0
10 M 51 - 65 SECUNDÁRIO ELECTROTÉCNICO 5 1 1

5 1 1
8 0 0 0

11 F 51 - 65 SUPERIOR TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUIVO 1 1 1
5 1 1

15 4 0 0
12 F 51 - 65 SECUNDÁRIO PORTEIRA 5 1 1

5 1 1
0 0 0 0

13 M MAIS DE 65 SECUNDÁRIO INSPECTOR COMERCIAL 3 5 3
5 4 3

23 2 1 0
14 F MAIS DE 65 SECUNDÁRIO EMPREGADA DE ESCRITÓRIO 5 5 5

5 5 1
3 0 0 4

15 M MAIS DE 65 SUPERIOR BANCÁRIO REFORMADO 5 3 1
5 1 1

1 0 2 0

98 TOTAL
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1 5 2 5 4 3 1 3 3 2 4 4 4 4
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 -1 0 -1

3 1 1 1 5 1 4 5 3 1 3 4 3 2 3 3 4
1 5 1 5 5 1 1 3 3 2 3 5 3 5
0 0 0 1 0 2 0 0 1 -1 1 2 0 1

4 1 1 2 4 2 4 4 1 1 1 1 5 2 5 2 2
1 5 1 5 5 1 1 2 1 5 2 5 2 4
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

2 2 3 1 4 3 3 3 3 1 2 3 3 4 4 4 5
1 5 3 4 3 3 1 2 3 3 2 5 3 5
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 0

2 2 2 3 5 3 4 4 2 1 3 3 3 1 4 2 3
1 5 2 5 5 1 1 3 2 3 3 5 3 3
2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0

1 1 1 1 5 1 1 5 2 1 3 4 2 2 4 3 4
1 5 1 5 5 1 1 2 4 4 1 5 3 5
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1 1 1 1 4 1 5 4 2 1 4 3 5 2 5 4 4
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1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 - 5 1 5 5 5 5
1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5
1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5
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3 3 1 1 5 1 1 5 3 1 3 4 1 4 3 4 4
1 5 1 5 5 3 1 3 3 3 4 5 5 5
0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1

5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 5 5 5
1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 4 5 2 5
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2 5 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 2 3
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5 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
1 5 1 5 5 5 1 3 3 1 3 4 5 5
4 0 0 2 0 0 4 -2 -2 -4 -2 -1 0 0

3 5 3 2 5 2 3 5 2 2 3 2 4 2 3 3 4
3 4 3 3 5 2 1 3 1 4 2 4 3 3
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1 F 18 - 25 SUPERIOR BIÓLOGA 4 2 2
5 4 1

3 1 -2 1
2 F 18 - 25 SUPERIOR ESTUDANTE 2 4 3

5 4 3
6 3 0 0

3 M 18 - 25 SECUNDÁRIO ESTUDANTE 5 1 1
5 1 1

4 0 0 0
4 F 26 - 35 SUPERIOR EMPRESÁRIA 3 4 3

2 3 3
-1 -1 1 0

5 M 26 - 35 SUPERIOR ESTUDANTE 5 1 3
5 1 1

2 0 0 2
6 M 26 - 35 SUPERIOR ACTOR / BIÓLOGO MARINHO 5 1 2

5 1 2
1 0 0 0

7 F 36 - 50 SECUNDÁRIO - 5 1 1
5 1 1

6 0 0 0
8 M 36 - 50 SUPERIOR GEÓLOGO 5 4 1

5 4 1
1 0 0 0

9 F 36 - 50 SECUNDÁRIO VENDAS 5 1 1
5 1 1

0 0 0 0
10 M 51 - 65 SECUNDÁRIO TÉCNICO DE VENDAS 2 3 3

5 1 1
14 3 2 2

11 M 51 - 65 SUPERIOR PROFESSOR 5 1 1
5 1 1

3 0 0 0
12 F 51 - 65 SECUNDÁRIO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO E 4 5 5

