
 
 

Anexo A – Guião de entrevista aos diretores de comunicação 
 
1. O que lhe sugere a designação “Comunicação Estratégica Digital”? 

2. Na definição da(s) estratégia(s) de comunicação da marca/organização que gere 

contempla investimento para ações em suportes digitais? 

3. Qual a percentagem de investimento que dedica à comunicação em suportes 

digitais online? 

4. Que instrumentos de comunicação digital online utiliza? 

5. A sua empresa/organização tem perfil em alguma rede social? 

6. No caso de ainda não o fazer, admite vir a integrar plataformas sociais na Web 

na sua estratégia de comunicação? 

7. Que vantagens crê que podem advir destes instrumentos quando integrados na 

comunicação de uma empresa/organização? 

8. Conhece o conceito Web 2.0? O que lhe sugere? 

9. Sente que compreende e conhece bem as potencialidades das aplicações e 

ferramentas 2.0 (exemplo: blogues, wikis, redes sociais, partilha de imagens, sons e 

vídeos, outros)? 

10. De que forma integra estas ferramentas e aplicações na gestão da comunicação 

interna e externa? 

11. Como descreveria o nível de competências relativamente a novas ferramentas e 

aplicações digitais (blogues; redes sociais; pesquisa; produção de conteúdos, outras) dos 

colaboradores que trabalham nesta organização/empresa? 

12. Quais considera serem os principais entraves na utilização e integração de 

aplicações online na comunicação da sua empresa/organização? 

13. O que pensa sobre a produção científica e publicações que existem sobre a 

compreensão dos domínios da Internet, Web, Web 2.0, plataformas sociais, online, 

digital? 

14. Como avaliaria um website temático que apoiasse a promoção e a divulgação de 

conhecimento e investigação na área da Comunicação Estratégica Digital, bem como 

ações de formação de recursos humanos na aquisição de competências para o contexto 

digital? 

15. Na sua opinião é relevante uma aproximação das Universidades e dos Centros de 

Investigação (I&D) às empresas/organizações para o aprofundamento teórico-prático 

das potencialidades das plataformas sociais na Web? 



 
 

Anexo B – Guião de entrevista aos coordenadores de departamentos/centros de 
I&D 
 

1. Que áreas científicas abrange o Centro de Investigação/Departamento que 

coordena/dirige/preside? 

2. Desde 2006, qual o número de produções científicas e académicas (artigos 

científicos, projetos de investigação, papers, conferências, outras produções) que 

apresentaram/desenvolveram nas áreas da Comunicação Estratégica Digital ou 

Comunicação Estratégica ou Comunicação Digital? 

3. Existem publicações e/ou outras produções científicas ligadas ao conceito Web 

2.0? E ao conceito Enterprise 2.0? 

4. Como descreve a produção científica existente sobre a compreensão dos domínios 

da Internet, Web, Web 2.0, plataformas sociais, online, digital? 

5. Sente que compreende e conhece bem as potencialidades das aplicações e 

ferramentas 2.0 (exemplo: blogues, wikis, redes sociais, partilha de imagens, sons 

e vídeos, outros)? 

6. Como descreveria o nível de competências relativamente a novas ferramentas e 

aplicações digitais (blogues; redes sociais; pesquisa; produção de conteúdos, 

outras) dos colaboradores que trabalham neste Centro de 

Investigação/Departamento? 

7. Na definição da(s) estratégia(s) de comunicação com os seus 

colaboradores/investigadores/docentes recorre a plataformas, ferramentas e/ou 

aplicações digitais online? 

8. Que vantagens crê que podem advir destes instrumentos quando integrados na 

comunicação de uma empresa/organização? 

9. Que iniciativas poderiam auxiliar a promover a otimização da integração de 

plataformas sociais na Web nas estratégias de comunicação das organizações? 

10. Como avaliaria um site temático que apoiasse a promoção e a divulgação de 

conhecimento e investigação na área da Comunicação Estratégica Digital, 

inclusive publicação de artigos com blind refree, bem como ações de formação de 

recursos humanos na aquisição de competências para o contexto digital? 

11. Existe alguma iniciativa de aproximação das Universidades e dos Centros de 

Investigação (I&D) às empresas/organizações para o aprofundamento teórico-

prático das potencialidades das plataformas sociais na Web? 

12. (Opinião)  



 
 

Como coordenador/investigador responsável por temáticas ligadas à 

Comunicação, como vê a utilização e integração das ferramentas e aplicações 2.0 

na estratégia de comunicação das organizações nacionais? E das Universidades e 

Centros de Investigação? 

 



Anexo C – Relação de entrevistados e respetivas entrevistas 
 

Diretores de comunicação: 
 
Entrevistámos 9 diretores

Obtivemos até à data limite de entrega deste trabalho de projeto 

 de comunicação das 20 empresas que lideraram o 

investimento publicitário (offline) em Portugal (MediaMonitor, 2012). Todos os demais 

foram efetuados para os contactos gerais dada a impossibilidade de estabelecer contacto 

direto com os responsáveis e/ou secretários de gabinete. 

6 respostas

 

, 

embora apenas uma resposta efetiva às questões da entrevista, por parte da Vodafone 

Portugal. Todos os demais reconheceram a validade do projeto, mas indicaram 

indisponibilidade de agenda para responder. 

António Carriço | Diretor de Comunicação Vodafone Portugal 

Filipa Nascimento | Diretora de Marketing TMN 

Isabel Borgas | Diretora de Comunicação Institucional Optimus 

Madalena Bettencourt | Diretora de Comunicação Lidl & Cia 

Nádia Reis | Diretora de Comunicação Modelo Continente 

Nuno Nascimento Rodrigues | Diretor de Comunicação Worten 

Paulo Camacho | Diretor de Comunicação Zon Multimédia 

Susana Santos | Diretora de Comunicação El Corte Inglês 

Teresa Salema | Diretora de Comunicação Portugal Telecom SGPS, SA. 

