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Resumo 

 
Ás, Bês, Ós: 

uma abordagem do design para optimização da 

experiência de doação de sangue 

 

Gil Alexandre Nunes 

 
A dádiva de sangue é um acto cívico e altruísta, praticado 

de forma voluntária com a finalidade de ajudar a salvar 

vidas. Em Portugal não têm existido, nos últimos anos, 

situações de grande carência de sangue, ainda assim a 

sazonalidade associada às dádivas registadas no nosso 

país cria notórias assimetrias. 

O envelhecimento da população e a escassez de dadores 

jovens (entre os 18 e os 30 anos), são factores 

determinantes que contribuem para um decréscimo 

acentuado no número de dádivas, sendo que a grande 

maioria registada no ano de 2016 provêm de indivíduos de 

idade mais avançada.  

Portanto, torna-se crucial conseguir incentivar e passar 

uma mensagem clara aos indivíduos mais jovens, 

apostando em formas de comunicação adequadas às 

várias faixas etárias. Tirando partido das tecnologias de 

informação pode-se então adequar a mensagem e dirigi-la 

individualmente. 

O objectivo do presente trabalho visa desenvolver uma 

aplicação para smartphone, destinada a dadores 

regulares, tentando captar e cativar futuros indivíduos de 



 

 

faixas etárias mais jovens. A possibilidade de aplicar 

princípios que decorrem dos jogos interativos – conhecido 

pelo neologismo “gamificação” – potenciando um princípio 

de competição entre os utilizadores e a sua rede de 

amigos/familiares. Esta é uma ferramenta eficaz para atrair 

a atenção e incentivar outros utilizadores ao ato de doar 

sangue regularmente, mas sobretudo estabelecendo um 

canal específico de comunicação em tempo real com a 

rede de dadores, podendo lançar-se apelos em geral ou 

mais específicos consoante o tipo de sangue.  

Em suma, pretende-se melhorar os canais de 

comunicação entre o Instituto Português do Sangue (IPST) 

e os dadores, clarificando e simplificando procedimentos 

assim como estimular um sentido de comunidade mais 

próxima e regular.  

Palavras-chave: Design e Inovação Social; Design de 

Interfaces; Dador de Sangue; Gamificação. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 
A’s, B’s and O’s:  

A Design approach to optimize the  
experience of blood donations 

 

Gil Alexandre Nunes 

 
Blood donation is for sure an altruistic act, done with the 

voluntary intuit of saving lives. In Portugal there hasn’t been, 

in the last years, scarcity in blood banks, nevertheless 

factors related with the seasonal spread associated with 

the registered donations in our country create some 

disparity. 

The aging of the population and the insufficiency of youth 

donners (between 18 and 30 years old), are determining 

factors that contribute for a notable decrease in the number 

of the donations. By 2016, the majority of the registered 

donaters were from a much older age range. 

Therefore, it is crucial to send out a message for the 

younger generations, encouraging them to become more 

active in this donation process. Taking advantage of the 

present-day information technologies, it is possible to 

redirect a message individually. The objective of this thesis 

is to develop an Application for Smartphones, aiming at 

regular blood donners as well as future donners belonging 

to a younger age range. The possibility of applying 

principles that come from interactive games – also known 

as “gamification” – Enhance a competition sense between 

users and their network of friends and family. A useful tool 

to attract attention and to promote regular blood donations 

to other users. Most importantly, it establishes a specific 



 

 

communication channel in real time that can release 

appeals, general or specifics, according to the different 

types of blood. 

In conclusion, improving the communication channels 

between the Portuguese Institute of Blood (Instituto 

Português do Sangue) and blood donners is the main goal 

but also clarifying and simplifying blood donation processes 

and procedures appealing at the same time for a sense of 

community. 

Keywords: Design, Social Innovation, Interface design; 
Blood Donner, Gamification. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento e 
problematização 

A  nível mundial a OMS destaca três tipos de sistemas 

praticados: o sistema voluntário, no qual o dador dá 

sangue de forma voluntária e altruísta não dispondo de 

qualquer incentivo; O sistema pago, no qual o dador é 

remunerado pela dádiva de sangue, seja em dinheiro ou 

qualquer outra espécie de benefício; O sistema de 

reposição, no qual os indivíduos procedem unicamente à 

dádiva de sangue caso lhes seja solicitado, por intermédio 

de um familiar ou da comunidade. (World Health 

Organization, 2019) 

Em Portugal o sistema de dádivas é assente no ato 

voluntário e altruísta não remunerado, no entanto dadores 

registados e regulares têm vantagens: O reconhecimento 

público1 é definido, no Artigo 28.º do Decreto-Lei n.o 

294/90, no qual os dadores mais dedicados devem ser 

enaltecidos. Completadas dez dádivas é concedido, pelo 

Presidente do Conselho Diretivo do IPST, um diploma. 

Completadas vinte dádivas, será concedida uma medalha 

cobreada. Completadas quarenta dádivas uma medalha 

prateada e ao completar sessenta dádivas uma medalha 

dourada, estas atribuídas pelo Ministro da Saúde. Na 

eventualidade de existirem dadores que tenham a 

felicidade de chegar às cem dádivas completas é lhes 

 
1 Estabelecido pela Lei nº 37/2012 de 27 de agosto, alusivo ao estatuto 

do dador de sangue, regulamentado pela Portaria nº 124-A/2013. 
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atribuído uma medalha dourada destacando o feito e 

isenção das taxas moderadores2 no acesso às prestações 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS). É aplicada apenas a 

dadores com mais de trinta dádivas completas na vida, no 

caso de nos últimos doze meses ter efetuado duas dádivas 

completas ou se temporariamente/definitivamente 

estiverem impedidos de dar sangue, tenham efetuado dez 

ou mais dádivas; ausência do emprego pelo tempo 

considerado necessário para efetuar a doação, incluindo o 

tempo necessário para a deslocação.  

As abordagens destacadas podem conter falhas, no 

entanto um sistema pago e de reposição levanta sérias 

questões relacionadas com os padrões da doação. Estas 

podem ser levadas a cabo, em ambas as circunstâncias, 

influenciadas por motivos intrínsecos, motivando a 

omissão de diversos factos referentes ao estado de saúde 

dos indivíduos, existindo casos de doações excessivas, 

com o intuito de colher uma compensação monetária 

maior. Este género de atitude apresenta maior taxa de 

incidência e prevalência de infeções transmissíveis. Por 

estes motivos a OMS tem promovido a implementação do 

sistema de doação de sangue voluntária em todos os 

países até 2020. 

A OMS estima que a dádiva de sangue realizada por 

apenas 1% da população será o mínimo para responder às 

necessidades diárias do nosso país, o que representaria 

aproximadamente um milhão de portugueses. (W.H.O. e 

International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, 2010, p. 10). Nos últimos três anos em Portugal, 

na verdade, o número de dádivas diminuiu de 337 580 em 

 
2 Esta isenção está descrita na Circular Normativa No 8/2016/DPS/ACSS, 

da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) de 31 de março. 
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2015 para 324 053 em 2017, descida que tem sido 

registada desde 2009, ano em que o número de dádivas 

atingiu um pico de 414 5223. Esta redução de cerca de 

20% no número de dádivas tem um enorme impacto na 

vida de um elevado número de doentes, ainda mais 

naqueles dependentes de transfusões sanguíneas 

regulares. 

Os fatores associados à constante diminuição do número 

de dádivas apresentam oscilações diretamente 

relacionadas com o cenário social. No decorrer desta 

investigação foram identificadas as causas com impacto 

direto mais significativo.  

 
A sazonalidade das dádivas de sangue 

As oscilações mensais de dádivas, representadas no 

gráfico (ilus. 1), provocam a necessidade de manter o 

serviço de gestão de sangue organizado, de modo a 

assegurar que a distribuição é realizada eficientemente. 

Nos meses de maior afluência as dádivas não são 

 
3 Os dados apresentados foram fornecidos pelo Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação, IPST, no Relatório de Atividade Transfu-

sional e Sistema Português de  Hemovigilância, 2017. 

Ilustração 1 - Gráfico representativo da sazonalidade das dádivas 

de sangue realizadas no IPST em 2016. (Fonte: IPST, 2016) 
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desperdiçadas assim como nos meses de menor afluência 

existem reservas suficientes para colmatar. 

É possível constatar, a partir do gráfico, que de janeiro a 

fevereiro a média de dádivas é linear, apresentando um 

crescimento constante até, em abril, atingir o pico nesse 

ano. No início da Primavera a redução no número de 

dádivas é constante, exibindo durante os meses de verão 

as taxas mais baixas de todo o ano. As férias de verão, não 

só dos dadores, mas também dos profissionais de saúde 

são a causa principal. No início do inverno, entre setembro 

e novembro existe novamente um aumento da afluência de 

dadores, que volta mais uma vez a decrescer devido às 

doenças da época como as constipações. Esta 

permanente alteração do fluxo de dadores impossibilita 

uma boa gestão dos recursos por parte dos profissionais, 

uma vez que todos os componentes do sangue têm 

validade4. 

 
O envelhecimento da população portuguesa 

À medida que se envelhece deixa-se de reunir os requisitos 

mínimos aceites para a doação de sangue, passando 

inclusivé muitos de dadores a recetores,  diretamente 

relacionada com a diminuição do número de dadores 

anualmente. No presente a média de idades registada nos 

últimos três anos, entre 2015-2017, é de 

aproximadamente 40 anos, não sendo alvo de grandes 

oscilações. Em 2017 o número de dadores entre os 18 e 

24 anos foi de 35 290, apenas 14,35% do número total de 

 
4 Sangue - 21/35 dias; Células Vermelhas - cerca de 42 dias; Plaquetas - 

5 dias; Plasma - 1 ano, congelado. (Fonte: American Red Cross, 2018)  
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dadores, sendo um registo positivo quando comparado 

com os anos anteriores, quando em 2015 verificou-se 

somente 34 957 voltando em 2016 a diminuir para 34 3905. 

O aumento de 900 indivíduos mais jovens como dadores 

deve ser considerado um sinal positivo, contudo não deixa 

de representar uma pequena fração. 

Numa entrevista de 2015 ao Jornal de Notícias, o 

presidente do IPST na altura referiu que:  

Portugal está numa fase de perda dos dadores de san-

gue. Perda por envelhecimento da população, porque há 

uma forte tendência de emigração de pessoas ainda jo-

vens e muitos dadores certamente integrados nesse con-

tingente. Perda porque as empresas fecham mais as por-

tas para que se possa colher sangue ou mais dificuldade 

em libertar o trabalhador para dar sangue. (Trindade, 

2015) 

 
Passados três anos estas causas permanecem 

pertinentes, uma vez que a população continua a 

envelhecer e o número de pessoas que naquela época 

emigrou permaneceu, praticamente toda, na mesma 

situação.  

Na entrevista realizada, Luís Negrão acrescenta ainda uma 

perspetiva contraditória: 

Depois, um outro fator que faz com que o nosso dador 

tenha vindo a diminuir, são que as necessidades também 

já são menores, as nossas necessidades já não são como 

há uns anos atrás. Do ponto de vista médico a 

 
5 Os dados apresentados foram fornecidos pelo Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação, IPST, no Relatório de Atividade Transfu-

sional e Sistema Português de  Hemovigilância, 2017. 
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abordagem terapêutica do doente que necessita de uma 

transfusão de sangue, esta já não é a abordagem de pri-

meira linha, enquanto que à uns anos atrás nós dizíamos, 

“Ele está doente, vamos avançar com uma, duas, três 

transfusões de sangue”, hoje em dia pondera-se se vale 

a pena fazer e quantas vale a pena fazer, estamos cada 

vez mais a não utilizar sangue nas grandes cirurgias e, as 

grandes quantidades de sangue que se consome para de-

terminado tipo de tratamentos, se o procedimento for 

feito com qualidade, esse número vai reduzir.” (Negrão, 

2018, apêndice D, p. 163) 

 
Contextualização social 

 A geração de indivíduos mais novos, dos 18 aos 25, tem 

comportamentos e perspetivas diferentes de gerações 

anteriores. Vivem vidas cada vez mais acelaradas, mudam 

de parceiros, emprego e localidade com maior frequência 

e facilidade. Luís Negrão destaca a falta de fidelização 

como um dos problemas fulcrais.  

Não só essa faixa etária tem vindo a diminuir como, há 

uma coisa que antigamente havia, que era a fidelização, 

que hoje em dia na mesma faixa não existe. Aquilo de se 

fazer algo para o resto da vida deixou de ser. […] nós 

vemos que casais que estão casados à 30 ou 40 anos são 

os mais antigos, portanto hoje em dia quando um jovem 

se casa ou se junta com alguém já nem tem muito a ideia 

de casar, uma vez que os casamentos tem vindo a dimi-

nuir, portanto torna-se um compromisso de palavra. 

“Ok, vamos curtir juntos até isto durar, quando acabar 

vai cada um para seu lado”, esta falta de “commitment6” 

em assumir algo para o resto da vida, julgo que os casais 

jovens não estão a ter filhos porque ter um filho é um 

 
6 Compromisso. (trad. do autor) 
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compromisso para o resto da vida. Isso assusta-os.”. (Ne-

grão, 2018, apêndice D, p. 163) 

 
A evolução social e tecnológica moldou a forma como o 

ser humano desenvolveu novos hábitos e gostos. A falta 

de tempo gera barreiras no momento de decisão. A 

intenção do indivíduo pode passar por praticar a dádiva, 

inevitavelmente irá estabelecer outras prioridades, às quais 

o possam atingir diretamente. A mudança na perspetiva 

dos valores da prática da dádiva leva a população mais 

envelhecida, que se presume que tenha vidas mais 

estáveis do que a maioria dos jovens, a dispor de maior 

facilidade e abertura para se comprometer.  

Esta mudança de perspetiva pode ser relacionada com a 

forma como as mensagens são comunicadas, não 

conseguindo atingir os mais jovens, e não criando a 

empatia desejada. Os jovens, indivíduos entre os 15-18 

anos, tem um tempo de atenção cada vez mais curto e 

limitado. Estes (e.g.) deixam de ver os canais de televisão 

tradicionais e de ouvir rádio, passando a utilizar 

plataformas online, como as redes sociais, para consumir 

diversos e todo o tipo de conteúdos. Esta faixa etária não 

é mais indolente do que qualquer outra, o modo como são 

transmitidas as mensagens, a sua composição e intuito é 

que deve ser composto de forma a penetrar diferentes 

meios frequentados pelos indivíduos alvo.  

 

1.2. Questões de investigação 

As questões de investigação expressas no âmbito deste 

projeto são o resultado das observações principais 

retiradas do processo de pesquisa, investigação e de uma 
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leitura empírica das necessidades desta área específica. A 

forma como o projeto será planeado e implementado terá 

em atenção responder a estas, uma vez que representam 

os pilares no qual o projeto se irá desenvolver. A questão 

principal que estimulou a investigação foi: Como será 

possível aumentar o número de dádivas em Portugal?  

A pesquisa realizada em torno da questão principal levou a 

que surgissem outras perguntas, tais como: 

  
É possível incentivar a doação de sangue por um maior 

número de indivíduos entre os 18 e os 25 anos? 

É possível melhorar o compromisso dos dadores para com 

a dádiva, através de novas abordagens de design? 

É possível melhorar a comunicação entre o IPST e 

respetivos dadores? 

Quais os factores motivacionais que levam um individuo a 

dar sangue? 

 

1.3. Objetivos  

O desenvolvimento deste projeto tem como propósito 

melhorar a experiência da dádiva de sangue.  

De forma a definir objetivos, foi importante compreender as 

necessidades reais associadas a toda a experiência do 

serviço, tanto por parte dos dadores como dos 

profissionais relacionados. Em ambos os casos foram 

concretizadas entrevistas não estruturadas, com o intuito 

de despoletar em maior detalhe, quais os pontos de partida 
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ou segundo a nomenclatura utilizada, de atrito7 ou rotura8. 

Foi também levada a cabo uma pesquisa através da 

observação, (pessoalmente em locais de dádiva), 

permitindo desta forma a compreensão mais facilitada e 

detalhada de interações executadas por parte de cada um 

dos grupos tratados. A última abordagem mencionada 

possibilitou utilizar conhecimento da atividade profissional 

do autor para destacar determinados pontos muitas vezes 

não valorizados pelos indivíduos entrevistados, viabilizando 

a investigação e os objetivos propostos.  

Fundamentados por intermédio dos resultados obtidos 

sucedem-se os seguintes objetivos: 

Elaborar uma aplicação de modo a melhorar a experiência 

dos dadores e que aproxime indivíduos não dadores à 

prática da dádiva de sangue. 

Desenvolver métodos para simplificar o conteúdo 

informativo e burocrático disposto pelo IPST e o SNS. 

Criar um espaço do dador com informação pessoal, de 

saúde e dádiva. 

 

1.4. Metodologias 

 
Expostas as questões de investigação e definidos os 

objetivos finais do projeto, foi elaborada uma estratégia 

 
7 Pontos de atrito manifestam as ocasiões de má experiência relacionada 

com o serviço. 

 
8 Pontos de rotura representam os momentos de má experiência que po-

dem levar o utilizador a abandonar o serviço. 
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metodológica. Iniciámos o processo pela realização de 

uma entrevista não estruturada a um protagonista 

privilegiado, no caso Luís Negrão, responsável pelo setor 

de colheitas e promoção da dádiva de sangue do Instituto 

Português de Sangue e da Transplantação (IPST). 

Procurou-se uma visão interna sobre as necessidades e 

questões específicas relativas ao funcionamento da 

organização, à gestão da dádiva e dos dadores, aos 

processos de angariação e procedimentos internos, 

procurando incisivamente um vector de actuação 

projectual. A fase de entrevistas foi acompanhada de 

observação directa. A metodologia de investigação apoia-

se em métodos qualitativos e não interventivos, envolveu 

uma revisão de literatura, maioritariamente internacional, 

em suporte físico e/ou digital (e.g. teses, dissertações, 

artigos científicos e monografias), relacionados com o tema 

do projeto. Foram também objeto de pesquisa temas 

transversalmente relacionados, nas áreas das ciências 

sociais, como a psicologia entre outras vertentes 

comportamentais recorrendo a monografias que 

abordassem temáticas relativos aos indivíduos, e ao seu 

desvio comportamental aditivo e viciante. Paralelamente 

completámos necessariamente a revisão com a literatura 

que desenvolve novas abordagens ao design, e sobretudo 

ao design de interfaces. A intenção fora recolher um nível 

transversal, embora elevado, de conhecimento em 

diversos campos de actuação de modo a consolidar e 

desenvolver uma solução projectual inovadora, esclarecida 

e viável. A visualização de documentários, conferências, 

seminários em suporte vídeo revelou-se um precioso 

método de auxílio à compreensão de matérias tão vastas 

e com escasso aparato crítico. O estudo de abordagens 
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ao design, como o Design Thinking9 e o Human Centered 

Design10, nortearam a condução do projeto através da 

implementação das suas práticas e estratégias de 

pensamento. A elaboração do mapa de experiência do 

dador representa uma das novas abordagens, revelando a 

necessidade de observar e compreender organizações e 

utilizadores. O seu desenvolvimento e adequadação 

obrigou a uma observação directa dos processos de 

dádiva de sangue, partindo do momento da decisão de 

doar até à relação mantida posteriormente, promovendo 

empatia com o público alvo. O desenvolvimento do projeto 

decorreu em paralelo com a investigação, permitindo 

reconfigurar e inserir alterações em tempo real na 

elaboração de componentes fundamentais tais como o 

design da interface, a interação, a experiência e a 

estratégia de comunicação. A análise de casos de estudo 

permitiu afinar o sentido crítico em relação às soluções 

existentes e refinar o posicionamento estratégico da nossa 

abordagem. A confirmação dos resultados foi aferida 

através de testes e entrevistas realizadas a dadores de 

sangue em interacção com a nossa proposta. A aceitação 

das soluções apresentadas, a recolha e integração de 

críticas/comentários e a observação não intervencionista 

dos seus comportamentos foi fundamental. Numa relação 

com interfaces o hábito leva a que o indivíduo interaja 

automaticamente, sem pensar na acção, mediante o 

 
9 Refere-se a uma abordagem que procura proporcionar a qualquer indi-

víduo a capacidade de pensar como um designer. (Fonte: IDEO, 2019) 

 
10 Design centrado no ser humano (trad. do autor). Abordagem utilizada 

no desenvolvimento de projetos nos quais se coloca o utilizador e as 

suas necessidades no centro da acção. 
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recurso a mecanismos inconscientes (ou “alavancas”) não 

verbalizáveis. 

1.5. Benefícios 

Exposto nos objetivos, o benefício fundamental do projeto 

verifica-se através do melhoramento da experiência da 

dádiva de sangue. Destinado quer a profissionais de saúde 

quer de dadores.  

A fim de atingir a meta proposta foi necessário concretizar 

os três objetivos enumerados na secção anterior. 

Foi desenhada uma aplicação para smartphone11 

destinada a todos os dadores. Através da implementação 

de funções especificas, tais como: possibilitar os 

utilizadores a criarem comunidades de dadores, na qual 

podem partilhar histórias, ideias, organizar eventos 

destinados à dádiva de sangue e criar ações de 

sensibilização, possibilitando a partilha entre comunidades 

dentro da aplicação ou contactos pessoais através de e-

mail, mensagem, etc. Esta funcionalidade visa motivar 

dadores atuais mantendo-os informados e ativos, 

possibilitando incentivar indivíduos não dadores a fazer 

parte da comunidade e a dar sangue; a criação de um 

método de pontos e rankings tem como objetivo incentivar 

os utilizadores a entrar diariamente na aplicação tornando-

os mais envolvidos. Este método, designado de 

gamificação12, fator importante de sucesso, promove uma 

relação mais próxima entre IPST e os dadores, torna-os 

mais dinâmicos, fiéis ao serviço e às suas causas. Durante 

 
11 “A mobile phone that can be used as a small computer and that con-

nects to the internet” (Fonte: Cambridge Dictionary, 2019) 

 
12 Os processos e métodos de gamificação são expostos no capítulo 3.3. 
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a parte empírica foi verificado que a generalidade da 

informação exposta e partilhada pelo IPST, assim como 

também o SNS, encontra-se em formato papel. É bastante 

utilizada a comunicação através de folhetos, cartazes, 

documentos de registo, entre outros. Este tipo de 

abordagem, para além de ser dispendiosa, é distante dos 

seu potenciais interessados, sendo que apenas tem 

contacto com este tipo de documentos aqueles que já 

estão nos locais. Será benéfico a simplificação dos 

diversos documentos: no âmbito da propaganda, a 

divulgação desta através de ações em redes sociais, 

websites relacionados com os temas em questão e dentro 

da aplicação, alcançando um número mais elevado de 

indivíduos e diminuindo custos; no âmbito da informação, 

disponibilizar todos os conteúdos de forma simples, clara 

e organizada dentro da aplicação e do website do IPST 

possibilita que os utilizadores tenham acesso a esta 

sempre que desejarem, compreendendo-a com maior 

facilidade; implementar o questionário de dadores dentro 

da aplicação irá obrigar, os que possuam smartphone, a 

fazer download da mesma, isto aumenta o número de 

utilizadores, tendo a possibilidade de filiá-los ao serviço. 

Por consequência, ao preencher o questionário no seu 

próprio dispositivo, objeto visto como pessoal e íntimo, 

será mais propício a que responda às perguntas de forma 

confidencial e sincera, sempre com ajuda de ferramentas 

adicionais que irão certificar-se de tal. Melhorar a fiabilidade 

do questionário, facilitará o trabalho do indivíduo na fase da 

triagem e acelerará o processo da dádiva.  

A área do dador tenciona facilitar a gestão do número de 

dádivas por parte do dador, comunidade em geral, assim 

como a regularidade de cada um, disponibilizando 

informação pertinente, como níveis do sangue em Portugal 
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ou por área, segmentado por tipo de sangue assim como 

sazonalidade. É possível desta forma manter o dador 

informado do seu comportamento, tornando-se mais 

consciente incentivando à dádiva regular. A informação do 

número de dádivas efetuadas individualmente e em 

comunidade torna-se estimulante, aplicando metas como 

forma de incentivo. No perfil individual de cada utilizador a 

informação pessoal médica procura, em qualquer caso de 

emergência, facilitar o acesso ao conhecimento deste tipo 

de informação, podendo salvar a sua vida. 
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2. A dádiva e os dadores 

 

2.1. Dádiva de sangue 

 

“Nothing in life is to be feared, it is only to be under-

stood. Now is the time to understand more, so that we 

may fear less.” 

 — Marie Curie 

 
O corpo humano constitui desde tempos ancestrais um 

mistério, toda a sua complexidade suscitou ao longo de 

décadas uma elevada curiosidade que levou à prática de 

diversas experiências com o intuito de decifrar os seus 

enigmas. A possibilidade de se poder praticar trocas de 

sangue entre seres foi uma das questões que mais 

curiosidade suscitou. Existem vários documentos que 

fazem referência à tentativa de transfusão sanguínea entre 

seres vivos, assim como podemos ler descrito no sétimo 

livro da Metamorfose escrito em 43AC por Ovídio, 

descrevendo como Medea, uma bruxa, rejuvenesceu o pai 

de Jasão, Aeson.  

Medea took her unsheathed knife and cut the old man's 
throat letting all of his blood out of him. She filled his 
ancient veins with a rich elixir. Received through his lips 
and wound, his beard and hair no longer white with age, 
turned quickly to their natural vigour, dark and lustrous; 
his wasted form renewed, appeared in all the vigour of 
bright youth. (Publius Ovidius Naso, 1899, p. 273-296) 

Esta descrição, mítica, demonstra a curiosidade que o ser 

humano sempre teve perante a importância que o sangue 

poderia assumir. Segundo Phil Learoyd (2006), existem 
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descrições apontando que no antigo Egipto os faraós se 

banhavam em sangue acreditando que este “[...] 

ressuscitava os doentes e rejuvenescia os velhos e 

incapacitados”. Gregos e Romanos usufruíam também 

deste tipo de atividade, acreditando-se ainda que estes 

também o bebiam, na esperança que lhes desse saúde e 

força. Ou seja a grande maioria dos relatos existentes 

destas épocas descrevem a utilização do sangue para 

banhos ou ingestão. 

Um dos casos mais famosos relativo a documentação 

sobre a tentativa de transfusão de sangue é de c. 1492, 

onde é descrito que o Papa Inocêncio VIII (1432-1492), 

tinha uma doença não reconhecida na época13. Abraham 

Meyre (s.d.), médico de reputação duvidosa, prometeu 

salvar o Papa adminstrando-lhe sangue de “dadores” 

jovens. Desta forma foram selecionados três rapazes 

pastores de dez anos de idade. A transfusão foi levada a 

cabo um rapaz de cada vez, o primeiro deu o seu sangue 

ao papa, este dando o seu em troca, e assim 

consecutivamente. Os três jovens rapazes morreram 

pouco depois da transfusão, sendo que também não 

foram registadas melhorias na saúde do Papa Inocêncio 

VIII, falecendo pouco depois. (Greenwalt, 1997, p. 3) 

Fora entre os séculos XV a XVII que esta prática se 

intensificara na tentativa de transferir sangue de animais 

para seres humanos ou entre estes, havendo registo 

anteriores de tentativas semelhantes da qual nenhuma teve 

sucesso.  

