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Introdução 
 

Ao longo do semestre foi desenvolvido um projecto ambicioso e coerente, cujo culminar 

máximo se traduz na implementação dos conteúdos recolhidos ao longo dos meses. 

 Assim, podemos facilmente perceber que foi um processo moroso e com algumas 

dificuldades, que no entanto foram o máximo combatidas pelo grupo. 
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Diagrama do Site 

 

 O mapa apresentado representa a estrutura vetorial do site realizado. Como podemos 

comparar com o relatório anterior, existiram algumas mudanças necessárias na sua execução, 

tais como a omissão da página “deflação, inflação, receção e expansão”, bem como a pilha de 

páginas que surgiria na página galerias que  iria incluir notícias publicadas na imprensa. 

 Esta alteração deveu-se à falata de tempo por parte das alunas aquando da execução 

do site. No entanto, tentamos manter uma arquitectura o mais coesa possível. O site está 

desenhado para 1024*768px e optimizado para 1000*600px. Mais uma vez não alteramos esta 

parte da estrutura até porque nos pareceu uma mais-valia este tipo de optimização. 

Público-alvo e sites concorrentes 
 

 Como já foi referido durante a apresentação oral, o público-alvo do nosso projecto são 

todos os indivíduos que demonstrem algum tipo de interesse sobre a crise financeira que 

fustiga as bolsas financeiras. A idade ideal de compreensão seria por volta dos 17, 18 anos. No 

entanto, não restringimos qualquer tipo de visualização por parte de pessoas mais novas e/ ou 

mais velhas. Com vista a esclarecer o que de facto é a crise financeira e económica de hoje, o 

público recorre no nosso site a elementos multimédia dinámicos e estáticos, bem como blocos 

de texto, capazes de elucidarem da melhor forma os vários conceitos da crise económico-

financeira. 

 Após uma pesquisa na Web, constatamos que não existe um site específico que retrata 

este tema da forma que nós escolhemos retratar. De facto, as mensagens principais 

encontradas na Web, são regra geral, notícias ou infografias multimédia. Um outro recurso 

bastante explícito e utilizado são os vídeos do popular youtube. De facto, na página vídeos foi- 

nos bastante útil a utilização de quatro vídeos que explicam as causas próximas e remotas da 

crise. 
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 Concluindo, a imagem que pretendemos transmitir do nosso site relaciona-se com um 

público geral, vasto e de idades variadas, que gostem de economia e de facto sintam 

curiosidade em encontrar um meio “cartonizado”. 

Modelo 1 
 

Wireframe 
 

 

 

 

 

 

 

 

Layout 
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Como podemos observar, a estrutura da página modelo 1 manteve-se inalterada em 

relação às wireframes. Continuamos com os elementos principais, cabeçalho, menu e 

footer em todas as páginas, e em todas elas são iguais as suas medidas, 938*58px; 

735*24px e 735*18px respectivamente. 

 Relativamente à imagem, optamos por mantê-la no mesmo local e com a mesma 

dimensão 395*420px. As três caixas de textos ficaram com as mesmas dimensões, cada 

uma com 351*112 pixéis. Estas três caixas têm como propósito informar o leitor do 

porquê da criação deste site. 

 Este modelo foi utilizado em apenas uma página do site, a página de 

apresentação, que é o “rosto” do site. Contrariamente ao apresentado anteriormente, 

optamos por modificar totalmente as cores de todas as páginas, na medida em que o 

objecto final não nos parecia coeso nem tão pouco agradável a nível de design. 

Mantivemos as fontes e tamanhos de tipografia, bem como o estilo de formatação. 

 Comum a todas as páginas é a imagem de fundo. Optamos por uma imagem 

estilo “papel de parede”, porque nos pareceu ser algo bastante estilizado (riscas 

verticias) e numa cor calma (verde claro). As cores apresentadas estão numa 

representação de código HTML, encontrada num site da web
1
. 

 Relativamente ao cabeçalho, a cor de fundo é #CDC1C5 com contorno RGB 

#8B8386. Para o tipo de fonte optamos por colocar três, na medida em que se uma não 

funcionasse as restantes serviam como alternativa. Assim sendo escolhemos Calibri, 

Arial e Times New Roman, tudo em tamanho 25px. O texto é apresentado em preto 

total. 

 A imagem escolhida está obviamente relacionada com o tema em causa na 

medida em que retrata a situação abordada ao mesmo tempo que é um “cartoon”; tópico 

bastante recorrente ao longo do nosso trabalho foi a tentativa de elaborarmos um 

projecto que tivesse no “cartoon” a sua medida base. 

