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Nome da 
Empresa 

Marca Segmento Empresa 

Valindo Girândola Criança Valindo - Indústria de Confecções, S.A. 

Valindo Veloce Adolescente Valindo - Indústria de Confecções, S.A. 

Profato 
Ñ tem marca 
própria Homem Profato -  Empr. Confecções, S. A.  

Supercorte Sergio Albani Homem/Senhora Supercorte - Empr. Confecções, S. A.  

TRL Xiomar Banho Senhora TRL-Têxteis em Rede, Lda 

TRL Dafne Banho Senhora TRL-Têxteis em Rede, Lda 

TRL Fugas Bodywear TRL-Têxteis em Rede, Lda 

Irmãos 
Vilanova Salsa Jeans 

Irmãos Vila Nova II-Industria de 
Confecções, SA 

Dielmar Dielmar Homem 
Sociedade Industrial de Confecções 
Dielmar, SA 

Zara / Inditex Zara H / S / Cr Zara Portugal-Confecções, Lda 

Regojo Massimo Dutti H / S  Maximo Dutti 

Zara / Inditex Berksha Adolescente Zara Portugal-Confecções, Lda 

Hennes & 
Moritz H&M H / S / Cr 

H & M Hennes & Mauritz AB Portugal 
(Sucursal) 

Lanidor Globe S Lanidor Head Office 

Lanidor Lanidor S / Cr Lanidor Head Office 

RICON Decénio H / S Ricon, SA (Decénio) 

Delveste Gant H / S / Cr Delveste - Comércio de Vestuario, S.A. 

Regojo Throttelman H / S / Cr Throtleman 

Flor da Moda Ana Sousa S Flôr da Moda - Confecções, S.A. 

Onara Onara S Onara 

Sacoor 
Sacoor 
Brothers H / S / Cr Sacoor Brothers  

Labrador Labrador H 
Labrador-Comércio de Vestuário e 
Acessórios, Lda 

Paula Borges Paula Borges S Paula Borges-Confecções, Lda 

Inarbel Dr. Kid Cr 
Inarbel - Indústria de Malhas e 
Confecções, S.A. 

Impetus Impetus H / S Impetus Portugal - Têxteis, S.A. 

Vasconcelos 
& Gonçalves Giovanni Galli H Vasconcelos & Gonçalves, Lda 

Vicri ( Riopele 
) Vicri H Vicri-Sociedade Têxtil, Lda 

Riopele Chocolate H / S Riopele - Têxteis, SA 

Califa 
Lion of 
Porches H / S Califa (Lion of Porches) 

Têxtil António 
Falcão Can Can S Têxtil António Falcão, S.A. 

Sàcole Keit H / Cr. Fábrica de Malhas Sàcole, Lda. 

Nova Figfort Figfort S Nova Figfort-Têxteis, Lda 

Triumph Triumph S 
Triumph International-Sociedade de 
Têxteis e Confecções, Lda 

Cofemel Tiffosi Jeans / Cr Cofemel-Confecções, Lda 



Dinis & Cruz H do Homem H Dinis & Cruz - Vestuário de Homem, Lda 

Regojo Wesley H West Company-Moda Internancional, Lda 

Terra Mítica Quebramar H / S 
Terra Mitica-Sociedade de Distribuição e 
Comércio de Vestuário, SA (Quebramar) 

Paulo Serra Cheyenne Jeans 
PAULO SERRA & IRMÃOS, LDA 
(CHEYENNE) 

Tebe Petit Patapon Cr Tebe - Empresa Têxtil de Barcelos, S.A. 

Jotex Jotex H / S J. Tavares & Irmão, Lda. (Jotex) 

Camilo Pinto Peter Murray H Camilo Pinto, SA 

 Mystic Shirt H / S Cisco-Confecções e Pronto-a-Vestir, Lda 

Natura Pura  Natura Pura Cr Natura Pura Ibérica 

Lamia Lamia S Lamia - Soc. Têxtil M Leal, Lda. 

Assenta D’Assenta H Sociedade Têxtil da Assenta, SA 

Correia Melo Don Colletto H / S 
Correia Melo & F Costa-Representações, 
Lda 

Soporcol Soporcol H / S 
Soporcol-Sociedade Portuense de 
Confecções, SA 

Hall & Cia. Laranjinha Cr Hall & Ca., Lda 

Silvel Gangsters Jeans 
Sivel-Sociedade Industrial de Vestuário, 
Lda 

Citrofa City Jeans Jeans Citrofa-Indústria de Confecções, Lda 

Tavar, Lda. Américo Tavar H / S Tavar, Lda 

Silva & 
Sistelo The Board H 

Silva & Sistelo - Fab. Venda Confecções, 
S.A 

José Pinto 
Cardoso Pierlorenzo H José Pinto Cardoso, Lda 

Unitefi Tiffany H / S 
Unitefi - Indústrias Têxteis da Figueira, 
S.A. 

Unitefi Sidney H / S 
Unitefi - Indústrias Têxteis da Figueira, 
S.A. 

Sonicarla Feel Fine H / S  Malhas Sonicarla, S.A. 

ID Values ID Values H  Id Valus  

F. T. Jacinto 
Diversas 
(Licenças) Cr / H / S 

Fábrica de Fiação e Tecidos do Jacinto, 
S.A. 

Brands Acetato H / S  Brands Unlimited 

SDV New Code H / S / Cr 
S.D.V - Soc. de Distribuição de Vestuário, 
S.A. 

Sonae 
Modelo / 
Continente H / S / C Modelo Continente Hipermercados, SA 

Sonae Zippy Kids H / S / C 
Modelo Continente Hipermercados, SA 
(Direcção Têxtil) 

Sonae Modalfa H / S / C 
Modelo Continente Hipermercados, SA 
(Direcção Têxtil) 

Crispim & 
Abreu Cenoura Cr Crispim Abreu & C.ª Lda 

Cortefiel 
Cortefiel / 
Diversas H / S / Cr Cortefiel - Lojas de Moda Internac 

Corte Ingles Diversas H / S / Cr El Corte Inglés, Grandes Armazéns, S.A 

Benetton Benetton H / S / Cr Alexandre Cardosa, SA 

Dunil Dunil H Dunil - Confecções, Lda. 

Mike Davis Mike Davis H / S 
Classe e Distinção-Comércio de 
Vestuário, SA 

Moda C+P Giannone H Moda C+P, lda 



Regojo 
Friday’s 
Project H / S Friday’s Project 

Mango Mango S Punto FA SL 

Regojo Riverwoods H / S / Cr Riverwoods 

TMG Lightningbolt Surf 
TMG - Tecidos P/ Vestuário e Decoração, 
S.A. 

Silva Sistelo Bruno Belloni H Silva & Sistelo, AS (Bruno Belloni) 

Amma Carlo Viscontti H AMMA, SA (Carlos Viscontti) 

Francisco M. 
Cabral  Carveste H Francisco Manuel G. Cabral, Lda  

Shanara Concreto H / S  Shanara - Fashion, SA 

Derone Derone H Derone Confecções, S.A. 

Dom 
Amostras D-Sample H / S  Dom Amostras (D-Sample) 

Silva & 
Irmãos Enrico Silvanni H Silva & Irmãos, Lda  (Enrico Silvanni) 

R. Teles Giorgio Conti H R. TELES CONFECÇÕES LDA 

Lousafil Kispo H / S  Lousafil-Vestuário Internacional, SA 

Oxford Oxford H 
Oxford - Sociedade Comercial de 
Vestuário, S.A. 

Marco 
Vilhena Ráfia H / S  

 

Marco Vilhena (Ráfia) 
 

Oliveira Tiago Tiagu´s S Oliveira Tiago & Filhos, Lda. 

Sivel Tom-Maso H / S  
Sivel-Sociedade Industrial de Vestuário, 
Lda 

Marfel Triple Marfel H Marfel, Lda 

Brasopi Throttelman H / S / C Brasopi - Comércio de Vestuário, SA 

Babex 
Abobrinha by 
Babex B / C 

Babex - Alfredo José Ribeiro Fernandes 
Fos, Lda. 

 Caracol B / C Fun Baby Design, Lda. 

 A Casa do Bebé B / C A Casa do Bebé, Lda. 

 Belmiro B Belmiro Martins & Caº, Lda. 

 DOT B Principe Feliz, Lda. 

 

F. S. 
Confecções B F. S. Confecções, Lda. 

 Jodifil C Rui Moreira Unip., Lda. 

 Kidstar B / C Maria Assunção Oliveira Unip., Lda. 

 

My Cookie 
Baby B Lemos e Oliveira, Lda. 

 Patachou B / C Longratex, Lda. 

 Play Up B / C Etfor Empresa Têxtil, Lda. 

 Tom et Kiddy C Versão Animada, Lda. 

 Tucha B / C Tucha Malhas e Confecções, Lda. 

 Wedoble B / C A. Ferreira & Filhos, S.A. 
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BIOGRAFIA DOS DESIGNERS DE MODA 

AFOREST DESIGN 

Sara Lamúrias nasceu em Lisboa, em 1976. Licenciou-se em Arquitetura de Design de 

Moda pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em 2002.  

Em 1998, participa na 5ª edição do concurso Sangue Novo, em parceria com Pedro 
Cruzeiro. Três anos depois, volta a apresentar o seu trabalho na 7ª edição do mesmo 
concurso, desta vez a solo. Após um estágio na marca Bless, em Berlim, e de alguns 
trabalhos de produção para a revista Dependente - suplemento do semanário "O 
Independente" - Sara Lamúrias decide dar início a um projeto próprio, ao qual chama 
“aforestdesign”.  

Criada em 2003 e com uma edição trimestral, aforestdesign propõe lançar novos 
produtos de edições limitadas, disponíveis no website. Afirmando-se como um projeto 
livre e não apenas uma marca de vestuário, a aforest-design funde design, vestuário e 
arte num discurso muito próprio, tendo sido criada de forma a canalizar ideias 
conceptuais sob a forma de produtos em edição limitada, peças únicas e eventos, de 
modo a enriquecer a interação entre as várias áreas. Assim, a sua colaboração com 
diversos artistas e empresas tem sido uma constante. 

Em Março de 2005, aforestdesign integra a plataforma LAB da ModaLisboa. Participa, 

desde Julho do mesmo ano, na feira Bread & Butter. 

Em Setembro de 2007, vence o concurso Fast da Who´s Next Paris. Em Janeiro de 

2008, participa no Ideal Showroom, na Berlin Fashion Week.  

Tem participado em várias exposições individuais e coletivas a nível nacional e 
internacional nomeadamente (individuais): na Fabrica Features em Lisboa, na Bo 
Marais em Paris, na ateliertage em Nuremberga, na Experimenta Design em Lisboa, na 
Nike 1-1 em Lisboa e (colectivas): "Puzzled Tables" e "Onde está a forest?" do grupo 
Scrapp, "A propósito de object trouvé, Marcel Duchamp e Companhia", na loja Yorn em 
Lisboa, entre outras. 
 
Em Outubro de 2008 dá início ao projeto COMBO, que consiste em 5 objetos que tocam 
duas vertentes do design, o design de moda e o design de produto. Além de um papel 
decorativo ou puramente estético, os 5 objetos cumprem também uma funcionalidade, 
podendo ser “vestidos” como um acessório de moda ou “utilizados” como um acessório 

de design de produto. 