 
 
Coordenadores de departamento de faculdades em áreas das Ciências da 

Comunicação ou áreas relacionadas, 

Coordenadores/diretores de centros de investigação reconhecidos pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT) em áreas das Ciências da Comunicação ou 

áreas relacionadas: 

 
Pedimos colaboração a 13 coordenadores e obtivemos, até à data limite de 

entrega deste trabalho, 5 respostas
 

. Apenas três respostas efetivas à entrevista. 

Ana Teresa Fernandes Peixinho de Cristo (Professora Doutora) | Diretora do 

Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação – Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra 



Anabela Gradim (Professora Doutora) | Presidente do Departamento de Comunicação 

e Artes – Universidade da Beira Interior 

António Carreto Fidalgo (Professor Doutor) | Diretor do LabCom 

Célia Sousa Vieira (Professora Doutora) | Centro de Estudos de Língua, Comunicação 

e Cultura  

Diretor(ª) | Instituto de Comunicação e Media de Lisboa 

Fernando Ramos (Professor Doutor) | Coordenador Científico CETAC.MEDIA 

Jorge Fazenda Lourenço (Professor Doutor) | Coordenador do Centro de Estudos de 

Comunicação e Cultura 

Manuel Gonçalo de Sá Fernandes  (Professor Doutor) | Diretor do Departamento de 

Letras, Artes e Comunicação  

Manuel Moreira da Silva (Professor Doutor) | Centro para a Investigação e 

Desenvolvimento em Comunicação, Multimédia e Linguagem 

Maria Cláudia Silva Afonso e Álvares (Professora Doutora) | Presidente do Centro de 

Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias  

Minoo Farhangmehr (Doutora) | Núcleo de Investigação em Marketing e Estratégia – 

iMARKE 

Mirian Estela Nogueira Tavares (Professora Doutora) | Coordenadora Centro de 

Investigação em Artes e Comunicação 

Moisés Martins (Professor Doutor) | Diretor do Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista 1 – Ana Teresa Fernandes Peixinho de Cristo (Professora Doutora) | 
Diretora do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação – Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra 
 
RESPOSTAS: 
 

1. Abrange Filosofia, Comunicação / Jornalismo e Informação. 

2. A área da comunicação estratégica é secundária dentro das áreas de investigação 

deste Departamento. 

3. Não, não existem. 

4. Não existem publicações a avaliar, pelas razões supramencionadas. Contudo, esse 

estudo está disseminado em alguns trabalhos relevantes, nomeadamente teses de 

doutoramento, sobre Comunicação e Jornalismo. 

5. Conheço mal e superficialmente. 

6. Suficientes para a prossecução dos objetivos de investigação e ensino das áreas 

dos Departamento. 

7. Recorro a email, Facebook e MSN, googledocs. 

8. Muitas: facilitação da decisões entre membros a distância; melhoria da troca de 

informação e de cultura organizacional interna; rapidez e eficácia na resolução de 

problemas; desintermediação dos processos de comunicação interna e externa. 

9. Não sei responder. 

10. Qualquer iniciativa que promova a investigação é positiva. 

11. Desconheço. No meu departamento, não existe. 

12. Fundamental que, quer as universidades, quer os centros de investigação olhem 

para a sua comunicação institucional de outro modo. Assim, as ferramentas 2.0 

são uma realidade incontornável que permite reforçar o sentido de rede, ampliar 

contactos, levar conhecimento de modo mais célere a um maior número de 

pessoas. 

 
Nota: Procedemos à transcrição integral das respostas, sem qualquer revisão ou 
edição do conteúdo das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista 2 – Anabela Gradim (Professora Doutora) | Presidente do Departamento 
de Comunicação e Artes – Universidade da Beira Interior 
 
RESPOSTAS: 
 

1. Ciências da Comunicação, Design, Design Multimédia, Filosofia, Cinema, 
Ciência Política 

2. Não disponho desses dados. Poderá eventualmente encontra-los junto das Unidades 

de Investigação que agregam os docentes do Departamento: Instituto de Filosofia 

Prática e Labcom. 

3. Recomendo que contactem os responsáveis do Labcom, que tem intervenção nessa 

matéria. 

4. Recomendo que contactem os responsáveis do Labcom, que tem intervenção nessa 

matéria. 

5. Sim, naturalmente. 

6. Muito elevado. 

7. Sim, frequentemente, incluindo na relação entre docentes e alunos. 

8. Celeridade na comunicação, produção de registos/rastreamento das actividades 

desenvolvidas, arquivo, e todas as vantagens associadas ao tele-trabalho. 

9. – 

10. Seria mais uma publicação académica de open access, que já são abundantes hoje 

em dia. 

11. Recomendo que contactem os responsáveis do Labcom, que tem intervenção nessa 

matéria. 

12. –  
 

 
Nota: Procedemos à transcrição integral das respostas, sem qualquer revisão ou 
edição do conteúdo das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista 3 – Maria Cláudia Silva Afonso e Álvares (Professora Doutora) | 
Presidente do Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas 
Tecnologias  
 
RESPOSTAS: 
 

1. Estudos culturais e dos media; Cultura visual; Novas Tecnologias e Literacias; 

Comunicação nas organizações.  

2. Não sei precisar quantas ao certo; julgo que possivelmente cerca de 11.  

3. Poucas  

4. Estudos Culturais e dos Media – interesse pelas potencialidades dos novos media 

na promoção de uma esfera pública online, assim reavivando os ideais da esfera 

pública iluminista; Cultura Visual – o interesse aqui incide mais sobre a tecnologia 

e o pós-humano, numa perspectiva artística; Novas Tecnologias e Literacias – 

interesse pelas novas literacias possibilitadas pela utilização dos novos media; as 

novas tecnologias aqui têm um importante papel pedagógico a vários níveis; 

Comunicação nas Organizações – o interesse aqui remete para a utilização das 

redes sociais, etc. por parte das empresas para difundirem a sua imagem (ns) de 

marca.  