As caixas de texto têm a mesma cor de fundo, bem como o rebordo (#EEE0E5 e 

#696969 respectivamente), o mesmo tipo de letra: Calibri, Arial, Times New Roman e 

tamanho 14px. O rodapé (footer), segue a mesma ordem das anteriores, com cor de 

fundo e contorno diferentes, assim teve #6E8B3D para o fundo e “green” para border. 

O tamanho do texto é de 14 pixéis e está representado com as seguintes famíllias de 

escrita: Calibri, Arial, Times New Roman. 
 

                                                           
1
 http://www.mxstudio.com.br/Conteudos/Dreamweaver/Cores.htm, acedido em 22 de Novembro de 

2011 

http://www.mxstudio.com.br/Conteudos/Dreamweaver/Cores.htm
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Modelo 2 

Wireframe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Layout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A estrutura wireframe desta página manteve-se também inalterada do que prevíamos 

apresentar. Composta por cabeçalho com 938*58 pixéis e menu de 735*382 pixéis, a estrutura 

conta também com um sub-menu de 151*468pixéis, e caixas de texto nele inseridas de 

150*26 pixéis. O footer conta com 735*18 pixéis e a imagem 164*151 pixéis. O bloco de texto 

estará (na maior parte das páginas) inserido numa medida de 577*382 pixéis. 
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A segunda página modelo é mais utilizada no nosso site. De facto, este modelo 

estruturado da seguinte forma: texto e imagem, parece ser a base do site. Na imagem 

apresentada, o cabeçalho tem como cor de fundo #CDB38B e cor de rebordo #8B7D6B. 

Recorremos mais uma vez às fontes Calibri, Arial, Times New Roman no tamanho 25px. O 

cabeçalho é exactamente igual à página de apresentação. A caixa de texto apresentada usa o 

branco como cor de fundo, conjugada com #8B7D6B de rebordo. A imagem tem também um 

rebordo colorido, o mesmo da caixa de texto.  

 Por último o footer, também é igual ao do primeiro modelo apresentado.  

Página Mercado Subprime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Agências de Rating 
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Página de Bancos de Investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página “Mercado”,”Agências” e “Bancos de Investimento”, utilizamos tons de cinza 

azulado, que acabou por ficar em grande conformidade com o “pano” de fundo.No cabeçalho 

utilizamos #838B8B para o fundo e #C1CDCD para a border.As fontes são as três anteriores 

bem como o tamanho da letra. Quanto ao submenu, utilizamos a cor #C1CDCD em fundo e à 

sua volta  #838B8B.Dentro do sub-menu optamos por fazer duas caixas de texto em cor 

#838B8B.Tudo o resto se manteve igual, desde fonte a tamanho 18px.Na página de “Agências 

de Rating”, optamos por omitir a imagem principal da moeda euro, para incluir no bloco de 

texto a explicação por meio de imagem das cotações das agências. 

Página de apresentação da Galeria 
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 No entanto, as páginas “Imagem” e “Infografia” são totalmente diferentes desta. 

 No menu ligações ao clicar em Galeria o leitor/usuário é remetido para um outro 

submenu composto por três outras ligações: Imagens, Vídeos e Infografia. 

  

 

Na página “Imagens”, criamos ao nível do HTML uma section que integra as seis imagens 

utilizadas nesta página. Estas seis imagens cada uma com 193*166 pixéis, são estilo cartoon, 

estão alinhadas na horizontal em duas filas, e cada fila é composta por três imagens. 

 

Página Reacção Países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta página faz parte da pilha de páginas “Solução”.  

 Quanto ao cabeçalho, menu ligações e submenu, as dimensões destes não sofreram 

alterações, somente a cor é que se alterou.  

 Assim o cabeçalho ficou com representação RGB #FFDAB9 e com rebordo #D2B48C. 

O menu ligações permanece com a mesma cor em todos os modelos de páginas. 

Já o submenu sofreu alterações a nível cromático, uma vez que, apresenta cor RGB #D2B48C e 

rebordo com representação também RGB #FFDAB9. Em relação às caixas de texto que estão 

inseridas no submenu, estas apresentam cor RGB #FFDAB9 e ao nível da dimensão estas 

“células” apresentam cada uma 150*26 pixéis. 

 Relativamente a caixa de texto, esta contém informação acerca da reação de vários 

países em 2007 após o colapso financeiro. Esta caixa de texto tem 700*580 pixéis, 

representação RBG #FFDAB9 e rebordo também com representação RGB #D2B48C. Nesta 

caixa de texto está ainda inserida uma tabela que contem informação sobre várias propostas 

de reformas financeiras do Governo dos EUA. 