 
13 Hoje em dia depreende-se que possivelmente se tratara de uma doença 

renal crônica. 

2 - Jason and Medea, painting por 
John William Waterhouse (1907).  
(Fonte: [S.n., 1907]) 
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A descoberta levada a cabo em 1616 por William Harvey 

(1578-1657) veio proporcionar algum conhecimento 

aprofundado. Este identificou que o sangue fluía apenas 

numa direção, desenvolvendo a teoria da circulação do 

sangue. Até ao momento pensava-se que o sangue atuava 

como as marés, que vai e vêm. A descoberta foi importante 

na época, uma vez que a prática de transfusão era 

bastante explorada e levada a cabo por diversos 

indivíduos. Tentativa após tentativa obtinham os mesmos 

resultados que anteriormente, levando à morte vários 

animais e pessoas. O primeiro caso de sucesso foi 

realizado pelo médico Richard Lower (1631-1691), que 

publicou este feito descrevendo que teve sucesso através 

de uma transfusão direta de uma artéria para uma veia, 

tentando antes abordagens de transfusão entre veias. 

Descreve que não tinha tido sucesso até ao momento 

devido à coagulação dentro do tubo de prata que utilizava 

para o procedimento. Este levou a cabo dezenas de 

experiências em animais, praticamente todas sem 

sucesso, conseguindo finalmente descrever que foi eficaz 

ao manter um cão vivo transferindo-lhe o sangue de outro, 

depois de ter ficado quase sem sangue o cão conseguiu 

recuperar e ficar completamente bom.  

As experiências levadas a cabo por Lower (Greenwalt, 

1997), foram publicadas no Journal dês Savants14 a 31 de 

Janeiro de 1667. Foi desta forma que um jovem médico, 

Jean-Baptiste Denys (1643-1704), se começou a 

interessar por este tipo de abordagem. Desta forma, em 

conjunto com o cirurgião Paul Emmerez (d.m. 1690), 

 
14 Mais antigo jornal académico europeu criado pelo escritor e advogado 

Denis de Sallo (1626-1669). A sua primeira publicação foi a 5 de Ja-

neiro de 1665 e a última a 1792 durante a revolução francesa. (Persee, 

2019) 

Ilustração 3 - Richard Lower, por 

Jacob Huymans (c. 1633 - 1696). 
(Fonte: Welcome Collection, [s.d.]) 
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iniciaram algumas tentativas para concretizar transfusões 

sanguíneas entre vários cães. Devido às suas várias 

experiências, no mesmo ano, foi lhe pedido que praticasse 

uma transfusão num rapaz de 15 anos que estava com 

febre há vários meses, tendo sido desangrado cerca de 

vinte vezes pelo seu médico. Perante este acontecimento 

Denys afirmou:  

Before this disease, he had not observed to be of a dull 

spirit, his memory was happy enough, and he seemed 

cheerful and nimble in body; but since the violence of his 

fever, his wit seem'd wholly sunk, his memory perfectly 

lost, and his body so heavy and drowsie that he was not 

fit for anything. (Greenwalt, 1997, p. 9) 

O jovem médico sem resistência ou restrição aceitou ajudar 

a curar o rapaz. Da maneira mais correta Denys 

dessangrou o rapaz em cerca de 100ml de sangue e 

transferiu-lhe cerca de 250ml de sangue proveniente de 

um cordeiro. É descrito que o rapaz sentiu um calor ao 

longo do braço, significando que o sangue não seria 

compatível, mas na verdade o jovem foi melhorando e 

depressa deixou de mostrar quaisquer sinais de febre. 

Denys também praticou transfusões semelhantes a um 

homem de 45 anos, que recebeu cerca de 600 ml de 

sangue de cordeiro dizendo se sentir mais forte depois do 

procedimento. Também um indivíduo de 34 anos, fugido 

de casa e com problemas psicológicos, recebeu 

aproximadamente três transfusões de sangue de bezerro, 

este procedimento foi documentado por Denys:  

As soon as the blood entered his veins, he felt the heat 

along his arm and under his armpits. His pulse rose and 

soon after we observed a plentiful sweat over all his face. 

His pulse varied extremely at this instant and he 

Ilustração 5 - Jean Baptiste Denis a 
realizar uma transfusão de sangue 

entre um cordeiro e um humano. 
(Fonte: Matthaei Gothofredi Pur- 
manni(...), 1705)  
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complained of great pains in his kidneys, and that he was 

not well in his stomach, and that he was ready to choke 

unless given his liberty. He was made to lie down and fell 

asleep, and slept all night without awakening until morn-

ing. When he awakened he made a great glass full of 

urine, of a color as black as if it had been mixed with the 

soot of chimneys. (Greenwalt, 1997, p.10) 

Foi relatado que no segundo dia de manhã o homem de 

34 anos tinha alguns problemas, mas que esses ao terceiro 

dia desapareceram, tendo a urina limpa e estando 

psicologicamente mais estável, voltando imediatamente 

para a sua casa. 

É devido a estes relatos que se pode atribuir a Dr. Jean 

Denys a primeira transfusão com sucesso entre ser 

humano e animal. 

No século XVII, na Europa, foi implementada uma proibição 

à prática deste tipo de procedimento devido ao elevado 

número de mortes. Desta forma os médicos foram 

perdendo interesse e deixando na totalidade este género 

de pesquisa. Foi apenas no século XIX que o interesse da 

comunidade médica voltou a aumentar, devido ao médico 

James Blundell (1790-1877), intitulado o pai da transfusão 

sanguínea moderna, por ser um dos pioneiros nesta área. 

Interessado nos possíveis benefícios que este 

procedimento poderia vir a trazer, foi levando a cabo as 

suas primeiras experiências apenas em cães, estudando e 

registando todos os resultados obtidos. Depois de estudos 

mais aprofundados compreendeu que a utilização de 

sangue proveniente de animais para transfusões humanas 

não seria totalmente bem-sucedido, tendo sempre alguns 

revezes. Foi desta forma que começou a utilizar sangue 

humano para fazer as suas transfusões entre humanos. Ao 

Ilustração 6 - Ilustração de James 
Blundell praticando uma transfusão 

de sangue. Publicado no jornal The 

Lancet na publicação Observations 
on transfusion of blood lançada a 

13 de Junho de 1829. (Fonte: Ber-

nard Becker Medical Library, [s.d.])  
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fim de algum tempo reconheceu que o método utilizado até 

então, transfusão direta de veia em veia, não iria ter 

sucesso. Introduzindo uma seringa nas suas transfusões, 

descreveu em algumas publicações a necessidade de 

remover o ar do instrumento antes de proceder à 

transfusão. Em cerca de 10 anos, (1818-1829), Blundell e 

colegas seus praticaram um total de 10 transfusões 

utilizando sangue humano, sendo que apenas tiveram 

sucesso em 4 dos casos.  

Durante o Séc. XIX, Blundell compreendeu que de forma a 

conseguir tornar este tipo de procedimento regular era 

necessário compreender quais os aspetos que levavam ao 

insucesso, identificando que um fator importante a 

ultrapassar seria o da coagulação do sangue.  

Foi desta forma que Blundell inventou um instrumento 

chamado “Impellor” (ilus. 6) que combinava um funil, uma 

bomba e uma espécie de seringa. Este instrumento terá 

sido desenvolvido baseando-se nos instrumentos 

inicialmente utilizados, uma seringa de latão e uma cânula.  

Mesmo com todo o conhecimento e progresso na prática 

deste tipo de procedimento o número de pessoas a perder 

a sua vida era de certo modo elevado, o problema da 

coagulação não estava totalmente resolvido e a 

experiência de quem muitas vezes levava a cabo este tipo 

de procedimento duvidável. Porém mesmo atribuindo 

culpas à entrada de ar na circulação do sangue nas veias, 

estas não derivavam apenas desse fator isolado. Em 1900, 

Karl Landsteiner (1868-1943) descobriu os grupos 

sanguíneos, compreendendo que a maior parte das 

transfusões que conduziam ao insucesso era apenas 

devido à incompatibilidade do grupo sanguíneo entre 

dador e recetor.  

Ilustração 7 – Secção perpendicular 

do impellor. (Fonte: HemOnc Today, 

2009) 
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Durante a Primeira Guerra Mundial o número de 

transfusões praticadas aumentou exponencialmente, 

desenvolvendo e aprimorando-se técnicas e 

conhecimentos. Estas foram o ponto de mudança para a 

prática, com a evolução da tecnologia e da ciência, ambas 

interligadas, sendo possível melhorar bastante os 

procedimentos e os instrumentos utilizados. 

O primeiro plano de dadores de sangue foi criado a 1921 

em Londres por Percy Lane Oliver (1878-1944), depois de 

a cruz vermelha fazer um pedido de dois dadores; Apenas 

em 1940 foi conseguido liofilizar o plasma; Em 1943 fora 

capaz de se desenvolver uma solução anticoagulante que 

possibilitava armazenar o sangue; Em 1944 foi 

desenvolvido plasma fracionado, seguido pela 

possibilidade de se congelar o sangue. (Greenwalt, 1997) 

A maioria dos países do mundo têm práticas de dádiva de 

sangue, organizadas e sistemáticas sobretudo nos países 

mais desenvolvidos. Por conseguinte cada país 

desenvolveu a sua própria abordagem à prática da doação 

de sangue. No decorrer dos anos, com a evolução 

tecnológica e conhecimento científico, estas abordagens 

tornaram-se cada vez mais idênticas. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) tem um papel crucial na criação 

de um sistema uniformizado, a funcionar de forma 

praticamente infalível a nível mundial. 

No âmbito deste projeto iremos focar-nos no sistema 

Português, dada a diversidade de abordagens e o facto de 

possibilitar uma experiência e conhecimento mais 

próximos. A fim de compreender as necessidades 

impostas pelo projeto foi necessário observar, vivenciar e 

presenciar todo o sistema em funcionamento. Este 
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processo inicia-se com a visita a um local definido para a 

dádiva de sangue.  

No momento de chegada a um local definido para a dádiva 

de sangue, é obrigatório o preenchimento de um 

questionário15, devendo ser preenchido de forma pessoal 

e confidencial, (no caso de ser a primeira vez deve ser 

igualmente preenchido um formulário de dados pessoais, 

que será utilizado posteriormente para criar a ficha de 

dador). Seguidamente prossegue-se para a fase de 

triagem, onde um/a enfermeiro/a revê as respostas dadas 

no questionário e confronta algumas questões de modo a 

certificar-se que este foi correta e conscientemente 

respondido. Durante a entrevista o/a enfermeiro/a recolhe 

dados como a tensão arterial e os níveis de hemoglobina, 

conferindo que todos os parâmetros se adequam de modo 

a proceguir com a dádiva. A triagem é um procedimento 

crucial, possibilitando selecionar dadores elegíveis com 

uma margem de erro bastante reduzida. De modo a agilizar 

o processo é importante os indivíduos serem responsáveis 

e totalmente sinceros. Só deste modo será possível 

proceder a uma dádiva de sangue saudável, certificando 

que não desperdiçámos tempo nem valiosos recursos.  

O ato de dar sangue tem uma duração média entre oito a 

dez minutos, sendo esta a parte mais fácil e rápida de todo 

o processo. A recolha em si, na posição deitado, consiste 

na inserção de uma agulha hipodérmica - processo 

delicado no qual deve existir uma atenção redobrada por 

 
15 Designado de questionário para dadores de sangue, trata-se de um 

conjunto de 29 questões de resposta dicotómica. Aprovado em Con-

celho Diretivo, em 19 de fevereiro de 2014, de acordo com o Decreto-

lei nº 267/2007, de 24 de julho (anexo VI) e com Circular Normativa 

Nº5/GDG, de 21 de junho de 2011, da ex-ASST. 



Ás, Bês e Ós 

   37 

parte do/a enfermeiro/a, pois é relativamente frequente a 

existência de dadores com medo/fobia a agulhas e/ou ao 

sangue. Durante o processo apenas é necessário relaxar e 

permitir a recolha de cerca de 470ml de sangue. Nos 

primeiros instantes da dádiva é recolhido um tubo de 

ensaio com uma pequena dose de sangue que virá mais 

tarde a ser testado, com o intuito de tomar conhecimento 

do tipo de sangue e se este é efetivamente elegível. Luís 

Negrão16, em entrevista realizada durante a investigação, a 

26 de Novembro de 2018, resumiu temporalmente o 

processo do seguinte modo: 

O sangue entra no instituto hoje. De manhã fazemos as 

colheitas, recolhemos. Hoje à hora do almoço, por volta 

das 14 horas, os tubos de ensaio vão para o laboratório, 

os sacos de sangue para a sala de processamento onde 

nós vamos fazer plaquetas, plasma e glóbulos vermelhos, 

são guardados no frigorífico, entretanto por volta das 20 

horas da noite eu tenho o resultado das análises. Se for 

negativo eu agarro no número de colheita que está indi-

cado, sai o rótulo, colo no saco e está pronto para ir. (Ne-

grão, 2018, apêndice D, p.163) 

 
Existem diversas abordagens para o seu tratamento: pode 

ser armazenado e utilizado por inteiro ou sofrer um 

processo de divisão17 no qual é separado em três 

componentes, plasma, leuco-plaquetária (permite a 

 
16 Responsável pelo setor de colheitas e promoção da dádiva de sangue 

do IPST. 

 
17 A separação dos vários componentes do sangue é conseguida através 

do processo de centrifugação.  
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criação do concentrado plaquetário18) e eritrócitos (ou 

glóbulos vermelhos, permite preparar concentrado 

eritrocitário19), permitindo obter cerca de 250ml de 

concentrado eritrocitário, 50ml de concentrado plaquetário 

e 200ml de plasma (Barra, Costa e Cardoso, 2015, p. 8-9), 

alargando assim o número de patologias no qual pode ser 

aplicado, salvando a vida a um maior número de doentes. 

Por cada dádiva é possível salvar a vida (ou ajudar a viver) 

até 3 pessoas. (Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, EPE, 

2016, p. 14) 

 
 

2.2. O Sistema Português do Sangue 

Portugal é um dos países que dispõem de um sistema 

moderno de abastecimento de sangue doado por dadores 

voluntários, com o objetivo de assegurar a disponibilidade, 

segurança e  qualidade dos componentes utilizados para 

transfusão. Em Portugal o cumprimento de tais objetivos é 

assegurado pelo estado, direta ou indiretamente. A 

Autoridade para Serviços de Sangue e Transplantação 

(ASST) é a responsável por «fiscalizar a qualidade e 

segurança da dádiva, colheita, análise, processamento, 

armazenamento e distribuição de sangue humano e de 

componentes sanguíneos, bem como garantir a qualidade 

da dádiva, colheita, análise, manipulação, preservação, 

 
18 (Standard) Obtido a partir do plasma rico em plaquetas, tem como 

objetivo tratar ou prevenir hemorragias. (Fonte: Barra et al., 2015) 

 
19 Obtido através da remoção de leucócitos (glóbulos brancos), pretendo 

aumentar a capacidade de libertação de oxigénio do sangue. (Fonte: 

Barra et al., 2015) 
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armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células 

de origem humana»20 (Olim, 2010) 

A produção, referente neste caso à recolha das dádivas de 

sangue, é levada a cabo pelo Instituto Português do 

Sangue e por Hospitais que façam também a colheita.  

Segundo a documentação apresentada por Olim, em 

2010, a distribuição é dividida por três centros regionais de 

sangue (CRS) do IPS, localizados em Lisboa, Coimbra e 

Porto, existindo cerca de trinta hospitais públicos com 

serviço de sangue, dispersos um pouco por todo o país. 

O IPS é o regulador a nível nacional da atividade da 

medicina transfusional com o intuito de garantir a 

disponibilidade e acessibilidade de sangue, distribuindo 

componentes sanguíneos de qualidade e seguros. Os CRS 

estão interligados entre si, sendo que os hospitais com 

serviço de sangue podem recorrer a estes para solicitar 

componente sanguíneos sempre que necessário. O 

consumo é levado a cabo por Hospitais, Clínicas, Centros 

de Hemodiálise e Serviços de Saúde Militar. Para garantir 

que tal aconteça, é fulcral que todos os intervenientes 

cumpram com as normas em vigor em cada etapa do 

processo. É importante garantir que a recolha e o consumo 

sejam feitos de forma consciente. Para que nunca exista 

escassez é recomendado aos hospitais que mantenham 

permanentemente uma reserva mínima de sangue21.  

 
20 Como descrito no Artigo 2.o do Decreto Regulamentar 67/2007, 2007-

05-29. 

 
21 Uma reserva de sangue é considerada como “boa” se tiver duração 

suficiente para o mínimo sete dias. O IPST recomenda aos hospitais 

que mantenham sempre uma reserva mínima de concentrados 



Ás, Bês e Ós 

   40 

Com o intuito de facilitar a gestão destes componentes o 

IPST dispõe de um sistema informático no qual é possível 

registar automaticamente as doações, informar sobre a 

disponibilidade de unidades de sangue nos hospitais e 

CRS e fornecer informação instantânea sobre o consumo 

de sangue em qualquer zona. A recolha de sangue é 

essencial, mas acarreta um investimento elevado de 

recursos, por esta razão e outras, a gestão dos recursos é 

orientado de modo a utilizar por completo todas as 

unidades colhidas, quer através do IPS, que recolhe cerca 

de 60% do total de unidades, quer seja através de hospitais 

com serviço de sangue, que recolhem os restantes 40%. 

Mesmo que a capacidade de recolha destes meios seja 

limitada tal não impede a garantia que o sistema seja 

autossuficiente. 

 

2.3. Os dadores e a importância dos 
mais jovens 

“In the middle of difficulty lies opportunity.”  

— Albert Einstein 

 

Entende-se por dador de sangue aquele que, depois de 

aceite clinicamente, doa benevolamente e de forma 

voluntária parte do seu sangue para fins terapêuticos.22  

 
eritrocitários (componente derivado do sangue total) que dure quatro 

dias de consumo normal. 

 
22 Cf. Diário da república, Estatuto do dador de sangue, Decreto de lei 

nº37/2012. 



Ás, Bês e Ós 

   41 

O acto altruísta, voluntário e não remunerado é a peça 

fundamental que possibilita salvar vidas humanas. A 

motivação presente nestes indivíduos faz a diferença, 

como tal é importante compreender a sua composição e 

características de modo a criar uma estratégia focada e 

dirigida às suas expectativas e necessidades. 

Existem diferentes tipos de dadores relativo ao número e 

padrão de dádivas, delineando um grau de atividade, como 

é apresentado no manual de gestão de dadores: 

- São considerados dadores ativos aqueles que fizeram 

pelo menos uma dádiva nos últimos 12 meses. Podem ser 

dadores de primeira vez, regulares ou retornados. 

- Dadores em pausa [que] não fizeram nenhuma dádiva nos 

últimos 12 meses, mas doaram pelo menos uma vez nos 

últimos 24. Estes indivíduos compõem o grupo [cujo nosso 

foco será] mais importante, devido à facilidade de se 

tornar[em] definitivamente dadores inativos. 

- Dadores inactivos, os que já efetuaram pelo menos uma 

dádiva, mas não nos últimos 24 meses. 

- Um dador retornado, [aquele que] já doou antes, apenas 

fez uma dádiva nos últimos 12 meses, e o intervalo entre a 

última e a anterior dádiva foi maior do que 24 meses. Num 

mundo ideal a população de dadores seria adequada ao 

nível da necessidade nos vários momentos, facilitando a 

gestão, do seu sangue e distribuição. Hoje em dia a 

demanda é menor, segundo Luis Negrão em entrevista 

(Apêndice D, p.163), “deveria ser mais fácil atingir um ponto 

de equilíbrio, mas devido ao decréscimo em paralelo do 
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número de dadores nos últimos anos torna-se mais 

difícil.”23 

Mesmo com um visível decréscimo do número de dadores 

é possível verificar através do gráfico, (ilus. 7), que o 

número de dádivas efetuadas registara um decréscimo 

expressivo de ano para ano. As dádivas provenientes de 

dadores regulares representaram, nesse ano de 2017, 

87,8%24 do total registado, demonstrando uma tendência 

de participação empenhada. Uma grande parte tem 

conhecimento do número de dádivas que pode efetuar e 

em que altura, fazendo questão de cumprir. A fidelização é 

importante porque permite assegurar níveis mínimos de 

sangue, contudo torna-se fundamental a constante 

 
23 Oscilações na regularidade das dádivas, o envelhecimento dos dadores 

e a falta de novos, são os problemas identificados, no capítulo de en-

quadramento e problematização (Capítulo 1.1, p.15). 

 
24 Valor extraído da ilustração 8, referente ao Relatório de Atividade 

Transfusional e Sistema Português de Hemovigilância, 2017.  

Ilustração 8 - Gráfico comparativo entre os números de dadores 
e dádivas. (Relatório de Atividade Transfusional e Sistema Português 

de Hemovigilância, 2017). (Fonte: SPH, 2017) 
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angariação de novos dadores, nomeadamente de 

indivíduos jovens, entre os 18 e 21 anos de idade.  

No gráfico (ilus. 8) é visível o decréscimo acentuado do 

número de dadores de 1ª vez, representando no ano 2017 

somente 12,2% do total de dádivas recolhidas. Muitos 

destes são indivíduos mais jovens, mostrando ser de 

grande importância como potenciais dadores pelo que 

podem fornecer e, também, pela importância que o acesso 

a mais informação sobre este assunto possa ter influência 

positiva, levando-os a optar por escolhas mais saudáveis 

(na alimentação, desporto, etc.) (Zito, Alfieri e Al, 2012) 

Em ambos os inquéritos25 analisados, ficou claro que a falta 

de informação é o maior obstáculo para a dádiva, 

destacando-se a falta de conhecimento de locais 

apropriados e respetivos horários. Existe, nas gerações 

mais jovens, uma necessidade de informação permanente, 

 
25 Foram analisados dois inquéritos que abordavam a questão de pes-

quisa, Blood donation among Adolescents – Motivation, Obstacles and 

Encouragement Strategies (Kumari e Dr.P.Lavanya Kumari, 2012) e 

Adolescents and blood donation: motivations, hurdles and possible re-

cruitment strategies (Zito, Alfieri e Al, 2012). 

Ilustração 10 - Gráfico comparativo entre o número de dadores 
regulares e de 1ª vez entre 2012 e 2017. (Fonte: SPH, 2017) 
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impulsionada pelo acesso à internet, que permite o acesso 

a uma informação técnica e detalhada, e.g. quanto à 

quantidade de sangue retirado, a forma como este é 

analisado e processado. Torna-se também essencial o 

conhecimento detalhado da própria experiência em si, 

preparando um certo conforto psicológico. A indiferença, o 

medo e a preguiça também demonstraram ser fatores 

chave para não dar sangue. Nos inquéritos mencionados 

anteriormente, perante a questão sobre o que os levaria a 

dar sangue, mais de metade dos jovens indicou uma 

situação de emergência envolvendo uma pessoa por quem 

tenham carinho, salientando que o conhecimento da 

história de quem sobreviveu devido a uma transfusão 

sanguínea pode também influenciar. Ficou evidente de que 

um método eficaz de persuasão será a oportunidade de ter 

contato próximo com um centro de transfusão e um 

profissional de saúde, envolvendo adolescentes 

diretamente no processo, considerando soluções, 

expondo informação técnica de forma clara, esclarecendo 

todas as dúvidas e dedicando especial atenção a prevenir 

hipotéticos medos e sentimentos negativos. Pode também 

ser motivador criar o hábito nas organizações de interagir 

com centros de investigação de universidades, aplicando 

boas práticas semelhantes. Os profissionais, assim como 

os dadores regulares, são considerados bons e eficazes 

influenciadores. Cerca de 40% dos inquiridos indica que 

facilita a decisão se doar na companhia de um dador. 

(Kumari e Dr.P.Lavanya Kumari, 2012) 

Neste âmbito não se torna apenas relevante incentivar 

junto dos mais jovens à prática da dádiva pela sua primeira 

vez, mas junto de indivíduos de todas a idades. Esta 

experiência é geralmente a mais impactante, devido ao 

medo do desconhecido e à ansiedade. Neste sentido o 
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profissional tem um papel fundamental em apaziguar de 

tais sentimentos.  

Foi concluído que incitar a [que} voltem a dar sangue assim 

que seja possível pode ser um factor importante para a 

fidelização. (Godin et al., 2005) 

Uma repetição contínua das dádivas torna a ação cada vez 

mais banal transformando a motivação à fidelização de um 

maior número de pessoas. Estas, com o passar do tempo, 

vão desenvolvendo uma identidade de dador que as leva a 

praticar com regularidade e a desenvolver compromissos. 

(Callero e Piliavin, 2009) 

Os motivos identificados podem estar relacionados com 

alguns fatores em simultâneo podendo existir ligação com 

aspetos cognitivos, afetivos ou sociais, não dispondo de 

uma razão evidente para o que os motiva. (Piliavin, 1990) 

Contudo há quem discuta que os incentivos que existem 

hoje, no caso de Portugal, podem ser um fator decisivo 

para a dádiva. O papel dos incentivos tem sido investigado 

como uma componente chave para a motivação dos 

dadores de sangue. A grande maioria tem como motivação 

a garantia de sangue disponível para si e para os seus 

familiares no futuro, até mesmo as facilidades na marcação 

de consultas de especialidade ou a isenção de taxas 

moderadoras ou benefícios conferidos pelo Ministério da 

Saúde para dadores que dessem duas dádivas de sangue 

num espaço de 365 dias. (Santos, 2012)  

Numa das entrevistas realizadas26 pelo autor, foi 

demonstrado que a isenção de taxas moderadoras, não 

 
26 Entrevista realizada a Carlos Nunes no dia 2 de Março de 2019 (Apên-

dice D, p.182) 
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sendo decisiva, funciona como incentivo à doação regular. 

Estudos recentes, realizados por Collier e Callero (2005), 

demonstram que alguns dadores regulares afirmam 

considerar que existem poucos incentivos e que os 

existentes são pouco significativos. Perante este caso há 

quem considere, porém, que o dador tem sempre 

benefícios diretos, associados ao aumento da sua própria 

auto-estima. Após a análise levada a cabo, ficou evidente 

a importância do papel dos dadores, nomeadamente dos 

que praticam com regularidade e da necessidade de 

construir uma relação mais próxima entre dadores e não 

dadores, destacando a mais valia da receptividade de 

indivíduos jovens, auxiliando-os com quaisquer que sejam 

as suas necessidades, permitindo que desenvolvam 

afinidade com esta prática de modo a sentirem-se seguros 

e confiantes.  

 

2.4. Hábitos e comportamentos 

 

“Most people are other people. Their thoughts are some-

one else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a 

quotation.” 