Em Setembro 2009, é selecionada pela Who´s Next para apresentar coleção em Paris. 
No mesmo mês, expõe o Projeto Combo na Bienal de Design da Coreia e integra a 

exposição “Projections of standing bodies”, na EXD Lisboa. 

Em Julho de 2010, integra a exposição Design Portugal, no Pavilhão de Portugal, no 

âmbito da Expo Shangai 2010.  

Paralelamente à sua atividade como designer, Sara Lamúrias leciona a cadeira de 
Projeto de Vestuário no Mestrado de Design de Vestuário na Universidade da Beira 
Interior. 

Fonte: web site Moda Lisboa 



 

ALEXANDRA MOURA 

Natural de Lisboa, onde nasceu em 1973, forma-se no IADE, especializando-se 

posteriormente em Projetos de Design de Moda. 

Entre as suas participações em diversos acontecimentos de moda, das Manobras de 
Maio ao Portugal Fashion 97, com passagens pelas Mostras de Jovens Criadores, 
representando Portugal na 1a. Bienal de Jovens Criadores dos Países Lusófonos, 
Alexandra Moura colabora nos gabinetes de design de Ana Salazar e José António 

Tenente. 

Em 2000 é convidada pela OPTIMUS para apresentar a sua primeira coleção a solo, 

iniciativa que repete com a apresentação da sua coleção Inverno 01. 

Em Abril de 2002 apresenta coleção Inverno 02 no Espaço LAB da 18ª edição 
ModaLisboa e a partir de Outubro passa a apresentar regularmente as suas coleções 
na ModaLisboa - LisboaFashionWeek. Concebe as fardas para as lojas Atlantis Crystal 
e em Setembro participa no showcase + Portugal, em Barcelona, onde apresenta a sua 

coleção Verão 03 integrada no Circuit. 

Em 2003 é selecionada para integrar o projeto “Best Of – 180 produtos de Design 
Português” da autoria do Centro Português de Design e é convidada a apresentar a 

coleção Inverno 03 no decorrer da XIII Semana da Moda de Belgrado. 

No âmbito da ExperimentaDesign 2003 Bienal de Lisboa, cria o projeto Wearable Design 
- Voyager. Concebe vestuário para a Lusoponte, S.A. É convidada a criar um prato para 
a Creative Collection da marca Nobre, produzido pela SPAL. Inicia uma carreira de 
docente na ESART – Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco – onde 
leciona atualmente a disciplina de Design de Moda. Em Dezembro abre o seu atelier em 
Lisboa - na Rua Latino Coelho, ao Saldanha - um espaço destinado ao atendimento 
personalizado de clientes, bem como à apresentação das coleções à imprensa e 

compradores.  

Em 2004, participa na exposição "My Favourite Dress", realizada no pavilhão de 
Portugal em Lisboa, desenha os figurinos para o bailado "Castañeda" pela Companhia 
Portuguesa de Bailado Contemporâneo e é convidada a apresentar a coleção Inverno 
04 no evento "Baltic-Sea Hi Fashion Show", na Alemanha. Em Novembro, participa na 
Bienal Internacional de Design de Saint-Étienne, onde apresenta coordenados da 
coleção Verão 2005. Integra a coleção de selos dos CTT, "Moda Portuguesa - Criadores 
de Portugal". É responsável pelo guarda-roupa de Sónia Tavares na digressão dos Gift 
- AM/FM Tour e pelo de Teresa Salgueiro na digressão dos Madredeus - "Um amor 

infinito". 

Em Fevereiro de 2005, é convidada a apresentar a coleção Verão 05 na 6ª edição do 
evento "Dragão Fashion", em Fortaleza. Apresenta a coleção Inverno 05 no âmbito do 
evento Baltic-Sea Hi Fashion Show, na Alemanha. Concebe vestuário para os 
funcionários do Bairro Alto Hotel, do restaurante L´Appart (Hotel Le Meridian Park 
Atlantic, em Lisboa), da loja piloto da Vista Alegre / Atlantis e do 7º aniversário do LUX, 
em Lisboa. Participa na iniciativa "Vidago Obsession - back to 20´s", no Vidago Palace 
Hotel. Pelo quarto ano consecutivo, cria uma mesa de Natal para o Hotel Pestana 

Palace. 

Em 2006, apresenta as coleções Inverno 06/07 e Verão 07 na feira Bread & Butter 
Barcelona. É nomeada para a XI Gala dos "Globos de Ouro" na categoria de 
Moda/Melhor Estilista. Apresenta a coleção Verão 07 na "Belgrade Fashion Week". 
Desenvolve projetos para a Pernod Ricard Portugal, associando a marca à Chivas 



Regal: Chivas Bar Styling T-Club Styling by Alexandra Moura – desenvolvimento 
conceptual de bar, imagem e merchandising; decoração da montra do restaurante Bica 
do Sapato.  

Em 2007, participa no leilão de Arte Moderna e Contemporânea do Palácio do Correio 
Velho em Lisboa, "vestindo" uma jarra Atlantis Crystal no projeto "Liga Bem", em prol da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro. Integra a mostra de design "Portugal Corner" na feira 
Blickfang, em Viena. É mencionada como um dos jovens designers de moda europeus 
com impacto no futuro da moda no livro "Young European Fashion Designers". Em 2008, 

apresenta a coleção Inverno 08 no Ideal Berlin Showroom.  

Em 2010 é convidada pelo MUDE – Museu do Design e da Moda, Coleção Francisco 
Capelo, em Lisboa, a participar como criadora convidada na FITUR (Feira Internacional 
de Turismo), em Madrid e no ano seguinte participa como oradora no Colóquio 

Internacional Moda & Comunicação no MUDE.  

Em 2012, abre a sua primeira loja / atelier "Alexandra Moura Ma+s" na Rua Dom Pedro 
V, nº77, no Príncipe Real, Lisboa. É convidada a integrar a exposição "Diz-me do que 
gostas...dir-te-ei quem és" no MUDE. Participa, como oradora, na conferência sobre o 
tema COR - ICoC, uma iniciativa do Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do 
Vestuário de Portugal em parceria com Guimarães Capital da Cultura, no âmbito da 
reunião da Intercolor (1º organismo internacional a apresentar paletas de cor e 
tendências de moda) em Portugal. 

A par da sua atividade como designer, leciona as disciplinas de Design de Moda no 
curso de Mestrado - Atelier de Design de Moda, Projeto - na ESART, Escola Superior 

de Artes Aplicadas, em Castelo Branco.  

Alexandra Moura é a única Designer Portuguesa a integrar os livros “Atlas of Fashion 
Designers” (2009); ”Mapa da Moda Contemporânea” (2011); e ”Fashion Design 

Sourcebook” (2011). 

Fonte: web site Moda Lisboa 

ALVES E GONÇALVES 

Inovação, rigor, qualidade e humor caracterizam as coleções de pronto-a-vestir ou demi-
couture de Manuel Alves e José Manuel Gonçalves. 
A dupla de criadores inicia a sua etiqueta em 1984, tendo colaborado com algumas 
marcas masculinas para os mercados nacional e internacional. Desde 1987 apresentam 
semestralmente as suas coleções e a partir de 1992 integram o calendário da 
ModaLisboa - LisboaFashionWeek. O seu percurso levou-os a apresentar também as 
suas coleções em Paris, Nova Iorque, Barcelona, Londres e São Paulo. 
A par da sua atividade como designers e de uma carreira docente no Departamento de 
Moda da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, têm emprestado o seu talento ao cinema 
(“Tráfico” de João Botelho) , ao teatro (“Os Gigantes da Montanha” e “Raízes Rurais, 
Paixões urbanas”, com encenação de Ricardo Pais) e ao Bailado (“Chansons de 
Femmes, Companhia de Dança Paulo Ribeiro com encenação de Giorgio Corsetti). 
Têm-se dedicado ainda à criação de uniformes para empresas tão distintas como a 
Vodafone, a Galp, os Hotéis Altis, a Fundação Calouste Gulbenkian e a TAP, bem como 
ao desenvolvimento de linhas de cerâmica, jóias e acessórios. 

Em 2003 abrem a loja Alves. Gonçalves no Chiado, Lisboa, enquanto avançam com 
outros trabalhos, como a elaboração e produção da nova imagem da A.N.F. (Associação 
Nacional de Farmácias).  

Em 2004, lançam um web site para promoção da sua marca. Participam ainda na 

emissão filatélica "Moda Portuguesa", com a elaboração de um selo para os Correios 



de Portugal em 2008 e estão presentes em várias mostras como a Europália Bruxelas, 
Design Português Lisboa e mais recentemente a exposição retrospetiva 
Alves/Gonçalves Atelier, no MUDE - Museu do Design e da Moda.  

Do seu curriculum fazem parte prémios como o Globo de Ouro “Personalidade de Moda 
1998” e várias nomeações: Troféu Nova Gente Melhor Criador de Moda; Prémio Look 
Elite Melhor Coleção. Em 2009 são eleitos Homens Fora de Série 2009 pelo Jornal 
Económico.  

Fonte: web site Moda Lisboa 

ANA SALAZAR 

Nasceu em Lisboa, onde continua a viver. Inicia a sua carreira na Moda na década de 
70, introduzindo um novo conceito de vestir para Portugal, sendo considerada pela 

imprensa (nacional e internacional) como pioneira da Moda “Made in Portugal”. 

Detém 3 pontos de venda próprios, em Portugal, para além de estar representada em 
lojas multimarcas, por todo o país. 

Desde 1989 desenvolve uma linha de perfumes, em regime de licença. 

A partir de 91 desenha ANA SALAZAR CERÂMICA, uma linha de azulejos para 
interiores. 

Para além da criação de peças para lojas de museus nacionais e de ter projetado as 
togas do ISCTE, participou em várias exposições temáticas, em Portugal e no 
estrangeiro, designadamente: “La Mode au Xème Siècle (Musée du Louvre, Paris, e 
Museu do Traje, Lisboa); “Traje-Um objecto de Arte” (F. Gulbenkian, Lisboa); “Moda e 
Design de Objectos” (Europalia, Bruxelas); “Variations Gitanes” (Musée du Louvre, 

Paris); “Histoire de Mode d’hier et d’aujourdui” (Musée des Arts de la Mode, Paris). 

Desde 1990 tem vindo a criar figurinos para peças de teatro e dança. 

Em 2003 é lançado o livro “Ana Salazar – Uma Biografia Ilustrada”, uma obra com 
múltiplas fotografias que documentam todo o seu percurso de vida até à atualidade. 
Concebe a nova linha de vestuário de serviço dos CTT - Correios de Portugal, bem 
como os trajes para a Confraria do Maranho. Para além das várias distinções e prémios 
que lhe têm vindo a ser concedidos, foi agraciada pelo então Presidente da República, 
Dr. Jorge Sampaio, com a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique e distinguida com o "Prémio Carreira" e o "Troféu Sena da Silva", do Centro 
Português de Design.  

Em 2004, cria os lenços de senhora para a AML - Área Metropolitana de Lisboa e é 
responsável pelo conceito e design das peças de merchandising desenvolvidas para o 
Aquário da Madeira. No final do mesmo ano, lança uma nova fragrância, "Silêncio", e 
participa na emissão filatélica "Moda Portuguesa", dedicada aos mais importantes 

criadores de moda portugueses, com a elaboração de um selo, para os CTT correios.  