 Em relação ao footer, este não sofreu nenhuma alteração em comparação com os 

modelos já referidos anteriormente. 
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Página de Medidas Políticas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Esta página faz parte tal como a página “Reação Países” da pilha de páginas “Solução”.  

 Quanto ao cabeçalho, menu ligações e submenu, as dimensões e a cor destes não 

sofreram alterações em relação a página “Reação Países”. Assim o cabeçalho permaneceu com 

representação RGB #FFDAB9 e com rebordo #D2B48C. 

 O menu ligações nesta página também continua igual ao referido em todos os modelos 

destacados. 

 O submenu continua igual ao da página “Reação Países”  , uma vez que, apresenta cor 

RGB #D2B48C e rebordo com representação também RGB #FFDAB9. Em relação às caixas de 

texto que estão inseridas no submenu, estas também não sofreram alterações e apresentam 

cor RGB #FFDAB9 e ao nível da dimensão estas apresentam cada uma 150*26 pixéis. 

 Em relação à caixa de texto, esta contém informação acerca de várias medidas 

adoptadas pelos países mais afectados pela crise económico-financeira. Esta caixa de texto 

tem 750*640 pixéis, representação RBG #FFDAB9 e rebordo também com representação RGB 

#D2B48C. 
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Modelo de Página 3 

Wireframe 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout 

Página de Vídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O terceiro modelo correponde à “Galeria” e a estrutura da wireframe também se 

manteve inalterada, apenas com uma pequena diferença que foi a introdução de mais um 

vídeo. Este contempla três componentes multimédia distintas: vídeo (que é a página supra-

citada), imagem e infografia, o que conduziu à necessidade de estabelecer novos padrões 

neste modelo.  
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Quanto ao cabeçalho e ao submenu estes detêm cores diferentes dos modelos anteriores 

como forma de permitir uma maior interactividade e dinamismo quando o leitor muda de 

página. O cabeçalho tem 938*58 pixéis e apresenta cor RGB #6B4226 com contorno RGB 

#855E42, tipo de letra Calibri, tamanho 25 e o submenu apresenta cor RGB #855E42 e 

contorno RGB #6B4226. As caixas do submenu que contém as ligações têm 150*26 pixéis e 

apresentam cor RGB #DEB887.  

 Nesta sequência, optamos por desenhar algo que se aproximasse do modelo genérico 

anterior, ao mesmo tempo que fosse suficientemente diferente para o leitor. Como tal, 

concluimos que o espaço ocupado pelos vídeos, imagens e infografias, estariam concentrados 

no centro do ecrã. 

 Como podemos observar não colocamos caixas de texto com a legenda dos vídeos por 

baixo destes, uma vez, que eles já contem identificação. Ainda nesta página o footer mantém a 

mesma cor, fonte e tamanho dos modelos anteriores.    

 É importante notar que, hierarquicamente o leitor consegue associar áreas através das 

cores, ou seja, é possível aceder no menu “galeria” às suas sub páginas, notando que a cor 

predominante é o castanho, quer na tipografia de “galeria” quer no preenchimento da coluna 

do sub menu. Da mesma forma que isso é visível, também existe relação entre o castanho do 

cabeçalho e do submenu com a cor mais clara das caixas do submenu (infografia, áudio e 

vídeo, imagens). 

 A página de apresentação da Galeria corresponde ao modelo 2 e é contituída por uma 

caixa de texto que explica o porquê da criação de uma pilha de páginas compostas 

essencialmente por conteúdo multimédia.  

 

Página de Imagens 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na página “Imagens” e “Vídeos”, modelo 3, esta é composta por seis imagens e quatro 

vídeos respectivamente, que estão alinhados na horizontal em duas filas, ou seja, cada fila é 

composta por três imagens e  dois vídeos. Estes imagens/vídeos pretendem elucidar o leitor de 

uma forma mais aprofundada acerca das causas próximas e remotas da crise. 
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 No que se refere ao código HTML, criamos apenas uma section que integra os quatro 

vídeos. 

 Por fim, na página “Infografia” esta é composta apenas por uma infografia com 

600*310 pixéis que explica o processo de colapso financeiro global. 

 

 

 

 Página de Solução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta página segue a estrutura do Modelo 3, apenas com algumas diferenças que é a 

introdução de uma caixa de texto. 

 Em relação ao cabeçalho, este tem a mesma dimensão dos anteriores 938*58 pixéis, o 

que difere é a cor, que tem representação RGB #FFDAB9 e rebordo com representação RGB 

#D2B48C.  

 Em relação ao menu ligações, este também é igual aos anteriores com 735*25 pixéis, 

fonte Calibri, tamanho 16 pixéis; cor grey e rebordo com cor RGB #696969. 