5 5 1
17 1 0 4

13 F MAIS DE 65 TRABALHADORA DO COMÉRCIO 5 5 5
5 5 5

3 0 0 0
14 M MAIS DE 65 PRIMÁRIO SAPATEIRO 5 5 5

5 1 1
13 0 4 4

15 f MAIS DE 65 SUPERIOR TRADUTORA 5 5 1
5 5 1

7 0 0 0

79 TOTAL
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1 5 1 5 5 1 1 3 4 4 1 5 4 5
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 3 1 1 5 1 3 5 3 1 3 5 1 3 3 3 5
1 5 1 5 5 3 1 3 5 1 3 5 3 5
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

4 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4
3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4
-1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -1 0 0
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2,6 3,2667 1,8
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Anexo E  Questionário de avaliação da campanha de sensibilização 

   - Comentários às peças -

Folheto

• Não fica explícito se a população de pombos na cidade de Lisboa é, neste momento, 

reduzida ou excessiva, doente ou saudável.

• Está bastante giro e bem feito. Informação clara 

• A imagem inteira (com o folheto aberto) é muito agradável - dá vontade de o 

expor! A parte com a informação com ilustrações a acompanhar também facilita a 

compreensão e torna-a mais apelativa

• O folheto passa, de forma positiva, a mensagem pretendida

• Eu gosto de dar comida aos pombos, mas com certeza que vou lembrar-me deste 

folheto e das suas informações. Vou pensar duas vezes antes de dar comida a um 

pombo

• O subtítulo "os pombos requerem cuidados especiais" é deveras atractivo

• Claro, simples, objectivo e eficaz

• Fico admirado por as análises que a câmara tem feito não reflectirem nenhum 

malefício na saúde dos lisboetas, uma vez que o folheto diz que há o perigo de isso 

acontecer

Toalhete

• Óptima leitura

• Penso que a ideia de usar a casa como representação dos pombos na cidade 

é mais sensibilizadora que usar, por exemplo um espaço público, que é o que eu 

intuitivamente penso quando penso neste problema. Bem conseguido!

• Se calhar no toalhete também podia aparecer a informação a cerca da CML já 

alimentar os pombos. Assim fica mais claro que não vamos matar os pombos todos

• Acho uma excelente ideia para os restaurantes de Lisboa

• Também contribuem para esta situação o problema dos prédios em degradação, 

por isso penso que também é um problema da câmara

Placa de jardim

• O "não" devia ser mais realçado

• Óptima leitura



• Não é muito claro o porquê. Talvez pudesse ter mais alguma (não muita) 

informação para clarificar essa questão

• Penso que poderia ter alguma informação adicional ou algum link onde os mais 

interessados poderiam obter essa informação

• Ainda que não explique porquê, ou como, a placa é bastante chamativa e a imagem 

associada ao texto provoca um confronto positivo com a mensagem

• Uma criança não ia perceber a razão pela qual não tem de alimentar os pombos e 

de que maneira podia aumentar a sua qualidade de vida

MUPI

• Não é muito claro o porquê. Talvez pudesse ter mais alguma (não muita) 

informação para clarificar essa questão. Eu gosto muito das casinhas e acho que 

valorizariam o MUPI

• Penso que a mensagem podia ser exposta de outra forma. Pode, de certo modo, 

ser ofensiva para quem alimenta os pombos pois dirige-se, agradecendo aos que não 

o fazem. Sendo o objectivo sensibilizar os que o fazem, acho que pode fazer o efeito 

contrário por "premiar" os que não alimentam os pombos

• Uma criança não ia perceber a razão pela qual não tem de alimentar os pombos e 

de que maneira podia aumentar a sua qualidade de vida

• Gosto especialmente do foco no texto sobre melhorar as condições da população de 

pombos

• Para mim falta um asterisco, uma explicação, nem que fosse em letras mais 

pequenas, quase como nota de rodapé o porquê de contribuir para um pombal mais 

saudável

Outdoor

• Talvez a mensagem deva estar mais legível

• É o "obrigado" que está em destaque e, visto que as pessoas vão ver o outdoor de 