— Oscar Wilde 

A psicologia social procura constantemente adquirir 

conhecimento dos antecedentes psicológicos, 

comportamentos sociais relevantes e processos 

subjacentes. Os fatores que influenciam os indivíduos a 

tomarem decisões comportamentais relacionadas com 

saúde, segurança, ambiente, entre outros, são 
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frequentemente indagadas para que possa ser possível 

prevenir, promover e mudar comportamentos.  

Grande parte dos nossos comportamentos são 

executados diariamente com regularidade, desenvolvendo 

atalhos cognitivos. À medida que se repetem, a 

necessidade de processar informação, considerar várias 

opções ou tomar uma decisão, vai diminuindo. Tornam-se 

involuntários, deixando de se considerar vantagens e 

desvantagens.  

Em 1892 William James (1842-1910) escreveu27: “All our 

life, so far as it has definite form, is but a mass of habits”. 

Ainda hoje, 120 anos depois de James, os dados 

confirmam28 que à medida que os comportamentos se 

convertem em hábitos, começam a ditar a rotina diária, 

afetando a saúde do individuo, a produtividade e a sua 

felicidade, uma vez que cerca de 40% das acções 

realizadas são hábitos e não decisões tomadas. 

Estudos desenvolvidos e documentados ao longo das 

últimas décadas permitiram uma compreensão 

aprofundada no âmbito da relação entre as intenções, 

hábitos e comportamentos futuros. As atitudes gerais e a 

personalidade do indivíduo são influências no 

comportamento humano, mas esta pode ser discernida 

olhando para comportamentos amplos, agregados e 

válidos. As suas influências em ações especificas podem 

 
27 In Talks to teachers on psychology and to students on some of life’s 

ideals, originalmente editado em 1899. 

 
28 Dados retirados do estudo “Interventions to Break and Create Consu-

mer Habits” publicado em 2006. 
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ser altamente atenuadas pela presença de outros fatores 

mais amplos.  

Em A theory of planned behavior29 desenvolvida em 1991 

por Ajzen (n. 1942) e Fishbein (1936-2009), considera-se 

que o comportamento do indivíduo não depende do 

controlo de si próprio. O fator mais importante é a intenção, 

influenciada por atitudes individuais e por normas 

subjetivas. As intenções são assumidas para capturar os 

fatores motivacionais de modo a influenciar os 

comportamentos, são indicações do quanto o indivíduo 

está disposto a tentar. Regra geral, quanto mais forte a 

intenção de realizar um comportamento mais provável será 

o seu desempenho.  

For instance, even if two individuals have equally strong 

intentions to learn to ski, and both try to do so, the per-

son who is confident that he can master this activity is 

more likely to persevere than is the person who doubts 

his ability. (Ajzen, 1991, p.184) 

 
As atitudes influenciam o desenvolvimento de crenças 

sendo estas induzidas pelo valor atribuído às 

consequências dos nossos comportamentos. 

Desencadeadores externos30, como as expectativas dos 

outros, podem influenciar as normas subjetivas, consoante 

a nossa intenção de concordância. 

 
29 Teoria do comportamento planeado (Tradução nossa). 

 
30 Desencadeadores externos podem influenciar o subconsciente mani-

pulando o nosso comportamento. Estes podem ser expostos fisica-

mente ou de forma digital, influenciando as nossas escolhas. (Eyal e 

Hoover, 2014) 
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Atitudes comportamentais passadas facilitam a previsão 

de acções futuras uma vez que as decisões tomadas, 

anteriormente, com uma intenção e numa situação 

específica, são preservadas na nossa memória e servem 

de atalhos utilizados em futuras circunstâncias. As ações 

futuras podem ser previstas através do hábito. Hábito e 

intenção interagem, de forma significante, na previsão das 

ações. Quando um comportamento é habitual ou 

automático a intenção deliberada deixa de guiar 

comportamentos futuros.  

Outro estudo realizado em 201031, investiga o que nos leva 

a desenvolver automatismos, constatando que a repetição 

de um comportamento pode em pouco tempo impelir o 

individuo a desenvolver um novo hábito. Somente a 

repetição constante de um determinado comportamento, 

não sendo possível indicar a sua consistência, possibilitará 

criar novos hábitos, não implicando um controlo pessoal. 

Quando são desenvolvidos novos hábitos estes 

enquadram-se a novos desencadeadores internos32. 

Emoções negativas são particularmente eficazes e tem 

grande influência na rotina diária. (Eyal e Hoover, 2014) 

É possível compreender que a complexidade e a 

importância de aprender tal hábito podem ser fator 

decisivo de sucesso ou insucesso. A repetição constante 

de uma acção não significa a sua solidificação como 

hábito. O estudo Context and behavioral processes in 

 
31 Intitulado, How are habits formed: Modelling habit formation in the 

real world (Lally et al., 2010) 

 
32 São designados de desencadeadores internos, emoções positivas e ne-

gativas, como os sentimentos de alegria ou frustração, contentamento 

ou solidão. (Eyal e Hoover, 2014) 
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extinction33 (Bouton, 2004), demonstra que animais em 

laboratório tendem a retroceder comportamentos recém 

desenvolvidos para hábitos antigos. Old habits die hard34 é 

um antigo provérbio norte-americano que 

comprovadamente parece ter fundamento. Ou segundo a 

máxima que entre nós utilizamos “O homem é um animal 

de hábitos”. Estes podem ser justificação porque quando 

um indivíduo se propõem a mudar os seus hábitos 

alimentares, com o intuito de perder peso, facilmente volta 

a recuperar o peso previamente perdido. Os nossos 

comportamentos passados são o grande influenciador 

para o sucedido.  

Compreender os utilizadores e o modo como estes 

interagem com o seu ambiente é um fator critico de 

sucesso. A capacidade de aplicar desencadeadores 

positivos e negativos, proveito de hábitos de interatividade, 

assim como retirar proveito de hábitos antigos, influencia o 

modo como os utilizadores podem beneficiar e tirar partido 

da aplicação.   

 
33 Contexto e processos de comportamento em extinção. (Tradução 

nossa) 

 
34 É difícil romper hábitos antigos. (Tradução nossa) 
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3. Design, métodos e 
abordagens 

 

3.1. Metodologias de design 

 

“The “value added” for almost any company, tiny or 

enormous, comes from the quality of experience pro-

vided.” 

— Tom Peters 

 
A aplicação de processos e métodos de projecto de design 

tem sido indissociável da construção de monumentos, 

veículos e até produtos de consumo de massas. Durante 

toda a história têm sido aplicados processos Human 

Centered35 de modo a criar soluções significantes e 

eficazes. (Gibbons, 2016) 

Recentemente, suportado pelos avanços tecnológicos, as 

organizações foram obrigadas a reavaliar a sua oferta de 

produtos e soluções, bem como os seus próprios valores. 

Estas novas necessidades geraram consideráveis 

mudanças no modo como se aborda o design, existindo 

uma clara diferença entre ser designer, e pensar como um 

designer – Design Thinking. No artigo Design Thinking for 

Social Innovation, de 2010, Brown e Wyatt expõem que 

hoje em dia, em vez de se recrutar designers apenas para 

tornar atrativas ideias previamente desenvolvidas, são 

 
35 Centrados na condição humana (Tradução nossa). 
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solicitados para colaborar desde a fase de 

conceptualização, ou seja, o início do processo. 

Designers have traditionally focused on enhancing the 

look and functionality of products. Recently, they have 

begun using design tools to tackle more complex prob-

lems, such as finding ways to provide low-cost healthcare 

throughout the world. Businesses were first to embrace 

this new approach called design thinking. (Gibbons, 

2016, p.31) 

Existem diversos modos de descrever Design Thinking. 

Consensualmente reúne a procura em compreender os 

utilizadores, desafiar suposições, redefinir problemas para 

o desenvolvimento de soluções inovadoras, que são 

posteriormente protótipadas, testadas e melhoradas. (Kuyt 

e Holthuis, 2019) 

A estrutura desta abordagem compõe-se de três fases 

centrais: compreender, explorar e materializar. 

Na fase de compreensão é essencial começar por 

estabelecer pontos de contacto com os utilizadores, 

levando a cabo uma investigação através da observação 

direta e realização de entrevistas, de modo a obter o 

máximo conhecimento possível relativo ao que fazem, 

dizem, pensam e sentem. Uma vez reunida toda a 

informação necessária, prossegue o processo de definição 

no qual é importante reunir todo o conhecimento adquirido, 

identificar os pontos em que existem problemas, 

compreender necessidades, destacando oportunidades 

de inovação.  
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Seguidamente, na fase da exploração, inicia-se o processo 

de brainstorming36. Nele devem ser expostas quaisquer 

ideias criativas, sem restrições, e que respondam às 

necessidades dos utilizadores. As melhores ideias devem 

ser abordadas dando o passo seguinte de conceber um ou 

mais protótipos37 representativos do conjunto de 

propostas conceptuais. O objetivo é entender o que pode 

verdadeiramente funcionar, considerando a viabilidade 

versus o indispensável. A última fase, a materialização, 

começa com testes ao protótipo final. Estes são 

fundamentais para obter uma percepção mais realista 

relativa às soluções encontradas, se vão ou não ao 

encontro das necessidades dos utilizadores, se 

efetivamente melhoram a experiência ou mudam a forma 

como se sentem e/ou pensam. Nela são testadas as 

 
36 An activity or business method in which a group of people meet to 

suggest a lot of new ideas for possible development. (Fonte: Cam-

bridge Dictonary, 2019) 

 
37 Primeiro tipo ou primeiro exemplar; exemplar único feito para ser ex-

perimental antes da produção de outros exemplares. 

(Fonte: Dicionário Priberam, 2019) 

 

Ilustração 12 - Ilustração demonstrativa do processo de desen-
volvimento de projetos. (Fonte: IDEO, 2016) 
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soluções junto dos utilizadores chave e incorporadas (se 

necessário) alterações às propostas iniciais. A etapa final é 

a implementação, materializando a construção de um 

protótipo final ou pré-serie. Este é possivelmente o passo 

mais importante entre todos, muitas vezes esquecido, 

sendo que só ao ser implementado é possível ter um 

impacto real na vida dos utilizadores. (Gibbons, 2016) 

Este modo de abordar o desenvolvimento de projetos pode 

aparentar ser linear quando na realidade não o é. Como é 

possível verificar na ilus. 9, é usual e recorrente voltar atrás 

para rever algumas abordagens, sendo somente assim 

possível garantir o desenvolvimento de algo 

verdadeiramente útil, face a uma ideia previamente 

concebida pelo designer.  

A importância da experimentação constante de protótipos 

ao longo do projeto é relatada por Derek Sivers38 (n.1969) 

num vídeo39 publicado no seu canal pessoal de Youtube40, 

onde esclarece a importância de falhar. Entre outros 

argumentos, refere o exemplo de uma experiência 

realizada por um professor de cerâmicas na qual dividiu 

uma turma a meio. Metade seria avaliada pela perfeição na 

execução de um único vaso de cerâmica enquanto a outra 

 
38 Músico, produtor, artista de circo, empresário, editor de livros e pales-

trante do TED (uma organização sem fins lucrativos dedicada a parti-

lhar ideias e opiniões, normalmente através de palestras de curto 

tempo). Criou o CDBaby, plataforma online de venda e partilha de mú-

sica e o HostBaby, plataforma online de criação de websites específicos 

para músicos. (Fonte: Sivers, 2019) 

 
39 Why you need to fail. (Fonte: Sivers, 2019) 

 
40 Plataforma online onde é possível adicionar vídeos realizados pelos in-

dividuais. (Do autor) 
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metade seria avaliada pela quantidade de vasos produzida 

sem ter em conta o seu aspeto ou funcionalidade. No fim 

do ano, no momento de avaliar, verificaram que os alunos 

com as peças mais perfeitas eram na verdade os que 

produziram em grandes quantidades. Criar continuamente 

levou a que fossem retificando cada erro e aperfeiçoando 

a sua técnica. A outra metade não dispôs de tempo 

suficiente para aprender na teoria o que faria um vaso 

perfeito e desenvolver a prática necessária para conceber 

esse mesmo. (Gothelf e Seiden, 2016, p.14) Voltar a trás, 

reiterar ou reestruturar, não deve ser compreendido como 

algo negativo, mas como algo fundamental à evolução e 

aperfeiçoamento do projeto. Para atingir o sucesso é 

fundamental saber aplicar todo o conhecimento recolhido 

e aplicá-lo numa perspetiva gráfica intuitiva, perceptível e 

cativante.  

Relativamente às crescentes exigências referidas, foi-se 

desenvolvendo o design de experiência (UX) e o design de 

interface (UI). Como é explicito nas suas nomenclaturas, 

um é referente à experiência que o utilizador tem ao utilizar 

um objeto, serviço ou plataforma, enquanto o outro 

relaciona-se com a aparência e funcionalidade da interface 

de uma plataforma física ou digital, respetivamente. Ambos 

se focam nos utilizadores e têm como princípio 

implementar uma usabilidade adequada à necessidade. 

Deve ser distinguido UX de usabilidade, sendo que este 

termo geralmente é utilizado como atributo para a 

qualidade do UI. Existem cinco princípios para definir uma 

boa usabilidade: Qual a facilidade de aprendizagem e 

realização de uma ação básica no primeiro acesso à 

plataforma; a eficiência na execução de tarefas uma vez 

que já se conheça a interface; após um determinado tempo 

sem utilizar a plataforma quão fácil é voltar a dominá-la; 
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quantos erros o utilizador comete, qual o seu grau de 

gravidade e qual a facilidade em recuperar deles; quão 

agradável é utilizar a interface. Ao mesmo nível que a 

usabilidade, a utilidade determina se algo é útil ou não. É 

evidente que o desenvolvimento de um projeto tem pouco 

interesse se for fácil de utilizar, mas se não possuir o 

conteúdo que procuramos ou que hipoteticamente realize 

algo que é impossível executar, isso deve-se à má 

interface. (Nielsen, 2012) 

Current best practices call for spending about 10% of a 

design project budget on usability. On average, this will 

more than double a website’s desire quality metrics and 

slightly less than double a intranet’s quality metrics.  (Ni-

elsen, 2012) 

Uma experiência boa ou má é fácil de identificar, ter a 

capacidade de a definir é mais complexo, dado que as 

experiências humanas são individuais e subjetivas. A 

aptidão para criar experiências envolventes ao longo do 

percurso, requer a perceção de diversas disciplinas 

distintas, uma combinação de ciências, perícia e uma 

particular habilidade para abordar necessidades subjetivas. 

Conceber experiências distintas e satisfatórias requer uma 

abordagem às necessidades exatas dos utilizadores, 

assim como desenvolver interfaces simples, “elegantes” e 

pouco confusas. (Anderson, McRee e Wilson, 2010) 

Conforme exposto por Eyal e Hoover em Hooked (2014), a 

dado momento é necessário limitar as escolhas 

apresentadas ao utilizador. Este quando se depara com 

múltiplas opções e tem necessidade de optar por uma 

pode ficar confuso, hesitando ou abandonando. Na série 
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Mindfield41, no episódio relativo à liberdade de escolha, 

uma pequena experiência demonstra como quando 

expostos a várias opções, os utlizadores têm tendência 

para questionar as suas escolhas passadas.  

Se decidirmos ignorar estas abordagens, habilitamo-nos a 

executar erradamente. Não ter atenção aos aspetos mais 

técnicos na experiência do utilizador, leva a criar uma 

interface graficamente interessante, mas que tem 

dificuldade em expor como funciona e/ou o que faz.  

Uma boa experiência enquanto utilizadores aumenta o 

grau de envolvimento com o serviço ou plataforma. Como 

ocorre durante o desenrolar de um jogo. À medida que se 

avança, uma vez que seja fluido, compreensível e nos crie 

interesse, vamos perdendo a percepção em nosso redor: 

um certo estado de imersão. Experiências sem atrito são 

outra consequência, resultante do desenvolvimento de 

hábitos de utilização. Um exemplo ocorre quando 

conduzimos numa rota que nos é familiar, ao chegar ao 

destino muitas vezes não nos recordamos do percurso. 

Gerar um envolvimento mais profundo permite que os 

utilizadores estejam mais focados e sejam mais eficientes 

na execução do seu objetivo. (Anderson, McRee e Wilson, 

2010) 

With the growth of the costumer experience trend, 

there’s been an increased recognition in business that 

every aspect of a company’s interaction with its costum-

ers (touch points) is an effective, rewarding experience. 

(Anderson, McRee e Wilson, 2010, p.10) 

 
41 A serie documental Mindfield, temporada 1, episodio 5, criada e apre-

sentada por Michael Stevens, foi produzida no ano de 2017 para a pla-

taforma de vídeos online Youtube. (Fonte: Stevens, 2019) 
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3.2. Mapear a experiência 

 

“There is only one valid definition of business purpose: to 

create a costumer.” 

— Peter Drucker 

 
A gestão de empresas/organizações é um verdadeiro 

desafio, não apenas numa tentativa de obter bons 

resultados consecutivamente, mas em grande parte devido 

à necessidade de se reinventarem para que seja possível 

atingirem os seus objetivos com sucesso. 

Jim Collins (n. 1958), reconhecido autor de vários 

bestsellers, inicia o seu livro Good to Great (2001) 42 com a 

afirmação “Good is the enemy of the great” (como o nosso 

aforismo “o bom é inimigo do óptimo”), argumentando que 

a razão para não existir um maior número de empresas 

intituladas de excelentes deve-se ao facto da maioria, já 

sendo boa, acomodar-se. Têm por hábito permanecer na 

sua zona de conforto, podendo mais facilmente manter 

resultados estáveis e aceitáveis, não conseguindo um 

crescimento constante, disruptivo e invejável. 

Com o desenvolvimento científico e tecnológico, a rapidez 

e facilidade que qualquer indivíduo possui para inovar em 

qualquer área é maior do que anteriormente.  

 
42 De bom para excelente (trad. de Ana Filipa Vieira) é o resultado de uma 

investigação, que durou cerca de cinco anos, em que Collins e a sua 

equipa analisaram perto de 1500 empresas que figuraram na lista das 

500 maiores da revista Fortune (Fundada em 1930 por Henry Luce 

(1898-1967), aborda temas relacionados com negócios americanos). 
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As startups43 são um bom exemplo deste 

desenvolvimento: e.g. a Amazon mudou o modo como 

adquirimos produtos através da criação da sua plataforma 

de compras online. Começando por vender apenas livros, 

rapidamente escalou para a possível aquisição de qualquer 

produto sem sair do “conforto do lar”. Este serviço veio 

afrontar empresas com vários anos de experiência 

somente em lojas físicas, obrigando algumas a 

reinventarem-se e outras a cessar os seus serviços. Um 

exemplo mais recente é a Netflix, com a sua oferta online 

de conteúdos multimédia, mudou a forma como os 

consumimos, defrontando estações de televisão 

convencionais. Estas por sua vez tentam reagir e 

reinventar-se de modo a recuperar um público cada vez 

mais exigente.  

Ambos os exemplos expostos anteriormente demonstram 

a importância de olhar para o cliente, compreender as suas 

necessidades e responder a elas. O que hoje significa ter a 

capacidade de serem flexíveis rapidamente.  

Um dos métodos utilizados para ajudar as organizações a 

compreender melhor os seus serviços e clientes passa por 

mapear a experiência no total ou individualmente. É 

possível fazer tal desenhando diagramas de alinhamento 

que expõem vários pontos positivos e negativos de uma 

experiência. “A criação de valor encontra-se na intercessão 

 
43 Uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de cons-

tituição, que promove um projeto promissor, ligado ao desenvolvi-

mento de uma ideia inovadora de negócio. Distinguem-se das demais 

por criar modelos de negócio altamente escaláveis, a partir de ideias 

inovadoras. (Startup Lisboa, 2019) 
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entre a interação humana e o prestador de serviço” 

(Kualbach, 2015). 

Este é um modelo de representação muito utilizado pelos 

designers: permite numa só big picture contemplar a ri-

queza e diversidade dos percursos, tornando mais tangí-

veis as experiências humanas de natureza complexas e 

impercetíveis. (Maître, 2017) 

Enquanto designers temos a capacidade de organizar toda 

a informação que nos é fornecida num diagrama de modo 

a desenvolver visualmente um mapa que expõem a 

interação dos clientes com as organizações. Deste modo 

torna-se indispensável o conhecimento das diversas 

abordagens possíveis, sendo importante não se focar 

numa técnica isolada, mas no conceito de criação de valor. 

Criam-se assim soluções focadas na interação do indivíduo 

com as organizações, uma perspetiva conhecida como 

value-centered design44. 

Value centered design starts a story about an ideal inter-

action between an individual and an organization and 

the benefits each realizes from that interaction. 

(Mcmullin, 2003) 

Do mesmo modo que as organizações necessitam de criar 

valor na sua oferta, também os seus clientes procuram 

obviamente receber em troca algum tipo de benefício.  

People expect some benefit when they use the products 

and services an organization provides. They want to get 

some job done, solve a problem, or experience a 

 
44 Design centrado no valor (trad. do autor). Afirma que o objetivo do 

design é gerar valor partindo da interceção entre os objetivos da orga-

nização e as necessidades dos clientes. (idem) 
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particular emotion. If they perceive this benefit as valua-

ble, they’ll give something in return, money, time or at-

tention. (Kalbach, 2016, p.24) 

Esta abordagem tem por base a criação de valor através 

do desenvolvimento de mapas, diagramas ou visualizações 

da visão global duma organização. Tem como princípio 

demonstrar a interação entre as pessoas e as 

organizações focando-se em dois aspetos cruciais: o 

primeiro pretende ilustrar aspetos individuais da 

experiência global, a segunda passa por representar a 

oferta e os processos da organização. Os pontos de 

interação entre ambos, destacados nos diagramas, 

representam os meios de troca de valores. 

A grande maioria das organizações não tem a percepção 

realista das experiências que proporciona aos seus 

clientes. O desenvolvimento destes diagramas possibilita a 

criação de empatia entre ambos os intervenientes, servindo 

de suporte visual para demonstrar a condição do sujeito no 

mundo real e possibilitar o início da conversa sobre a 

criação de valor, mesmo que não forneça respostas 

concretas e absolutas. (Kalbach, 2016) 

A oportunidade, por parte das organizações, de 

compreender melhor o seu próprio mundo e os seus 

clientes, numa perspetiva global, influência a tomada de 

decisões a todos os níveis, conduzem a ações 

consistentes e mantêm continuidade. Como tal os 

diagramas podem também ser vistos como uma 

ferramenta de estratégia, ajudando a ter um papel de 

gestão do conhecimento. 

A ilustração da experiência do cliente oferece uma 

compreensão rápida dos diversos processos, fornecendo 
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conhecimento de oportunidades de criação de valor 

anteriormente desconhecidas. Bons diagramas são 

convincentes e envolventes, fornecendo uma perspectiva 

de fora para dentro da organização, revelando 

necessidades e emoções humanas fundamentais, 

permitindo aos diagramas manterem-se válidos durante 

vários anos, uma vez que estes dados não são voláteis. 

(Kalbach, 2016) Este prestígio é apenas atingível se nos 

conseguirmos colocar na pele dos clientes, 

compreendendo como estes vivem e o que sentem, 

transcrevendo a experiência tal como é vivida pelos 

utilizadores, seguindo o percurso de interação com o 

produto ou serviço. (Maître, 2017) 

Existem segundo Kalbach quatro possíveis estruturas para 

a ilustração de diagramas, e a descrição de experiências: 

- A mais utilizada é a estrutura cronológica. Uma vez que 

as experiências acontecem em tempo real, esta estrutura 

proporciona uma sequência humana natural.  

- A estrutura hierárquica, que remove a dimensão do 

tempo, podendo ter vantagens quando existem várias 

acções a acontecer simultaneamente.  

- A estrutura espacial poderá fazer sentido utilizar quando 

as interações são feitas num local físico, como um serviço 

de atendimento.  

- A estrutura em rede, que revela uma rede de inter-

relações entre aspetos de uma experiência que não é 

cronológica, nem hierárquica. 

Para além dos princípios de ilustração, os diagramas de 

alinhamento devem ser desenvolvidos do ponto de vista 

informativo com base em sete princípios, novamente 
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enumerados por Kalbach, que porporcionam um leque de 

opções de escolha maior, adaptando a melhor abordagem 

que se aplique à organização. São os seguintes:  

- Princípio holístico consiste em diagramas que se focam 

no comportamento humano como parte dum ecossistema 

maior, tornando-se indispensável observar o que os 

indivíduos fazem, o que pensam e sentem dentro de um 

determinado contexto. Esta abordagem não se adequa à 

pesquisa de produto.  

- Princípio da multiplicidade refere-se a diagramas que 

pretendem ilustrar múltiplas facetas da informação 

simultaneamente. Este explicita os aspetos mais comuns 

na perspetiva do cliente e da organização. Do cliente tende 

a focar-se nas suas ações, pensamentos, sentimentos, 

estado de espírito, objetivos e pontos de atrito. Do ponto 

de vista da organização tende a focar-se nos elementos 

mais comuns como processos, ações, objetivos, métricas 

e funções/atores envolvidos.  

- Princípio da interação é relativo a diagramas que expõem 

os pontos de interação e o seu contexto. Prototipando a 

experiência torna-se mais fácil analisar as circunstâncias 

mais abrangentes relacionadas com cada interação.  

 
- Princípio da visualização, em que um diagrama mostra, 

através de uma visão gráfica geral, o conjunto da 

experiência.  

 
- Princípio da auto-evidência, ou diagramas que tencionam 

ser convenientes e auto-explicativos, necessitando, por 

norma, pouca ou nenhuma explicação. Para que tal seja 
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possível é importante simplificá-los visualmente de modo a 

que qualquer um seja capaz de orientar-se e compreender.  

 
- Princípio da relevância, remete para a necessidade de se 

compreender os objectivos, desafios e planos futuros da 

organização. Só deste modo é possível criar algo relevante.  

 
- Princípio da validade, quando os diagramas são 

fundamentados na investigação levada a cabo através de 

pesquisa, observação e contato com as pessoas, no 

“mundo real”. 

De modo a responder às diversas necessidades das 

organizações existem cinco arquétipos para uma 

abordagem aos diagramas. Diagramas de serviço; Mapas 

de jornada do cliente; Mapas de experiência; Diagrama de 

modelos mentais e Mapas espaciais. Sendo cada um 

aplicado com objetivos e necessidades particulares, é 

fundamental compreender todos e saber executá-los. 

(Kalbach, 2016) 

3.2.1. Diagramas de serviço 

Segundo Kalbach (2016), assemelhando-se a um 

fluxograma, esta abordagem tem como princípio expor a 

oferta existente de uma determinada organização ou 

serviço. É um método que produz um conhecimento 

valioso sobre a interação e os passos necessários para a 

mesma, podendo incluir pontos de falha, de modo a 

demonstrar questões de inconsistência ou de defeito. Um 

ponto negativo a destacar desta abordagem é o facto de, 

por norma, não incluir informação explícita quanto ao 

estado emocional do indivíduo. 
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A blueprint encourages creativity, preemptive problem 

solving, and controlled implementation. It can reduce the 

potential for failure and enhance management’s ability 

to think effectively about new services. The blueprint 

principles help cut down the time and inefficiency of a 

random service development and gives a higher-level 

view of service management prerogatives. (Shostack, 

1984, p.408) 

 

3.2.2. Mapa de jornada do cliente 

Este tipo de mapa deriva dos diagramas de serviço, com 

algumas semelhanças quanto à sua estrutura, assim como 

diferenças no seu ponto de vista, âmbito, foco e utilidade. 