Em 2005 lança a coleção Ana Salazar Eyewear, que inclui óculos oftalmológicos e de 
sol. Inaugura a exposição "15 anos Ana Salazar / Recer", no Museu Nacional do Azulejo, 

que se prolonga até 2006.  

Em 2006 apresenta a nova coleção Ana Salazar Eyewear e desenvolve um capacete e 

um fato de competição para a Seat.  



Em 2007 lança o novo perfume para homem AS e relança a sua segunda linha, AS, que 
para além de peças casuais apresenta uma linha completa de jeans. É considerada pela 
revista Visão uma das mulheres mais influentes em Portugal. 

Em 2008 assina um contrato de licença com a empresa Lameirinho S.A. para a 

produção e comercialização da linha Ana Salazar Têxteis Lar. 

Em 2009, recebe o prémio LUX Personalidade Feminina 2008, na área da Moda. O 
grupo Ana Salazar é adquirido parcialmente por um grupo de investidores, com o 
objetivo do desenvolvimento da marca a nível nacional e internacional, mantendo-se 

Ana Salazar na direção criativa. 

Em 2010, inicia uma nova etapa de expansão internacional, tendo participado nas duas 
últimas edições da São Paulo Fashion Week, onde tem showroom e assessoria de 
imprensa. Recebe o Globo de Ouro na categoria “Melhor Criador” do ano 2009. A 
marca Ana Salazar inicia o seu processo de expansão com a abertura de novos 
espaços comerciais no Porto, Aveiro, Faro e Cascais, e também um corner no 

aeroporto de Lisboa. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

CARLOS GIL 

Nasce em Nampula a 15 de Agosto de 1968. 
Frequenta o Ensino Secundário no Fundão e conclui, em 1993, o Curso de Design de 
Moda na Escola de Moda do Porto, com a classificação de MUITO BOM, tendo sido 
submetido a duas provas, sendo uma a elaboração dum dossier de coleção e outra a 
concretização da mesma, apresentada, publicamente, no Hotel Meridien no Porto. 
Inicia o Estágio na Fábrica Craveiro & Mineiro, onde desenha coleções de Homem, 
Senhora e Criança para o mercado interno e externo da referida Fábrica. Conclui com 
a classificação de ESTÁGIO DE MÉRITO. 
Passa pelo ensino, tendo dado aulas em vários estabelecimentos da região. 
Em 1998, inaugura, no Fundão, o Atelier de Moda, designado por ATELIER CARLOS 
GIL e em Setembro de 2004, inaugura um novo espaço comercial, CARLOS GIL- 
ATELIER, na Av. Da Liberdade, no Fundão. 
O número de Clientes vai aumentando gradualmente, não só na Região da Beira 
Interior, mas também noutras cidades como, por exemplo, Lisboa, Porto, Coimbra e 
Braga. 
Ganha vários concursos e veste algumas figuras da Televisão Portuguesa. 

Fonte: web site Carlos Gil 

CLÁUDIA GARRIDO 

 23/03/20112 
Portugal Fashion_30ª Edition _ Bloom Menswear Fall/Winter collection for a 
fashion show 

 01/02/2012 
A. Ferreira & Filhos, S.A. knitting homeware collection; 
 

 22/10/2011 
Portugal Fashion_29ª Edition Menswear Spring/Summer collection for a 
fashion show; 

 01/08/2011 - 31/10/2011 
Mia Key Studio 

Create in partnership fashion collection for a store; 



 23/02/2011 - 24/02/2011 
Portuguese Fashion News _ Modtissimo 

Competition 1st Place - Creat a garment made with Adalberto Estampados 
fabrics; 

 16/06/2010 - 07/07/2010 
Chiado na Moda 

Create a menswear collection in partnership with another male fashion 
designer and a jeweler; 

 20/05/2010 - 20/06/2010 
Agrupamento Vertical de Escolas de Arcozelo 

1st place in a competition for the creation of a uniforms line; 

Fonte: web site Cláudia Garrido 

DIANA MATIAS 

Diana Matias, born in 1989, studied at Oporto Fashion School. During the course, she 
was selected to the young creators competition and created a line of pieces to sell 
"Plastic Surgery". At the end of the course, she did an internship at fashion design 
studio to develop uniforms and participate in the V edition of the competition Acrobactic, 
Oporto. In 2010, she joined the collective, where she developed Wolke Bos and 
presented her collections in the event for three seasons. At the same time, she showed 
her work in Portugal Fashion, Bloom, till this day. She also collaborated with some 

fashion magazines and brands. 

Fonte: web site Diana Matias 

DINO ALVES 

O enfant-terrible da Moda portuguesa nasceu em Arcos, Anadia, em 1967. Fez a sua 

formação em Pintura na Escola Superior Artística do Porto e posteriormente um curso 
profissional de fotografia no INEF. 

Depois de uma passagem pela Cinemateca Portuguesa, faz uma primeira apresentação 

nas “Manobras de Maio de 1994” e inicia colaborações para figurinos de teatro. 

Para além de participar em diversos acontecimentos de moda nacionais, cria a mise-en-
scène para quatro desfiles de Ana Salazar e inicia as suas apresentações regulares na 

MODALISBOA. 

Desde então, tem vindo a desenvolver guarda-roupas para publicidade, eventos de 
moda, lançamentos de produtos, conceção e styling para publicações e festas, e 

figurinos para diversos espetáculos de dança e teatro.  

Em 2000 participa na exposição ARKHETYPON (Centro Português de Design) e no 
desfile COSMOPOLIS, ao lado de nomes consagrados como Alaia ou J.P.Gaultier, e no 
ano seguinte participa na exposição de lançamento de ABSOLUT CITRON. Em 2002 
inaugura um novo serviço de moda: HOSPITAL DA ROUPA S.O.S. DINO ALVES, e 
apresenta a coleção Verão 2003 no Circuit em Barcelona, integrado no projeto “+ 

Portugal”. 

Em Fevereiro de 2003, a Convite da ANIL (Associação Nacional da Indústria de 
Lanifícios), apresenta, em Madrid, parte da sua coleção de Inverno 2003/2004. Inicia a 



sua colaboração como stylist com a revista Dance Club e desenvolve a imagem de 

várias figuras importantes da Moda Portuguesa para o projeto fotográfico do alemão 
Thomas Probosh. Em Agosto faz uma apresentação em Cabo Verde, resultado de um 

projeto em parceria com Osvaldo Martins.  

Um stylist por excelência, Dino Alves continua com os seus projetos de conceção de 

imagem, nomeadamente para as festas do LUX, e a criar figurinos para dança e teatro. 
Em Dezembro de 2005 apresenta a coleção Primavera/ Verão 06 em Rostock, na 

Alemanha. 

Em 2006, é responsável pelo styling e produção da imagem dos participantes do Festival 

da Canção da RTP, e participa na exposição Globos Sonda Trial Balloons no MUSAC - 
Museu de Arte Contemporânea de Castilha e Leon em Espanha. A convite da Vogue 
Portugal, costumiza a camisola Nike da Seleção Nacional Portuguesa.  

Em 2007 e 2008, cria a imagem de Herman José para os programas “Chamar a Música” 
e "Roda da Sorte" na SIC. Participa no projeto de loja temporária, Pop Up Fashion, nos 
centros comerciais do grupo Sonae, juntamente com os designers Luis Buchinho, Katty 
Xiomara e Storytailors. Concebe a exposição dos vestidos Maria Callas – Lisboa, no 
Museu da Eletricidade em Lisboa. Inicia a sua presença comercial na loja Ana Salazar, 

no Chiado.  

Em 2009 é convidado pela marca italiana de acessórios “Segue...” para criar uma mala 
de viagem. Continua a desenhar figurinos para teatro e outros eventos e inicia uma 
colaboração como professor na área de figurinos, com a Escola Superior de Dança. 
Concebe um desfile temático para apresentação da empresa de experiências Wonderful 
Moments. A convite da Câmara Municipal de Albufeira, desenvolve uma coleção de 
fatos de banho inspirados nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 2000, que foi 
apresentada num desfile na mesma cidade. No final desse ano abre uma Instalation 

Store sob o tema "Under 50 - selected by Dino Alves".  

Em 2011, cria “Love me”, uma série limitada de joalharia em crochet de fio de metal, 
especial para o dia de S. Valentim. Inicia a participação como stylist dos apresentadores 
/ atores do programa de humor da RTP, “Estado de Graça”, produzido pelas Produções 

Fictícias. Abre o seu novo atelier na baixa de Lisboa. 

Em Janeiro de 2012, é convidado a programar a agenda da estação de metro Baixa 

Chiado PT Blue Station, como comissário. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

 

DIOGO MIRANDA 

Diogo Miranda iniciou o seu percurso profissional como fashion designer, em 2007, 
num estágio no atelier do criador espanhol Miguel Reyes, em Sevilha - Espanha. 
Desde então tem apresentado todas as suas coleções até ao presente num dos 

maiores eventos nacionais de moda, o Portugal Fashion. 

Espírito couture, sofisticação, requinte, rigor, sensualidade e exclusividade são as 
palavras que melhor descrevem o seu trabalho. 

A sua loja e atelier situa-se no Norte, em pleno coração de Felgueiras, onde estão 
presentes as suas atuais coleções, o serviço personal tailoring para público masculino 

e um atendimento personalizado. 



As suas criações têm corrido o Mundo, pelas suas marcantes campanhas, pela sua 
presença em editoriais de grande notoriedade e pelas figuras públicas que as fazem 
desfilar. 

 

Fonte: web site Diogo Miranda 

FÁTIMA LOPES 

Fátima Lopes nasce na ilha da Madeira a 8 de Março de 1965 e em 1990 decide 
abraçar o seu sonho de moda. Um ano depois inicia o seu percurso com a abertura de 
uma loja multimarca, a “Versus”. 

Em Setembro de 1992 é apresentada a primeira coleção Fátima Lopes em desfile no 

Convento do Beato em Lisboa e a Versus dá lugar à primeira boutique Fátima Lopes.  

Em 1995, a marca Fátima Lopes começa a ser representada em várias feiras de moda 
francesas, ao mesmo tempo que em Portugal se estreia no evento de moda Portugal 
Fashion. 

Em Março de 1996, a criadora inaugura a sua primeira loja além fronteiras, em Paris, 
expandindo-se também para outras áreas. Assim nascem coleções de sapatos, artigos 
em pele, marroquinaria e roupa interior. No mesmo ano, Fátima Lopes estreia-se 

noutro importante evento de moda nacional, a Moda Lisboa. 

Em Março de 1999, Fátima Lopes torna-se a primeira criadora portuguesa a fazer parta 
da semana de moda de Paris, vendo as suas coleções desfilar ao lado dos principais 
criadores de moda internacionais. Desde então Fátima Lopes apresenta em Paris duas 

coleções por ano. 

Em 2001 cria a sua primeira coleção de alta joalharia, seguindo-se as porcelanas, a 
cutelaria, os cristais, têxteis lar, óculos, as canetas e até pavimentos e revestimentos. 

São inúmeros os prémios de carreira com que a criadora foi reconhecida, sendo 
inclusive condecorada, em 2006, como Comendadora da Ordem do Infante D. 