5. Do ponto de vista tecnológico, nem tanto (falando a título pessoal); do ponto de 

vista teórico, terei algum conhecimento das implicações sociológicas decorrentes 

da sua utilização.  

6. MUITO BOM (devido ao facto de termos alguns colaboradores que estão 

vocacionados para a dimensão técnica mais do que teórica).  

7. Sim 

8. Redução de custos; actualização constante de informação relativamente a novos 

recursos humanos potencialmente disponíveis através da consulta dos currículos 

em sites como o Linked In; promoção da imagem de marca.  

9. – 

10. Apesar de ser uma ideia interessante, julgo que as revistas académicas publicadas 

online terão um menor prestígio do que aquelas que são impressas em suporte em 

papel (tal não quer dizer que não haja uma edição online; no entanto, deveria ser 

complementada com suporte em papel, à maneira das revistas da Sage, etc). No 

entanto, penso que a dimensão do mercado português não permitirá esssa ‘bi-

dimensionalidade’, na medida em que o público é demasiado reduzido para permitir 

publicação nos dois suportes.  



11. SIM. Têm decorrido seminários incidindo sobre Tecnologia & Sociedade em que se 

convidam empresários para falar sobre as mútliplas valências dos novos media.  

12. Como absolutamente fundamental para as organizações poderem disseminar a 

sua imagem aos níveis nacional e internacional.  

E das Universidades e Centros de Investigação?  

Também fundamental tendo em vista disseminação de trabalho científico aos níveis 

nacional e internacional. 

 
Nota: Procedemos à transcrição integral das respostas, sem qualquer revisão ou 
edição do conteúdo das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista 4 – António Carriço – Diretor de Comunicação Vodafone Portugal 
(Respondido por Carla Duarte – Departamento de Comunicação Institucional) 
 
RESPOSTAS: 
 

1. Utilização de meios digitais como forma de comunicação e de promoção da 

interactividade entre a organização e os consumidores. 

2. Sim, as acções em suportes digitais estão incluídas. 

3. n.d. 

4. Website, publicidade online (anúncios em redes de pesquisa, campanhas de display, 

banners, vídeos), redes sociais.  

5. Sim, Facebook, Twitter e Youtube. 

6. – 

7. Criar um elo de ligação mais próximo com os nossos clientes, reforçar os valores 

atribuídos à marca pelos clientes, divulgar acções, bem como produtos e serviços. 

Para além disso, as plataformas sociais apresentam-se como novos canais de apoio 

ao cliente.  

8. Sim. Interacção entre os utilizadores e os criadores de conteúdo, deixando de haver 

apenas uma relação vinda de um único lado mas sim uma participação activa de 

ambas as partes, reforçando a importância e poder dos utilizadores. 

9. Sim, apesar de apenas algumas delas serem actualmente utilizadas pela Vodafone. 

10. Estas ferramentas têm um enorme potencial em termos de comunicação e a sua 

utilização por parte da Vodafone tem vindo a crescer, mas de forma controlada. 

11. Alguns colaboradores da empresa têm competências específicas nestas matérias. 

12. Os maiores entraves são as dificuldades no controlo da imagem da marca ao longo 

da internet. 

13. – 

14. Considero que seria uma iniciativa bastante interessante. 

15. Sim, penso que seria vantajoso para todas as entidades. 

 
 
Nota: Procedemos à transcrição integral das respostas, sem qualquer revisão ou 
edição do conteúdo das mesmas. 
 



Anexo D – Processo de construção da imagem corporativa D-Motions 2.0
 

® 

Como referido no corpo de texto do trabalho de projeto, a marca D-MOTIONS 

2.0®

Para garantir a execução profissional da imagem pensada para o projeto, 

recorremos a uma consulta de mercado, mediante a elaboração de um briefing/caderno 

de encargos, a fim de conseguir a melhor relação preço/qualidade para a realização 

desta componente do trabalho. 

 foi registada com a classe 41 de NICE, no Instituto Nacional da Propriedade 

Intelectual, cumprindo os procedimentos legais para o registo da marca nominal. 

 

O briefing foi elaborado da seguinte forma: 

 

____________________ 

 
ÍNDICE  

 

1. O PROJECTOPÁG. 2 

Apresentação 

Objetivos 

A ideia 

O problema 

A audiência 

A abordagem 

 

2. A MARCAPÁG. 4 

Assinatura 

Valores 

Personalidade 

Grafismo 

 Logótipo 

 Cor, representação e utilização 

 Tipografia 

 

3. INFORMAÇÕES DE CONTACTO E RESPONSABILIDADEPÁG. 8 
Identificação de quem fornece informações  

Quem acompanha  

Quem faz o quê  



Quem dirige e toma decisões  

Quem aprova  

Quem elaborou o briefing 

Prazos e budget 

 

1. Apresentação 

A marca “D-MOTIONS 2.0” é uma marca registada ®, com a assinatura 

’Powered by Digital.Communication’, com vista à criação de uma identidade 

corporativa para um projeto editorial online.  O projeto tem como objetivo 

central a construção de um website editorial temático, agregador de 

investigação académica científica (publicações de artigos/revistas) na área 

da Comunicação Estratégica Digital. (Ver projeto aproximado 

http://www.sagepub.com/home.nav). 

  

Objetivo 

Criar um website que permita investigadores e académicos publicar artigos 

científicos, em áreas inerentes à Comunicação Estratégica Digital. 