Ilustração 14 - Exemplo de um diagrama de serviço. (Fonte: Gib-

bons, 2017) 
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Foca-se na relação dos indivíduos como clientes de uma 

organização, destacando os momentos em que se tomam 

decisões, como comprar algo ou escolher um percurso em 

vez de outro. Deste modo a descrição de pontos de atrito 

e acções são de extrema importância, destacando os 

estados psicológicos dos indivíduos, os seus sentimentos 

e os resultados desejados.  

Com o propósito de facilitar a leitura do mapa e a sua 

compreensão é habitual incluir-se uma análise de pontos-

chave da experiência - em tudo semelhante a uma analise 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats45) – 

sobre os pontos de fraqueza, possíveis oportunidades que 

podem ser esmiuçadas e exploradas e perigos que se deva 

ter em atenção. (Kalbach, 2016) 

 
45 Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades. (Tradução 
nossa) 

Ilustração 16 - Exemplo de um mapa de jornada de cliente. (Fonte: Kalbach, 2016, p. 7) 
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3.2.3. Mapa de experiência 

O desenvolvimento de ecossistemas empresariais é 

determinante nos dias de hoje com vista a propiciar o 

sucesso duma organização, acarretado pelo crescimento 

e desenvolvimento da internet e da conexão acessível entre 

indivíduos e produtos. Criar modos de “prender” o cliente 

a um serviço é uma abordagem do passado, assim como 

possuir uma oferta única. 

Devido à crescente complexidade dos sistemas, sendo 

cada vez mais multifacetados, é necessário obter 

respostas focadas no contexto mais amplo da atividade 

humana, indo para além de uma única organização e as 

suas ofertas. Esta abordagem de diagramas de 

alinhamento é a mais recente de todas, como tal é também 

possível que sua utilidade seja comparada a abordagens 

mais antigas, uma vez que em certos casos podem conter 

semelhanças.  

No primeiro contacto é possível compreender as 

diferenças que esta abordagem tem com outros 

diagramas, destacando-se à primeira vista uma separação 

entre experiência e soluções. Mapas de experiência focam-

se tipicamente na atividade dos indivíduos dentro de um 

Ilustração 18 - Exemplo de um mapa de experiência. (Fonte: Maître, 2017) 
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domínio, seja este uma organização, serviço, aplicação 

digital, etc. Considera-se assim um contexto mais 

abrangente relacionado com interação e acção dos 

indivíduos, expondo afinidade entre pessoas, locais, coisas 

e auxiliando no design de um ecossistema. Deste modo 

têm capacidade de ajudar as organizações e mudar a sua 

forma de pensar e de olhar para si mesmas, alterando uma 

visão focada nos processos internos para a obtenção de 

resultados procurados pelas pessoas. Envolvendo 

ocasionalmente mais do que uma organização - não sendo 

obrigatório estar relacionado somente com uma - facilita a 

compreensão e o estudo de ecossistemas, reconhecendo 

que as pessoas interagem regularmente com vários 

produtos e serviços provenientes de vários fornecedores 

em diversas situações, influenciando o seu 

comportamento e relação com estas. 

 

3.2.4. Diagrama de modelos mentais 

Esta abordagem, com raízes na psicologia, pretende 

compreender o processo de pensamento relativo ao 

funcionamento do mundo. As construções cognitivas 

desenvolvidas com base em experiências passadas, assim 

como em crenças e suposições, permitem ter uma 

perspetiva do funcionamento das coisas, mesmo tendo em 

conta que a percepção que um indivíduo tem do 

funcionamento de um sistema possa não corresponder à 

sua verdadeira forma de operar. O modo como o sistema 

é compreendido foi dividido em três partes: a perspetiva do 

designer; a forma como cliente vê; a validade do sistema. 

O objetivo é compreender como o cliente para quem 

estamos a criar, percepciona, na tentativa de compreender 
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a sua mente, “a sua voz interna”, e não se focando nas 

suas preferências ou opiniões. No caso de um indivíduo 

partilhar uma opinião, será mais importante e valorizado ter 

conhecimento do processo de reflexão, do que “o” levou a 

formular tal opinião. 

Deve ter-se em atenção que, de forma a alcançar 

resultados de qualidade, é essencial dispor da habilidade 

para saber colocar a nossa própria perspetiva de lado e 

nos colocarmos nos “sapatos” do utilizador, olhando para 

o sistema como este o faria. 

 
 

3.2.5. Mapas espaciais 

Esta abordagem pretende mapear a experiência de forma 

espacial, muitas vezes utilizando ilustrações ou projeções 

isométricas46, não sendo organizado nem de forma 

 
46  Ilustração tri-dimensional alcançada pela rotação dos objetos segundo 

ângulos iguais e simétricos de 30º. 

Ilustração 20 - Exemplo de um diagrama de modelo mental. 
(Fonte: Eizans, 2012) 
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hierárquica nem cronológica. O objetivo deste género de 

mapa inclui a possibilidade de sobrepor várias camadas de 

informação expondo-as mais detalhadamente. (Kalbach, 

2016) 

O mapeamento de experiências dos indivíduos e das 

organizações requer a compreensão do que define por 

uma experiência. Não é possível definir com precisão o que 

se qualifica neste contexto por experiência, mas há 

aspetos importantes a ter em mente. A noção de 

experiência na sua natureza abrangente, inclui ações, 

pensamentos e sentimentos ao longo do tempo, sendo 

esta percepção subjetiva de um indivíduo e não 

propriedade objetiva de um produto ou serviço. A 

experiência tende a divergir de situação para situação, 

sempre que as circunstâncias impulsionam mais a 

experiência do que disposição. 

O mais importante a considerar no momento de desenhar 

um diagrama é quem vai ser “o” consumidor dessa 

informação e escolher os aspetos mais relevantes, com 

maior destaque, para que seja desenhado de modo a 

Ilustração 22 - Exemplo ilustrativo de um mapa espacial. (Fonte: 

Kalbach, 2016, p. 10)  
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responder às necessidades. É importante compreender 

como vai ser utilizado, para melhorar o design de um 

sistema existente, diagnosticar problemas ou como 

estratégia de planeamento.  

Segundo Kalbach, se for para descrever a experiência de 

um indivíduo podemos optar por incluir os seguintes 

aspetos: físico, comportamental, emocional, cognitivo, 

necessidades, desafios, contexto, cultura e eventos. Para 

descrever uma organização podemos ter em conta, pontos 

de interação, ofertas, processos, desafios, operações, 

métricas, avaliações, oportunidades, objetivos e 

estratégias. É necessário determinar os limites de uma 

experiência e o grau de detalhe necessário para contar 

uma “história” completa, uma vez que um mapa de 

experiência total tem uma perspetiva macro, mas perde 

detalhe, enquanto um mapa que contenha mais detalhe 

cobre menos terreno.  

 

3.3. Gamificação 

O Oxford English Dictionary define gamificação como: 

The application of typical elements of game playing (e.g. 

point scoring, competition with others, rules of play) to 

other areas of activity, typically as an online marketing 

technique to encourage engagement with a product or 

service47 

 
47 A aplicação de elementos típicos de jogos (e.g. pontuações, competi-

ção com outros, regras de jogo) a outras áreas de atividade, tipica-

mente como uma técnica de marketing online de forma a estimular o 

compromisso com um produto ou serviço. (Tradução nossa). 
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A utilização de mecânicas e abordagens de jogo com o 

propósito de resolver problemas e estimular utilizadores 

não é recente. As forças armadas, como a dos Estados 

Unidos da América, utilizam á vários anos práticas de jogo 

em simulações de treino, possibilitando que militares 

desenvolvam destreza e processos fundamentais de 

combate de forma acessível, simples e natural. 

(Zichermann e Cunningham, 2011) 

Abordagens de jogo estão incorporadas na nossa cultura, 

emergindo e desenvolvendo-se com a civilização. Á 

medida que são concretizados estudos científicos em 

torno deste tema é possível compreender a complexa 

relação entre os sistemas neuronais do cérebro e as 

mecânicas de jogo, considerando-se que a interação com 

jogos possa levar a uma vida prolongada evitando o 

desenvolvimento de demência e melhorando a saúde em 

geral.  

Segundo foi descrito por Zichermann e Linder, é possível 

identificar, ao longo da história, a utilização de mecânicas 

de jogo de modo a incentivar e estimular indivíduos, 

levando-os a resolver determinados problemas sobre os 

quais anteriormente nem tinham interesse. Assim como foi 

comprovado no ‘Grand Challenge’ proposto pelo 

imperador francês Napoleão Bonaparte em 1795, 

oferecendo 12,000 francos a quem resolvesse um método 

para preservar alimentos durante longos períodos de 

tempo. Este jogo levou a que toda a sociedade francesa, 

desde a elite científica ao cidadão comum, tentasse a sua 

sorte. Passada uma década, Nicolas Appert (1749-1841), 

parisiense de 61 anos, desenvolveu um método de 

preservar comida dentro de um recipiente hermético, 

ganhando o prémio. Esta abordagem levou a que se 
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desenvolvesse uma nova técnica, podendo nunca ter vindo 

a ser desenvolvida se não fosse o jogo de Bonaparte. 

Datando de 5000 aC, altura da criação das primeiras peças 

de jogo, pedras esculpidas e pintadas foram o início da 

nossa relação com estas mecânicas. Ao longo dos séculos 

as necessidades de interação levaram ao permanente 

desenvolvimento de diversos géneros de tabuleiros de 

jogo. Os egípcios inventaram o Senet48, vastamente 

utilizado pelos faraós. Tornando-se  talismã, mais tarde 

encontrado em túmulos de vários faraós, incluindo o de 

Tutancámon, acreditando que a sorte no jogo significaria 

estar protegido pelos deuses, (Attia, 2016). No mundo 

oriental o Liubo49 foi outro dos primeiros jogos a ser 

inventado, a sua popularidade fora grande, mas caiu 

praticamente no esquecimento pouco depois com a 

criação do Go50, que tivera enorme sucesso na China, 

mesmo sendo no Japão que se desenvolveu e fora 

adotado pelas massas. (Smith, 2000) No império Romano, 

jogos como Duodecim,  Scriptorum e Latrunculorum eram 

extremamente populares, manifestando uma concreta 

relação com táticas militares. (Attia, 2016).  

 
48 Um dos jogos mais antigos do mundo. Encontrada a sua representação 

num hieróglifo datado a cerca de 3100 A.C. Trata-se de um jogo de 

tabuleiro organizado em 3 colunas de 10 ou 11 casas. (Fonte: Fascínio 

Egito, [s.d.]) 

 
49 Antigo jogo de mesa chinês jogado por dois jogadores, extremamente 

popular durante a dinastia Han (202 a.C.-220). (Fonte: Cultura China, 

2010) 

 
50 Jogo de tabuleiro onde são utilizadas somente peças brancas e pretas 

com o objetivo final de dominar a maior área do tabuleiro. (Fonte: As-

sociação Portuguesa de Go, 2019) 

Ilustração 25 – Jogo de ta-

buleiro egípcio Senet.  (Fonte: 

Attia, 2016)  

Ilustração 24 – Jogo de ta-

buleiro chinês, Go. (Fonte: 

O’donovan, 2016) 
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No decorrer dos vários séculos a evolução dos jogos e a 

nossa interação com estes foi constante, no entanto a 

criação de sistemas capazes de computar diversas 

variáveis possibilitaram o desenvolvimento de novas 

abordagens. Com sistemas inteligentes de computação as 

possibilidades tornaram-se infinitas para os 

desenvolvedores de jogos. Produtos como a Gameboy, 

Nintendo e PlayStation alteraram o paradigma de 

jogabilidade, desenvolvendo métodos antigos com recurso 

a novas metodologias. A massificação de smartphones e 

internet, trouxe uma nova realidade à forma como 

consumimos conteúdos digitais, tornando o seu acesso 

móvel e conectando utilizadores em tempo real.  

As our society becomes more and more game-obsessed, 

much of the conventional wisdom about how to design 

products and market to consumers is no longer absolute. 

(Zichermann e Cunningham, 2011, p. 5) 

 
A tecnologia tem um papel central no crescimento do 

número de jogos disponíveis assim como também na 

criação de comportamentos aditivos pelos mesmos. A 

realidade é que esta obsessão ultrapassou a tecnologia e 

voltou a afetar jogos tradicionais.  

Within the past few years board games have gone thro-

ugh an explosion of growth. In 2012 The Guardian went 

as far as dubbing it “A Golden Age for Board Games”, 

stating board games have seen a growth rate as high as 

40% year over year. It’s also quickly becoming one 

of Kickstarter’s most funded project categories. (Attia, 

2016) 
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O progresso na relação com os sistemas de jogos e a 

experiência, quando bem aplicados, permite motivar os 

jogadores mantendo-os empenhados e alinhados com os 

interesses do sistema. Compreender os seus desejos e 

emoções permite projetar e desenvolver funções com 

verdadeiro valor. Utilizar abordagens e mecânicas de 

gamificação permite amplificar o desejo de entrar, partilhar 

com amigos e continuar a voltar, permitindo desta forma 

tornar a experiência previsível e repetível. Para que os 

utilizadores mantenham este tipo de compromisso é 

importante aplicar sistemas de recompensa, motivadores 

positivos e loops de  feedback em união com mecanismos 

como pontos, níveis, desafios e tabelas de classificação, 

(Zichermann e Linder, 2013). 

Jogos criados recentemente que atingiram grande 

disseminação como o Bejeweled51 (ilus. 17), Angry Birds e 

Candy Crush, são totalmente focados em mecânicas de 

gamificação, tirando partido de modos para criar desejo e 

necessidade de interação constante.  

Um estudo de 200852 revela que somos incentivados não 

pela sensação direta de receber recompensas, mas pela 

 
51 “In the Bejeweled Blitz game, players have to match multiple gems to 

receive the highest score. The game may seem simple, but mechanics 

like mastery, challenge, points, and levels are finely tuned to maximize 

engagement.” (Zichermann e Linder, 2013). 

 
52 O estudo Nucleus accumbens activation mediates the influence of 

reward cues on financial risk taking, levado a cabo por Knutson et al. 

em 2008, analisou, com auxílio a ressonâncias magnéticas, o fluxo de 

sangue no cérebro enquanto indivíduos apostavam em jogos da 

sorte/azar (e.g. jogos de casino).  

 

Ilustração 26 - Captura de 

ecrã do jogo Bejeweled. 
(Fonte: Aplicação Bejeweled 
para iPhone) 
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necessidade de aliviar o desejo de sermos 

recompensados. (Eyal e Hoover, 2014)  

Dopamine is not about pleasure it’s about the anticipa-

tion of pleasure, about the pursuit of happiness then 

happiness itself (Sapolsky, 2011) 

Este género de conhecimento permite aplicar, de forma 

concreta, desencadeadores que influenciem os utilizadores 

consoante o contexto. O objetivo principal de um produto 

com a capacidade de criar um hábito é dar resposta a uma 

necessidade do utilizador, levando-o a criar uma ligação 

entre o produto e o ponto de origem de alívio. (Eyal e 

Hoover, 2014) 

O Instagram53 (ilus. 18) é um bom exemplo: tira partido da 

necessidade humana de partilha, retribuição e aceitação. 

Quando partilhamos uma fotografia, com o nosso grupo de 

amigos, do que estamos a fazer num certo momento, a 

obtenção de “gostos” e comentários alivia a nossa 

necessidade de reconhecimento, comunidade e apreço. 

O sucesso destas mecânicas torna imprescindível a sua 

aplicação em torno de organizações tradicionais 

habituadas ao espaço físico, desta forma, a Nike54, com o 

intuito de melhorar a saúde dos seus clientes, e o 

 
53 Rede social de partilha de conteúdo fotográfico ou vídeo lançada como 

aplicação para smartphone em outubro de 2010. Conta hoje em dia 

com a presenta de mil milhões de utilizadores. 

 
54 Empresa multinacional de venda de roupa, calçado, equipamento, 

acessórios e serviços, criada em janeiro de 1964. 

 

Ilustração 27 - Captura de 

ecrã da aplicação Instagram. 
(Fonte: Aplicação Instagram 
para iPhone) 

Ilustração 28 – Nike Plus, 
GPS tracking e aplicação 

complementar. (Fonte: Apple, 

2019) 
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compromisso dos mesmos com a marca, desenvolveu o 

Nike Plus55 (ilus. 19): 

While Nike’s goal was to generate brand loyalty and ulti-

mately sell more sporting equipment, clearly it thought 

very carefully about what kinds of people would use the 

application and prioritized those players’ needs first. It 

didn’t simply start assigning points and badges for buying 

Nike products; instead, it sought to make running more 

fun and thereby attract a large community of runners to 

whom it could then market Nike products. (Zichermann 

e Cunningham, 2011, p. 96) 

Compreende-se que mecânicas de gamificação 

desenvolvidas, focando as necessidades dos utilizadores, 

podem ser adaptadas com sucesso a qualquer tipo de 

organização. No meio de toda a confusão do dia-a-dia, 

constantes distrações vindas do trabalho, dos amigos, da 

família, de ecrãs de televisão, computadores e 

smartphones, esta pode ser uma forma de criar 

oportunidade de as reduzir e aumentar o foco no que 

pretendemos que ouçam, façam, que seja o melhor para 

eles, para os outros e para a organização. 

No campo do compromisso e lealdade, a capacidade de 

reunir clientes fiéis é cada vez mais um factor de sucesso 

para qualquer empresa, não importa a área de atuação. As 

métricas podem variar dependendo do utilizador e 

mercado em foco, como descrito em the gamification 

revolution (Zichermann e Linder, 2013), no geral são 

 
55 Inicialmente (em 2010) uma aplicação para smartphone desenvolvida 

para rastrear o desempenho dos utilizadores enquanto praticam des-

porto combinada com um dispositivo de GPS. Representa hoje um ser-

viço por subscrição com acesso a diversas vantagens, oportunidades 

únicas e serviços exclusivos. (Fonte: Nike, 2019) 
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medidas da seguinte forma: qual foi a última vez que o 

utilizador realizou uma visita; a frequência das suas visitas; 

a altura em que aparecem e quanto tempo permanecem; 

quantas pessoas convidaram; ao serem questionadas 

diretamente, como classificam a experiência; se testadas, 

quanto sabem acerca do produto e da marca, assim como 

a sua relação, etc.  

The more users invest in a product through tiny bits of 

work, the more valuable the product becomes in their 

lives and the less they question its use. (…) User habits 

are hard to break and confer powerful competitive ad-

vantages to any company fortunate enough to success-

fully create them.  (Eyal e Hoover, 2014, p. 160-161) 

Estas métricas ajudam na compreensão dos utilizadores e 

possibilitam adequar a mensagem às suas necessidades, 

mantendo-os leais ao serviço e à marca. 

No campo da pontuação, a utilização de pontos tem como 

objetivo acompanhar o comportamento dos utilizadores, 

mantendo a sua posição de forma a informar e incentivar. 

Esta é uma das funções mais importantes uma vez que 

temos contante necessidade de acompanhar o nosso 

progresso. Existem cinco tipologias diferentes, sendo 

importante escolher o método de pontuação adequado à 

função: Pontos de experiência (XP), têm como propósito 

acompanhar o comportamento e recompensar o utilizador; 

pontos resgatáveis, são aplicados como um género de 

moeda virtual e fictícia que o utilizador pode ganhar e trocar 

por recompensas; pontos de reputação, são atribuídos 

através do mesmo método dos pontos de experiência com 

o acréscimo de estabelecer a reputação do utilizador 

dentro da comunidade; pontos de perícia, são atribuídos 

através do mesmo método dos pontos de experiência 
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sendo que exclusivamente indicam as habilidades do 

utilizador em áreas especificas; pontos de karma, são 

concedidos por ajudar outros utilizadores, não são 

resgatáveis e apenas servem para acompanhar tal 

comportamento e estabelecer um nível. (Zichermann e 

Linder, 2013) 

No campo dos emblemas, da mesma forma que são 

aplicados nas Forças Armadas e outras atividades, o 

sistema de medalhas têm como propósito recompensar e 

distinguir os indivíduos pela sua performance. São 

utilizados como um género de troféu, servindo para 

transmitir a outros e acompanhar o seu sucesso. É um 

método de incentivo à conclusão de metas e objetivos, 

dando ao utilizador a oportunidade de se sentir triunfante e 

realizado, aumentando o seu desejo de continuar a 

interagir.  

A função dos níveis é regularmente representada através 

de estruturas hierárquicas de progresso. São utilizados 

números ou valores ascendentes (e.g. bronze, prata e 

ouro), como método de representação. A utilização de 

níveis cria um sentimento de evolução e realização, 

fornecendo uma maneira de compreender como o sistema 

de progresso funciona e como progredir regularmente. 

A utilização de tabelas de classificação é o método mais 

usual, replicado em várias áreas. As tabelas de 

classificação são por norma representadas como uma lista 

de utilizadores ordenados de forma descendente, do 

melhor classificado para o pior. São uma forma clara e 

instantânea de compreender a classificação.  

As recompensas são das funções mais importantes da 

gamificação, depende de fatores psicológicos e 
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recompensas virtuais, de modo a criar um comportamento 

empenhado de forma voluntária, não tendo como 

propósito sistemas de oferta de dinheiro ou prémios. As 

recompensas podem ser intrínsecas ou extrínsecas. O 

objetivo passa por oferecer recompensas de modo a ativar 

os desejos intrínsecos dos utilizadores. Existem quatro 

métodos de recompensas que podem ser aplicados: de 

status, utilizando ferramentas para atribuir títulos e 

demarcar níveis; de acesso, criando uma gama de 

oportunidades exclusivas; de poder, concedendo a 

possibilidade de controlar e coordenar outros utilizadores 

no mundo real ou virtual; e material, premiando itens 

gratuitos ou oferecendo dinheiro e cartões de descontos. 

(Zichermann e Linder, 2013) 

Não devem ser aplicados todos os métodos de 

gamificação no mesmo projeto, podendo criar 

desorientação ao utilizar[or]. Devem ser assimilados os 

vários componentes e aplicados aqueles que possam fazer 

sentido relativamente aos objetivos pretendidos. É 

fundamental compreender o tipo de utilizador e o que o irá 

motivar a ter uma participação constante.  

 

3.4. Desenhar bots 

 

“Bots are going to disrupt the software industry in the 

same way the web and mobile revolution did.”  

— Amir Shevat 
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Desde 2017 que as nossas vidas são inconscientemente 

rodeadas por bots56, seja nos smartphones como a 

assistente virtual Siri57 (Apple), seja associada a colunas 

inteligentes como a Alexa58 (Amazon), ou ainda inseridos 

em aplicações utilizadas diariamente como o Facebook 

Messenger59. Muito provavelmente interagimos 

regularmente com bots sem qualquer percepção.  

Alan Turing (1912-1954) foi o primeiro a idealizar, nos anos 

50, o conceito de computadores com capacidade para 

comunicar como se fossem humanos. Propôs um desafio 

neste âmbito no qual um utilizador que comunicasse com 

um computador teria de conseguir distinguir com sucesso 

de um humano. Se falhasse o computador teria passado 

esse teste. Ainda utilizado nos dias de hoje, é designado 

por teste de Turing. 

Um dos primeiros e mais conhecidos bots, desenvolvido 

em 1964 por Joseph Weizenbaum (1923-2008) foi 

designado Eliza.  

[…] Eliza was a psychotherapist bot that allude to users 

about their problems, invoking strong emotional reac-

tions in many user even though it was clear they were 

 
56 Também designados de Chatbots, são um novo método de expor um 

serviço através de uma interface conversacional. “Bots are digital 

users”. (Shevat, 2017) 

  
57 Assistente pessoal, virtual, agregada aos dispositivos da marca Apple. 

 
58 Assistente pessoal, virtual, agregada aos dispositivos da marca Ama-

zon. 

  
59 Aplicação para smarphone de troca de mensagens, diretamente rela-

cionado com a plataforma de rede social Facebook.  

Ilustração 29 - Bot da em-
presa Hipmunk que fornece 

o serviço de marcação de vi-
agens através da aplicação 

Facebook Menssenger. 
(Fonte: Shevat, 2017) 

 
Ilustração 30 - Bot vencedor 
do Prémio Loebner de 2013 

e 2016 e considerado como 

inteligência artificial mais hu-
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interacting with a bot and not a human. (Shevat, 2017, 

p.15) 

Bots são um novo método de apresentar ou prestar um 

serviço imerso num software (e.g. em aplicações como o 

Facebook Messenger ). São também uma nova interface 

que permite interagir fácil e intuitivamente com serviços e 

marcas. É importante ter em mente e compreender que a 

utilização de bots não pretende substituir um determinado 

serviço, apenas tornar-se interface de entrada, com o qual 

o utilizador estabelece o primeiro contato. 

Segundo dados recentes estima-se que cerca de 62,9% 

da população mundial tenha utilizado um telemóvel60, 

sendo previsto que o número de utilizadores chegue aos 

4.68 mil milhões até o fim de 2019, e que este número 

continue a crescer. As gerações mais novas nasceram e 

crescerão neste novo paradigma, natural, de interagir com 

smartphones, fazendo download de aplicações e 

relacionando-se através da troca de mensagens nas redes 

sociais, tendo a oportunidade de aceder e estar 

conectados em qualquer parte do mundo, com qualquer 

pessoa, a qualquer momento. Esta alteração tecnológica 

impulsionada pela massificação do uso de smartphones 

estimula uma constante adaptação social, criando novos 

desafios. A inevitável adaptação possibilita a criação de 

novas abordagens de interação e aproximação entre o 

utilizador e um serviço ou organização. A tendência da 

indústria é acompanhar (e promover) estas mudanças na 

relação com utilizadores, pois estabelecem-se vínculos 

mais fortes e direcionados de consumo, levando à 

evolução tecnológica no processamento natural da 

 
60 Number of mobile phone users worldwide 2015-2020. (Fonte: Statista, 

2018) 

Ilustração 32 - Bot vencedor 
do Prémio Loebner de 2013 

e 2016 e considerado como 
inteligência artificial mais hu-

mana. (Fonte: Shevat, 2017) 

 
Ilustração 33 - Captura de 

ecrã de interação por cama-
das na aplicação Warren 

Brasil.  (Fonte: Warren Brasil, 

2019)Ilustração 34 - Bot ven-

cedor do Prémio Loebner de 
2013 e 2016 e considerado 

como inteligência artificial 
mais humana. (Fonte: Shevat, 

2017) 
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linguagem, sendo cada vez mais fácil a sua construção e 

intuitiva a interação. 