Henrique. 

Em 2011 Fátima Lopes surpreende uma vez mais o mundo da moda, apresentando 
pela primeira vez na história, um desfile no mais representativo monumento francês, a 
Tour Eiffel. A coleção para o Verão 2012 tem honras de abertura do Paris Fashion 

Week. 

Em Março de 2013 Fátima Lopes concretiza o seu mais importante sonho ao lançar 

em Paria a sua primeira fragrância intitulada “Fátima Lopes be mine”. 

Fonte: web site Fátima Lopes 

FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA 

Felipe Oliveira Baptista was born in Portugal in 1975. In 1992, he leaves Lisbon to 
study fashion design in London. In 1997, he graduates from Kingston University’s Ba 
Fashion Design Course. Felipe spends a year working for Max Mara in Italy before 
moving to Paris where he works for Cerruti, Thimister and free lance as a fashion 
designer, photograph and graphic designer. In 2002, Felipe Oliveira Baptista presents 
his first collection under his name at the “Festival de Hyères” where he is the co-winner 
of the “Grand Prix”. The shop Colette buys this first collection and dedicates it a window 
during Paris Fashion Week. In 2003, the Felipe Oliveira Baptista label is officially 



launched. With the help of the burserie, one from ANDAM and a second from the LVMH 
Group. Both awarded to help launch and finance the first collection and show in Paris.in 
2005, Felipe is again awarded two andam burseries. In the same year, Felipe is invited 
to join the official calendar of Paris Haute Couture Collections. For the past five seasons 

Felipe has been showing a mix of his Prêt-á-porter and Couture Collections. 

Fonte: web site Fashion model directory 

http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/felipe-oliveira-baptista/ 

FILIPE FAÍSCA 

Filipe Faísca licencia-se em Design de Moda pelo I.A.D.E., em 1989. Ainda enquanto 
estudante, participa nas Manobras de Maio, no Largo do Século, em Lisboa.  
 
Em 1991, integra a Official Selection for Mediterranean Europes Young Creative 
Biennale, em Valência, e apresenta a sua primeira coleção na ModaLisboa. Inaugura o 

atelier de Moda Filipe Faísca em 1992 e no ano seguinte trabalha como assistente no 
atelier de Ana Salazar.  

A par do desenvolvimento de coleções de atelier, Filipe Faísca tem‐se dedicado à 
criação de guarda-roupas para teatro, ópera, ballet e cinema. Desenvolve ainda fardas 

para vários restaurantes, discotecas e hotéis como o Lux, a Bica no Sapato. 

Em Outubro de 2006, regressa à ModaLisboa, depois de um interregno de 14 anos, e 
desde então apresenta sazonalmente as suas coleções nesta passerelle. Desde 2006, 
cria as vitrinas das lojas Hermès, em Lisboa e no Algarve, e das lojas Fashion Clinic em 

Lisboa e no Porto.  

Em 2007 é distinguido com um Globo de Ouro, de melhor designer de moda português. 
Desde 2010 faz produção/styling para o jornal Público, mais precisamente para o 

suplemento de luxo, Revista Primus.  

Em 2011 surge uma parceria com a marca de lingerie Triumph nas suas coleções de 
inverno 2011/2012 e primavera/verão 2012, assim como no brinde de natal 2011 da 

Triumph, a O-shirt by Filipe Faísca, e nas respetivas montras de natal de 2011. 

Em 2012 continua a parceria com a Triumph. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

KATTY XIOMARA 

Estabelecida em 1999 e com marca registada desde 2000, o principal objetivo de Katty 
Xiomara nos primeiros anos foi satisfazer as solicitações do último ano de formação 
como designer de moda profissional.  

A maturidade profissional levou-a a um comportamento empresarial com novos 
desafios. Nesta passagem, o reconhecimento do trabalho desenvolvido reflete-se nos 
prémios atribuídos, como o primeiro lugar na Moda & Tecnologia em Florença (Itália), 
e a representação de Portugal no calendário de Absolut Vodka de 1998. A sua imagem 
corporativa foi também galardoada pela revista americana de design HOW, com o 
certificado de excelência - Europeu Design anual 4 |1999 e 5|2000 design europeu 
anual. Em 2002 foi distinguida pela mesma revista com uma menção de honra.  
 
O seu trabalho tem sido publicado em várias publicações internacionais, tais como: 
Design Secrets – Rockport; Boxed and Labelled – Gestalten; The Big Bok of Bags, 
Tags, and Labels – Collins; Urban Fashion Flavor – Monsa.  

http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/felipe-oliveira-baptista/


Nos últimos 3 anos, a necessidade de estabelecer novas rotas e objetivos levaram-na 
a participar em feiras internacionais como a Bread & Butter (Berlim e Barcelona), Projet 
Show (Las Vegas), WearEurope (Tóquio), Who´s Next (Paris) e Coterie (Nova Iorque).  

 
Desde 1998, preenche o calendário da Moda Portuguesa com um estilo muito pessoal; 
e teve intervenções em diferentes áreas, como teatro, dança, artes gráficas e roupa 

de criança, entre outros. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

LARA TORRES 

Nascida em 1977, Lara Torres formou-se em Design de Moda na Magestil (1992) e no 
CITEX (2003) e tirou o Mestrado em Arfefacto de Moda no London College of Fashion 
(2009-2011), enquanto bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Depois de participar em diversos concursos e exposições de moda e de estagiar com o 
joalheiro Stephan Maroschek e com os designers portugueses Paulo Cravo e Nuno 
Baltazar, começa a trabalhar como designer freelancer para as empresas Nódoa 

Design, C.C.T e R.P.B Têxteis e Vestuário Riopele Grupo.  

Em 2004 desenvolve coleções de homem (camisas) e senhora (camisas e blusas) para 
a empresa SuperCorte e J.Caetano. O primeiro prémio na 9ª edição do concurso 
Sangue Novo, promovido pela ModaLisboa, leva-a a Londres, para estagiar no atelier 
do designer Alexander McQueen. Concluído o estágio, regressa a Portugal e inicia, em 
Maio de 2005, uma colaboração com o atelier Miguel Rios, para o qual desenvolve 
trabalhos na área do design de moda, com vertente de investigação na área do vestuário 

inteligente. 

Em Outubro de 2005 é convidado pela ModaLisboa a integrar a plataforma LAB, onde 
apresenta, desde então, as suas coleções, em formato de desfile, exposição ou 
performance. Mantém um trabalho contínuo de investigação, do qual faz parte um único 
projeto, de abordagem não sazonal. Destaque para o projecto "Mimesis" e a exposição 
"Fac-Simile", desenvolvidos com o apoio da Direcção-Geral das Artes | Ministério da 
Cultura, que acentuaram a interdisciplinaridade do seu trabalho e marcaram o início da 

colaboração regular com várias artistas, performances e designers.  

Participa nas feiras Bread & Butter Barcelona , Ideal Showroom na Berlin Fashion-Week 
e Blickfang-Viena, onde em Outubro de 2007 é distinguida com o prémio "Melhor 
Design" na categoria de produto. 

A par da sua atividade como designer, leciona - entre 2005 e 2009 - a disciplina de 
Design de Moda no 1º ano do curso de Moda do Citex, e organiza vários workshops e 
Masterclasses relacionadas com Design de Moda Experimental. Atualmente, é 

professora convidada da cadeira de Design de Vestuário II no terceiro ano da 
licenciatura em Design de Moda, na Universidade da Beira Interior, Covilhã.  

Fonte: web site Moda Lisboa 

LUÍS BUCHINHO 

Luís Buchinho, marca que designa o criativo homónimo, está no mercado há já 20 
anos, sendo uma presença assídua nas edições da ModaLisboa desde 1991. O 

percurso da marca é pautado pela evolução do criador enquanto designer. 

Luís Buchinho começou a comercializar a sua marca em 1992, em Portugal, e hoje 
conta com 17 pontos de venda em todo o país, sendo dois deles lojas próprias. Tem 
participado em várias feiras como a Bread and Butter, Zip Zone e Gallery 2020, onde 



ocasionalmente vende sua marca para o exterior. Em 2007, abriu a sua primeira loja 
na Rua José Falcão 122, no Porto, e em 2012 inaugurou um segundo espaço na 
Esplanada do Castelo, também no Porto. 

Ao longo da sua carreira como designer, Luís Buchinho foi homenageado com o 
prémio de Melhor Coleção Feminina atribuído pela Associação ModaLisboa em 1999. 
Em 2010 foi distinguido com o prémio de Melhor Designer de Moda – Portugal Fashion 
Awards (Fashion TV) e em 2012 recebeu o Globo de Ouro para Melhor Designer de 

Moda. 
 
Luís Buchinho leciona Design de Moda desde 2006 no Centro de Formação 
Profissional (CITEX), atualmente denominada Modatex. 

A colaboração do designer com a empresa JOTEX é notória no seu trabalho de design 
de malhas, característico da marca. Estruturas elaboradas e originais de aspeto 
artesanal, pormenores gráficos, silhuetas orgânicas que definem um look cosmopolita, 

carismático e autêntico. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

MIGUEL VIEIRA 

Natural de S. João da Madeira, Miguel Vieira inicia a sua carreira como designer de 
moda em 1988, criando coleções próprias que expõe nos salões da Expofashion 
(Filmoda, Lisboa), paralelamente à colaboração com as etiquetas Montagute, Marie 
Claire e Guess - sapatos. 

Depois do lançamento da sua própria marca de sapatos para homem, desenvolve linhas 

de sapatos de senhora, marroquinaria, jeans e óculos. 

As suas coleções - que têm sido apresentadas em Portugal e no estrangeiro (Midec-
Paris, Printemps-Paris, Micam-Milão, Gaudi-Barcelona, e no âmbito do Portugal Fashion 
Internacional, em São Paulo e Paris) - estão disponíveis em inúmeros pontos de venda 
nacionais e internacionais.  

Em 2004, abre a sua primeira loja, "Miguel Vieira Casa", onde estão disponíveis todos 
os seus produtos / criações, bem como o bar "Miguel Vieira Espaço". No mesmo ano, 
lança, em parceria com a Splend´oro, a coleção de joalharia e ourivesaria, "White 
moment". Em 2005 lança a linha "Miguel Vieira Escolar".  

Em 2006, é agraciado pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, com a 
Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Participa na exposição "Hombresenfalda", 
em Madrid. É nomeado Alto Comissário dos Novos Criadores 2005 e Embaixador da 
"Sheba". Apresenta a coleção Primavera/Verão 2007 na São Paulo Fashion Week e no 
Istambul Fashion Festival. Lança a coleção "Alta Joalharia" Miguel Vieira. É distinguido 

com a Medalha de Mérito Municipal do Município de São João da Madeira. 

Em 2007, integra o calendário da São Paulo Fashion Week, participa nas feiras 
ModaCalzado (Madrid) e Micam (Milão) e recebe o Globo de Ouro para Designer do 
Ano na categoria de Moda. 