Modelo 3 (pix) Width Height 

Título 938 58 
Menu 735 24 
Footer 735 18 

Sub-menu 151 468 
Caixas submenu 150 26 

Texto 150 38 

Vídeos 300 226 
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 Esta página apresenta ainda uma caixa de texto que contém informação sobre a crise, 

que é uma pequena introdução do que se segue nas páginas do submenu “Reação dos Países” 

e “Medidas Políticas”. Esta caixa de texto tem 680*120 pixéis, rebordo com cor RGB #D2B48C. 

 Quanto ao footer, nesta página também não difere do utilizado nos modelos 

anteriores.  

 

Modelo de Página 4 

Wireframe 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Modelo de Página 4 corresponde ao Glossário. Como podemos observar, é um 

modelo oposto a todos os anteriores, uma vez que a exposição da informação em conceitos 

com as respectivas definições assim exigiam. Esta página possui (tal como em todas as outras 
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páginas) um cabeçalho com 938*58 pixéis, com representação verde RGB #9BCD9B e com 

contorno RGB #BAEEBA, juntamente com tipo de letra Arial, tamanho 14; compreende tal 

como em todas as restantes páginas um menu com 735*24 pixéis, com cor cinzenta RGB, 

conjuntamente com tipo de letra Calibri, tamanho 16. Esta página é composta por três colunas 

verticais, cada uma com 280*595 pixéis, onde se irão inserir os conceitos económicos com as 

 respectivas definições. As colunas apresentam cor verde RGB #9BCD9B com contorno RGB 

#BAEEBA tipo de letra Arial com cor preta, tamanho 14. 

 Houve a necessidade de alterar o tamanho e a largura das colunas como forma destas 

abarcarem todos os conceitos económicos e não ficarem demasiado estreitas ou demasiado 

cumpridas, ou seja, de forma a largura e a altura ficarem em proporção. 

 Esta página integra ainda um footer com 735*18 pixéis, cor RGB #6E8B3D e contorno 

green, tipo de letra Calibri, tamanho 14. 

 Ao nível do código do HTML, criamos um div para cada coluna, e os conceitos expostos 

em cada coluna foram feitos a partir de listas não ordenadas (ul). 

É de ressaltar que no menu ligações ao clicar na ligação “Glossário” remete-nos de imediato 

para a própria página. 

 O menu ligações esta colocado na horizontal e foi feito a partir de uma lista não 

ordenada. 

 

Storyboard 
 A infografia que apresentamos no nosso site pretende transmitir de uma forma animada 

a sucessão de acontecimentos que levaram ao crash financeiro de 2007. Uma sucessão de onze 

imagens fazem um conjunto final de uma infografia  multimedia que distribui texto e imagem. 
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A sequência apresentada neste subcapítulo relaciona-se co a estrutura final da infografia 

multimédia. 

Procuramos que o leitor, de uma forma acessível, consiga interiorizar as principais 

ideias do que Portugal sofre por conta de países como os Estados Unidos, dado que foi onde 

surgiu esta preocupante série de colapsos financeiros. Tendo como título A closer look at the 

global financial crisis,  são onze animações sem capítulos associados. A forma de navegar dos 

slides  faz-se através de três botões: o home,seta para a frente e seta para trás. O botão 

home(representado por um círculo e uma pequena casa)  tal como o nome indica permite 

retroceder directamente até à página inicial. Aí surge a primeira seta que passa para o slide 

seguinte(segundo). A partir deste ponto todos as animações detêm duas setas que permitem uma 

maior navegação dentro da infografia. O último slide (décimo primeiro) volta à lógica inicial de 

apenas uma seta para retroceder e o comum botão home. 

Nota:na imagem não foi possível copiar a imagem do botão home,  solicitamos por isso que 

verifique no prórpio site.  
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Conclusão 
 

Após um longo período de trabalho, conseguimos apresentar um produto final coeso e 

estruturado, que apesar de não ser excessivamente complexo a nível de design de 

páginas,consegue ter as bases bem acentes relativamente ao HTML e CSS. 

De facto, esteprojecto foi bastante ambicioso e pensamos que conseguimos transmitir 

claramente o que nos foi proposto. Relativamente à infografia, esta foi feita de forma simples, 

na medida em que os elementos do grupo não dominavam o software necessário. Ressalvamos 

no entanto que temos um projecto concretizado, de uma forma mais ou menos idealizada poderá 

ser discutível. 

Concluimos afirmando que foi um autêntico estímulo a oportunidade de realizar algo 

mais complexo a nível de programação, e que o tenhámos conseguido de uma forma bastante 

organizada. 

 