passagem ou ao longe, acho que a frese que contém a mensagem principal é que devia 

estar destacada

• A frase é muito semelhante à utilizada no MUPI mas neste caso penso que o facto 

de não se dirigir directamente aos que não alimentam" e falar no geral, "ao não 

alimentar.." é menos "agressiva" para as pessoas que alimentam os pombos. Pode 

funcionar melhor



207MUPI

• É demasiado simplificado, as pessoas querem saber porque é que não têm de 

alimentar os pombos. Todos sabem (se calhar) que os pombos são sujos e comem lixo, 

mas não sabem que defecam 12kg por ano. Isto é mais assustador

• Talvez se o texto abaixo do obrigado fosse aumentado ou houvesse uma ilustração 

simples como um proibido sobre uma mão a alimentar o pombo, a informação 

passaria de forma mais clara

• O "obrigado" um pouco menor e a restante mensagem um pouco maior. Quem vai de 

carro não vai conseguir ler, mesmo no trânsito parado

• Acho exagerado

• No conjunto da peça acho o "obrigado" com um tamanho excessivo relativamente à 

restante informação

Crachá

Se esta peça lhe fosse oferecida… Porque?

• Seria um elemento a usar se quiser chamar a atenção

• Não gosto de usar crachás

• É giro

• É engraçado mas se o usasse seria só no momento/dia em que me foi entregue. 

Guardava-o e, se calhar, até o punha visível em casa algures porque é engraçado e se 

fosse para o deitar fora não a aceitava

• Não uso crachás. Guardava-o porque é giro, mesmo sem saber com o que estava 

relacionado

• Porque tem um pombo bonito

• Porque tem um animal feliz, é esteticamente bonito e para ajudar a sensibilizar as 

pessoas

• Porque o crachá é giríssimo e porque iria, se me explicassem, apoiar a campanha

• Não é nada específico, parece que gostamos de pombos

• Não costumo usar crachás

• Porque concordo que há pombos a mais em Lisboa

• Usava-o um dia ou dois e depois guardava-o

• Porque faço colecção de crachás

• Não gosto de andar com crachás



Comentário à peça

• Se o crachá for acompanhado por um folheto a mensagem seria clara, se não, então 

a mensagem que o crachá pretende transmitir não se transmite

• Não diz nada… talvez fosse bom ter uma pequena mensagem

• Acho que é demasiado grande e tenho dúvidas se não deveria ter algum conteúdo 

escrito, nem que fosse uma "chave" ou link para os mais curiosos e mesmo criar 

curiosidade de pesquisar mais sobre o assunto

• Não tem informação consigo! Podia ser o crachá dos amigos dos pombos

Autocolante

Se esta peça lhe fosse oferecida… Porque?

• Para passar a mensagem

• Porque a mensagem que transmite é importante e se o autocolante for aplicado 

num sítio visível, será sempre bom recordar esta mensagem

• É giro

• Se aceitei quero zelar pelo seu propósito

• Tinha utilidade, podia colocá-lo pela cidade como forma de passar a mensagem

• Porque tem um pombo bonito

• Porque tem um animal feliz, é esteticamente bonito e para ajudar a sensibilizar as 

pessoas

• Está muito giro, a mensagem sugere apoio à campanha, e eu apoio a campanha

• Não é apelativo

Comentário à peça

• Leitura agradável

• Em vez de 2 frases iguais, uma delas podia dizer "como" é que não contribuímos 

para o bem-estar das aves

• Não gosto muito da linha em volta, com a info escrita. Penso que a cor ou a 

harmonia com o padrão de dentro, não sei é qualquer coisa mas no geral está 

agradável

• Não tem informação consigo! Podia ser o autocolante dos amigos dos pombos

Íman
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Se esta peça lhe fosse oferecida… Porque?