Em 2008, é convidado pela Latino América Fashion SIMM e apresenta a coleção Verão 
09 na São Paulo Fashion Week. Lança a linha de aliança MV e cria um chapéu para o 
Museu de Chapelaria. Em 2009, é um dos guest designers da primeira Semana de Moda 

da Polónia, FashionPhilosophy Fashion Week Poland, e é convidado a vestir a Barbie 
para a exposição "Barbie 2059" - comemorativa do 50º aniversário da boneca - 
apresentada no Museu Nacional do Traje. Em Novembro, lança a linha de mobiliário 



Miguel Vieira Casa. É galardoado na categoria inovação na gala Infante D. Henrique da 

Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto. 

Em 2010, apresenta a sua linha de mobiliário na feira Maison & Objet, em Paris, e é 
novamente convidado a integrar o calendário da Semana de Moda da Polónia. No ano 
seguinte, lança a linha MV Júnior e em 2012 é galardoado com o Globo de Ouro de 

Melhor Estilista do Ano. 

Apresenta sazonalmente as suas coleções na ModaLisboa. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

NUNO BALTAZAR 

Nuno Baltazar nasce a 5 de Janeiro de 1976 em Lisboa. Forma-se em Design de Moda 
no CITEX, Porto. 

Com um curriculum académico marcado por vários concursos de jovens criadores, onde 
obtém prémios como Sangue Novo 96 e Porto Moda 97 destaca-se ao vencer por dois 
anos consecutivos em 96 e 97 o concurso jovens criadores da revista Máxima. Em 1999 
inicia as apresentações regulares das suas coleções, primeiro com a etiqueta 
Cravo/Baltazar e mais tarde como Nuno Baltazar, passando a integrar o calendário de 
desfiles nacionais da ModaLisboa e Portugal Fashion e ainda marcando presença na 

“Paris Fashion Week”. 

É, desde 2001, o responsável pela imagem televisiva da apresentadora Catarina 
Furtado, que se tornou nos últimos dez anos a principal embaixadora da marca.  

Paralelamente ao projeto das suas coleções desenvolve a etiqueta Nuno Baltazar 
Atelier, em atendimento personalizado, e vários projetos de vestuário corporativo 
nomeadamente para os hotéis Ibis em Portugal, Casino da Póvoa do Varzim, Hotel & 
Spa Aqua Falls e cafés Tenco. 

Na área cultural desenvolveu várias colaborações, criando o guarda-roupa para 
espetáculo para as cantoras Mafalda Arnauth e Carminho, para cinema com o filme 
“Veneno Cura” de Raquel Freire e em teatro para a atriz Guida Maria na peça “Os 
Monólogos da Vagina” e como embaixador da temporada 2008/2009 do teatro nacional 
S. João. 

Em 2008 é nomeado para os Globos de Ouro 07 e em 2010 para os Fashion TV Awards, 

ambos na categoria melhor criador.  

Em 2009 lança a sua linha de mobiliário e iluminação, Baltazar | Map em colaboração 
com o designer Vitor Almeida. Durante 2010 e 2011 apresenta esta coleção nas 

principais feiras de design de interiores em Milão, Londres, Paris e Abu Dahbi. 

Em 2008 e 2010 é nomeado para os prémios de melhor designer do ano, Globos de 
Ouro e Fashion Awards Portugal. Em 2011 vence o concurso para o novo projeto de 
fardamentos dos funcionários EDP e o prémio melhor criador de moda nos Fashion 

Awards da Fashion TV. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

 

 



NUNO GAMA 

Nuno Gama nasceu a 22 de Abril de 1966, em Azeitão.Em 1986, ingressa no Citex-
Porto, onde cursou Design de Moda. 

Inicia muito cedo a sua colaboração com a Indústria Têxtil e começa a vender as suas 

coleções em lojas selecionadas de Lisboa e Porto. 

Em 1993 lança a sua própria marca. É agraciado com uma série de prémios relevantes, 

como “Globo de Ouro” e “7 de Ouro”. 

Desde sempre que faz parte do grupo de Criadores da ModaLisboa e está presente em 
várias exposições nacionais e internacionais, das quais se destacam a "Mode Gitanes" 
no Museu do Louvre - Paris, e mais recentemente "Hombres de Falda", em Madrid. 

É autor de inúmeros guarda-roupas para diversos bailados e peças de teatro. Em 1999, 

inicia o seu trabalho de Coordenador-Homem para o Grupo Maconde. 

Em 2005, lança a “Gama de Casa” na ModaLisboa e inicia a sua colaboração com a 
marca Pinho Vieira, presente a nível internacional, destacando a Pitti Uomo e Passarela 
Barcelona. 

Em 2006 regressa com a Gavesa Lda e continua a desenvolver as linhas "Gama de 
Jóias" e "Gama de Casa". 

Em 2007, para além de apresentar a coleção na ModaLisboa, participa no Litoral 
Fashion - Aveiro, na exposição Remade in Itália e Portugal, no Festival dos Oceanos e 

é convidado a participar na Moçambique Fashion Week, em Maputo. 

Em 2008, volta a participar na Exposição “Remade in Italy” e é convidado a integrar o 
catálogo La Redoute com uma pequena coleção Nuno Gama. No mesmo ano, lança o 

site, com e-shop, e inaugura a sua nova Loja & Atelier, no Porto. 

Em 2009 cria os uniformes da região de Turismo "Porto e Norte", e do Hotel Mercure, 
no Porto. Em parceria com o Arq. Rodrigo Patrício, participa na Casa Decor Porto com 
o layout de um jardim vertical. É convidado Internacional do Angola Fashion Week. Em 
parceria com a revista VIP, lança um serviço de mesa em porcelana, Filgama, inspirado 
na Filigrana Portuguesa. Apresenta coleção na White - Feira Noivos - no Porto e 

estabelece uma parceria de distribuição de calçado com a Eureka. 

Em Maio de 2010, é convidado a encerrar a Semana de Moda da Polónia, Fashion 
Philosophy Fashion Week Poland e no final de Junho representa Portugal na Angola 
Fashion Week. Cria uniformes para o Clube Creme, para o Hospital de S. João e para 

o novo Hotel Intercontinental, no Porto. 

Em Fevereiro de 2012 transfere a empresa para Lisboa, onde abre o seu atelier e loja. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

 

 

 

 



OS BURGUESES 

Criamos para inspirar 

Criamos para inovar 

Criamos para fazer arte 

Criamos para contar histórias 

Criamos para reinventar 

OS BURGUESES somos todos nós. 

Eleutério nasceu em Lisboa, em 1985. Estudou pintura, violino, teatro, ballet clássico, 
dança contemporânea e sapateado. Em 2006, ingressou num programa de intercâmbio 
com o Brasil, onde estudou Organização de Eventos de Moda e Produção de Moda. Em 
junho de 2008, terminou a licenciatura em Arquitetura de Design de Moda, pela 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa. A coleção de final de curso, foi selecionada para a 
exposição Workstation na ModaLisboa.  

Após a faculdade, desenvolveu o guarda-roupa para a banda “Os Golpes”, assistiu no 
guarda-roupa da curta-metragem “Satélites”, de Sérgio Brás de Almeida, e, em 
setembro de 2008, iniciou um estágio profissional, de um ano e meio, no atelier da 
designer de peles Isilda Pelicano. Paralelamente ao estágio, e em conjunto com Mia 
Lourenço, dão início ao período de laboratório do projeto OS BURGUESES.  

Mia Lourenço nasceu em Lisboa, em 1985. Em 2005, começou a explorar o seu universo 
criativo sob duas vertentes: o desenho de figurinos para teatro e o desenvolvimento da 
sua própria marca de acessórios, MILP, que manteve até 2008, ano em que se licenciou 
em Arquitetura de Design de Moda, pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Após 
concluir a licenciatura, parte para Londres onde frequenta vários workshops na 
prestigiada Central Saint Martins College of Arts and Design, em Londres: Fashion 
London, Fashion Deconstruction e Design for Shoes. De regresso a Lisboa, desenvolveu 
uma parceria com a marca de joias Almeizoni, criando peças urbanas complementares 

à linha de luxo.  

Em 2008, durante o período de laboratório da marca Os Burgueses, Eleutério e Mia 
desenvolvem juntos, entre outros, os figurinos para a peça de teatro “Navalha na Carne” 
pela Companhia de Atores. Em setembro de 2009, fundam a empresa de moda de autor 
Os Burgueses Design de Moda Lda.  

Em 2010, Eleutério é convidado a lecionar o módulo de Comunicação Visual na Moda, 
no ISLA, e em 2011, na Progma School. 

 
Prémios 
2011 – Fashion Awards – Melhor Novo Talento (Vencedores) 

2012 – Globos de Ouro – Melhor Estilista (Nomeados). 

Exposições, Performances e Filmes  

2011 – Exposição fotográfica – “Nokia Arts” 

2010 – Performance/Instalação – “Reborn in seven acts” 

2010 – Curta-metragem – “Dr. Henry & Mr. Hyde” 



2010 – Festival do Cinema Italiano – “Secondo Atto” 

2010 – ARTinPARK Exposição Coletiva – “Alexander is not dead” 

Guarda-Roupa e Fardamentos 

2012 – Fardamento – Receção da sede da VODAFONE 

2012 – Fardamento – RITZ CLUBE 

2011 – Guarda-roupa para cinema – “RPG” 

2011 – Guarda-roupa para artistas – Selma e Marta da banda “Movimento” 

Fonte: web site Moda Lisboa 

PEDRO MOURÃO 

Pedro Mourão nasceu em 1966, na cidade do Porto, Portugal. Está representado no 
livro “180 Best Of” do Centro Português de Design. Ao concluir o curso de Artes Visuais 
em 1986 e o Curso de Design de Moda do Citex em 1992, torna-se o responsável pela 

coleção de homem do Projeto Nastra. 

Em 1994, assume a direção criativa da coleção Bruno Belloni, produzida e distribuída 
pela Silva & Sistelo S.A. Desenvolve o guarda-roupa para o videoclip de Pedro 

Abrunhosa e os Bandemónio. 

Em 1995, com a apresentação de um Projeto seu, é atribuído a Bruno Belloni o Selo 
Português de Design. No mesmo ano, apresenta essa mesma coleção no Portugal 

Fashion, em Nova Iorque. 

Em 1997, a convite do Programa Rede, faz consultadoria de Moda a várias empresas 
do sector têxtil. Paralelamente, desenvolve trabalhos como Produtor de Moda. 
 
Em 2000, apresenta a sua primeira coleção própria, em desfile privado, com o apoio 

da Best Models, Porto. 

Em 2001, apresenta no Portugal Fashion as coleções Bruno Belloni e Pedro Mourão.  
 
Em 2002, torna-se o responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Produto 
e Design da Profato S.A, onde desenvolve coleções de vestuário masculino e a marca 

Sergio Albani. 

Em 2003, desenvolve uma parceria com a Profato S.A, a qual assegura a produção da 
coleção Pedro Mourão. Neste mesmo ano, inicia a apresentação da marca na 
ModaLisboa. 
 
Em 2004, colabora na criação da coleção de vestuário masculino da empresa 
Summavielle e Amorim S.A. Desenvolve coleções de camisaria de homem para 
Supercorte S.A. Torna-se o responsável pelo desenvolvimento de produto (Outdoor) 
na Expotime S.A. Desenvolve coleções de Lingerie de homem para Sonata Lda. 
 
Em 2005, participa na elaboração de Figurinos para Teatro, nomeadamente para uma 
encenação de Francisco Alves, na peça “Hetero”, de Denis Lachaud. Participa no 
lançamento da revista Atitude de Carlos Cézane, com Produção/Styling (Jóias). 