Para as organizações os bots permitem criar experiências 

aumentadas dos seus serviços, facilitando a comunicação 

e criando experiências personalizáveis consoante o 

utilizador, a sua utilização e necessidades, como um 

“agente infiltrado” ou “conselheiro pessoal” num sistema de 

relacionamento entre o consumidor e o produto/ serviço, 

disponível 24 horas por dia e sete dias por semana. 

Existem diversas abordagens aos bots, como tal torna-se 

fundamental sistematizar e compreender melhor a sua 

aplicação. Só deste modo é possível conciliar as 

necessidades do fabricante com os seus utilizadores. 

Optámos por adoptar a seriação proposta por Shevat (s.d.) 

na obra Designing bots: creating conversational 

experiences:  

Bot pessoal (privado ou de mensagens diretas), 

desempenha um papel similar a um assistente pessoal. 

Foca-se na comunicação com apenas um utilizador e um 

tema de cada vez. Como tal é mais fácil de desenvolver e 

encetar uma conversação.  

Bot de equipa, tem capacidade de facilitar processos 

conversando com vários utilizadores, diretamente ou num 

grupo. Deste modo permite desenvolver uma conversação 

multidirecional, com diferentes utilizadores sobre temas 

distintos em simultâneo.  

Bot de domínio específico, promove um único serviço, 

produto ou marca. É lhe atribuído um nome e símbolo 

relacionado com o que representa, criando uma 

associação para que possa ser identificado pelos 
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utilizadores como parte da experiência. Por norma estes 

têm somente um pressuposto: o de permitir qualquer 

organização desenvolver um bot com a sua própria marca 

e personalidade. Permite assim aumentar, melhorar, e ter 

maior controlo sobre a experiência com o utilizador. A 

grande vantagem é a possibilidade de permitir especializar 

o conteúdo, bem como implementar intenções específicas.  

Um super bot é o oposto do bot de domínio específico. 

Sendo o único que disponibiliza vários serviços dentro da 

sua plataforma, e possibilita que diversas organizações 

exteriores expandam as suas funcionalidades num único 

ponto. Com isto melhora a experiência libertando os 

utilizadores da necessidade de interagir com diferentes 

bots, de diferentes organizações e com comportamentos 

divergentes. Por outro lado, uma vez que estão agregados 

a plataformas maiores e fechadas, não é possível ter um 

controlo total sobre o aspecto gráfico e a experiência 

oferecida. Não permite ainda criar um serviço de 

proximidade relacional e pessoal.  

Bot de negócio tem como propósito facilitar tarefas ou 

processos dentro de uma organização de modo acessível, 

produtivo e agradável. Este é desenvolvido para 

colaboradores com o intuito de facilitar e agilizar a 

conclusão de deveres. É semelhante a um assistente 

pessoal, e tem a capacidade de desempenhar a função de 

gestor de projeto, coordenando equipas e facilitando 

processos e fluxos de trabalho complexos. Para que as 

tarefas sejam finalizadas no tempo definido, interage 

diretamente com os indivíduos.  

Bot de consumidor pretende entreter, facilitar o consumo 

e ajudar a manter um contato permanente com as suas 

marcas favoritas. Nele podem ver-se notícias recentes, 
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manter a boa forma, melhorar a produtividade, entre 

outras, (relacionando-se fundamentalmente com as 

vertentes lúdicas que por sua vez podem ser exercidas a 

qualquer momento sem restrição de horário). Este género 

de bot, por norma, possui personalidades mais fortes e 

pessoais, de modo a criar mais facilmente empatia com os 

utilizadores. São mais “faladores”, uma vez que não 

possuem restrições, e podem desviar-se do tema central 

(neste caso demonstrando o sucesso da interação e 

conversação do bot).  

Bots de texto, normalmente podem encontrar-se inseridos 

em aplicações de conversação como o Facebook 

Messenger. Existe software dedicado que fornece este 

género de bot, permitindo que um serviço ou organização 

melhore a experiência. O Warren da Warren Brasil (ilus. 22) 

foi criado com o intuito de melhorar as ferramentas de 

investimento e ajudar o utilizador a realizar investimentos 

financeiros de forma mais segura. 

Bots de voz funcionam como assistentes pessoais, 

inseridos em produtos específicos, como os já referidos 

Siri, Alexa, assim como o Cortana (Microsoft) ou o Google 

Assistant (Google). Por norma são activadas através de um 

comando de voz ou um botão que dá início à conversa. 

Esta pode desenvolver-se de duas formas: através de 

pequenas camadas, nas quais o utilizador se limita a 

escolher pequenas indicações apresentadas 

automaticamente pelo bot, ou através de pergunta / 

resposta, em que o utilizador faz uma pergunta e o bot se 

limita a responder. Tem sido neste âmbito que se tem vindo 

a observar nos últimos anos uma evolução considerável, 

relacionada com inteligência artificial, como no caso da 

assistente da Google, tornando-se cada vez mais numa 

Ilustração 35 - Captura de 

ecrã de interação por cama-
das na aplicação Warren 

Brasil.  (Fonte: Warren Brasil, 

2019) 
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verdadeira assistente pessoal61. Hoje muitas conversações 

telefónicas de promoção de produtos ou serviços são já 

realizadas por vozes de bots de inteligência artificial62. 

Bots de integração assumem que existe um serviço base 

e que existe a necessidade de o expor numa interface 

conversacional, melhorando a usabilidade, o compromisso 

e o reconhecimento da marca; net-new bots são utilizados 

como uma interface primária de um serviço ou produto, 

habitualmente utilizados em plataformas online associados 

a outras. 

O desenvolvimento destas ferramentas requer muito mais 

do que um conhecimento informático ou de código. Para 

que seja possível desenvolver um bot com sucesso é 

fundamental compreender vários aspetos da condição 

humana como o modo de interagir entre si, como se criam 

afinidades, se expressam as suas expectativas quanto ao 

tipo de conversação, entre múltiplas vertentes sociais, 

culturais e psicológicas. 

 
61 A capacidade de interacção e de imersão com alguns utilizadores tor-

nou-se um caso de estudo em Psicologia. O filme Her (Uma História de 

Amor, em português) de 2013 realizado por Spike Jonze explora os 

limites do relacionamento amoroso e paranóico entre um utilizador e 

a assistente virtual Samantha, a voz por trás do sistema OS1 da Apple. 

 
62 “A inteligência artificial é a ciência que procura estudar e compreender 

o fenómeno da inteligência e, ao mesmo tempo, um ramo da enge-

nharia, na medida em que procura construir instrumentos para apoiar 

a inteligência humana. Juntas, a ciência e a engenharia pretendem per-

mitir que máquinas realizem tarefas que, quando são realizadas por 

seres humanos, precisam do uso da inteligência.” (Observador Lab, 

2018) 
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O primeiro passo para desenvolver um bot com sucesso 

deve passar por definir o seu propósito e as suas 

funcionalidades essenciais. Para isto é fundamental 

conhecer o seu público-alvo e a plataforma no qual vai ser 

inserido, para que mais facilmente se possam identificar 

possíveis limites. A falta de intenção ou utilidade são as 

razões principais para o insucesso, ou seja, falta de 

utilização e abandono. 

De seguida deve tratar-se da aparência e personalidade do 

bot, do mesmo modo que a criação de uma persona63, 

como a que foi desenvolvida no Kip, um pinguim que 

transmite simpatia, satisfação e tranquilidade (ilus. 23). É 

importante criar uma identidade sólida ao longo de toda a 

experiência. O logo e nome são essenciais visto que são 

os primeiros atributos a criar (ou não) empatia. Não deve 

ser esquecido o que ele representa e que é uma extensão 

de um serviço. No momento da criação da identidade há 

quatro aspetos a ter em mente. Tal como num processo 

convencional de design, à marca pode ser aplicado um 

logo, ícone, imagem ou ilustração. Deve permitir que os 

utilizadores identifiquem o serviço e se identifiquem com 

ele, podendo também auxiliar na percepção do sexo, idade 

ou qualquer outro atributo humano que favoreça o 

estabelecimento de laços.  

A atribuição de um nome cria uma forte associação à 

marca. Um nome humaniza e mais facilmente permite 

desenvolver laços emocionais. Ambas as aplicações 

anteriores, marca e nome, ajudam na construção da 

personalidade, ou persona. Esta deve ser adequada aos 

futuros, possíveis, utilizadores. Contudo a melhor forma de 

 
63 Personagens fictícias criadas para representar diversos géneros de uti-

lizadores. 

Ilustração 36 - Kip é um bot 
que ajuda o utilizador e/ou 

encomendar comida num 

espaço de escritório. (Fonte: 

Designing Bots, Shevat, 2017, 
p. 100)  

 
Ilustração 37 - Kip é um bot 
que ajuda o utilizador e/ou 

encomendar comida num 
espaço de escritório. (Fonte: 

Designing Bots, Shevat, 2017, 
p. 100)  
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a transmitir é através do texto criado para a conversação, 

adicionando humor ou aplicando determinadas palavras 

que ajudem a identificar o tipo de personalidade. É 

importante que seja fluida, independentemente do tema da 

conversação, incluindo os caminhos positivos e negativos, 

criando mecanismos apropriados para possíveis erros, 

sendo importante precaver uma opção de apoio. Métodos 

de auxílio podem ser aplicados sob a forma de botão, que 

direcione o utilizador para outra página, ou para um apoio 

humano, sendo por vezes mais fácil e transparente. Ter 

humanos a verificar e corrigir as respostas dadas pelo bot 

também pode ser uma boa estratégia para melhorar o 

serviço. 

O ser humano há milénios que desenvolve ferramentas e 

optimiza processos de conversação entre si. A evolução é 

tão clara que o fazemos várias vezes ao dia sem refletir nos 

processos que são desencadeados para que tal suceda 

eficazmente. O que se pretende desenvolver com os bots 

é uma experiência semelhante, que forçosamente terá 

também que aguardar uma constante evolução e 

aprendizagem.  

Hoje em dia, no desenrolar de uma conversação com um 

bot, as suas respostas fazem parte da complexa 

implementação de textos escritos pelo programador/ 

criador aplicados sob a forma de diagramas 

conversacionais, de pergunta resposta, ou passo a passo 

sequencial. É possível dividir este tipo de conversação em 

duas categorias: guiados por tarefas e guiados por tópicos. 

Conversações guiadas por tarefas têm por objetivo 

completar-se. A conversa pode ser desencadeada por 

passos através de um fluxo, incluindo todas as diferentes 

opções possíveis, cada escolha tomada pelo utilizador irá 
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produzir uma probabilidade de respostas. É importante 

definir ao longo do fluxo o que se pretende extrair da 

conversação, estabelecendo prioridades. Neste tipo de 

processo deve existir um elemento que facilite a saída da 

conversa. Desta forma, se for necessário, o utilizador pode 

iniciar um novo processo desde o início. 

Neste tipo de conversação pode também aplicar-se um 

método de “afunilamento”, que permita encaminhar o 

utilizador do ponto A ao ponto B. O objetivo é criar uma 

conversa fluida, sem distrações, a qual o utilizador não 

abandone a meio. 

A good task-led conversation takes the user all the way 

through the conversation flow and optimizes the conver-

sation rate. (Shevat, 2017, p. 184) 

Por sua vez, conversas guiadas por tópicos tem como 

propósito a “discussão” e a troca de ideias e informações 

em torno de temas específicos. Não é tão direto, 

permitindo que os utilizadores falem sobre vários aspetos 

e diversos tópicos. É possível adotar várias perspetivas 

como consumo, conhecimento, educação e media, sendo 

capaz de reconhecer o fim de um tópico e a introdução de 

outro, tornando uma conversação versátil, com maior 

número de passos determinados pelo interesse do 

utilizador.  

Outro recurso que beneficia o estabelecimento da 

personalidade num bot é a implementação de interações 

enriquecedoras, como a permissão de envio de ficheiros, a 

utilização de imagens, mapas, gráficos e emojis64, 

 
64 A small digital image or icon used to express an idea or emotion. (Le-

xico Dictionary, 2019) 
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permitindo uma conversação mais dinâmica, lúdica e com 

maior “emoção”. A inclusão de uma indicação de escrita 

antes do envio de mensagens, transmite igualmente uma 

sensação de presença, como se se tratasse de uma 

pessoa real. Outro fator não menos importante a ter em 

conta relaciona-se com a noção de sentimento humano. 

Sempre que trocamos mensagens com outra pessoa não 

gostamos de sentir a ausência de resposta, como tal os 

utilizadores esperam que o bot lhes responda sempre e 

que de um modo geral não sejam ostracizados.  

A aplicação de pequenas, mas relevantes, interações ajuda 

a criar uma experiência completa e realista. Contudo o 

momento mais relevante da interação entre utilizador e bot 

estabelece-se logo no primeiro contato, através do que se 

designa por onboarding65. Este é importante para criar uma 

primeira impressão, abordando certas funcionalidades 

logo no início da conversação.  

Offering added value to the user at the first engagement 

contributors to the user’s perspective of the bot. Useful 

bots are more likely to be remembered and engaged with 

by the user. (Shevat, 2017, p.160) 

O melhor método seguinte será começar uma conversação 

de forma clara evidenciando as suas funcionalidades, o seu 

propósito, e como pode ser útil para o utilizador. 

Demonstrar valor e criar hábito deve fazer parte da 

experiência de onboarding. Após breve introdução pode 

ser desenvolvida uma pequena explicação passo a passo 

sobre as funcionalidades, sendo esta interativa e 

 
 
65 Onboarding (ingl.) “embarcar” (trad. Livre), aplicado a aplicações, sig-

nifica a acção de integrar um utilizador familiarizando-o com o pro-

duto, serviços e/ou funcionalidades disponíveis. 
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acompanhada pelo bot. O utilizador pode reter mais 

facilmente o modo de interagir com a plataforma ou pode 

ser adaptada apenas uma pequena história que obrigue o 

utilizador a interagir. Ambas as opções são válidas e 

apresentam as mesmas consequências finais. O 

onboarding permite suavizar o embaraço do primeiro 

contato e possibilita o desenvolvimento de uma relação 

melhor e mais próxima.  

Com o desenvolvimento da inteligência artificial irá tornar-

se mais fácil o desenvolvimento de bots, a sua aplicação e 

utilização, tanto quanto residem em empresas de grande 

dimensão como a Google, Amazon ou Apple. Estas são 

actualmente as maiores e melhores produtoras de 

assistentes vocais e permitem que os engenheiros de 

software as utilizem para implementar nos seus serviços. O 

futuro afigura-se tão promissor que um dia (para o bem e 

para o mal) não saberemos distinguir com quem estamos 

a estabelecer uma conversação: teremos passado o teste 

de Turing A introdução da inteligência artificial em 

interfaces interativas oferece um novo mundo de 

possibilidades, cujo impacto ainda é desconhecido e está 

por refletir.  

A utilização de bots aliados à inteligência artificial numa 

conversação permite uma capacidade elevada de 

compreensão da intenção do utilizador e a capacidade de 

lhe extrair os pontos fulcrais. Assim, é possível manter uma 

conversação mais complexa e durante mais tempo. 

Dependendo da sua aplicação, é capaz de reconhecer 

texto, objetos e até emoções aos utilizadores. Examinando 

fotos ou vídeos consegue prever uma resposta com maior 

precisão e compreender o estado emocional e sentimental 

de uma dada conversação. Este tipo de complexidade e 
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viabilidade pode se tornar num fator de sucesso na relação 

com os humanos. (Shevat, 2017) 

Nos próximos anos a implementação de bots tenderá a 

crescer. Estes melhoram a experiência do utilizador em 

todas as vertentes onde são aplicados e serão tão 

avançados que iremos criar relações próximas com eles. 

Hoje em dia a sua utilização ainda é limitada e é 

relativamente fácil de descodificar quando não estamos a 

interagir com um humano. Por este facto é fundamental 

criar traços e personalidades que nos apelem, só assim se 

conseguirá mais facilmente confiar nas suas habilidades, 

ainda mais quando facilitam diversos processos, 

acompanham a nossa jornada ou expandem o nosso 

conhecimento. 
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3.5. Estudo de casos 

 

“Fail often so you can succeed sooner.”  

— Tom Kelly 

 
 
A investigação realizada recorreu também aos estudos de 

casos empíricos relacionados com a temática. Foram 

analisadas diversas abordagens relacionadas com a 

dádiva/dadores, aplicadas ao espaço físico e digital. O 

objetivo foi compreender a que problemas, os casos 

estudados, davam resposta e dissecar os métodos 

utlizados para a sua resolução. Foram delineados alguns 

critérios como: género de funcionalidades; fluidez da 

experiência; elementos adotados; tipo e legibilidade de 

conteúdos; relação com os utilizadores e a sua 

desejabilidade. Concluímosque a grande maioria dos 

casos digitais analisados não enriqueceram o 

desenvolvimento do nosso projeto, devido à pobre 

execução gráfica, usabilidade e resolução de problemas. 

Como tal optámos por expor as abordagens que de algum 

modo influenciaram as decisões tomadas.  

 
 

3.5.1. American Red Cross + IDEO 

A American Red Cross (ARC ou Cruz Vermelha Americana) 

é a responsável pela gestão das dádivas de sangue nos 

Estados Unidos da América. Em 2007 a ARC contratou os 
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serviços da IDEO66, desafiando-a a aplicar o human-

centered design a esta causa, com o intuito de aumentar o 

número de doações em “apenas” 1%.  

Após extenso período de observação relativo à experiência 

dos dadores in situ, e vários conceitos propostos, 

constaram que a grande maioria das utentes possuía 

motivos pessoais fortes que os motivavam a doar e a 

incentivar outros a fazê-lo. Com isto em mente a IDEO 

elaborou uma narrativa que educa e motiva os indivíduos 

para o valor da dádiva, através da partilha de histórias reais 

de dadores.  

A nova experiência passou por pedir aos dadores, antes 

de dar sangue, que escrevessem num cartão uma breve 

história sobre o motivo que os levava a fazê-lo (ilus. 24). Os 

que optassem por tal, podiam adicionar também uma 

fotografia sua ao cartão. Estes, por sua vez, eram expostos 

na sala de espera em grandes painéis acompanhados de 

outras histórias (ilus. 25). 

A exposição de motivadores pessoais permitiu estabelecer 

laços e criar uma relação mais próxima entre dadores, 

conectando as suas experiências pessoais, transmitindo a 

novos a diversidade de motivos que os levou à dádiva, 

influenciando-os de forma positiva. 

Este caso permitiu confirmar uma parte da investigação 

realizada anteriormente. Proporcionando o 

desenvolvimento de um dos elementos base do projeto, a 

 
66 Empresa internacional de design conhecida por desenvolver projetos 

segundo abordagens interdisciplinares do tipo human-centered cri-

ando um impacto positivo no mundo. (Fonte: IDEO, 2019) 

 
 

Ilustração 42 – Painéis expo-

sitores com relatos de dado-
res. (Fonte: Jun, 2014) 

 
Ilustração 43 - Captura de 

ecrã da aplicação Share the 

Meal. (Fonte: Aplicação Share 

the Meal para iPhone)Ilustra-

ção 44 – Painéis expositores 
com relatos de dadores. 
(Fonte: Jun, 2014) 

Ilustração 39 – Cartão utili-

zado para descrever porque 
se dá sangue. (Fonte: Jun, 

2014) 

 
Ilustração 40 – Painéis expo-

sitores com relatos de dado-
res. (Fonte: Jun, 2014)Ilustra-

ção 41 – Cartão utilizado 

para descrever porque se dá 
sangue. (Fonte: Jun, 2014) 
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comunicação, partilha e informação, de modo a manter os 

utilizadores informados acerca dos benefícios, motivações 

entre outros. 

 

3.5.2. Share the Meal 

A aplicação Share the meal é uma iniciativa das Nações 

Unidas através do seu Programa Alimentar Mundial (PAM), 

que pretende combater a fome no mundo auxiliando povos 

carenciados. Em média o PAM chega a 80 milhões de 

pessoas por ano com assistência alimentar, financiado 

voluntariamente a 100%. Foi desenvolvida com o intuito de 

possibilitar qualquer individuo a contribuir para a causa, 

com uma quantia mínima de 0,40€ por dia, de forma 

cómoda e informada.  

Na sua generalidade a aplicação resolve diversos “pontos 

de atrito”67 evidenciados neste género de acção. 

Anteriormente podia haver falta de conhecimento quanto 

ao modo como o dinheiro que entrava estava a ser doado, 

o que demonstrava ser um entrave. Neste caso é possível 

contribuir para a causa geral ou especificar em que género 

se pretende aplicar a doação (ilus. 26). É exposto em que 

situação se aplica assim como especifica uma meta de 

doações, o que pode promover a vontade de ajudar. 

Através da aplicação é possível também compreender com 

que valores podemos contribuir, com especial foco em 

valores mais baixos, e o que é possível concretizar com 

essa mesma doação. Ao informar os utilizadores que um 

valor baixo (e.g. 2,80€) permite alimentar uma criança 

durante um determinado tempo (pouco), é possível ter 

 
67 Para pontos de atrito vide. o capítulo 1.4, p. 26. 

Ilustração 45 - Captura de 
ecrã da aplicação Share the 

Meal. (Fonte: Aplicação Share 

the Meal para iPhone) 

 
Ilustração 46 - Captura de 
ecrã da aplicação NZ Blood. 

(Fonte: Apple App Store)Ilustra-

ção 47 - Captura de ecrã da 
aplicação Share the Meal. 
(Fonte: Aplicação Share the 
Meal para iPhone) 
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noção do impacto que cada montante tem e fazer uma 

escolha mais generosa e adequada à medida de cada 

indivíduo. 

Este caso de estudo foi o que mais impacto teve para o 

projeto, gizando algumas abordagens tanto no aspecto 

funcional, comunicativo, bem como o apelo para a acção. 

A característica de maior impacto direto no projeto foi a 

noção de “comunidade”. Nesta é possível os utilizadores 

fazerem parte de grupos ou “equipas” criadas por si, tendo 

a oportunidade de adicionar mais pessoas e incentivá-las 

a doar. A sua usabilidade e aspetos gráficos não são 

totalmente consistentes ao longo de toda a experiência, 

mas certas funcionalidades foram bem desenhadas e 

desenvolvidas, como e.g. a secção de objetivos.  

Esta inspirou-nos e levou-nos à criação de uma secção 

semelhante, na nossa aplicação, aplicando o mesmo 

princípio de dinâmica de grupo tirando partido de 

utilizadores empenhados em aumentar o número de 

dadores/dádivas. 

 

3.5.3. NZ Blood 

O serviço de sangue da Nova Zelândia criou a aplicação 

denominada NZ Blood com o intuito de melhorar e facilitar 

a experiência dos dadores. Esta permite que os próprios 

agendem a sua dádiva a qualquer momento, em qualquer 

local dedicado a esse efeito, permanente ou móvel. 

Também é possível nele registar o número de dádivas 

efetuadas e o tipo de sangue através da criação de um 

cartão de dador disponível na própria aplicação que pode 

ser utilizado posteriormente quando for dar sangue, 
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registando os seus dados e informação relativa às suas 

dádivas.  

Em termos de usabilidade a aplicação é, normalmente, fácil 

de utilizar, mas nem sempre são perceptíveis as suas 

funcionalidades e mais valias para além da marcação da 

dádiva (sendo este o aspecto mais destacado ao longo de 

toda a experiência). Graficamente não tem nenhum ponto 

específico a destacar: a sua usabilidade é simples e 

compreensível, embora algumas funções estejam 

escondidas e apenas estejam presentes após a realização 

de uma dádiva.  

Esta aplicação influenciou um aspecto importante do 

nosso projeto: o mapa de dádivas. Estes aglomeram todos 

os locais físicos e moveis onde é possível efetuar dádivas. 

Outro aspecto importante e com algumas semelhanças, é 

a utilização de notificações para informar os dadores, 

como por exemplo: quando o seu tipo de sangue é 

necessário; quando existem acções de dádivas próximas; 

ser altura de voltar a dar sangue; quando o lote de sangue, 

proveniente de uma dádiva anterior, é utilizado para salvar 

vidas. 

 

3.5.1. My Blood Donor 

Esta aplicação, foi desenvolvida pela HemoCue, uma 

organização que faz parte da empresa Danaher68. Esta 

pretende essencialmente auxiliar os dadores a 

 
68 Conglomerado de empresas, que tem como objetivo inovar global-

mente a ciência e tecnologia ajudando clientes a resolver desafios com-

plexos e melhorar a sua qualidade de vida. 

Ilustração 48 - Captura de 
ecrã da aplicação NZ Blood. 
(Fonte: Apple App Store) 

 

 
Ilustração 49 - Captura de 

ecrã da aplicação My Blood 

Donor. (Fonte: Apple App 

Store)Ilustração 50 - Captura 

de ecrã da aplicação NZ 
Blood. (Fonte: Apple App 

Store) 
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compreender os valores inerentes à análise efetuada ao 

sangue.  

O dador tem de inserir os dados da dádiva. Uma vez que 

estes são registados a aplicação cria um gráfico que vai 

ganhando forma à medida que é adicionada mais 

informação. Deste modo é possível ter uma percepção 

global das oscilações e dos níveis registados (pressão 

arterial, hemoglobina e peso do dador) (ilus. 28). Para além 

disto a aplicação dispõem de informação relacionada com 

as medições e valores recomendados para as mesmas, 

permitindo que os dadores tenham conhecimento das 

medidas a tomar para que possam ser saudáveis. É 

também possível receber alertas, uma vez registado o dia 

da dádiva, e informar quando é possível voltar a doar. 

A possibilidade de o dador ter acesso a informação médica 

e conseguir ter conhecimento das oscilações 

paramétricas, foi desde o primeiro momento uma 

ferramenta fundamental a implementar no nosso projeto. 

Esta pode tornar-se mesmo uma funcionalidade chave, 

capacitando os dadores a possuir um maior controlo e 

conhecimento dos seus diversos valores, e 

consequentemente permitir um maior controlo sobre a sua 

saúde.  

 

3.5.2. B-Donor 

Esta aplicação pretende empoderar os utilizadores, 

permitindo que por si mesmos encontrem dadores (ilus. 

30). O objetivo é que cada individual, que tenha 

necessidade de um determinado tipo de sangue, possua a 

liberdade de requisitar a ajuda de dadores compatíveis. 

Ilustração 51 - Captura de 

ecrã da aplicação My Blood 
Donor. (Fonte: Apple App Store) 

 
Ilustração 52 - Captura de 

ecrã da aplicação B-Donor. 
(Fonte: Apple App Store)Ilus-

tração 53 - Captura de ecrã da 
aplicação My Blood Donor. 
(Fonte: Apple App Store) 
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Pode ser efectuado um pedido geral à comunidade, ou 

pesquisar um mapa por zonas. A aplicação tem poucas 

funcionalidades, como tal mesmo parecendo simples 

torna-se um pouco confusa. 

Esta incentiva à possibilidade dos utilizadores organizarem 

sessões de dádiva e efectuarem pedidos à comunidade 

dadora, de um tipo específico ou indistinto de sangue. 

Quando foi definido o tema da dissertação não tinhamos 

conhecimento da grande diversidade de aplicações 

existentes para smartphone relacionadas com a temática. 