 

A ideia 

Criar uma plataforma Web pioneira e especializada em publicação de 

investigação científica especializada nos domínios da Comunicação 

Estratégica Digital. Esta plataforma deverá permitir ainda a reunião de 

investigadores e académicos em torno de discussões temáticas e envoltas 

num assunto particular. Pretende-se um intercâmbio de informação e 

conhecimento internacional. 

A marca “D-MOTIONS 2.0” ® foi registada com a classe 41 de NICE: TEXTOS 

(PUBLICAÇÃO DE -) SEM SER TEXTOS PUBLICITÁRIOS; PROFISSIONAL 

(ORIENTAÇÃO-) 

[CONSULTORES EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO OU FORMAÇÃO] 

 

O problema 

A publicação dos resultados da investigação científica assume-se como uma 

obrigação estratégica de qualquer estabelecimento de ensino superior de 

referência. A qualidade desta mesma investigação revela-se num elemento 

particular da avaliação qualitativa não apenas da Universidade, mas 

particularmente dos investigadores e académicos que garantem o ensino e a 

formação. 

http://www.sagepub.com/home.nav�


Particularizando estes aspetos, a dinâmica do desenvolvimento tecnológico 

de carácter irreversível, aplicado ao desenvolvimento da Web não pode 

simplificar o conhecimento e mascará-lo simplesmente atrás de interfaces 

instintivos e autodidatas. Neste domínio, importa não desvalorizar o 

aprofundamento teórico e conceptual que rodeia a realidade da 

Comunicação Estratégica Digital, nos seus diferentes registos, de forma a 

clarificar estas novas tecnologias, a interpretar as valências das suas 

diversas aplicações, simplificar a sua abordagem e providenciar orientações 

indispensáveis para tomada de decisões estratégicas esclarecidas e 

sustentadas. O sucesso da presença na Web não reside numa concreta e 

simples migração para o digital, mas na sua estratégica manutenção. 

 

A audiência 

Primária 

O projeto destina-se a investigadores e académicos.  

Secundária 

Gabinetes de comunicação e imagem de organizações públicas e privadas, 

agências de comunicação. 

Terciária 

Meios de comunicação especializados. 

 

A abordagem 

Este tópico será desenvolvido na fase de construção do website. 

 

2. A marca 

A marca “D-MOTIONS 2.0” ®, 

 

Assinatura 

’Powered by Digital.Communication’  

 

Pretende-se que a assinatura seja dinâmica pela introdução de conceitos-

chave, como, por exemplo: Enterprise Powered by…; Education Powered 

by…; Businesses Powered by…; Research Powered by….  

 

Valores 

Factual/Cientificidade/Empirismo 

Relacional/Networking/Cooperação 

Universalidade/Internacionalidade 



Holística 

Credibilidade 

 

Personalidade 

Rigor; Clareza; Inteligível; Profissionalismo; Cientificidade; Distinta 

 

Grafismo - logótipo 

Deve evidenciar o sentido de networking, internacionalização, 

relacionamentos interpessoais, conhecimento, saber, inovação… (Ver 

exemplo de ISCTE Business School) 

 

Grafismo – Cor, Representação e Utilização 

Preferência por Azul, Cinza, Verde Lima, Branco 

 

Grafismo – Tipografia 

Preferencialmente sem serifa. Sugestão de modernidade, atualidade e 

inovação. Fácil leitura. Diferenciação através da tipografia. Apesar de se 

pretender uma identidade corporativa que integre todos os elementos, a 

tipografia deve valer também per si. 

 

 

3. Informações de contacto e responsabilidade 

O proprietário da marca compromete-se a prestar todas as informações 

necessárias para a elaboração das propostas.  

Todo o processo, até à fase de aprovação, será acompanhado pelo mesmo. 

 

A empresa de desenvolvimento da identidade corporativa compromete-se a 

desenvolver: 

Logótipo 

Estacionário 

Pasta de apresentação/Manual de normas. 

 

Prazos e Budget  

Sem referências. 

 

 

_________________________________________________ 

Cópia do documento enviado às empresas de design gráfico. 



 O documento antes transcrito serviu assim de orientação e base de trabalho para 

a empresa de design gráfico. Depois de várias propostas apresentadas, revistas e 

alterados indicadores anunciados no briefing, definiu-se a seguinte imagem corporativa:  

 

 
 

Logótipo 

 

O logótipo refere-se à forma particular como o nome da marca é representado 
graficamente. É um dos elementos gráficos de composição de uma marca, tornando-se 
a principal representação gráfica da mesma. 

É uma assinatura institucional, a representação gráfica da marca (Manual de 
Normas).  

 

Deve evidenciar o sentido de networking, internacionalização, relacionamentos 

interpessoais, conhecimento, saber, inovação.  



Estes princípios estão traduzidos no dinamismo transmitido pelos diferentes elos 

e com a utilização de cores vivas (rosa) e primárias (como o cíano e o amarelo). 

A componente icónica do logótipo (os elos) são representativos do que deveria 

evidenciar: assumimos o “elo” como elemento primário para a constituição de uma 

“rede”.  

Revela-se ainda uma inspiração gráfica no símbolo do infinito, sugerindo a 

liberdade para a realização de elos, bem como a cadeia de relações mais ou menos 

estruturada, que a Internet e os contextos digitais nos permitem construir. 

 
Assinatura 

’Powered by Digital.Communication’  

Reforça o sentido e o contexto aos quais se refere a marca “Digital” e sugere 

(powered by) um sentido de promoção e concretização de determinada ação por meio da 

Comunicação Digital. 

Pretende-se que a assinatura seja dinâmica pela introdução de conceitos-chave, 

como, por exemplo: Enterprise Powered by…; Education Powered by…; Businesses 

Powred by…; Research Powered by….  