Desenvolve projetos de decoração para a Porto Jóia. 



Desenvolve uma coleção de casacos em pele para a casa Beigel, Porto. Desenvolve 
inúmeros trabalhos como Produtor de Moda, em catálogos de marcas e shoppings. 
Leciona a disciplina de Design de Vestuário Masculino, no Citex, Porto. 
 
Em 2006, abre o seu atelier/loja, no Porto. Estabelece uma parceria com a Margrés, 
do grupo Grespanária Portugal S.A, para os quais faz um desfile de moda, no hotel 
Ritz, Lisboa. Elabora coleções de camisaria de homem para a DCD Representações, 
Lda. Colabora no desenvolvimento da imagem de Rui Reininho para o Rock-in-Rio. 
 
Em 2007 é responsável pelo guarda-roupa da banda EZSpecial. Desenvolve coleções 
de malhas de homem para várias empresas. Participa no desenvolvimento de produto 

e imagem da Margrès. 

Em 2008, desenvolve linha de SleepWear masculino para empresa nacional. É 
responsável pela criação da linha Outdoor da consagrada marca de equitação GPA. 
 
Em 2009, cria o conceito e a imagem de vários stands, presentes em feiras de Têxteis 
e Vestuário. Continua como consultor de Moda e Imagem, em várias empresas têxteis 

e de Cerâmica. Desenvolve projetos de Decoração de Interiores. 

Em 2010, desenvolve Projetos de Decoração de Interiores e Jardins. É convidado a 
lecionar a cadeira de Tendências na ESAD (Escola Superior de Arte e Design), no 
Porto. Em 2011, continua com o desenvolvimento de Projetos de Interiores e Jardins. 
Paralelamente, desenvolve a sua coleção própria para venda privada. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

PEDRO PEDRO 

Pedro Pedro (n.1973) concluiu, em 1997, o curso de Design de Moda da Academia de 
Moda do Porto, acrescentando-o aos cursos de Pintura e de Técnicas de Pintura em 
Seda que frequentara anteriormente. Inicia-se como profissional em 1996 e ganha, 
nesse mesmo ano, o 1º Prémio do concurso “ Novos Estilistas Expo-Wear”. Começa a 
fazer ilustrações de moda e desenvolve vários projetos ligados à indústria: fardas, linhas 

jean e Streetwear/Homem.  

Em 1998, cria a marca “Pedro Pedro”. Nos anos seguintes participa com as suas 
coleções no Porto de Moda e no Portugal Fashion. Em 2003, ganha o 1º Prémio “ I Mode 

You European Fashion Awards 03”, realizado em Bruxelas. 

Em 2004, lança, com Júlio Waterland, a etiqueta “Pedro Waterland”, cujas coleções 
apresenta na ModaLisboa e Portugal Fashion. Nos anos de 2006 e 2007 desloca-se a 

Paris, no âmbito da Paris Fashion Week.  

Retoma, entretanto, a marca “Pedro Pedro”, com a qual vem apresentando o seu 
trabalho desde a coleção Primavera/Verão 08. 

Em 2010, desenha parte do guarda-roupa da série televisiva “Voo Direto” e no ano 
seguinte apresenta o projeto Pop-Up Shop Wallpaper SS11 em Londres, durante a 

London Fashion Week.  

Em 2012, inicia uma parceria com a revista Maxim e apresenta uma coleção na Semana 

de Moda de Angola, a convite da organização. 

As suas criações têm sido mostradas na “Vogue”, “Elle” ou “Collezione Dona”, entre 
outras importantes revistas de moda. 

Fonte: web site Moda Lisboa 



RICARDO ANDREZ 

Ricardo Andrez, natural do Porto, estudou na Cooperativa Árvore e no Citex, Porto. O 
jovem designer explora imagens e produtos, tendo como mote: Pensar em Moda é 
pensar o corpo. Com o vestuário masculino como objeto de investigação, Andrez lança 
a sua própria marca em 2006. Desde então, reinterpreta o sportswear e streetwear, 
criando um universo são, colorido e estruturado.  

Em 2008 e 2009, apresenta as suas coleções na Cibeles Madrid Fashion Week, na 
Barcelona Fashion Week e na ModaFad, Barcelona, e em Março de 2010 integra a 
plataforma LAB da ModaLisboa, onde passa a apresentar regularmente as suas 
coleções. Em Outubro de 2011, estabelece uma parceria com a empresa portuguesa de 
calçado Eureka, para a qual desenvolve uma coleção de sapatos e malas.  

Foi galardoado com o prémio Melhor Coleção PasaFad, ModaFad/Book, Barcelona; 
com o 2º lugar no concurso Express Yourself, Salsa Jeans, Portugal. Em 2010, 
conquista ainda a "Bota de Prata", MMM Munich Boqueria, Barcelona, e o prémio 
"Melhor Criador Revelação Homem 09".  

Fonte: web site Moda Lisboa 

RICARDO PRETO 

Ricardo Preto estudou arquitetura na Universidade Lusíada. Tirou um curso de corte e 
costura com a mestre Maria Emília Sobreira e fez um workshop de handbags na St. 

Martins School of Arts, em Londres. 

Desenhou uma coleção para a Amarras, criou malas para a marca espanhola 
Perteguaz, bem como chapéus e acessórios para os designers Dino Alves e Osvaldo 
Martins. Apresentou duas coleções nas Manobras de Maio e integrou a plataforma LAB 
da ModaLisboa em Março de 2006, tendo integrado em Março de 2007 o elenco dos 

criadores seniores.  

Desenvolveu trabalhos de costumização para várias marcas, nomeadamente Levi´s, 
Energie, Nike, Miss Sixty e Pepe Jeans. A par da criação de coleções, tem trabalhado 
na área de produção de moda para as revistas Dif, Máxima, Zoot, Umbigo, entre outras. 
Criou as campanhas de 2007 e 2008 da Vista Alegre, e participou como stylist nas 
campanhas da Água das Pedras, da Moviflor, e do B.P.I. Desenvolveu a imagem da 
Oliveira da Serra, Canon, Toshiba, e Fita Azul. Desenvolveu parcerias criativas com 
marcas como a Canon, a Bic, a Oliveira da Serra, a Italian Motor Village – Spazio Dual 

e a Toshiba. 

 
 
Criou o guarda-roupa para a ópera Paint Me - co-produção São Carlos e Culturgest - 

encenada por Rui Horta, que estreou em 2010. 

Atualmente desenvolve várias coleções com a Meam Style, produzindo três linhas por 
estação na fábrica, em Barcelos. Vende a sua primeira linha numa das lojas mais 

conceituadas de Lisboa – Loja das Meias –, ao lado de criadores internacionais. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

 

 



SAYMYNAME 

A marca Portuguesa Saymyname foi criada pela designer de moda Catarina Sequeira, 

formada pela escola de moda Gudi, no Porto.  

Catarina inicia a sua carreira a trabalhar como assistente de Criação e responsável de 
produção para as marcas Lady Soul e Homecore. Depois disso trabalha 10 anos com o 

designer Luís Buchinho, como assistente criativa e responsável de produção e 
distribuição. 
 
Em 2002, desenvolve uma mini coleção para a loja ModaLisboa Design, inserida no 
projeto LAB design para jovens designers, mas é em 2007 que lança a marca para o 
mercado global com coleções sazonais.  

Após uma pausa de cinco anos, a marca arranca em força em 2007 e desde então tem-
se expandido a nível global. Em 2011 começa a sua representação no mercado asiático 
e Médio Oriente através de um showroom e gabinete de imprensa em Hong Kong. Em 
Outubro participa na feira contemporânea Rendez-Vous Femme, em Paris, e na feira 
Baltic textile Leather, na Lituânia.  Em Outubro de 2011, integra a plataforma LAB da 

ModaLisboa, onde passa a apresentar regularmente as suas coleções.  

Fonte: web site Moda Lisboa 

STORYTAILORS 

João Branco and Luis Sanchez created the Storytailors. They met in the Course of 
Architecture Design, Fashion School of Architecture of Lisbon. Their ideas and opinions 
about fashion soon complemented each other, merging to a project drafted in 2000 and 
has been taking shape to its formalization as a company in January 2003, so was born 
Storytailors. 
 
Between 2003 and 2013 they went through a path full of challenges, awards and 
achievements. 
Today they are established in the heart of Lisbon, Chiado, since 2006 in a building 

dating from the seventeenth century. 

The team is young and dynamic, which has contributed to its growth.  
Storytailors present their collections in Portugal during the fashion week, every season, 
and mark a regular presence in major fashion publications, national and some 
international. Today have a portfolio of clients and workshop premises and with trading 
partners in multi-brand stores that sell the line street couture. The project Storytailors 

has gained maturity over the years and many challenges. 

Fonte: Facebook Storytailors 

SUSANA BETTENCOURT 

Susana Bettencourt is from the Azores Islands of Portugal, where her passion for 
knitwear and traditional lace techniques were developed from early childhood. 
Relocating to London, to undertake a BA in Fashion Knitwear at Central Saint Martins, 
she continued to hone her knitwear and womenswear skills through an MA in Digital 
Fashion at London College of Fashion, graduating with a distinction in 2011. Here 

Susana translated her sculptural designs into the dimension of seamless knitwear. 

Experimental collections using technology to create new fabrics and a passionate belief 
in future fashion technologies to create excellent craftsmanship are at the core of Susana 
Bettencourt's designs. Designs, which are synonymous with intricate knitwear, bold 



embellishment and accessories, have won Susana Bettencourt notable high profile fans 

including Radio 1xtra DJ Sarah-Jane Crawford & Lady Gaga. 

Fonte: web site Susana Bettencourt 

TERESA ABRUNHOSA 

Teresa Abrunhosa is a brand new Portuguese fashion label created by its homonymous 

designer.  

A powerful idea of femininity, captured by strong and sensuous shapes, marks the driving 
force in the aesthetics of the brand. Teresa Abrunhosa creates for a market that seeks 
effortless elegance, style and empowering sensuality. This paramount concept is curated 
by the designer and creative director’s academic background in Fine Arts in Porto and 
Milano, that also inspired her work as an illustrator. While still currently finishing a degree 
in fashion design at Modatex, this up and coming portuguese fashion designer had 
already worked in womenswear at the label Pedro Pedro, before launching her own 
project.  The label premiered its first A/W 12.13 collection at Portugal Fashion. The S/S 
13 collection, also presented at Portugal Fashion, marks the sophomore effort of the 
label. 

Fonte: web site Teresa Abrunhosa 

VITOR 

Vítor Bastos, nascido em S. Paulo em 1986, vem para Portugal em 2004 e estabelece-
se no Porto, onde estuda Design de Moda no CITEX. Em 2007 apresenta o projeto 
“Diamond Dogs” no âmbito do concurso Jovens Criadores 07, e lança a marca de 
vestuário masculino OFILHOBASTARDO. Em 2008, participa na exposição coletiva do 
projeto bi-silque, por João Pedro Vasconcelos, com uma intervenção em memo board 
de cortiça. Faz um estágio com a criadora Lidija Kolovrat e desenvolve uma mini coleção 
de pólos para a Kolovrat ConceptStore. No mesmo ano, ganha o prémio de melhor 
coleção e melhor coordenado masculino no concurso Acrobactic, e é convidado a 
integrar o projeto Workstation da 31ª edição da ModaLisboa|Estoril, onde expõe a 
coleção “White Trash” e faz uma apresentação em pocket rock shows com as bandas 
The Sound of Typewrites, Etna, Nimai, BlackLand, Les Triple.  