Após a revisão da literatura e o estudo de casos foram 

delineadas as funcionalidades a apresentar: mapa com os 

locais onde será possível dar sangue; a possibilidade de 

marcar uma dádiva; a criação de um perfil de dador onde 

será possível adicionar informação acerca do mesmo 

(dados pessoais, tipo de sangue, entre outros); registo das 

dádiva efetuadas. Por sua vez foram poucas as aplicações 

que apresentam notícias e/ou informações acerca do 

processo da dádiva e dadores, assim como informação 

médica relativa às análises efetuadas ao sangue. O ponto 

mais negativo a referir, relacionado com a grande maioria 

das aplicações existentes, refere-se à interface gráfica e 

usabilidade das funcionalidades, que por norma são 

complexas e pouco atrativas. Isso demonstra que uma 

nova abordagem gráfica, de usabilidade, aglomerando 

diversas funcionalidades, algumas delas inovadoras, é 

fundamental para incentivar e influenciar os indivíduos 

quanto à sua experiência e apetência para abraçar esta 

causa. 

Ilustração 57 – Captura de 

ecrã da aplicação B-Bonor. 
(Fonte: Apple App Strore) 

 
Ilustração 58 – Captura de 
ecrã da aplicação B-Bonor. 
(Fonte: Apple App Strore) 
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4. Desenvolvimento projectual 

 

“A parte mais difícil do design é eliminar funcionalida-

des.” 

— Donald Norman 

 

Explicitas as abordagens de design a adotar ao longo do 

projeto, procedemos à implementação das interfaces 

gráficas (UI) e de experiência (UX) na criação do protótipo. 

A solução que se apresenta consiste no desenvolvimento 

de uma aplicação para smartphone que pretende, através 

de motivações (exógenas ao processo de dádiva de 

sangue) dar resposta a necessidades detectadas ao longo 

da investigação. Devido à diversidade e disparidade da 

problemática houve a necessidade de adotar um método 

abrangente. 

A aplicação tem três componentes fundamentais:  

Informativa - incluindo noticias, campanhas de dádiva e 

esclarecimento de dúvidas; 

Social - integrando grupos e comunidades, partilha de 

informação e o elemento de gamificação;  

Serviço - integrando o questionário do dador, assim como 

a recolha e gestão de dados pessoais e clínicos dos 

próprios. 

Para que fosse possível compreender verdadeiramente as 

necessidades dos utilizadores foi fundamental vivenciar a 

experiência como dador de sangue. Para além de uma 
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análise pessoal também observámos atentamente todos 

os procedimentos com outros indivíduos, com o intuito de 

constatar as adversidades/êxitos partilhados. 

You have to drop your skepticism and tap into a childlike 

curiosity and open-mindness. Without a sense of wonder 

and discovery, you’re likely to be blind to the opportuni-

ties right before your eyes. (Kelley, 2016, p. 20) 

A primeira abordagem ao projeto passou pela tentativa de 

transpor a investigação recolhida, delineando os aspetos 

positivos e negativos. A investigação prática proporcionou 

traçarmos a experiência de um dador desde o momento 

que sai de casa, ao processo da dádiva, até à relação 

posterior, criando assim o mapa de experiência do dador 

(Apêndice E, p. 189). No mapa projetámos a atividade dos 

dadores expondo os processos e interações com o 

serviço, assim como os seus sentimentos/pensamentos. 

Destacados os pontos possíveis a melhorar aplicando 

abordagens de design, realizaram-se duas entrevistas 

exploratórias não semiestruturadas e abertas: uma com o 

responsável pelo setor de colheitas e promoção da dádiva 

de sangue do IPST e outra com um dador de sangue 

regular, com o intuito de compreender a existência de 

alguma relação com a nossa pesquisa e ter oportunidade 

de conhecer, uma prespetiva de quem é profissional na 

área e por outro a percepção de um dador mais velho e 

experiente. O conhecimento adquirido permitiu 

desenvolver a aplicação respondendo às necessidades 

expostas ao longo da investigação. De modo a alcançar 

um grau de usabilidade eficaz tirámos proveito do 

conhecimento adquirido profissionalmente assim como da 

consulta ocasional por pares, na qual as críticas expostas 

por estes suscitaram a reconfiguração de certos aspetos. 
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As questões funcionais da aplicação e a aglomeração dos 

conteúdos foram o foco numa fase inicial. Foi considerada 

a necessidade de melhorar a informação atualmente 

disponibilizada pelo IPST e o modo como este a expõem e 

partilha; criar suportes para serviços que facilitem a 

interligação com a aplicação, ou seja um sistema auxiliar 

(para profissionais de saúde) onde possa ser fácil e rápido 

o acesso à ficha dos dadores, seus dados e questionário 

do dador (quando aplicável); tornar mais ágil o processo de 

admissão de novos dadores, através de um sistema online; 

testar a implementação de processos de gamificação e 

estudar a sua viabilidade, através da valorização de 

ferramentas de incentivo.  

Numa segunda abordagem foram tomados em conta 

aspetos gráficos e de usabilidade, possibilizando 

desenvolver os ecrãs necessários para proceder aos testes 

com utilizadores. Durante os testes realizados foi 

fundamental observar directamente a interacção dos 

utilizadores com a interface, de modo a ser possível 

compreender as suas dificuldades de usabilidade, hábitos 

e necessidades, uma vez que é usual os utilizadores não 

referirem na totalidade o que sentem ou pensam. A 

realização dos testes com protótipo focaram pontos 

específicos, tais como: a organização, o tipo e modo de 

exposição da informação, para que sejam compreendidas 

com facilidade as necessidades dos utilizadores, assim 

como as do próprio instituto; avaliação da interação com a 

assistente pessoal, nomeadamente com as 

funcionalidades mais indispensáveis aos dadores e a sua 

exposição; a importância da privacidade e da partilha de 

dados pessoais; o envolvimento dos vários tipos de 

utilizadores na vertente de gamificação. Os resultados 

obtidos permitiram ajustar alguns pontos, contudo não é 
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possível considerar suficientes para retirar apreciações 

absolutamente conclusivas em certos aspectos como a 

gamificação e o bot69.  

O número de testes70 e a amostra de participantes foi 

reduzido de modo a obter respostas operativas, permitindo 

uma abordagem e observação mais próxima e eficaz71. 

Num artigo de 2000, Jakob Nielsen (n. 1957) manifesta a 

razão para não ser necessário testar com mais do que 5 

utilizadores. Nielsen expõe que testar com 15 utilizadores 

é suficiente para descobrir todos os problemas com o 

design. Uma relação tempo/custo leva a que não seja 

necessário testar com mais de 5 utilizadores, uma vez que 

com os primeiros 3 é possível retirar maior parte das 

necessidades e problemas, que a partir desse número 

todos os outros deixaram de ter algo de significativo a 

acrescentar. Com isto, de modo a atingir os melhores 

resultados possíveis, Nielsen propõem que se realize testes 

com 5 utilizadores, e após melhorar os aspetos negativos 

identificados, executar o maior número de pequenos testes 

 
69 Devido à particularidade dos temas, apenas é possível serem testadas 

ao longo de um período de tempo mais extenso e por um grupo de 

utilizadores maior em contexto real. 

 
70 Todos os testes foram conduzidos pelo autor desta dissertação e po-

dem ser consultados em ficheiro áudio anexado. Os participantes não 

tiveram qualquer tipo de restrição de usabilidade e foram incentivados 

a opinar e expressar todos os seus sentimentos e ideias.  

 
71 Usability testing with a small number of participants is an incredibly 

efficient way to improve an interface. By observing real people attempt 

to use a design, we see the interface from the user’s perspective. Since 

average users lack insider knowledge about how the system is “sup-

posed” to work, they often encounter problems that the creator of the 

design didn’t foresee. (Whitenton, 2019) 
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possíveis. Devido a um conhecimento profissional do autor, 

os argumentos expostos por Nielsen e restrição de tempo 

disponível, foram apenas realizados seis testes ao 

protótipo. 

O sistema operativo definido para desenvolver o protótipo 

da aplicação foi o iOS 1272, cingindo-se ao 

desenvolvimento em termos gráficos, para dispositivos 

iPhone X e XS, incluindo os respetivos modelos Max, e 

iPhone XR. A opção desta plataforma deve-se à qualidade 

do sistema operativo e respetiva interface, e porque, de 

todos os dispositivos aptos a utilizar iOS, 88% estão 

atualizados com a versão (iOS12)73. Este tipo de adesão 

permite tirar partido das inovações mais recentes, tanto 

tecnológicas como de usabilidade. 

Os elementos referentes à interface original do iOS 12 e a 

sua usabilidade constituem o culminar de vários anos de 

experiência na área do design, por parte dos profissionais 

da Apple, sendo que foram desenvolvidos de modo a 

serem acessíveis a todo o tipo de pessoas. Esta 

abrangência está diretamente relacionada com 

necessidades detectadas pelo nosso projeto, sendo o 

espetro de utilizadores diversificado. Foi fundamental 

compreender este público-alvo e as suas características, 

do seguinte modo: indivíduos, na sua grande maioria com 

literacia digital74 média/alta e de faixa etária compreendida 

entre os 18 e 50 anos. Separámos os dadores em dois 

 
72 Sistema operativo dos dispositivos móveis da empresa Apple, sendo o 

número referente à série, iOS 12 foi lançado a outubro de 2018.  

 
73 Dados Apple medidos através da app store a 6 de Agosto de 2019. 

(Fonte: Apple Developer, 2019) 

 
74 Capacidade de ler e compreender um sistema digital. 
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grupos: os participativos, ou seja, dadores regulares que 

partilham informação, criam grupos e incentivam outros à 

dádiva; e não participativos, que utilizam a aplicação 

apenas para ler notícias ou obter informação acerca de 

interesses específicos, e são sensíveis ao princípio de 

ajudar a salvar vidas e pretendem estimular outros a aderir.  

Para conciliar o público-alvo com as necessidades do 

IPST, foi necessário desenvolver uma interface agradável e 

consistente, acessível a todo o tipo de utilizador, que 

recorra a uma linguagem apropriada que facilite a 

compreensão, contrastando com o paradigma actual que 

parece utilizar uma linguagem quase corporativa e 

bastante complexa. Deverá também promover e premiar a 

participação ativa e assídua. 

Why must information be presented in a dull, dreary 

fashion, such as in a table of number? Most of the time 

we don’t need actual numbers, just some indication of 

whether the trend is up or down, fast or slow, or some 

rough estimate of the value  (Norman, 2004, p.215) 

O elenco destes princípios norteadores, embora pareça, 

não deve ser fastidioso nem “maçador”. Todos os 

componentes expostos anteriormente, direta ou 

indiretamente, foram tidos em conta, influenciando o 

desenrolar do projeto. É essencial manter a aplicação 

actualizada, com as notícias e locais/acções de 

campanhas de dádiva mais recentes assim como a própria 

aplicação, possibilite melhorar a interface e a experiência 

de usabilidade. 

Foram implementadas funcionalidades específicas de 

modo a incentivar o download e a utilização da aplicação: 

assistente pessoal do dador através do desenvolvimento 
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de um bot com o qual se pode interagir através de 

perguntas previamente delineadas (desta forma torna-se 

mais prático obter informação); foi também inserido o 

questionário de dadores de sangue, passível de ser 

completado a qualquer momento fora do local de recolha; 

agregação de novos dadores e incentivo à dádiva como 

aspecto fulcral da aplicação, possibilitando a partilha de 

informação relacionada com a dádiva de sangue, 

convidar/incentivar amigos a doar, criar campanhas de 

sensibilização e criar grupos de dadores; introdução de 

processos de jogo através de tarefas recompensadas por 

pontos, método que pretende estimular os utilizadores. 

Beauty, fun and pleasure all work together to produce 

enjoyment, a state of positive affect. (…) Positive emo-

tions trigger many benefits: They facilitate coping with 

stress. They are essential to people’s curiosity and ability 

to learn. (Norman, 2014, p.220) 

 
A aplicação pretende atuar como facilitador da relação 

desenvolvida entre o IPST e os dadores. Estabelecendo 

uma relação melhor facilita a comunicação entre ambas as 

partes. Este projeto pretende também salientar a 

importância da dádiva de sangue e da envolvência dos 

dadores, não só durante, mas também antes e após a 

dádiva.  

4.1. Arquitectura e elementos  

 

“Good designers know when to follow the rules… Great 

designers know exactly when and why to break them.” 

— Therese Fessenden 
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Assegurar o sucesso de uma aplicação passa 

incontornavelmente por criar uma interface inteligível que 

proporcione uma boa experiência ao utilizador. Seguir e 

respeitar os elementos originais e as boas práticas 

implementadas pela Apple no desenvolvimento de 

interfaces é consensual (ou talvez não) na área do design, 

mas certamente uma referência e um excelente ponto de 

partida. 

O nosso protótipo será desenvolvido tomando como 

suporte o modelo iPhone X (automaticamente adaptável ao 

iPhone XS que detém o mesmo tamanho de ecrã), e 

respetivos modelos Max e iPhone XR (detentores de 

tamanhos distintos)75. 

As diretrizes da Apple são bastante específicas e 

completas no modo como a experiência dos utilizadores 

se torna semelhante e coerente ao longo de toda 

utilização76. Como tal, foram respeitados alguns factores 

de layout77 e adaptabilidade, tais como:  

A caixa de área segura onde deve ser inserido o conteúdo 

da aplicação e respetivas margens definidas. A área segura 

 
75 Dimensões de ecrã nos modelos iPhone X/XS (5,8 polegadas); iPhone 

XR (6,1 polegadas) e iPhone X/XS Max (6,5 polegadas). 

 
76 As diretrizes da Apple referentes ao sistema iOS podem ser consultadas 

online. Os pontos expostos são referentes aos princípios definidos no 

projeto.  

 
77 The way in which the parts of something are arranged or laid out. 

(Lexico de Oxford, 2019) 
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previne que o conteúdo se sobreponha à barra superior, a 

de navegação, de ferramentas e de abas. 

O texto e imagens relevantes devem estar expostos de 

modo a serem percetíveis. 

Itens maiores são mais evidentes e mais acessíveis ao 

toque, como tal deve ser utilizado peso visual e equilíbrio 

para transmitir hierarquia. 

Implementar pontos de toque com uma área mínima de 49 

x 49px. 

Permitir uma leitura confortável e aplicar margens de 

legibilidade. 

Foram aplicados os elementos gráficos a partir da sua 

inserção numa grelha de construção de 8 x 8px (ilus. 32), 

o que facilita a adaptação dos elementos aos diversos 

tamanhos de ecrã78. A utilização de grelhas permite 

organizar os elementos gráficos de forma mais eficiente e 

estruturada, melhorando a leitura e a utilização das 

interfaces por parte dos utilizadores. 

A paleta de cores definida inclui o vermelho, branco e 

preto, para além da escala de cinzentos (ilus. 33). O 

vermelho foi escolhido por garantir uma clara associação à 

ideia de sangue (e consequentemente com o IPST) sendo 

apenas utilizado pontualmente em zonas que necessitam 

de destaque. O branco é a componente estrutural e foi 

aplicado de modo a facilitar a leitura dos conteúdos 

minimizando o ruido visual. A utilização da escala de cinzas 

 
78 Este tipo de grelha foi introduzido pela Google nas suas regras de de-

sign e desenvolvimento de modo a ser possível, facilmente, adaptar 

todas as aplicações a todas as medidas de ecrã. (Fonte: Material De-

sign, 2019) 

Ilustração 60 - Ilustração da 

área de segurança e margens 
aconselháveis. (Fonte: Apple De-

veloper, 2019) 

 
Ilustração 61 - Grelha construtiva 

para organização e aplicação dos 
elementos gráficos. (Ilustração do 

autor)Ilustração 62 - Ilustração 

da área de segurança e mar-
gens aconselháveis. (Fonte: Ap-

ple Developer, 2019) 

Ilustração 63 - Grelha 

construtiva para organiza-
ção e aplicação dos ele-
mentos gráficos. (Ilustração 
do autor) 

 
Ilustração 64 - Paleta de 

cores. (Ilustração do au-

tor)Ilustração 65 - Grelha 

construtiva para organiza-
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pretende servir como complemento e hierarquização à 

leitura dos conteúdos. O cinzento escuro é aplicado como 

suplemento à interface, enquanto o cinzento mais claro 

para transmitir estados de inatividade ou antiguidade. 

A fonte nativa do sistema operativo iOS e as suas 

características, San Franscisco Pro Display (Regular, 

Medium, Semibold e Bold) (ilus. 34), foi transposta 

directamente para a nossa aplicação. Esta opção deve-se 

ao facto de fontes nativas apresentarem as seguintes 

vantagens: favorecer o carregamento mais rápido das 

aplicações, não sendo necessário serem renderizadas; 

serem nativamente desenhadas para suportar diversos 

ecrãs e resoluções, tornando-se mais legíveis em 

Ilustração 66 - Paleta de cores. 
(Ilustração do autor) 

 
Ilustração 67 - Paleta de cores. 
(Ilustração do autor) 

Ilustração 68 - SF (San Franscisco) Pro Display (Regular, Medium, 
Semibold e Bold). (Ilustração do autor) 

 
Ilustração 69 - Captura do primeiro ecrã de onboarding adaptado 

para iPhone X, escala 1:4. (ilustração do autor)Ilustração 70 - SF 
(San Franscisco) Pro Display (Regular, Medium, Semibold e Bold). 
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tamanhos reduzidos. As diferentes variantes de caixa e 

corpo pretendem enfatizar hierarquias entre conteúdos. 

Foram utilizados diversos elementos gráficos tais como 

ícones, gráficos, ilustrações, botões e símbolos (Apêndice 

B, p. 153). A sua utilização cria hierarquia de conteúdo, 

proporciona destaque de elementos por importância e 

auxilia a interpretação rápida da informação. Num artigo 

publicado na plataforma online Smashing Magazine, 

Manuela Langella (s.d.), refere-se à importância de ícones 

e elementos visuais no design de interfaces, resumindo: 

“Their task is to transfer visual information to the user in the 
simplest way possible.”  

 

4.2. Protótipo 

Toda a informação recolhida ao longo da investigação, 

exposta nos capítulos anteriores, auxiliou o 

desenvolvimento gráfico e comunicação do projeto. Devido 

aos fatores tempo e execução técnica não foi possível 

conceber uma aplicação final 100% funcional, como tal, 

optamos por utilizar o software Flinto79 para criar um 

protótipo interativo que permitiu aos utilizadores terem uma 

experiência mais aproximada da realidade, embora com 

funcionalidades e desenvolvimento em extensão 

reduzidos. A possibilidade de testar este protótipo 

interativo permitiu aferir a usabilidade e qualidade da 

interface, por vários indivíduos, assegurando a melhoria 

dos pontos despoletados e desenvolvimento da aplicação 

até ao final. 

 
79 Software de prototipagem interativa e animada. 
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[…] Changes in interface suddenly make all sorts of be-

haviors easier. Subsequently, when the effort required to 

accomplish an action decreases, usage tends to explode. 

(Eyal e Hoover, 2014, p. 205) 

O primeiro contato com a aplicação é feito através do 

onboarding. Num estudo denominado “Losing 80% of 
mobile users is normal, and why the best apps do better“, 

levado a cabo por Andrew Chen80 (s.d.) em colaboração 

com a empresa Quettra81, foi identificado que as 

aplicações perdem 77% dos seus utilizadores nos 

primeiros 3 dias, (e cerca de 90% ao fim de um mês): 

Users try out a lot of apps but decide which ones they 

want to ‘stop using’ within the first 3-7 days. For ‘decent’ 

apps, the majority of users retained for 7 days stick 

around much longer. The key to success is to get the us-

ers hooked during that critical first 3-7 day period. (Ankit 

Jain, CEO Quettra) 

Chen elabora também que um método para melhorar a 

retenção de utilizadores é através da descrição das 

funcionalidades do produto mediante um fluxo de 

onboarding, expondo os diferentes estimuladores 

utilizados ao longo da experiência, ou: “You need to make 
an excellent first impression by creating a perfect 

onboarding experience for your users.” (Babich, 2017). 

 
80 Atualmente investidor na empresa Andreessen Horowitz, escritor e ori-

entador de startups de tecnologia. 

 
81 A mobile intelligence company focusing on personalizing mobile expe-

riences and monetization. (Fonte: Crunchbase, 2019) 
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Foram aplicadas mensagens estimulantes que introduzem 

as funcionalidades básicas da aplicação. Estas começam 

por expor a importância da dádiva de sangue através de 

mensagens sucintas, não só á doação, mas também 

partilha de campanhas, grupos, notícias e incentivo a 

outros; criar uma primeira aproximação à funcionalidade da 

bot, Hema82, a assistente pessoal que pretende 

descomplicar o modo como os utilizadores acedem e 

recebem informação. Foram transpostos hábitos 

implementados na usabilidade de utilizadores de 

smartphones utilizando a interação swipe left83 de modo a 

transitar para o ecrã seguinte e swipe right84 para voltar 

para trás.  

Uma vez finalizado o onboarding, o utilizador deve optar 

por efetuar o login, caso já seja dador, ou registar-se como 

tal. Ambas as acções foram desenhadas de modo a tornar 

o processo simples e célere, requerendo apenas a recolha 

de dados fundamentais (nome e número de telemóvel). 

Processado o login com sucesso, o utilizador será exposto 

ao painel pessoal, ferramenta definida como fundamental 

para assegurar o regresso do dador. Neste o utilizador 

pode adicionar ou remover qualquer tipo de informação do 

seu interesse. Para que possa ter acesso a tais 

 
82 Prefixo em latim significando sangue. (Fonte: The Free Dictionary, 

2019) 

 
83 Gesto de interação realizado com o dedo, da direita para a esquerda, 

num ecrã sensível ao toque.  

 
84 Gesto de interação realizado com o dedo, da esquerda para a direita, 

num ecrã sensível ao toque. Usualmente aplicada, em dispositivos com 

o sistema iOS, para voltar ao ecrã anterior. 

 

Ilustração 72 - Captura do pri-
meiro ecrã de onboarding 

adaptado para iPhone X, es-
cala 1:4. (ilustração do autor) 

 
Ilustração 73 - Captura de 

ecrã adaptado para iPhone X 
relativa ao painel pessoal já 

preenchido em escala 1:4. 

(Ilustração do autor)Ilustração 74 
- Captura do primeiro ecrã de 

onboarding adaptado para 
iPhone X, escala 1:4. (ilustração 

do autor) 
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Ilustração 76 - Captura de 

ecrã adaptado para iPhone X 
relativa ao painel pessoal já 

preenchido em escala 1:4. 
(Ilustração do autor) 

 
Ilustração 77 - Captura de 

ecrã adaptado para iPhone X 
relativa ao painel pessoal já 

preenchido em escala 1:4. 
(Ilustração do autor) 

funcionalidades, é necessário que o utilizador insira dados 

pessoais no seu perfil, como: Data de nascimento; nº de 

utente do SNS; grupo sanguíneo; altura e peso, podendo 

ainda adicionar alergias e informações relevantes do seu 

estado de saúde (e.g. indicar medicação que está a tomar 

e porquê).85 Uma vez completo o perfil estará apto a 

adicionar ao painel qualquer uma das opções disponíveis, 

que numa primeira fase serão: Níveis de sangue (IPST); 

dados de saúde pessoal; grupos; sazonalidade; notícias; 

campanhas; pontos de dedicação; rankings; amigos; 

locais de dádiva. 

O painel pessoal pretende manter o dador atualizado com 

toda a informação pertinente. A possibilidade de observar 

em tempo real os níveis de sangue ou, por sua vez, a 

sazonalidade das dádivas, pode influenciar a atitude dos 

indivíduos, levando-os a maiores níveis de imersão na 

experiência, tornando-se participantes mais dedicados e 

ativos. Hoje, após concluída uma dádiva de sangue, o 

resultado não é revelado ao dador. É apenas confirmado 

via mensagem se a dádiva foi aceite. É cada vez mais fácil 

e comum ter acesso pessoal aos nossos dados de saúde 

(e.g. no Apple Watch86 série 4, que para além de todas as 

funcionalidades habituais87 nesse género de produto, tem 

 
85 É pretendido recolher dados de modo a criar uma base de dados do 

IPST. Assim será mais fácil conhecer os diferentes tipos de dador, com-

preender tendências e hábitos generalistas. 
86 Relógio digital inteligente desenvolvido pela empresa Apple. 

 
87 Praticamente todos os relógios inteligentes tem as seguintes funciona-

lidades: contagem de passos, distância percorrida, número de degraus 

subido e contagem do batimento cardíaco.  

 



Ás, Bês e Ós 

   115 

a capacidade de gerar um eletrocardiograma88 simples, 

utilizando apenas dois elétrodos89. O utilizador pode assim 

saber, em poucos segundos, se tem alguma anomalia no 

ritmo cardíaco). É fundamental para o sucesso do projeto 

que os dadores tenham acesso aos resultados da análise 

do sangue, se assim o desejarem. Esta funcionaria como 

incentivo aos indivíduos para dar sangue, deixando de ser 

necessário fazer análises. Dar a conhecer os níveis dos 

componentes sanguíneos pode também influenciar a 

optarem por um estilo de vida mais saudável. Estes dados 

ficariam ainda registados na aplicação para que 

posteriormente pudessem ser partilhados com um médico.  

Ao longo da experiência é possível surgirem notificações 

de alertas (ilus. 37), e.g. quando o nível de um tipo de 

sangue for reduzido, a aplicação irá enviar uma mensagem 

automática, só para dadores compatíveis.  

Na secção comunidade o utilizador tem acesso a: 

campanhas, grupos, locais de recolha e rankings (ilus. 38). 

Em campanhas, o utilizador tem acesso a informação 

acerca de recolha em curso e futuras iniciativas, assim 

como sobre locais próximos da sua localização90 onde 

pode doar. Em grupos, pode ter acesso aos que está 

 
88 É um exame que deteta a atividade elétrica do coração, utilizado para 

avaliar a função cardíaca. (Fonte: Cuf, 2017) 

 
89 Terminal utilizado para conectar um circuito elétrico a uma parte me-

tálica, não metálica ou solução aquosa. 

(Fonte: Dicionário Priberam, 2019) 

 
90 O processo de geolocalização geográfica de determinado objeto espa-

cial é obtido a partir da recolha de coordenadas GPS. (Fonte: Dicionário 

Priberam, 2019) 

Ilustração 79 - Captura de 

ecrã relativa à notificação de 
alerta do nível de sangue 

dentro da aplicação em for-
mato adaptado para iPhone 

X, escala 1:4. (Ilustração do 

autor) 

 

 
Ilustração 80 - Captura de 

ecrã relativa à notificação de 

alerta do nível de sangue 
dentro da aplicação em for-

mato adaptado para iPhone 
X, escala 1:4. (Ilustração do 

autor) 
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Ilustração 81 - Captura de 

ecrã relativa à secção comu-
nidade adaptada para 

iPhone X, escala 1:4 (Ilustra-

ção do autor) 

 
Ilustração 82 - Captura de 
ecrã relativa à página do 

grupo de dadores adaptada 

ao iPhone X, escala 1:4 (Ilus-

tração do autor)Ilustração 83 - 

Captura de ecrã relativa à 
secção comunidade adap-

tada para iPhone X, escala 
1:4 (Ilustração do autor) 

inserido, assim como ver os que estão em destaque. Existe 

a liberdade para editar a informação que deseja estar 

exposta, pode incluir todos os grupos ou definir categorias. 