 

Valores 

Factual/Cientificidade/Empirismo 

Relacional/Networking/Cooperação 

Universalidade/Internacionalidade 

Holística 

 

Personalidade 

Dinamismo; Rigor; Clareza; Inteligível; Profissionalismo; Cientificidade;  

 

 

 



 
 As relações entre os elementos da marca foram cuidadosamente estudados e não 

devem ser alteradas (Manual de Normas). 

 

 
 

 

 

 



 
 Para garantir uma representação correta da assinatura devemos manter um 

espaço suficiente entre a assinatura e outros elementos gráficos ou margens. As regras 

seguintes representam as margens mínimas aconselháveis. Sempre que possível devem 

ser aumentadas (Manual de Normas). 

 

 



 
 Para se preservar a legibilidade e integridade da marca define-se as dimensões 

mínimas de reprodução. A capacidade de redução da marca permite que o valor 

máximo não implique a perda total, ou parcial das suas características visuais (Manual 

de Normas). 

 
 



Cores 

As cores corporativas da marca são amarelo, cyan, magenta e cinza. 

São um elemento essencial para assegurar boa identificação da marca devendo ser 

reproduzidas de forma consistente e segura. Deverão ser utilizadas, preferencialmente, 

as cores diretas (Pantones). No caso de usar outro sistema como o da reprodução em 

quadricromia ou RGB deve realizar-se sempre uma verificação precisa da 

correspondência de cores, procurando obter o tom mais aproximado do Pantone 

correspondente (Manual de Normas). 

 

 
Aplicações 

 Saber adequar a marca à cor de fundo é muito importante devido à legibilidade. 

 



 

 



 
 

 

 

 



 

 

Legibilidade 

 A legibilidade é o fator mais decisivo na boa aplicação da nossa Marca e nunca 

deve ser comprometida, sob o risco da nossa identidade se diluir e confundir. Os casos 

apresentados são considerados exemplos de uma má utilização da nossa identidade e 

são proibidos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipografia 

Preferencialmente sem serifa. Sugestão de modernidade e atualidade e inovação. 

Fácil leitura. Diferenciação através da tipografia. Apesar de se pretender uma identidade 

corporativa que integre todos os elementos, a tipografia deve valer também per si. 

 O tipo de letra corporativo da Marca é a Bauhaus light BT (utilizado em todos 

os suportes de comunicação). 

 De modo a que as diversas formas de comunicação da D-Motions sejam 

apresentadas de uma forma consistente e coerente, só deve ser utilizado o tipo de letra 

especificado. 

 Este tornar-se-á identificativo com a identidade como a própria marca. A 

Bauhaus light BT foi editada como letra principal por responder inteiramente à 

intenção de assegurar uma identificação forte, tanto pela força como pela sua relação 

com o símbolo. 
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(Manual de Normas) 
 



 
 

Anexo E – Fonte de receita múltipla 
 

Modelos de negócio online adotados para o nosso projeto são baseados: 

 

Publicidade/Patrocínio ou parceria, também designado por modelo de partilha de 

receitas 

 

1. Portal 

Um elevado volume de tráfego de utilizadores torna o investimento publicitário 

mais rentável e permite uma maior diversificação dos serviços do Website. 

Um website especializado permite a personalização, quer dos interfaces, quer 

dos conteúdos dirigidos diretamente ao utilizador.  

Um portal de nicho cultiva um perfil sociodemográfico do utilizador muito bem 

definido.  

 

2. Classificados 

Lista de produtos para venda/procura. 

Pode considerar-se duas possibilidades: ou o website vende produtos que já 

comercializa offline e apenas encara a presença na Web como forma de reduzir custos e 

encurtar o tempo dos procedimentos; ou, por outro lado, pode ser gerada uma receita 

através de um modelo de receita baseado numa taxa de transação. 

 

3. Registo de utilizador 

Embora o website seja desenvolvido com o princípio de acesso gratuito aos 

conteúdos, exige-se um registo do utilizador, com o preenchimento de dados 

sociodemográficos. O registo permite, entre outros aspetos, monitorizar os perfis dos 

utilizadores, os hábitos de navegação e de consumo, gerando dados com um valor 

potencial para campanhas de comunicação direcionada. 

 

4. Posicionamento pago 

Vende-se um posicionamento favorável para uma hiperligação (por exemplo, 

ligações patrocinadas) ou mesmo publicidade mediante a pesquisa de termos específicos 

pelo utilizador (modelo “pay-for-performance”). 

 



 
 

5. Publicidade contextual/Marketing comportamental 

São extensões de navegação que, de forma automatizada, autenticam o utilizador 

e concretizam o preenchimento de formulários, oferecendo ligações publicitárias 

contextuais que o levam a conteúdos relacionados com os que visualiza e/ou procura na 

Web. Os anunciantes contextuais podem vender publicidade direcionada, baseada no 

perfil de navegação de um utilizador individual. 

 

6. Publicidade segmentada por conteúdos 

Desenvolvida pela Google. A Google identifica o significado e os conteúdos 

predominantes de uma página e fornece, automaticamente, os anúncios relevantes no 

momento em que o utilizador visita essa mesma página. 

 

7. “Intromeciais” ou “intro” 

São anúncios animados, em tela completa, na entrada de um website, antes do 

utilizador alcançar o conteúdo pretendido. Esta campanha poderá ser definida para que 

cada utilizador visualize esta “intro(dução)” sempre que aceder ao conteúdo, ou então 

gerar apenas uma visualização por utilizador único. 