Em 2009 faz um estágio de 4 meses na marca Bless, em Berlim, e é selecionado para 
representar Portugal na Bienal Internacional Jovens Criadores com a coleção “Diamond 
Dogs”. Em Outubro desse ano, é convidado a integrar a plataforma LAB da ModaLisboa, 
com a nova marca VÍTOR, que representa uma síntese do seu percurso. Com a 
perspetiva de renovação dos valores comerciais, Vítor apresenta peças unissexo, 

trabalhadas de uma forma simples e inovadora.  

Em 2010, é convidado a apresentar, sob forma de instalação, a coleção "Macedonian 
Identity" na feira TheKey.To, da Berlin Fashion Week. Apresenta a mesma coleção no 
evento HBC DesignerScouts, em Berlim, e na ModaLisboa - Lisboa Fashion Week. É 
nomeado para os Famous Grouss Awards Porto, na categoria de Melhor Designer 
Masculino. 
 
Em 2011, volta a participar na feira internacional TheKey.To, em Berlim, e desenvolve 
uma linha de joalharia em colaboração com Pedro Sequeira, no Porto. Na qualidade de 
guest designer, apresenta a coleção “Tanzjing” Inverno 2012 na Fashion Philosophy, 
Poland Fashion Week, em Lodz, na Polónia. Em parceria com a PIN - Associação 

Portuguesa de Joalharia Contemporânea, lança o concurso V!TOR + PIN, convidando 
designers de joalharia associados da PIN a desenvolver uma jóia para ser estampada 
numa t-shirt desenhada por V!TOR. Apresenta e comercializa as peças finais do 



concurso no espaço Touch ModaLisboa, em Lisboa, e é convidado a participar numa 

exposição coletiva da PIN na Experimenta Design 2011, em Lisboa.  

Em 2012, participa num documentário para a RTP2 sobre a criação e desenvolvimento 
da marca V!TOR e da empresa Carbon Copy, e integra a exposição coletiva “Diz me do 
que gostas e te direi quem és”, no Mude - Museu do Design e da Moda, em Lisboa.  
Apresenta regularmente as suas coleções na ModaLisboa - LisboaFashionWeek. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

WHITE TENT 

Evgenia Tabakova e Pedro Noronha-Feio formam a White Tent. De descendência 
russa e portuguesa, graduaram-se na Central Saint Martin’s e no London College of 
Fashion, respetivamente. 

 
A White Tent tem base em Lisboa e em Londres, Reino Unido. Desde 2007, Evgenia 
e Pedro têm mostrado os seus trabalhos na ModaLisboa - LisboaFashionWeek. 
 
Desde a sua criação em 2007, a White Tent tem apostado na manipulação dos padrões 
de corte e na utilização de materiais inovadores. A linguagem da White Tent foi 
desenvolvida no sentido de se tornar uma discreta exploração de conceitos de design. 
 
Os designers por detrás da marca estão conscientes do impacto que a moda tem no 
meio ambiente e na vida das pessoas. Acreditam por isso fortemente na sua 
responsabilidade social e estão a estudar formas de tornar a White Tent uma marca 
com práticas ambientalmente sustentáveis. 

Fonte: web site Moda Lisboa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFOREST DESIGN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEXANDRA MOURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALVES/GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANA SALAZAR 
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CLÁUDIA GARRIDO 
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DIOGO MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÁTIMA LOPES 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA 
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SUSANA BETTENCOURT 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

TERESA ABRUNHOSA 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
FOLHAS DE 
REGISTO DOS 
DADOS     

Designer  AFOREST 

DESIGN     

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 

CONTEÚDO 

In
fo

rm
a
çã

o
 s

o
b

re
 a

 a
ti

v
id

a
d

e 
d

o
 D

es
ig

n
er

 d
e 

M
o
d

a
  

About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social). 3 

Biografia/Curriculum do designer de moda.   

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 



Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

3 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (acessórios, calçado, marroquinaria, beauty, 

eyewear, uniformes). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações. 3 

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe.   

 

 



Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda. 
  

Não dispõe.   

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc. 2 

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe.   

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária. 
  

Informação sobre o conceito da campanha publicitária. 
  

Não dispõe. 0 

idiomas Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

 



Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim. 
  

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   

Notícias publicadas nos media da especialidade. 2 

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda. 
  

Não dispõe. 0 



 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 

Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc.   

 Management 
(CRM) 

Mailing list. 2 

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe. 0 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 



 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   

Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     

 

     



Designer  ALVES E 

GONÇALVES 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 

CONTEÚDO 

In
fo

rm
a
çã

o
 s

o
b

re
 a

 a
ti

v
id

a
d

e 
d

o
 D
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ig

n
er

 d
e 

M
o
d

a
  

About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

2 

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   

 



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

3 

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer  CARLOS 

GIL 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 

CONTEÚDO 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.  1 

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

3 

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer  CLÁUDIA 

GARRIDO 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe. 0 



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade. 2 

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques. 3 

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer DIANA 

MATIAS 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe. 0 



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0.   

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas. 1 

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc.   



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico. 1 

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe. 0 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques. 3 

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Designer DINO 

ALVES     

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

2 

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0.   

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas. 1 

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc.   



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico. 1 

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe. 0 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer DIOGO 

MIRANDA 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 

CONTEÚDO 

In
fo

rm
a
çã

o
 s

o
b

re
 a

 a
ti

v
id

a
d

e 
d

o
 D

es
ig

n
er

 d
e 

M
o
d

a
  

About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

2 

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

  

   

Mailing list.   

Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer FÁTIMA 

LOPES 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

3 



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária. 2 

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe.   

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim. 1 

Não dispõe.   

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

1 

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

  

   

Mailing list.   

Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade. 2 

Política legal.   

Não dispõe.   

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer FELIPE 

OLIVEIRA 

BAPTISTA 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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  About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção da última temporada do designer de 

moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   



 

 

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

2 

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

2 

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações. 3 

  

Ilustrações.    

Prémios.   

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  Informação sobre a existência do Atelier.   



 

 

 
Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 



 

 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   

Notícias publicadas nos media da especialidade. 2 

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

3 

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   



 

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 

Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. 

 

 

 

 

 

Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe. 

  



Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   

Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

     



 

Designer FILIPE 

FAÍSCA 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda.   

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe. 0 

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda. 1 

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

  

   

Mailing list.   

Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques. 3 

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer KATTY 

XIOMARA 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

3 



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca. 3 

Português e Inglês.   

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

1 

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc. 2 

Links para revistas de moda.   

Não dispõe.   

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

  

   

Mailing list.   

Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques. 1 

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  



Designer LARA 

TORRES 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

2 

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe. 0 



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0.   

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas. 1 

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc.   



 Management 
(CRM) 

   

Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe. 0 

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe. 0 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques. 1 

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  



Designer LUÍS 

BUCHINHO 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim. 1 

Não dispõe.   

Arquivo de notícias. Todas as notícias. 3 



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc. 2 

Links para revistas de moda.   

Não dispõe.   

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

3 

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer MIGUEL 

VIEIRA 

     

Variáveis 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

3 



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária. 2 

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe.   

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

   

Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer NUNO 

BALTAZAR 

     

Variáveis 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

2 

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

1 

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios. 2 

Ilustrações.    

Não dispõe.   

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária. 2 

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe.   

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim. 1 

Não dispõe.   

Arquivo de notícias. Todas as notícias. 3 



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

  

   

Mailing list.   

Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade. 2 

Política legal.   

Não dispõe.   

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques. 1 

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer OS 

BURGUESES 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social). 3 

Biografia/Curriculum do designer de moda.   

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade. 2 

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

   

Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques. 1 

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Designer PEDRO 

MOURÃO     

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social). 3 

Biografia/Curriculum do designer de moda.   

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

1 

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

   

Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer RICARDO 

PRETO 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

1 

Não dispõe.   

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier. 2 

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

   

Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 



   

Designer 

SAYMYNAME     
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Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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  About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   



Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  

 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  Informação sobre a existência do Atelier.   



   
Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   

 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 



Arquivo de notícias. Todas as notícias.   

Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   



Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 

    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line. 1 

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   



Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   

Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 

   

 
    



Designer 

STORYTAILORS   

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda. 1 

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0.   

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas. 1 

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc.   



    

 Management 
(CRM) Mailing list. 2 

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe. 0 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques.   

Entre 5 e 7 cliques. 1 

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Designer SUSANA 

BETTENCOURT     

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

3 
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade. 2 

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc. 2 

Links para revistas de moda.   

Não dispõe.   

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line. 2 

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer TERESA 

ABRUNHOSA 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
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About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe. 0 



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc. 2 

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe.   

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês.   

Português ou Inglês 1 

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

  

Público principal (Clientes). 1 

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



    

 Management 
(CRM) Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line. 2 

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

Designer VITOR     

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 

CONTEÚDO 

In
fo

rm
a
çã

o
 s

o
b

re
 a

 a
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v
id

a
d

e 
d

o
 D
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n
er

 d
e 

M
o
d

a
  

About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda.   

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe. 0 

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda. 3 

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda.   

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, calçado, marroquinaria, …). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

  

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  
Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda.   

Não dispõe. 0 



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento. 1 

  Não dispõe.   

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca.   

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade.   

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe. 0 

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas.   

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc. 3 



 Management 
(CRM) 

   

Mailing list.   

  Telefone/endereço/formulário genérico.   

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…). 3 

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe.   

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   



Acessível desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Designer WHITE 

TENT 

     

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 

CONTEÚDO 

In
fo

rm
a
çã

o
 s

o
b

re
 a

 a
ti

v
id

a
d

e 
d

o
 D

es
ig

n
er

 d
e 

M
o
d

a
  

About us. ADN da marca (visão, missão, valores, responsabilidade 

social).   

Biografia/Curriculum do designer de moda. 2 

Identidade visual da marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo).   

Não dispõe.   

Coleções. 

Apresentação da coleção através de fotografías (lookbook, 

runway).   3 

  

Apresentação da coleção em suporte multimédia/vídeo 

(catwalk).   

Descrição do conceito da coleção.   

Não dispõe.   

Arquivo das 

coleções. 

Arquivo da coleção mais recente do designer de moda.   

Arquivo das coleções das duas últimas temporadas do 

designer de moda. 2 

Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do 

designer de moda.   

Não dispõe.   

Outras áreas de 

negócio.  

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas de negócio sem relação direta 

ao setor da moda. 

  



 

 

 

Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda (acessórios, calçado, marroquinaria, beauty, 

eyewear, uniformes). 

  

Informação sobre áreas de negócio sem relação direta ao 

setor da moda (mobiliário, …). 

  

Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da 

moda. 

Informação sobre a possibilidade de propor ideias e 

interagir com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da 

moda. 

  

Informação detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da moda. 

2 

Informação  básica sobre projetos desenvolvidos na área 

da moda. 

  

Não dispõe.   

Outros conteúdos. Publicações.   

  

Prémios.   

Ilustrações.    