Entrando na página individual de um grupo (ilus. 39) tem 

informação mais detalhada relativa ao mesmo, como: os 

dadores pertencentes, dados do número total de dádivas 

efectuadas pelo conjunto de dadores e respetivos pontos; 

explorar a atividade de cada utilizador, podendo interagir 

através de comentários, gostos e partilha. A 

implementação desta perspetiva social pretende motivar 

mutuamente, aplicando métodos de gamificação, para que 

possam, saudavelmente, “competir” entre si.  

We are a species that depends on each other. Rewards 

of the tribe, or social rewards, are driven by our connect-

edness with other people. Our brains are adapted to seek 

rewards that make us feel accepted, attractive, important 

and included. (Eyal e Hoover, 2014, p. 100) 

Esta competição lúdica e amigável, não implica 

recompensas físicas ou pecuniárias, mas apenas 

simbólicas e baseadas em estatuto, como foi exposto ( 

vide Capítulo 3.3). Ou seja, à medida que os utilizadores 

vão obtendo pontos, aumenta o seu estatuto enquanto 

dadores. Foram delineados dez níveis estatutários:  

Nível 1 – Curioso (0-200 pontos) 

Nível 2 – Dedicado (200 - 600 pontos) 

Nível 3 – Interessado (600 - 1200 pontos) 

Nível 4 – Empenhado (1200 - 2000 pontos) 

Nível 5 – Esforçado (2000 - 3000 pontos) 

Nível 6 – Comprometido (3000 - 4100 pontos) 
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Ilustração 87 - Captura de 

ecrã como exemplo de um 
início de conversação com o 

bot Hema adaptada ao 
iPhone X, escala 1:4. (Ilustra-

ção do autor)v 

 
Ilustração 88 - Captura de 

ecrã como exemplo de um 

início de conversação com o 
bot Hema adaptada ao 

iPhone X, escala 1:4. (Ilustra-

ção do autor)v 

Nível 7 – Valoroso (4100 - 5300 pontos) 

Nível 8 – Deligente (5300 - 6500 pontos) 

Nível 9 – Vinculado (6500 - 8000 pontos) 

Nível 10 – Consagrado (8000 -10000 pontos) 

 
Cada nível obterá uma insígnia, para que seja mais 

facilmente identificável o ranking de cada dador. Nesta 

primeira fase de experimentação foram delineadas 7 

atitudes aptas a obter gratificão pontual:  

- Registo e adição de informação ao perfil (+200 pts). 

- Dádiva de sangue concluída (+50 pts). 

- Convidar amigos a se registarem na aplicação (caso este 

adiram) (+30pts) 

- Partilha de campanhas (+25pts) 

- Criar um grupo (+20pts) 

- Partilhar/ incentivar amigos a aderir a um grupo (caso 

estes adiram) (+15pts) 

- Aderir a novos grupos (+5pts) 

É possível ter acesso aos rankings individuais ou por grupo, 

no painel (caso seja adicionado) ou na secção 

comunidade. Consultar diariamente o ranking pode 

incentivar à competição e influenciar o empenho para subir 

de nível. 

Seguidamente é possível aceder à secção “dádiva”, onde 

é abordado por uma assistente pessoal do dador: Um bot 

de inteligência artificial denominada Hema (vide. capítulo 

Ilustração 85 - Captura de 
ecrã relativa à página do grupo 

de dadores adaptada ao 
iPhone X, escala 1:4 (Ilustração 

do autor) 

 
Ilustração 86 - Captura de 

ecrã relativa à página do grupo 
de dadores adaptada ao 

iPhone X, escala 1:4 (Ilustração 

do autor) 
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Ilustração 92 - Símbolo da 

assistente pessoal Hema 
para apoio ao dador. (Ilustra-

ção do autor) 

 
Ilustração 93 - Captura de 

ecrã como exemplo de um 
início de conversação com o 

bot Hema adaptada ao 
iPhone X, escala 1:4. (Ilustra-

ção do autor)Ilustração 94 - 

Símbolo da assistente pes-
soal Hema para apoio ao da-

dor. (Ilustração do autor) 

3.4). Representada por um símbolo autónomo (ilus. 40), a 

comunicação do bot Hema foi desenvolvida para ser 

amigável e prestável. A atribuição do sexo feminino deriva 

do caráter carinhoso e maternal, que cria mais facilmente 

empatia com os utilizadores. Foi redigido um texto sob a 

forma de diagrama conversacional, tornando mais fácil, 

numa visão macro, compreender a fluidez, tom e 

personalidade do bot (vide. Apêndice C, p. 157). Com o 

intuito de facilitar a interação entre os dadores e a Hema 

foram delineadas três perguntas chave para dar início à 

interação: responder ao questionário do dador; 

informações sobre a dádiva de sangue; informações 

acerca do IPST. Foi também dada uma opção secundária 

onde o dador pode colocar uma questão. No 

desenvolvimento do protótipo, de modo a demonstrar a 

funcionalidade, foi criada uma breve interação, (tendo em 

atenção os pontos chave apresentados no capítulo 3.4), 

entre um dador e a Hema. O diagrama apresentado no 

apêndice C (p. 157), não corresponde à interação do 

produto final, serve meramente como exemplo. Aglomera 

algumas perguntas do questionário do dador e força certas 

interações de modo a que possamos compreender como, 

futuramente, poderão ser desenvolvidas. É fundamental 

que o utilizador tenha uma experiência fluída, não se 

apercebendo que a interação é realizada com uma 

máquina inteligente.  
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Let’s think of our designs not as a facade for interaction, 

but as people with whom our audience can have an in-

spired conversation. Products are people, too. (Walter, 

2011, p. 65) 

A quarta secção da aplicação é relativa a notícias (ilus. 42). 

Nesta pretende-se facilitar o acesso a diversos tipos de 

conteúdos informativos em torno da dádiva de sangue, 

estendendo-se a notícias relacionadas com a saúde, 

eventos, campanhas, entre outros. Foi também idealizada 

a partilha de histórias reais de dadores e/ou de quem 

beneficia da dádiva de sangue. Estas deverão ser 

inspiradoras, compreensíveis e positivas. 

Como foi exposto no capítulo 2.3, os dadores e a 

importância da partilha de histórias reais pode influenciar 

um indivíduo mais jovem a dar sangue, mediante a criação 

de empatia com outros indivíduos, e alertando para a 

importância da dádiva. Para que este género de conteúdo 

permaneça relevante é fundamental ser permanentemente 

atualizado, não permitindo que notícias muito antigas 

continuem a ser visíveis.  

A última secção do menu foi atribuída às opções do perfil 

do utilizador (ilus. 43). Nesta são expostas todas as 

alternativas relacionadas com o utilizador assim como as 

suas preferências pessoais e de aplicação. Foram também 

adicionadas secções de outras funcionalidades 

complementares para consulta: pontos de dedicação, 

dados de saúde, favoritos, espaços de dádiva, mapa de 

dádivas e perguntas frequentes. Estas funcionalidades 

pretendem responder a algumas lacunas sentidas ao longo 

da investigação. Outro tipo de secções adicionadas 

proporcionam: dar ao utilizador liberdade para alterar os 

seus dados pessoais/médicos e password; oportunidade 

Ilustração 95 - Captura de 

ecrã relativa à secção de no-
tícias adaptada para iPhone 

X, escala 1:4. (Ilustração do 

autor) 

 
Ilustração 96 - Captura de 

ecrã relativa à secção de 
perfil adaptado para iPhone 

X, escala 1:4. (Ilustração do 

autor)Ilustração 97 - Captura 

de ecrã relativa à secção de 
notícias adaptada para 

iPhone X, escala 1:4. (Ilustra-

ção do autor) 
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para selecionar as notificações que deseja receber e em 

que formato (pode escolher ser notificado por e-mail, SMS 

ou notificações push91), especificando o assunto sobre o 

qual pretende ser notificado; convidar contactos 

diretamente por mensagem para instalarem a aplicação, 

(necessita permissão para a aplicação aceder aos 

contactos do telemóvel); acesso a informação relacionada 

com a história e objetivos da aplicação; proteção dos 

dados do dador e como é certificado que estes estão 

protegidos; privacidade e segurança dentro da app (é 

possível o utilizador bloquear o acesso ao seu perfil por 

outro utilizador); informações institucionais ou obrigatórias 

por lei. Foi também incluída a funcionalidade FAQs92, 

fornecendo uma ferramenta onde o utilizador pode 

facilmente colocar dúvidas ou partilhar perguntas e 

respostas com outros indivíduos. Este espaço comunitário 

é importante pois permite que os utilizadores se ajudem 

mutuamente esclarecendo dúvidas, e partilhando-as com 

profissionais de saúde.  

Cada dador tem uma página de perfil pessoal (ilus. 44). 

Qualquer utilizador pode ter acesso para ver os diversos 

parâmetros do dador e ter acesso ao histórico de atividade, 

(ações praticadas e pontos 

atribuídos a cada iniciativa). Quando 

expressamente permitido, os seus 

amigos, podem visualizar a sua 

atividade pessoal bem como 

comentar e colocar feedback (e.g. à 

 
91 “Empurrar” (trad. Livre). São notificações representadas por uma caixa 

com um breve texto, nativas de sistemas operativos de smartphones. 

 
92 Abreviatura para frequently asked questions (perguntas frequentes, 

trad. do autor).   

Ilustração 101 - Captura de 

ecrã relativa à página de perfil 
do dador adaptada ao iPhone 

X, escala 1:4. (Ilustração do au-

tor) 

 
Ilustração 102 - Captura de 
ecrã relativa à página de perfil 

do dador adaptada ao iPhone 

X, escala 1:4. (Ilustração do au-

tor) 
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semelhança das redes sociais, um “gosto”). Esta 

funcionalidade social deve progredir à medida que a 

aplicação capta um maior número de utilizadores e cria 

hábitos de interação e comunidade.  

Todas as funcionalidades delineadas para o projeto têm 

como objetivo agilizar e melhorar a relação do dador com 

o IPST. No mapa de experiência desenhado no início da 

investigação (Apêndice E, p.183), baseado na experiência 

atual de um dador de sangue, foi possível compreender os 

pontos de atrito e mesmo de rutura entre dadores e a 

organização. As funcionalidades retratadas pretendem dar 

uma resposta eficiente a estes pontos, sobretudo após a 

experiência de dádiva. Esta aplicação constituirá uma 

ferramenta de constante interação entre dadores e IPST, 

uma dedicação à causa mais ativa e eficiente, bem como, 

a pretendida capacidade para manter níveis de sangue 

estáveis e prontos para dar resposta a qualquer 

eventualidade.  
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5. Conclusões e indicações 
futuras 

 

“Friction illuminates what could be. It can show you the 

difference between how you’ve been operating, and 

how you need to be.”  

— Tim Brown 

 
O culminar deste projeto é o resultado de todo o 

conhecimento adquirido ao longo da investigação, apoiado 

pelas boas práticas de design. Concluída a investigação e 

o respetivo desenvolvimento projectual, foi realizado um 

balanço sobre os resultados obtidos. 

Conciliar o universo do design de interfaces com a 

medicina, “materializado” imaterialmente numa aplicação 

para otimizar a experiência da dádiva de sangue, revelou-

se um desafio estimulante. De modo a atingir os objetivos 

enunciados, responder às questões de partida e finalmente 

comprovar a hipótese, foi necessário assimilar e dominar o 

estado da arte e a revisão da literatura, forçosamente 

escassa, dada a extrema novidade da área, tornou-se 

chave para a realização do projeto. A entrevista com Luis 

Negrão revelou, como se suspeitava, a premência e 

pertinência da nossa investigação assim como bastante 

estimulante para os autores. Fatores motivacionais ao 

aprofundamento do conhecimento e para a solução de 

alguns problemas de um meio complexo e burocrático. De 

igual modo, a proximidade parental com alguém que 

necessita ou já necessitou de sangue, motivou a vontade 
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pessoal em contribuir positivamente para a obtenção de 

soluções no cruzamento destas áreas do saber. 

Pesquisar temas relacionados com a medicina, psicologia 

e sociologia, fazem parte de uma estratégia interdisciplinar 

cióm as areas do design. Possibilitou simultaneamente o 

desenvolvimento da compreensão sobre as necessidades 

dos diferentes indivíduos, permitindo desenhar uma oferta 

adaptada às suas características. O método que se 

demonstrou mais eficaz na validação das funcionalidades 

implementadas no projeto foi o do desenvolvimento de um 

protótipo interativo. Este possibilitou também que 

indivíduos com diferentes necessidades, experimentassem 

diretamente a aplicação. Deste modo através da 

observação directa foi possível obter um feedback imediato 

da sua parte e do melhor modo de actuar e interagir. O 

refinamento da estrutura, das funcionalidades e aspecto 

visual permitiram afinar funcionalidades e refinar a sua 

comunicação. 

As variáveis psicológicas, desde o início da investigação, 

comprovaram ser uma área fundamental. Como tal, foi 

analisado a vertente relacionada com fatores psicológicos 

dos dadores, que possibilitaram compreender os motivos 

que levam à dádiva regular. Existindo diversas patologias e 

fobias associadas à doação de sangue, sobretudo o medo 

(de agulhas), ou a fobia (ao sangue). 

A falta de conhecimento e informação sobre a dádiva de 

sangue revelou-se desde o início da investigação como 

argumento para compreender os fatores que incentivam os 

indivíduos a não dar sangue, destacando a faixa etária 

entre os 18-25 anos, que nunca o fizeram. Realçando, os 

indivíduos mais jovens (c. 15 anos) devem ser incentivados 

pelos próprios dadores, por médicos ou enfermeiros, 
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através de um apoio personalizado e de proximidade, 

esclarecendo diversos tipos de dúvidas e partilhando 

histórias reais que enalteçam a virtude e a importância da 

dádiva de sangue. Um gesto altruísta de extrema 

importância na vida em sociedade que pouca visibilidade 

assume nos meios da ironicamente denominada 

comunicação “social”. 

Desenvolver hábitos é uma componente natural do ser 

humano. Como tal pareceria fácil criar e sustentar a prática 

regular da doação. Contudo tal não sucede. Foi realizado 

um levantamento com o intuito de compreender como se 

desenvolvem esses hábitos e de que modo é possível 

aplicá-los ao projeto. Experiências passadas, influências 

sociais ou repetição de um comportamento facilitam a 

criação de novos hábitos, mesmo quando não se revela 

simples abandonar os mais antigos, pois estão enraizados 

na nossa memória. 

Após a conclusão da componente empírica passámos à 

idealização e conceção do projeto, tendo em mente os 

utilizadores finais: os dadores. Para tal apoiámo-nos em 

recentes abordagens teóricas, como o Human Centered 

Design. Para que fosse possível aplicar os conceitos 

relacionados com as abordagens utilizadas, foi necessário 

pesquisar e compreendê-las, permitindo ter conhecimento 

das necessidades mais relevantes dos indivíduos 

desenvolvendo soluções adaptadas (e.g. a gamificação e 

o recurso a bots).  

As entrevistas informais a dadores e profissionais de 

saúde, assim como o teste e apreciação global do 

protótipo desenvolvido, permitiram compreender, entre 

diferentes necessidades, a viabilidade da implementação 

das funcionalidades, em ambiente de projeto real. Ouvir e 
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considerar as suas críticas, bem como retirar conclusões 

através da observação da sua interação com a interface e 

funcionalidades revelou-se de extrema importância para a 

inclusão ou alterações no mesmo protótipo. Sendo a 

perfeição uma utopia, não deve por isso deixar de fora 

melhorias, sobretudo quando dentro de uma janela 

temporal possível. Desse modo, após contantes testes e 

afinações foi possível alcançar um estado por nós 

considerado bom. Essa assumpção deriva da constatação 

de que os usuários reagiam com serenidade à sua 

interacção. Não esqueçamos as palavras de Donald 

Norman (n. 1935) quando realça o facto de as pessoas 

viverem frustradas numa luta diária sem tréguas contra a 

confusão, os erros consecutivos devido ao ciclo contínuo 

de actualizações e alterações às suas rotinas. 

A investigação e desenvolvimento da aplicação teve como 

propósito responder ao objetivo central delineado no início 

e plasmado no título e subtítulo. É legítimo concluir que foi 

possível melhorar a experiência da dádiva de sangue, 

beneficiando a relação de comunicação entre o IPST, 

profissionais, dadores e futuros dadores, permitindo criar 

uma experiência aumentada, estendida para além dos 

limites de um centro local de saúde, e dando resposta à 

necessidade de manter um dador empenhado antes, 

durante e após a sua dádiva. De igual modo as 

metodologias combinadas do design permitiram aplicar 

funcionalidades inovadoras ao projeto, constituindo-se 

como factores decisivos para o seu sucesso. Os 

comentários positivos obtidos durante as entrevistas 

abertas, assim como os testes de usabilidade, 

demonstraram que o conceito e aplicação desenvolvida 

corresponde às espectativas reunidas no início do projeto. 

É importante destacar que a experiência de cada utilizador 
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é individual e distinta de qualquer outra, uma vez que as 

intenções e empenho diferem. Como foi aliás referido por 

Icek Ajzen, a intenção de cada indivíduo influencia o seu 

sucesso, e o nível de confiança aumenta a possibilidade de 

o atingir. 

A investigação aprofundada dos temas levou ao 

afunilamento e consequente resposta às questões de 

investigação. Obter respostas concretas somente foi 

possível através da implementação e aplicação em 

contexto real, monitorizando o verdadeiro impacto que se 

ia obtendo. As funcionalidades de uma versão final da 

aplicação93 não deverão ser consideradas como 

terminadas. É fundamental conhecer aprofundadamente 

os utilizadores, os seus gostos e necessidades, permitindo 

constantemente melhorar a oferta, assim como 

desenvolver actualizações e melhoramentos disponíveis 

para download. 

Como recomendação para futuras investigações que caem 

fora do contexto de uma tese de mestrado seria importante 

compreender de que modo algumas funcionalidades, 

como a vertente de gamificação (pontos, estatutos e 

ranking) e sociais (comentários, gostos e partilha em rede), 

seria de inequívoca eficácia. Assimilar estatisticamente de 

que modo estas ajudam a incentivar e/ou influenciar os 

utilizadores a serem mais dedicados. Apenas deste modo 

será possível ter uma real dimensão da sua importância e 

impacto. Uma funcionalidade que apresente pouca adesão 

 
93 A versão final refere-se a um trabalho mais técnico de desenvolvimento 

gráfico em colaboração com desenvolvedores nas áreas específicas da 

informática e inteligência artificial, assegurando a viabilidade do pro-

jeto, até que seja considerado pronto a ser lançado no mercado.  
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por parte dos utilizadores terá como consequência 

imediata a sua remoção.  

Com o intuito de elucidar futuros investigadores decidimos 

elencar alguns melhoramentos e funcionalidades não 

implementadas, tais como: 

A possibilidade de os dadores regulares criarem eventos e 

campanhas de dádiva de sangue. Esta funcionalidade já se 

encontra disponível no nosso projecto mas nesta primeira 

fase com um destaque ainda reduzido. Esta sugestão 

deve-se ao facto de ser importante implementar 

ferramentas de backoffice94 para que um colaborador do 

IPST possa rever o evento criado e aceitar ou rejeitá-lo 

consoante as regras definidas, permitindo assim assegurar 

a veracidade do mesmo. 

Adicionar uma funcionalidade que permite aos dadores 

trocarem mensagens entre si. Uma vez que sejam 

validadas as funcionalidades sociais da aplicação, para 

além de criar mais destaque, deve ser adicionada a 

possibilidade dos dadores criarem grupos de conversação. 

Adicionar ao mapa de dádivas pontos de recolha de 

sangue móveis. Na primeira fase seriam apenas 

adicionados os pontos de recolha permanentes (e.g. 

hospitais), numa fase posterior, deverão ser incluídos 

também os pontos de recolha móveis, melhorando e 

facilitando o acesso. Estes podem ser atualizados 

manualmente ou através da instalação de GPS nas 

 
94 Software que auxilia colaborados de empresas a gerir processos e/ou 

dados de vendas, clientes, ofertas, etc. 
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carinhas desenvolvidas para tal, enviando 

automaticamente a localização em tempo real. 

Preenchimento de um questionário do dador dentro da 

aplicação com o auxílio do bot Hema, uma funcionalidade 

central do nosso projeto. Deste modo, futuramente, 

deveria ser implementada a leitura de códigos QR95, 

através da câmara fotográfica do smartphone que 

possibilitaria a qualquer indivíduo o seu usufruto. A 

eliminação de gastos com papel, para além dos custos 

monetários e de impacto ambiental, facilitaria a ação de 

preenchimento de formulários como o estimulo a futuras 

dádivas.  

Introdução de software backoffice que desenvolva uma 

aplicação com diversas funcionalidades deste tipo para os 

dadores será importante. Contudo para que a experiência 

possa ser fluída será necessário criar um software de 

backoffice com as ferramentas essenciais para os 

colaboradores do IPST, como dados pessoais e de saúde 

dos dadores adicionados pelos próprios ou recolhidos no 

acto da dádiva de sangue e acesso (24horas) ao 

questionário preenchido pelo dador. Ao longo do tempo 

deverão ser adicionadas e removidas as ferramentas 

necessárias.  

O sucesso da aplicação depende da abordagem do IPST 

durante e após o desenvolvimento da mesma. As 

funcionalidades por si só não determinam o sucesso, 

tornando-se imperativo ouvir os utilizadores e 

 
95 Código de barras bidimensional. É utilizado como ligação entre o 

mundo físico e o digital. Este é “lido” pela camara do smartphone e 

automaticamente realiza a ação para a qual foi criado (pagamento, 

abrir aplicação ou website, contactos, entre outros).  
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compreender as suas necessidades, introduzindo 

constantes soluções para os seus problemas.  
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8. Apêndice A – Storyboard 

 

(De modo a ter uma perceção real de utilização vide. o video 

complementar inserido no CD) 

Ao abrir a aplicação pela primeira vez é-nos apresentada 

uma experiência de onboarding. Em cada ecrã é possível 

ler um pequeno texto explicativo das funcionalidades com 

maior destaque dentro da aplicação. Fazendo swipe left 

passa para o ecrã seguinte (ou swipe right que passa para 

o ecrã anterior), podendo acompanhar o progresso nas 

barras desenhadas na parte inferior do ecrã. Se desejar, é 

possível saltar o onboarding (pressionando o botão 

“Saltar”), seguindo diretamente para a página de Login / 

Registo (ilus. 48), se chegar até ao terceiro e ultimo ecrã 

deverá pressionar o botão “Avançar” para entrar no mesmo 
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ecrã. É possível aceder como dador (se estiver registado na base de dados do IPST), ou 

como utilizador (não sendo necessário efetuar login ou registo). 

Caso já seja dador, poderá efetuar diretamente o Login na aplicação introduzindo o número 

de dador e respectiva password atribuída pelo IPST. Se não 

tiver conhecimento dos seus dados de acesso pode ser 

feito “Login com telemóvel”.  Este método consiste em 

inserir um código que é recebido no telemóvel, através de 

mensagem. Nos espaços indicados, se preencher 

corretamente poderá então entrar na aplicação (uma vez 

que não tenha recebido mensagem pode clicar em 

“Reenviar código”, para receber um novo) (ilus. 49).  

Se ainda não for dador de sangue será necessário efetuar 

o registo através da aplicação inserindo os dados 

obrigatórios requisitados: Nome; número de telemóvel; e 

password criada pelo próprio utilizador. Uma vez inseridos 

todos os dados é-se encaminhado para uma nova página 
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(ilus. 52), onde deverá ser inserido o código de registo, recebido através de mensagem, e 

a respectiva password que acabou de criar, de modo a confirmar os dados.  

Dentro da aplicação, a primeira página apresentada é a 

secção “Painel” (ilus. 54). Nela encontrará um breve texto 

indicativo que para ter acesso às funcionalidades do painel 

terá que adicionar mais informação pessoal ao perfil (ilus. 

55). Isto é aplicável também às funcionalidades do bot 

Hema, gamificação, dados de saúde pessoal e dados IPST. 

Este bloqueio de funcionalidades permite que o utilizador 

usufrua da aplicação, mesmo que de forma limitada, nunca 

o obrigando a inserir dados adicionais. Caso tenha 

interesse em usufruir da totalidade terá que fornecer de livre 

vontade informação pessoal adicional. Os dados que são 

fundamentais à livre utilização da aplicação são: Nome; 

data de nascimento; grupo sanguíneo; altura; e peso. É 

possível também adicionar mais dados, e.g. alergias,dando 

a opção de premir o botão, “Informação adicional”. Apenas 
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por inserir e guardar os dados pessoais do dador, surge uma mensagem no ecrã e são 

creditados 200 pontos como prémio de registo (ilus. 53). Estes fazem o utilizador subir no 

ranking, aumentando o seu estatuto inicial de “Curioso” para “Dedicado” (ilus. 56). Agora 

é possivel organizar e adicionar a informação ao painel 

consoante as suas necessidades e interesses pessoais. 

Para tal, deve primir o botão “adicionar”. Surgirá uma lista 

de opções disponiveis (ilus. 57) e deve escolher as que 

deseja ter no seu painel. Em todas tem a possibilidade de 

especificar o tipo de informação que pretende obter (ilus. 

58) ou ter acesso a uma função geral. Adicionadas as 

opções passa a ter acesso rápido a todas através do seu 

painel. Algumas funcionalidades são atualizadas 

regularmente e em tempo real, e.g. níveis de sangue, de 

modo a transmitir informação precisa e correta. Nesta pode 

ver-se os níveis de sangue à escala nacional, registados 

pelo IPST.  Na página relativa aos dados de saúde (ilus. 60), 

acessível no painel ou na secção do perfil, pode ter-se 

acesso aos parâmetros de análises efetuadas ao sangue 

(e.g. componentes do sangue como a Hemoglobina). Poderá aceder-se a todo o histórico 
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de registos, compreender e controlar oscilações percentuais dos respectivos valores. Ao 

longo da experiência é também possível que surjam informações no ecrã (através de 

notificação no telemóvel ou ainda mensagens) com informações consideradas importantes 

como: nível de sangue reduzido (ilus. 61); pedidos de 

sangue, a dadores específicos ou na generalidade; a altura 

em que já pode voltar a dar sangue; entre outros. 

Na secção “Comunidade” pode ter-se acesso a 

campanhas, a grupos, locais de recolha de sangue e a 

tabelas de ranking (ilus. 62), tendo a possibilidade de editar 

a informação que se quer ver e a sua ordem. Nas 

campanhas é possível ver-se as que estão em destaque, a 

decorrer e as que se irão realizar (ilus. 63). Se entrar numa 

área especifica poderá consultar-se todas as campanhas 

relacionadas, ou ver todas as campanhas que já estão 

marcadas no futuro mas que ainda não se realizaram (ilus. 