 
 



 
 

 



Anexo F – Wireframes pormenorizados do projeto [versão 1.0] 
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D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

TÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

PÁGINA PRINCIPAL

Diagrama da página principal

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

1

3

2

4

5

10

11

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

6

7

8

9



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

PUBLICAÇÕESTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

PESQUISA

D Magazine

SUBMETER UM ARTIGO REFEREES

ver listagem completa

ARTIGOS

SUBMETERINDICAÇÕES PARA AUTORES

ESTUDOS RELATÓRIOS

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

ver listagem completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

ver listagem completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim 
ut ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed 
quam eu risus dapibus eleifend.

pesquisar

Tipo de publicação

critério de pesquisa

tipo

página principal > Publicações



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

PÚBLICAÇÕES - CATEGORIATÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

PESQUISA DE ESTUDOS

pesquisar

Categoria

critério de pesquisa

categoria

Autor

autor

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

página principal > Publicações > Estudos

Nullam commodo nulla.
nome da categoria

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
nome da categoria

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
nome da categoria

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
nome da categoria

Lorem ipsum dolor sit 
amet,

Nullam commodo nulla.
nome da categoria

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
nome da categoria

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
nome da categoria

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
nome da categoria

Lorem ipsum dolor amet,
consectetur adipiscing 

Nullam commodo nulla.
nome da categoria

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
nome da categoria

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
nome da categoria

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
nome da categoria

Lorem ipsum sit amet,
consectetur adipiscing 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
nome da categoria

SUBMETER UM ESTUDO

SUBMETER
INDICAÇÕES
PARA AUTORES

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit 
amet, congue at nulla. Phasellus iaculis 
enim ut ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend.

nome da categoria nome da categoria nome da categoria

ARTIGOS ESTUDOS RELATÓRIOS



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

PUBLICAÇÕES - DETALHE DE ITEMTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

página principal > Publicações > Estudos

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

PESQUISA DE ESTUDOS

pesquisar

DOWNLOAD

COMENTÁRIOS

“COPY LINK”

“EMBED DOC”

Categoria

critério de pesquisa

categoria

Autor

autor

Titulo do Artigo

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus 
iaculis enim ut ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo 
eget porta. Curabitur sed quam eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus 
nec tortor semper molestie. In et nisi sem. Aenean at egestas enim. Proin 
nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis tortor ut diam 
ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut 
laoreet nunc vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet 
tortor iaculis mattis. Sed quis tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin 
egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet erat sit amet orci consequat 
mattis quis sollicitudin magna.

Nullam imperdiet bibendum adipiscing. Aliquam erat volutpat. Praesent quis 
felis nibh. Nulla id libero risus. Aliquam at tortor at ligula tempus pharetra sit 
amet ac tellus. Morbi aliquet scelerisque dapibus. Nunc at lorem velit. 
Integer arcu ligula, sodales nec faucibus imperdiet, scelerisque ac massa. In 
aliquet rhoncus massa vitae dictum. Nulla at mi in nisl laoreet tristique. 
Integer iaculis eleifend mauris, id ornare quam iaculis non. Aliquam purus 
orci, lobortis in luctus ac, venenatis at mi.

Fusce sagittis porta neque, a vehicula arcu mollis in. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque 
venenatis elementum lacus in adipiscing. Maecenas laoreet urna ut leo 

Nome
do autor

SOBRE ESTE ARTIGO

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet, congue at nulla. 
Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse 
hendrerit laoreet justo eget porta. 

. Etiam tortor enim

. Mollis ut adipiscing sit amet

. Congue at nulla. Phasellus

OUTRAS PUBLICAÇÕES DESTE AUTOR:

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet, congue at nulla. 
Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse 
hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus 
dapibus eleifend.

Visto 53 vezes
Descarregado 153 vezes



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

PUBLICAÇÕES - ADICIONARTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam eu risus 
dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. Aenean at egestas 
enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis tortor ut diam ultricies 
commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc vehicula 
eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis tellus ac erat 

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, 
congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo 
eget porta. Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend.

Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et 
nisi sem. Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, 
tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis tortor 
ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, 
sollicitudin quis convallis molestie, congue et est.

Pesquisa pesquisar

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

página principal > Publicações > Adicionar Publicação

PUBLICIDADELOGIN

REGISTO

D Magazine

Informação para Autores

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

ENVIAR

CONSULTAR

TÍTULO

FICHEIRO PDF

PALAVRAS-CHAVE

DESCRIÇÃO

máximo cinco palavras-chave

SECÇÃO

PT UK

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, 
congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet 



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

REFEREESTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

página principal > REFEREES

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Pezarat Correia

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit 
amet, congue at nulla. Phasellus iaculis 
enim ut ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget porta.
 Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend. Quisque at purus nec tortor 
semper molestie. In et nisi sem. Aenean 
at egestas enim. Proin nunc erat, tempus 
eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean 
arcu magna, sollicitudin quis convallis 
molestie, congue et est.



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

FORMAÇÃO 2.0TÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

ver listagem completa

PUBLICIDADE

PRÓXIMAS AÇÕES

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

página principal > Formação

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus
Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus
Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus
Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-



D MOTIONS19 de Março 2012

1.1

PRO 2.0TÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADEOPORTUNIDADES
DE EMPREGO

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

página principal > Pro 2.0

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet, congue at 
nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget 
porta. 

Etiem Tortor

Ofertas de Emprego
Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 
et felis a enim molestie tincidunt. 
Sed in ante magna, sit amet 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 
sit amet velit bibendum elementum. 
Maecenas vitae metus facilisis lacus 
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1.1

PRO 2.0 - OPORTUNIDADES DE EMPREGOTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

ID

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADEContactos

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

página principal > Pro 2.0 > Oportunidades de emprego

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 
erat sit amet orci consequat mattis quis sollicitudin magna.

Nullam imperdiet bibendum adipiscing. Aliquam erat volutpat. Praesent quis felis nibh. Nulla 
id libero risus. Aliquam at tortor at ligula tempus pharetra sit amet ac tellus. Morbi aliquet 
scelerisque dapibus. Nunc at lorem velit. Integer arcu ligula, sodales nec faucibus imperdiet, 
scelerisque ac massa. In aliquet rhoncus massa vitae dictum. Nulla at mi in nisl laoreet 
tristique. Integer iaculis eleifend mauris, id ornare quam iaculis non. Aliquam purus orci, 
lobortis in luctus ac, venenatis at mi.