• Poderia colocá-lo sobre qualquer objecto/móvel, em casa

• Porque concordo com a ideia pretendida

• Reflecte a ideia da campanha sobre o malefício que os pombos podem causar à 

saúde pública

• Porque mais tarde poderei dizer aos meus netos a razão de o ter guardado

• Não gosto de usar, poderia colocá-lo no frigorífico

• Tinha utilidade, podia colocá-lo pela cidade como forma de passar a mensagem

• Porque tem um pombo bonito

• Porque tem um animal feliz, é esteticamente bonito e para ajudar a sensibilizar as 

pessoas

• Porque está fantástico e eu já apoio a campanha

• Ficava no frigorífico

• Pela mensagem

• Porque a mensagem que transmite é importante e se o autocolante for aplicado 

num sítio visível, será sempre bom recordar esta mensagem

• É giro

• É engraçado. Acho que ficava bem no meu frigorífico

Comentário à peça

• Em vez de 2 frases iguais, uma delas podia dizer "como" é que não contribuímos 

para o bem-estar das aves

• Não gosto muito da linha em volta, com a info escrita. Penso que a cor ou a 

harmonia com o padrão de dentro, não sei é qualquer coisa mas no geral está 

agradável

• Não tem informação consigo! Podia ser o crachá dos amigos dos pombos

• Um pouco menor, fica mais mimoso, cerca de 80% do tamanho

• Não seria muito apelativo

De todas as peças, qual lhe agrada mais?

• Tem mais informação

• Pela clareza da mensagem e a disposição da informação

• Porque é o que expõe a informação mais completa e claramente

• Gostei muito do folheto também, diria que quase igualmente ao toalhete, no 



entanto, mal vi o toalhete fiquei muito agradada - a textura e as cores… está muito 

harmonioso

• A ideia do toalhete é a melhor, porque está associado à altura das refeições, e 

aborda a questão do acondicionamento do lixo, do qual faz parte os desperdícios 

alimentares. Além disso as pessoas consideram com mais sensibilidade estas questões 

de barriga vazia

• Ia dizer que o que me agrada mais é o toalhete, mas não tem toda a informação que 

queria (por ex. Um pombo faz 12kg de cocó por ano e que a CML lhes dá comida com 

contraceptivos. Mas gosto mais da ideia do toalhete

• Simples, informativo e objectivo, além de mostrar um lado pouco falado que é o da 

própria população de pombos

• Porque iria estar sempre presente na vida do dia-a-dia; todos os dias abrimos o 

frigorífico e serve sempre como lembrete. Um pin, se não se usar o artigo onde está 

inserido, não passa a mensagem, folhetos e toalhetes são eventualmente descartáveis

• Estão mais expostos a um grupo maior de pessoas
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Anexo F Pareceres dos orientadores científicos





Rua Sá Nogueira  |  Polo Universitário  |  Alto da Ajuda  |  1349-055 Lisboa
Tel. 213615000  n joao@b2design.pt

FACULDADE DE ARQUITECTURA
 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Parecer

João Aranda Brandão, Professor Auxiliar da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 

declara para os devidos efeitos que depois de ter avaliado o dissertação de Mestrado 

em Design de Comunicação da Designer Raquel Diniz Ferreira, com o título:

 “Construção de uma Campanha de Consciencialização; alerta, esclarecimento e 

sensibilização para o problema da praga dos pombos em Lisboa”,  

da qual é orientador científico, que esta demostra grande qualidade e assim considera que 

a mesma se encontra concluída e consequentemente pronta para ir a provas públicas.

Lisboa, 20 de Junho de 2014

João Brandão

Professor Auxiliar

Faculdade de Arquitectura de Lisboa | UL



	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Lisboa,	  25	  de	  Junho	  de	  2014	  

	  

Caros colegas  

Venho por este meio confirmar que a tese apresentada pela licenciada Raquel 

Ferreira que coorientei, tem a qualidade para ser discutida e defendida formalmente 

por um júri a nomear. 

Com os melhores cumprimentos académicos e pessoais 

	  

	  

José	  Manuel	  Palma	  Oliveira	  

	   	   	   	   	   Professor	  Auxiliar	  de	  Psicologia	  Social	  e	  Ambiental	  	  
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