Não dispõe. 0 

Atividade 

comercial 
Comércio 

Tradicional 

Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos de 

venda. 

  

Atelier/Lojas/Pontos 

de venda. 

  

Informação sobre a existência do Atelier.   

Informação sobre a existência de Lojas/Pontos de venda. 1 

Não dispõe.   



 

 

Comércio 

eletrónico. 

Informação sobre a gestão do processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da conta, erro no código postal 

etc.).   

Assessor virtual a quem solicitar esclarecimentos sobre 

dados referentes a: envio de pedidos, tempo de entrega das 

encomendas, etc.   

Informação sobre o processo de  encomenda e formas de 

pagamento.   

  Não dispõe. 0 

Comunicação Campanha 

publicitária. 

Informação sobre o conceito e imagens da campanha 

publicitária.   

Imagens da campanha publicitária.   

Informação sobre o conceito da campanha publicitária.   

Não dispõe. 0 

Identificação dos 

Idiomas. 

Outro(s) idioma(s), para além do Português e Inglês, 

revelador de maior projeção internacional da marca. 3 

Português e Inglês.   

Português ou Inglês   

Não dispõe.   

INTERATIVIDADE Interação Subscrição. Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim).   

RSS/WAP.   

Newsletter/boletim.   

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias. Todas as notícias.   



Notícias publicadas nos media da especialidade. 2 

Notícias elaboradas pelos próprios designers e publicadas 

nos web sites, blogues etc. 

  

Não dispõe.   

Participação dos 

usuários do web 

site. 

Plataformas Web 2.0.   

Plataformas Web 1.0. dinâmicas.   

Plataformas Web 1.0. estáticas. 1 

Não dispõe.   

Links de interesse 

no setor da moda. 

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda …, plataformas 

vídeo sobre moda etc.; e links para revistas de moda.   

Links para blogues de moda, redes sociais (Pinterest), 

redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.   

Links para revistas de moda.   

Não dispõe. 0 

Personalização Distingue públicos. Púb principal (Clientes), Púb marginal (Fabricantes), Púb 

relevante (Agentes, Dist.). 

  

Público principal (Clientes) e Público impactado 

(Imprensa especializada). 

2 

Público principal (Clientes).   

Não dispõe.   

Customer 

Relationship 

Contacto com a 

empresa. 
Conta nas redes sociais, existência de um assistente virtual, 

etc.   



 Management 
(CRM) 

  

 Mailing list.   

Telefone/endereço/formulário genérico. 1 

Não dispõe.   

FAQ’s.  Sempre visíveis.   

Acesso desde a página principal.   

Acesso desde as páginas secundárias.   

Não dispõe. 0 

Follow me.  Acesso a três, ou mais plataformas on line (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…).   

Acesso a duas plataformas on line.   

Acesso a uma plataforma on line.   

Não dispõe. 0 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal. 

Política legal e Política de privacidade.   

Política de privacidade.   

Política legal.   

Não dispõe. 0 

USABILIDADE Navegabilidade Mapa web. Ambas as aplicações sempre visíveis.   

Mapa web na página principal.   

Indica a rota de navegação em todas as páginas. 1 

Não dispõe.   

Motor de busca 

(search). 

Sempre visível.   

Acessível desde a página principal.   

Acessível desde as páginas secundárias.   



Não dispõe. 0 

Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques.   

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques.   

Mais de 7 cliques.   

Tempo (download 

speed). 
Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 e 10 segundos.   

Entre 10 e 20 segundos.   

Mais de um minuto.   

Acessibilidade Selo de 

Acessibilidade. 
WAI e outras entidades.   

WAI.   

Outras entidades.   

Não dispõe. 0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     
 



     

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frequencies 

Statistics 

 

1. About us 2. Coleções 

3. Arquivo das 

coleções 

4. Outras áreas 

de negócio 

5. Informação 

sobre Projetos 

na área da 

moda 

N Valid 24 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1,96 3,00 2,04 1,08 ,50 

Median 2,00 3,00 2,00 ,50 ,00 

Mode 2 3 3 0 0 

Std. Deviation ,690 ,000 ,859 1,213 ,659 

 

Statistics 

 6. Outros 

conteúdos 

7. Comércio 

tradicional 

8. Comércio 

eletrónico 9. Campanha publicitária 

N Valid 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1,04 1,92 ,21 ,25 

Median ,50 2,00 ,00 ,00 

Mode 0 3 0 0 

Std. Deviation 1,122 1,176 ,588 ,676 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statistics 

 
10. 

Identificação 

dos Idiomas 11. Subscrição 

12. Arquivo de 

notícias 

13. Participação dos usuários 

do web site 

N Valid 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1,79 ,13 ,83 2,58 

Median 2,00 ,00 ,00 3,00 

Mode 2 0 0 3 

Std. Deviation ,588 ,338 1,090 ,830 

 

Statistics 

 
14. Links de 

interesse no 

setor da moda 

15. Distingue 

públicos 

16. Contato 

com a empresa 17. FAQ's 18. Follow me 

N Valid 24 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean ,25 1,75 2,54 ,00 ,92 

Median ,00 2,00 3,00 ,00 1,00 

Mode 0 1a 3 0 1 

Std. Deviation ,676 ,737 ,884 ,000 ,717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Statistics 

 
19. Política de 

Privacidade/Polí

tica Legal 20. Mapa web 

21. Motor de 

busca (search) 

22. Fácil 

navegabilidade 

N Valid 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 

Mean ,17 1,00 ,00 1,92 

Median ,00 1,00 ,00 2,00 

Mode 0 1 0 2 

Std. Deviation ,565 ,000 ,000 ,584 

 

Statistics 

 
23. Tempo 

(download 

speed) 

24. Selo de 

acessibilidade 

N Valid 24 24 

Missing 0 0 

Mean 3,00 ,00 

Median 3,00 ,00 

Mode 3 0 

Std. Deviation ,000 ,000 

 

 

                                             a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 



Frequency Table 

 

1. About us 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe 2 8,3 8,3 8,3 

Biografia/Curriculum do 

designer de moda. 

19 79,2 79,2 87,5 

ADN da marca (visão, 

missão, valores, 

responsabilidade social). 

3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

2. Coleções 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Apresentação da coleção 

através de fotografías 

(lookbook, runway). 

24 100,0 100,0 100,0 

 

3. Arquivo das coleções 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arquivo das coleções das 

temporadas mais antigas do 

designer de moda. 

8 33,3 33,3 33,3 

Arquivo das coleções das 

duas últimas temporadas do 

designer de moda. 

7 29,2 29,2 62,5 

Arquivo da coleção mais 

recente do designer de 

moda. 

9 37,5 37,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  



 

4. Outras áreas de negócio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 12 50,0 50,0 50,0 

Informação sobre áreas de 

negócio sem relação direta 

ao setor da moda 

(mobiliário, …). 

2 8,3 8,3 58,3 

Informação sobre áreas de 

negócio relacionadas com o 

setor da moda (uniformes, 

calçado, marroquinaria, …). 

6 25,0 25,0 83,3 

Informação sobre áreas de 

neg. rel. c/ o setor da moda 

e sobre áreas de negócio s/ 

rel. direta à moda. 

4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

5. Informação sobre Projetos na área da moda 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 14 58,3 58,3 58,3 

Informação  básica sobre 

projetos desenvolvidos na 

área da moda. 

8 33,3 33,3 91,7 

Informação detalhada sobre 

cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da 

moda. 

2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 



 

6. Outros conteúdos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Não dispõe. 12 50,0 50,0 50,0 

Ilustrações. 1 4,2 4,2 54,2 

Prémios. 9 37,5 37,5 91,7 

Publicações. 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

7. Comércio tradicional 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 5 20,8 20,8 20,8 

Informação sobre a 

existência de Lojas/Pontos 

de venda. 

2 8,3 8,3 29,2 

Informação sobre a 

existência do Atelier. 

7 29,2 29,2 58,3 

Informação sobre a 

existência do Atelier e 

Lojas/Pontos de venda. 

10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 



8. Comércio eletrónico 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe 21 87,5 87,5 87,5 

Informação sobre o 

processo de  encomenda e 

formas de pagamento. 

1 4,2 4,2 91,7 

Assessor virtual a quem 

solicitar esclareci/ sobre 

dados ref a: envio de 

pedidos, tempo de entrega 

encomendas, etc. 

2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

9. Campanha publicitária 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe 21 87,5 87,5 87,5 

Imagens da campanha 

publicitária. 

3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



10. Identificação do(s) Idioma(s) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Português ou Inglês. 7 29,2 29,2 29,2 

Português e Inglês. 15 62,5 62,5 97,7 

Outro(s) idioma(s) 

(revelador de maior 

projeção internacional da 

marca). 

2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

11. Subscrição 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Não dispõe. 21 87,5 87,5 87,5 

Newsletter/boletim. 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 



12. Arquivo de notícias 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 14 58,3 58,3 58,3 

Notícias elaboradas pelos 

próprios designers e 

publicadas nos web sites, 

blogues etc. 

2 8,3 8,3 66,7 

Notícias publicadas nos 

media da especialidade. 

6 25,0 25,0 91,7 

Todas as notícias. 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

 

13. Participação dos usuários do web site 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Plataformas Web 1.0 

estáticas. 

5 20,8 20,8 20,8 

Plataformas Web 2.0. 
19 79,2 79,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

     



14. Links de interesse no setor da moda 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 21 87,5 87,5 87,5 

Links p/ blogues de moda, 

redes sociais, redes sociais 

especializadas em moda, 

plataformas vídeo sobre 

moda 

3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

15. Distingue públicos 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Público principal (Clientes). 10 41,7 41,7 41,7 

Público impactado 

(Imprensa especializada). 

10 41,7 41,7 83,3 

Público marginal 

(Fabricantes) e Público 

relevante (Agentes, 

Distribuidores). 

4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 



16. Contato com a empresa 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 1 4,2 4,2 4,2 

Telefone/endereço/formulári

o genérico. 

3 12,5 12,5 16,7 

Mailing list. 2 8,3 8,3 25,0 

Conta nas redes sociais, 

existência de um assistente 

virtual, etc. 

18 75,0 75,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

17. FAQ's 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Não dispõe. 24 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

18. Follow me 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 6 25,0 25,0 25,0 

Acesso a uma plataforma 

on line. 

15 62,5 62,5 87,5 

Acesso a duas plataformas 

on line. 

2 8,3 8,3 95,8 

Acesso a três, ou mais 

plataformas on line 

(Facebook, Twitter, Tumblr, 

Pinterest…). 

1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  



 

19. Política de Privacidade/Política Legal 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não dispõe. 22 91,7 91,7 91,7 

Política de privacidade. 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

20. Mapa web 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Indica a rota de navegação 

em todas as páginas. 

24 100,0 100,0 100,0 

 

 

21. Motor de busca (search) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Não dispõe. 24 100,0 100,0 100,0 

 

 

 



22. Fácil navegabilidade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Entre 5 e 7 cliques. 5 20,8 20,8 20,8 

Entre 3 e 5 cliques. 16 66,7 66,7 87,5 

Máximo 3 cliques. 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

23. Tempo (download speed) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Máximo de 5 segundos. 24 100,0 100,0 100,0 

 

24. Selo de acessibilidade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Não dispõe. 24 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 