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet,
0000-000, congue

+000 000 000 000
lorem@ipsum.com
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ENTREVISTASTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos

agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

página principal > Entrevistas

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 
et felis a enim molestie tincidunt. 
Sed in ante magna, sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

CONSULTAR ARQUIVO
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ENTREVISTAS - DETALHETÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 
erat sit amet orci consequat mattis quis sollicitudin magna.

Nullam imperdiet bibendum adipiscing. Aliquam erat volutpat. Praesent quis felis nibh. Nulla 
id libero risus. Aliquam at tortor at ligula tempus pharetra sit amet ac tellus. Morbi aliquet 
scelerisque dapibus. Nunc at lorem velit. Integer arcu ligula, sodales nec faucibus imperdiet, 
scelerisque ac massa. In aliquet rhoncus massa vitae dictum. Nulla at mi in nisl laoreet 
tristique. Integer iaculis eleifend mauris, id ornare quam iaculis non. Aliquam purus orci, 
lobortis in luctus ac, venenatis at mi.

Fusce sagittis porta neque, a vehicula arcu mollis in. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque venenatis elementum 
lacus in adipiscing. Maecenas laoreet urna ut leo facilisis pharetra. Fusce neque tortor, 
elementum non aliquam sed, tempus sit amet leo. Phasellus sagittis vestibulum aliquam. 
Donec sodales eros ut risus placerat eu tristique neque elementum. Cras tellus risus, fringilla 
a consequat at, pellentesque sit amet odio.

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos

agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

página principal > Entrevistas > Lorem Ipsum Dolor

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 
et felis a enim molestie tincidunt. 
Sed in ante magna, sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. CONSULTAR ARQUIVO
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ESTUDOS E RELATÓRIOSTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

registo   |   login contactos

página principal > Estudo e Relatórios

Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

PESQUISA DE ESTUDOS

pesquisar

Categoria

critério de pesquisa

categoria

Autor

autor

Nullam commodo nulla.
nome da categoria

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
nome da categoria

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
nome da categoria

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
nome da categoria

Lorem ipsum dolor sit 
amet,

Nullam commodo nulla.
nome da categoria

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
nome da categoria

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
nome da categoria

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
nome da categoria

Lorem ipsum dolor amet,
consectetur adipiscing 

Nullam commodo nulla.
nome da categoria

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
nome da categoria

Mauris commodo lorem quis metus 
rutrum ut luctus.
nome da categoria

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
nome da categoria

Lorem ipsum sit amet,
consectetur adipiscing 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
nome da categoria

SOLICITAR UM ESTUDO

SOLICITAR

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit 
amet, congue at nulla. Phasellus iaculis 
enim ut ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend.

nome da categoria nome da categoria nome da categoria

ARTIGOS ESTUDOS RELATÓRIOS

ID

ORGANIZAÇÕES
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ESTUDOS E RELATÓRIOS - CATEGORIATÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

registo   |   login contactos

página principal > Estudos e Relatórios > Estudos

Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

PESQUISA DE ESTUDOS

pesquisar

DOWNLOAD

COMENTS

COPY LINK

EMBED DOC

Categoria

critério de pesquisa

categoria

Autor

autor

Titulo do Artigo

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus 
iaculis enim ut ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo 
eget porta. Curabitur sed quam eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus 
nec tortor semper molestie. In et nisi sem. Aenean at egestas enim. Proin 
nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis tortor ut diam 
ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut 
laoreet nunc vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet 
tortor iaculis mattis. Sed quis tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin 
egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet erat sit amet orci consequat 
mattis quis sollicitudin magna.

Nullam imperdiet bibendum adipiscing. Aliquam erat volutpat. Praesent quis 
felis nibh. Nulla id libero risus. Aliquam at tortor at ligula tempus pharetra sit 
amet ac tellus. Morbi aliquet scelerisque dapibus. Nunc at lorem velit. 
Integer arcu ligula, sodales nec faucibus imperdiet, scelerisque ac massa. In 
aliquet rhoncus massa vitae dictum. Nulla at mi in nisl laoreet tristique. 
Integer iaculis eleifend mauris, id ornare quam iaculis non. Aliquam purus 
orci, lobortis in luctus ac, venenatis at mi.

Fusce sagittis porta neque, a vehicula arcu mollis in. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque 
venenatis elementum lacus in adipiscing. Maecenas laoreet urna ut leo 

Nome
do autor

SOBRE ESTE ARTIGO

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet, congue at nulla. 
Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse 
hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus 
dapibus eleifend.

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet, congue at nulla. 
Phasellus iaculis enim ut ipsum 
porttitor sodales. Suspendisse 
hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus 
dapibus eleifend.

Visto 53 vezes
Descarregado 153 vezes

ID

ORGANIZAÇÕES
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OFERTA 2.0TÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

registo   |   login contactos

página principal > Oferta 2.0

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos

agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

SUBMETER OFERTA

SUBMETER

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit 
amet, congue at nulla. Phasellus iaculis 
enim ut ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend.

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 
et felis a enim molestie tincidunt. 
Sed in ante magna, sit amet 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 
sit amet velit bibendum elementum. 
Maecenas vitae metus facilisis lacus 
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OFERTA 2.0 - DETALHE DE ITEMTÍTULO

DESCRIÇÃO

DATA PROJECTO

VERSÃO

Pesquisa pesquisar

ID Publicações    |    Referees    |    Formação 2.0    |    Pro 2.0    |    Entrevistas

registo   |   login contactos

página principal > Oferta 2.0 > Lorem Ipsum Dolor

ORGANIZAÇÕES Estudos e Relatórios    |    Oferta 2.0    |    Parcerias    |    Modelo Maturidade    |    Formação 2.0

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

D Magazine

Eventos

agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
SUBMETER OFERTA

SUBMETER

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit 
amet, congue at nulla. Phasellus iaculis 
enim ut ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend.

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id 
augue tincidunt mattis 
ultricies leo porta. Praesent 
nunc velit, lacinia sollicitudin 
commodo et, sodales id elit. 
In id dui leo, quis suscipit 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id 
augue tincidunt mattis 
ultricies leo porta. Praesent 
nunc velit, lacinia sollicitudin 
commodo et, sodales id elit. 
In id dui leo, quis suscipit 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id 
augue tincidunt mattis 
ultricies leo porta. Praesent 
nunc velit, lacinia sollicitudin 
commodo et, sodales id elit. 
In id dui leo, quis suscipit 

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 
erat sit amet orci consequat mattis quis sollicitudin magna.

Nullam imperdiet bibendum adipiscing. Aliquam erat volutpat. Praesent quis felis nibh. Nulla 
id libero risus. Aliquam at tortor at ligula tempus pharetra sit amet ac tellus. Morbi aliquet 
scelerisque dapibus. Nunc at lorem velit. Integer arcu ligula, sodales nec faucibus imperdiet, 
scelerisque ac massa. In aliquet rhoncus massa vitae dictum. Nulla at mi in nisl laoreet 
tristique. Integer iaculis eleifend mauris, id ornare quam iaculis non. Aliquam purus orci, 
lobortis in luctus ac, venenatis at mi.

Fusce sagittis porta neque, a vehicula arcu mollis in. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque venenatis elementum 
lacus in adipiscing. Maecenas laoreet urna ut leo facilisis pharetra. Fusce neque tortor, 
elementum non aliquam sed, tempus sit amet leo. Phasellus sagittis vestibulum aliquam. 
Donec sodales eros ut risus placerat eu tristique neque elementum. Cras tellus risus, 
fringilla a consequat at, pellentesque sit amet odio.
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D Magazine
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agenda completa

Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

Parcerias

Lorem Ipsum

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue 
at nulla. Phasellus iaculis enim ut ipsum porttitor 
sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. 
Curabitur sed quam eu risus dapibus eleifend. Quisque 
at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu 
facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis tortor ut diam 
ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin 
quis convallis molestie, congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus
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Modelo de Maturidade
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Eventos
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Nullam commodo nulla.
00 de mês de 0000

Phasellus ultrices est eu risus 
elementum.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus.
00 de mês de 0000

Nam in libero a sapien dictum 
pellentesque.
00 de mês de 0000

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus tortor id augue 
tincidunt mattis ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, lacinia sollicitu-
din commodo et, sodales id elit. In 
id dui leo, quis suscipit massa. 
Nullam et felis a enim molestie 
tincidunt. Sed in ante magna, sit 
amet imperdiet urna. Nam vel nibh 
sit amet velit bibendum elementum. 
Maecenas vitae metus facilisis lacus 

DIVULGAR ACÇÃO
DE FORMAÇÃO

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet, congue at 
nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspend-

Etiem Tortor

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 
erat sit amet orci consequat mattis quis sollicitudin magna.

Nullam imperdiet bibendum adipiscing. Aliquam erat volutpat. Praesent quis felis nibh. Nulla 
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Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Victor
Mil Homens

Pedro Pezarat Correia Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Maria Helena Santa
Clara

Pedro Pezarat Correia

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit 
amet, congue at nulla. Phasellus iaculis 
enim ut ipsum porttitor sodales. Suspend-
isse hendrerit laoreet justo eget porta.
 Curabitur sed quam eu risus dapibus 
eleifend. Quisque at purus nec tortor 
semper molestie. In et nisi sem. Aenean 
at egestas enim. Proin nunc erat, tempus 
eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean 
arcu magna, sollicitudin quis convallis 
molestie, congue et est.
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D Magazine

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

ORGANIZAÇÕES

ID

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 
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00 de mês de 0000

Imprensa

Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

ORGANIZAÇÕES

ID

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 

Mauris commodo lorem quis 
metus rutrum ut luctus

Quisque faucibus 
tortor id augue 
tincidunt mattis 
ultricies leo porta. 
Praesent nunc velit, 
lacinia sollicitudin 

commodo et, sodales id elit. In id 
dui leo, quis suscipit massa. Nullam 
et felis a enim molestie tincidunt. 
Sed in ante magna, sit amet Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

CONSULTAR ARQUIVO

CLIPPINGPRESS RELEASES

00 de mês de 0000

00 de mês de 0000 00 de mês de 0000

00 de mês de 0000

00 de mês de 0000

00 de mês de 0000

00 de mês de 0000 00 de mês de 0000
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Projecto     |    Equipa    |    D Magazine    |    Imprensa    |    Contactos

ORGANIZAÇÕES

ID

Etiam tortor enim, mollis ut adipiscing sit amet, congue at nulla. Phasellus iaculis enim ut 
ipsum porttitor sodales. Suspendisse hendrerit laoreet justo eget porta. Curabitur sed quam 
eu risus dapibus eleifend. Quisque at purus nec tortor semper molestie. In et nisi sem. 
Aenean at egestas enim. Proin nunc erat, tempus eu facilisis at, rutrum et est. Ut facilisis 
tortor ut diam ultricies commodo. Aenean arcu magna, sollicitudin quis convallis molestie, 
congue et est.

Pellentesque auctor interdum tincidunt. Curabitur sagittis faucibus purus, ut laoreet nunc 
vehicula eu. Suspendisse potenti. Fusce porta elit sit amet tortor iaculis mattis. Sed quis 
tellus ac erat gravida lobortis. Nunc sollicitudin egestas ante sed rutrum. Quisque sit amet 

Etiam tortor enim, mollis ut 
adipiscing sit amet,
0000-000, congue

+000 000 000 000
lorem@ipsum.com
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