64). É possivel entrar em cada uma das campanhas numa 

nova página onde será apresentado através de texto a 

explicação acerca da sua realização (ilus. 65), assim como outro tipo de informação 
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considerado pertinente, como: data de início e fim; promotores; patrocinadores; outras 

circunstânciais que se justifiquem. Será possível partilhar as campanhas com outros 

dadores ou com amigos fora da aplicação e/ou guardá-las como favoritas. Sempre que o 

fizer a aplicação irá informar do início e aproximação seu do 

fim, incentivando-o a doar (se não o fez ainda). Na página 

“futuras campanhas”, pressionando o ícone incremental 

“mais”, é permitido a qualquer dador criar uma nova 

campanha adicionando os requisitos mínimos de 

informação. Esta será posteriormente enviada para o IPST 

para que possa ser certificada, assegurando a sua 

vericidade e pertinência. 

Na secção “Grupos” (ilus. 66), pode ter-se acesso àqueles 

a que se pertence, grupos em destaque ou que têm maior 

influência, tendo a possibilidade de editar a informação que  

se quer ver e a sua ordem. Ao entrar na página de um grupo 

pode consultar-se todo o seu histórico de atividade dos 

vários elementos pertencentes, pode comentar-se e fazer 
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um “gosto” nas actividades registas, bem como partilhar com outros dadores ou amigos 

fora da aplicação (ilus. 67). É também possível ver todos os dadores inseridos no grupo, 

tendo oportunidade de entrar e ver o seu perfil, tendo acesso à informação pessoal e 

histórico de atividade (ilus. 68). Toda a informação pode ser 

ocultada caso o dador não queira expor a sua atividade, 

mantendo assim o seu perfil privado. Nesta secção é 

possível aceder ao “Ranking” (ilus. 69) individual ou por 

grupo. Deste modo será possível ter sempre conhecimento 

dos dadores/grupos mais bem posicionados e quanto falta 

para atingirem um novo patamar, podendo a “competição” 

tornar-se num incentivo ao seu empenho. 

Outra secção é a dádiva (ilus. 70), na qual está 

implementado o bot, assistente pessoal ao dador, Hema. 

Aqui é possível responder às perguntas do questionário de 
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dador (ilus. 71), sendo adaptadas a cada perfil - quanto mais informação disponibilizar à 

aplicação, mais personalizada será a experiência com o bot. A mais valia de preencher o 

questionário através da aplicação deve-se também à possibilidade de prevenir respostas 

incorretas/falsas, gerando perguntas secundárias e 

certificar-se da sua veracidade. Estas podem ter uma 

vertente mais pessoal e ser de resposta longa (e.g. através 

da escrita de um texto) ou mediante uma seleção de 

opções apresentadas. Nesta secção pode-se também 

pedir informações relacionadas com a dádiva de sangue e 

acerca do IPST, de modo a esclarecer quaisquer questões 

que tenha sobre os temas, facilitando o acesso à 

informação e retirando a barreira de medo ou desconforto 

quando se fala com outro indivíduo. Para questões mais 

especificas foi implementado um botão “Quero fazer uma 

pergunta”. Neste pode ser feita qualquer pergunta 

relacionada com dádiva, saúde, entre outras, sem 

restrições. Se por alguma razão a Hema não souber a 

resposta irá procurar online e indicar ao utilizador o melhor 

local para encontrar mais informação sobre o tema.  



Ás, Bês e Ós 

   148 

Outra secção será a “notícias” (ilus. 72), onde serão incluídas todas as notícias relacionadas 

com o IPST, dádivas de sangue e saúde. Foi também proposta a criação de publicações 

de histórias verídicas de dadores. Ter conhecimento deste tipo de histórias demonstrou, 

ao longo da nossa investigação, ser um fator chave para captação de futuros indivíduos 

para dar sangue. Poderá abrir todas as notícias/histórias apresentadas na secção para 

ler/ver mais sobre o assunto (ilus. 73). Para além de texto é possível que inclua outro tipo 

de conteúdo como imagens, vídeos, questionários, entre outros. Será possível, partilhar as 

notícias com outros dadores ou com amigos fora da aplicação e/ou guardar nos favoritos. 

Por último, a secção “Perfil” (ilus. 74), onde será possível aceder a funcionalidades ou 

preferências, tais como: pontos de dedicação; dados de saúde; favoritos; locais de dádiva; 

mapa de dádivas; perguntas frequentes; os meus dados; alterar password; notificações 

push; convidar contactos; sobre; proteção de dados; privacidade e segurança; FAQs. 

Nesta secção são aglomeradas diversas ferramentas complementares à experiência e 

usabilidade. Ter-se-á acesso à secção de favoritos e ao mapa de dádivas (ilus. 75). Este 

pretende facilitar a pesquisa de novos locais, físicos ou móveis, onde serão efetuadas 

novas recolhas de sangue. Com a permissão do utilizador, a aplicação recorrerá ao GPS 

do telemóvel para localizá-lo, apresentando os locais mais próximos de si. Terá acesso à 

distância e horário de funcionamento de cada local, podendo optar pelo mais conveniente. 

Selecionando um ponto, automaticamente é-se redirecionado para uma aplicação pré-

existente de navegação. Nas opções referentes à conta do dador poder-se-á alterar ou 

adicionar informação. Em “preferências” ter-se-á acesso a informação sobre a aplicação 

ou sobre o IPST, como são geridos os dados recolhidos e mantida a sua privacidade, bem 

como a habitual leitura de termos e condições. Foi adicionada uma secção de FAQs 

construída pela comunidade, onde qualquer um pode colocar perguntas que irão 

posteriormente ser respondidas por alguém disponivel, muitas vezes sendo um profissional 

do próprio IPST. Através desta secção será possível consiltar o seu perfil pessoal de dador 

(ilus. 76), onde poderá rever a informação pessoal, histórico de atividade e quem interagiu 

consigo. 
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9. Apêndice B - Elementos gráficos 

Uma comunicação visual, através de ilustrações, pictogramas, entre outros elementos 

gráficos, permite exprimir a identidade própria da aplicação, melhorar a experiência e 

desenvolver hábitos com maior facilidade. Estes elementos transmitem e complementam 

a informação, ajudando a transmitir a mensagem. 

A aplicação de ilustrações ao longo de momentos marcantes, pretende aumentar a 

empatia com os utilizadores. No caso do onboarding tem como objetivo informar de um 

modo amigável as funcionalidades chave da aplicação. Aplicadas ao processo de Login/ 

Registo visam dar um feedback aos utilizadores, mostrando a totalidade do percurso, de 

modo a facilitar a sua compreensão. 

Os pictogramas implementados ao longo de 

toda a experiência tem três propósitos:  

usabilidade; informativo; complementar. São 

denominados de usabilidade os que retêm 

uma ação ao serem pressionados (botões). 

Os informativos são identificadores que 

podem ser aplicados a botões em conjunto 

com texto, comunicar uma ação ou 

comportamento. Os ícones complementares 

têm o propósito de acompanhar texto, 

usualmente mais longo, complementando 

graficamente a mensagem. 

Ilustração 106 - Ícones expostos na aplicação. 
(Fonte: The Noun Project, 2019) 

 
Ilustração 107 – Jogo de tabuleiro egípcio Senet.  

(Fonte: Attia, 2016)Ilustração 108 - Ícones expos-
tos na aplicação. (Fonte: The Noun Project, 2019) 

Ilustração 103 - As ilustrações foram adaptadas pelo autor a partir de um pacote gratuito. (Fonte: 

Streamline, 2019) 

 
Ilustração 104 - Ícones expostos na aplicação. (Fonte: The Noun Project, 2019)Ilustração 105 - As 

ilustrações foram adaptadas pelo autor a partir de um pacote gratuito. (Fonte: Streamline, 2019) 
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Foram desenvolvidos outros elementos gráficos 

complementares às funcionalidades e usabilidade.  

Os botões foram desenhados de modo a serem 

implementados ao longo de toda a interface, sempre 

similares. Existem somente dois tipos de botões 

principais, em vermelho (ativo) e cinzento claro (desativo). 

Estes permitem uma fácil perceção da ação a tomar, 

comunicando explicitamente o que fazer. Foi também desenvolvido um botão secundário 

somente para conversação com o bot.  As caixas de texto aplicadas ao preenchimento de 

formulários são representadas sempre no mesmo estilo, variando somente a largura. 

Os cartões que 

contêm 

conteúdo/ações 

são utilizados 

para separar e 

arrumar diversas funcionalidades, aglomerando-as numa secção única. O tamanho destes 

está diretamente relacionado com a sua zona de aplicação. Têm o propósito de facilitar a 

exploração e acesso a informação. 

Outros géneros de cartões são 

utilizados somente em ações de 

destaque, (e.g. mensagens pop up). 

Estes pretendem sempre interagir 

com o utilizador informando-o e 

propondo a ação a tomar. 

Foram desenvolvidos dois tipos de menus: O 

menu principal, presente ao longo de quase 

toda a aplicação, permitindo que o utilizador 

navegue entre as diversas secções; menu 

secundário, complementando duas divisórias 

ou mais, utilizando uma navegação horizontal.  
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De modo a tornar a experiência mais completa foram 

implementados elementos gráficos complementares. Estes são 

fundamentais para criar harmonia ao longo de toda a 

experiência, facilitando a sua utilização. 

Todos estes elementos são construídos a partir de regras de 

boa usabilidade em conjunto com regras estabelecidas pelo 

autor. Pretende-se com isto implementar uma coerência gráfica 

em todos os pontos. Estes fazem meramente parte do protótipo não sendo finais. 

Futuramente todos estes elementos, em paralelo com a aplicação, deverão evoluir criando 

uma linguagem própria, (imagens, ícones, botões), complementares entre si.  
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10. Apêndice C – Guião do bot 

 
O presente guião pretende simular as possibilidades de interação entre o bot Hema e um 

utilizador. Esta abordagem é idealizada para um dador com o seguinte perfil: jovem 

masculino de 34 anos, dador regular que tem por hábito adicionar a sua informação médica 

à aplicação e preenche sempre o questionário através da aplicação. Deste modo torna-se 

mais fácil a sua conclusão, uma vez que o bot “aprende” através das respostas dadas e 

da informação médica adicionada, tirando conclusões por si. São assim excluídas 

perguntas como: “Viveu no Reino Unido mais de 12 meses cumulativamente, entre Janeiro 

de 1980 e Dezembro de 1996?”; que uma vez respondida será memorizada, não havendo 

necessidade de voltar a responder à mesma, o que facilita a conclusão do questionário.

  

Este guião é meramente exemplar, de modo a proporcionar uma ideia sobre o tipo de 

interação e de conversação, servindo de referência para futuros desenvolvimentos. 

 

Exemplo de interacção com o bot Hema: 

Hema: 

Olá de novo (nome do dador), para que precisas de mim hoje? 

Escolhe uma das opções abaixo para começar! 

 

Opções: 

1 – Responder ao questionário do dador 

2 – Informações sobre a dádiva de sangue 

3 – Informações acerca do IPST 

4 – Quero fazer uma pergunta!  

(Ao escolher a opção 1) 

Hema:  

Nunca é de mais relembrar que responderes a este questionário com sinceridade permitirá 

salvar vidas. 

Lê todas as perguntas com atenção. 

Pronto para começar? 
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Opções: 

1 – Vamos a isso 2 – Agora não 

(Ao escolher a opção 1) 

Hema:  

Sentes-te bem de saúde e em condições de dar sangue? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 1) 

Hema: 

Desde a última dádiva viajaste ou viveste fora de Portugal? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 1) 

Hema:  

Conta-me mais (nome do dador), o que fizeste concretamente e onde? (?) 

 

Opções: 

1 – Viajei 2 – Vivi fora 

(Ao escolher a opção 1) 

Opção: 

(Marcar no calendário a altura e tempo de viagem) 

Opção: 

(Selecionar o país) 

Hema:  

Que fantástico, também adoro viajar. =) 

Diz-me, tiveste algum problema de saúde ou acidente grave nos últimos meses? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  
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Tiveste convulsões ou ataques epiléticos?  

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Estiveste internado num hospital?  

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Fizeste transplante de córnea, tecidos, órgãos ou tratamento com hormona do cresci-

mento? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Nos últimos 4 meses fizeste alguma endoscopia? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Nos últimos 4 meses fizeste alguma tatuagem, colocaste algum “piercing” ou fizeste algum 

tratamento de acupuntura ou mesoterapia?  

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Nos últimos 3 meses perdeste peso por motivos de saúde ou desconhecidos?  
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Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

No último mês fizeste alguma vacina?  

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Ótimo, acho que está a correr mesmo bem. Já falta pouco. 

Nos últimos 7 dias fizeste algum tratamento/ extração dentária (?) 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Agora vou fazer-te algumas perguntas pessoais. Mas não tenhas medo, fica só entre nós. 

=)  

Se tiveres alguma dúvida consulta a nossa política de privacidade.  

Seguindo, nos últimos 6 meses tiveste um novo(a) parceiro(a) sexual?  

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 1) 

Hema:  

E nos últimos 12 meses, tiveste algum parceiro(a) sexual com SIDA ou seropositivo(a) para 

o Vírus da SIDA (VIH), Hepatite B, C, Sífilis ou recetor(a) crónico(a) de produtos sanguíneos? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  
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Algumas vez consumiste drogas injetáveis ou inaláveis não receitadas por um médico? 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Algumas vez tiveste contactos sexuais a troco de dinheiro ou drogas? (?) 

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

És parceiro sexual de alguém com comportamentos referidos nas duas perguntas anteri-

ores?  

 

Opções: 

1 – Sim 2 – Não 

(Ao escolher a opção 2) 

Hema:  

Fantástico. Chegámos ao fim do questionário, foi rápido não foi? 

Aguarda enquanto processo melhor as tuas respostas, não demora muito, são só 5 minu-

tos. 

Se fores elegível para dar sangue eu disponibilizo o questionário para apresentares no dia 

da dádiva.  

Se por algum motivo não fores elegível, e faço figas para que não se aplique, envio-te uma 

notificação. (?) 

Até já (nome do dador). ;) 

 

 



Ás, Bês e Ós 

   158 

11. Apêndice D – Entrevistas 

11.1.  Entrevista a Luis Negrão 

Transcrição, editada pelos autores, da entrevista exploratória realizada ao Dr. Luís Negrão, 

responsável pelo setor de colheitas e promoção da dádiva de sangue do Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação (IPST): 

 
Para começar. Pretendemos apenas uma conversa informal e exploratória, com-
preender os profissionais, saber como estes e os dadores pensam e agem, na 
expectativa de levantar pistas de trabalho e importância dos campos a desenvol-
ver.  
Como há pouco falámos, parece pertinente nesse âmbito, saber qual a razão para 
a diminuição do número de dadores nestes últimos três anos? 

Tem diminuído porque o nosso grupo de dadores é uma pequena amostra da po-
pulação dos 15 aos 65 anos. E esta população tem vindo a diminuir, os potenciais 
dadores têm vindo a diminuir. Portanto se a nossa matéria prima tem vindo a dimi-
nuir o nosso produto tem vindo a diminuir. 
Depois, um outro fator que faz com que os nossos dadores tenham vindo a dimi-
nuir, são que as necessidades também já são menores. Já não são como há uns 
anos atrás, do ponto de vista médico a abordagem terapêutica do doente que ne-
cessita de uma transfusão de sangue. Esta já não é a abordagem de primeira linha, 
enquanto há uns anos atrás nós dizíamos: “Ele está doente, vamos avançar com 
uma, duas, três transfusões de sangue.”. Hoje em dia pondera-se se vale a pena 
fazer, quantas vale a pena fazer. Estamos cada vez mais a não utilizar sangue nas 
grandes cirurgias e as grandes quantidades de sangue que se consome para de-
terminado tipo de tratamentos. Se o procedimento foi feito com qualidade esse 
número vai reduzir.  
Portanto, os potenciais dadores têm vindo a diminuir, os consumos têm vindo a 
diminuir e depois há uma coisa que se chama voluntariado, que na minha opinião 
- e esta é a minha opinião - o voluntariado no nosso país não é como o praticado 
no norte da Europa. As pessoas do norte da Europa quando se comprometem a 
ser voluntários, são voluntários, avançam, cumprem e são dedicados à causa, nós 
por cá temos espírito e somos voluntariosos só que há coisas mais importantes 
para fazer para além do voluntariado, passa a não estar na ordem do dia e não ter 
espaço na agenda. Depois há outros valores mais importantes que se levantam na 
sociedade em geral e na nossa vida em relação com as pessoas, e a dádiva de 
sangue anda a ficar esquecida e não ser incluída nesses valores.  

 
 
Tinha-me dito que cada vez se utiliza menos sangue, mas continua da mesma 
forma a ser uma necessidade? 

Continua a ser uma necessidade. Neste caso há algo que se chama sazonalidade. 
 
 
Também reparei nisso, e tem um destaque enorme. 
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As nossas colheitas são mais ou menos assim: março, Abril, maio e início de junho 
nós estamos bem, temos dádivas, está toda a gente a vir. Julho, agosto e a pri-
meira quinzena de setembro nós estamos em queda. 
 

 
Devido às férias, tanto dos profissionais como dos dadores. 

Tanto dos profissionais que trabalham como das pessoas disponíveis para dar san-
gue. Depois o setembro, outubro, novembro e o dezembro também, voltamos no-
vamente a crescer.  
 

 
Depois volta a cair novamente. Vi que tal acontecia devido a constipações e mo-
tivos de doença. 

Sim, vêm as gripes e também não temos os dadores mais disponíveis. 
 
 

Agora uma coisa que eu não consegui perceber foi porque há uma falta de comu-
nicação entre o IPST e os dadores regulares. Cheguei a receber uma mensagem 
para ir dar sangue ontem, ou receber a mensagem às 11h. para dar sangue até às 
13h. do mesmo dia. 

Nós temos uma coisa que se chama ‘ASIS’ que é o software que nos permite fazer 
a gestão do sangue. Essa máquina informática não é perfeita. 
 

Já agora, qual é a idade da “máquina”? 
Penso que o Oracle é uma das versões antigas e não tem sido atualizado. Isto cria 
algumas limitações.  
 
 

Ainda mais quando hoje em dia corre tudo muito depressa, nomeadamente a tec-
nologia. 

É um disparate. Mas tudo isto exige determinados custos e verbas e hoje em dia 
não nadamos em dinheiro para andarmos a fazer face a determinados custos. Há 
aqui um fator económico que faz com que por vezes as coisas não se processem 
da maneira mais célere como nós gostaríamos, com prejuízo da nossa parte, com 
prejuízo da parte dos dadores e prejuízo da parte dos doentes.  
 
 

Neste caso, de onde é que o IPST recebe o seu financiamento? São apenas verbas 
vindas do Estado? 

O dinheiro que o IPS tem é proveniente da venda dos produtos para os hospitais. 
Ou seja, nós recebemos o sangue dos dadores, processamos e analisamos esse 
sangue e depois vendemo-lo aos hospitais. Quando estes recebem devem nos 
pagar, o que acontece é que os hospitais também não têm dinheiro. 
 
 

O IPST recebe algum dinheiro de fora, como ajuda? 
Não, não recebemos dinheiro nenhum. Nós somos do ministério da saúde, há ver-
bas que são para nós, mas também há verbas dos hospitais que deviam vir e tal 
não se verifica, porque eles também por sua vez vão buscar à mesma fonte. Por-
tanto o “buraco” é dividido por todos nós. 
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Mas estávamos a falar do porquê das dádivas estarem a diminuir. Na minha opinião 
existe neste momento, e eu fiz um trabalho relacionado com essa matéria, existe 
envelhecimento da nossa população dadora.  
 
 

Já existem alguns artigos online que fazem referência a esse mesmo problema, 
afetando as dádivas e não só. Mas há também outro problema grave, não sendo 
só o envelhecimento e consequentemente a falta de dadores mais jovens. 

Eu tive o cuidado de fazer esse trabalho e cheguei à conclusão de que a diminuição 
da nossa população dos 18-25 anos tem-se vindo a refletir muito nas nossas dá-
divas de sangue. Não só essa faixa etária tem vindo a diminuir, como há uma coisa 
que antigamente havia, que era a fidelização, que hoje em dia na mesma faixa não 
existe. Aquilo de se fazer algo para o resto da vida deixou de ser.  
 

[...] 
 
Isso é mesmo um medo, também se transmite para este caso? 

Sim, vamos voltar 30 anos atrás. Nesse tempo eu estava a fazer o serviço militar, 
ou era suposto eu o fazer. Era suposto ir para a Angola, era suposto ir para Mo-
çambique, era suposto eu ir para os campos de batalha e era suposto, eu, numa 
situação de crise, porque houve um colega que foi baleado, eu esticar o meu braço 
para lhe dar sangue para lhe salvar a vida. Muito dos nossos dadores tinham essas 
imagens presentes na sua memória e transmitiram essas mesmas e os ensinamen-
tos aos seus filhos, que por sua vez são agora os pais daqueles que nós queremos 
de continuem a dar sangue, mas estes não presenciaram, não viveram de uma 
forma intensa como os pais deles viveram, portanto não conseguem transmitir a 
mensagem da mesma forma para os mais novos. Não há aqui uma atitude “life 
saving” por parte das pessoas.  
 
 

Portanto, podemos dizer que isso é derivado da forma como se transmite a men-
sagem? Neste caso não apenas do IPS, mas também da sociedade e dos pais? 

Eles quando vão dar sangue sabem transmitir a mensagem. Levam os filhos e estes 
assistem. 
 
 

Isso acontece bastante? 
Com muita frequência.  
Há tempos tive uma reunião no ministério da saúde e na direção geral da educação. 
Na escola aprendemos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, a pequena e 
grande circulação, o estômago, os intestinos, essas coisas todas, aprendemos 
tudo isso dentro de um contexto muito teórico e científico.  
Quando solicitei uma reunião, tive o cuidado de me preparar para tal e escrevi para 
a reunião:  
 

“O envelhecimento da população portuguesa que tem vindo a acon-
tecer nas últimas décadas, tem-se refletido também no envelheci-
mento da população de dadores. 
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Se em 2004, no Centro de Sangue e Transplantação do Porto, houve 
18,8% de dadores com menos de 25 anos a participarem nas ses-
sões de colheita, em 2016 essa proporção foi de 13,2%. 
No Centro de Sangue e Transplantação de Coimbra, passou-se de 
16,9% em 2004, para 12,0% em 2016. 
O Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, tinha 18,4% de da-
dores com menos de 25 anos em 2004, e passou para 14,8% em 
2016. 
O problema é que a descida tem sido demasiadamente consistente 
nos últimos 12 anos para se poder acreditar que será um fenómeno 
passageiro. 
É necessário pensar-se de uma forma muito séria e criteriosa sobre 
este assunto. 
É necessário envolver mais os jovens, mas como? Onde está a “vari-
nha mágica” com a qual vamos conseguir cativar os jovens para a 
dádiva de sangue? 
Ainda não descobrimos a mágica solução do nosso problema. Pro-
mover a dádiva de sangue junto da camada jovem.” 
(Extraído da notícia do IPST, “Uma mão amiga”) 

 
Aqui há outra coisa, os jovens não leem jornais, não ouvem o noticiário. As redes 
de comunicação não são as tradicionais, portanto, qualquer tentativa de comuni-
cação foge muito áquilo. E os “cotas”, que estão deste lado e constituem o corpo 
deste tipo de instituições também não são capazes de os acompanhar.  
A tomada de decisão de um jovem, hoje em dia, está num pequeno aparelho 
(smartphone), ou descarta e manda para o lixo ou clica duas vezes para ler.  
 

[...] 
 

Essa era outra questão: na sua perspetiva profissional, o que poderá ser um fator 
decisivo para que os jovens voltem a querer dar sangue ou para que tenham em 
mente a importância da dádiva de sangue? 

Era o que ia ler de seguida:  
“Mas será que queremos promover a dádiva de sangue junto dos jovens? 
 
Se calhar queremos começar apenas a mudar a opinião dos jovens relati-
vamente à dádiva. 
Nós queremos que os jovens saibam que há pessoas verdadeiramente so-
lidárias. 
Há pessoas que disponibilizam o seu tempo para ajudar os outros que se 
encontram em situações delicadas do ponto de vista de saúde, e que são 
fiéis à causa, todos os anos podemos contar com eles. 
Há pessoas que reconhecem que para além dos equipamentos, das novas 
tecnologias, das novas terapêuticas há uma mão amiga que pode fazer 
toda a diferença. 
No meio daquela rebeldia, daquela insubmissão e daquela resistência, apa-
nágio dos jovens, também há uma mão amiga que faz a diferença. 
O Salvador Sobral conseguiu um feito inédito em Portugal. Ganhou o Fes-
tival da Eurovisão da Canção. Ele é, de momento, uma figura pública. A sua 
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história clínica tornou-o ainda mais famoso, uma vez que, a sua doença 
cardíaca teve solução, e ele está a progredir favoravelmente. 
O que queremos é que os jovens reconheçam, que foi graças a várias mãos 
amigas, que o Salvador Sobral vai poder ser durante muitos anos o cantor 
que fez a diferença em Portugal no Festival da Eurovisão. A equipa cirúrgica 
operou, mas houve alguém que lhe deu o coração, e houve vários que con-
tribuíram com o sangue que ele necessitou.   
Mudar a opinião dos jovens relativamente à dádiva. É isso que nós quere-
mos. Queremos que no processo educativo e formativo dos jovens se fale, 
dos glóbulos vermelhos, do coração, do pulmão, dos grupos sanguíneos, 
dessas matérias todas que compõem o manual de Ciências, mas gostáva-
mos que se falasse que os avanços da medicina são de facto conquistas 
extraordinárias, as doenças são cada vez mais passíveis de se tratarem e 
de se evitarem, mas que, no meio desse avanço tecnológico, a única solu-
ção para alguns problemas, reside numa mão amiga que se abre e que se 
fecha, pausadamente, para encher um saco de sangue com 470 ml de 
sangue.” 

 
Isto, o seu avô e o meu pai sabiam-nos, porque estiveram na tropa, sabiam, que 
eram várias mãos amigas que salvavam a vida dos colegas que estavam na guerra, 
levavam um tiro e necessitavam de ser operados. Como também sabem os pais, 
familiares e amigos quando, há muitos anos atrás, eram confrontados com os ser-
viços de sangue que lhes diziam que se não dessem sangue o seu familiar não 
podia ser operado. Não há sangue para ele e as pessoas tinham de se virar. Eles 
mais os amigos e familiares iam todos dar sangue, porque eram confrontados. Hoje 
em dia ninguém é confrontado no hospital com a necessidade de dar sangue, ne-
nhum médico chega ao pé de um familiar e lhe diz “- olhe, para o seu familiar ser 
operado, o senhor precisa de dar sangue”.  
Hoje em dia toda a gente acha que é muito natural, assim como colocar o soro a 
correr, se dá uma injeção, como se faz um tratamento com uma droga super es-
pecial para tratar de uma doença grave. As pessoas esquecem-se que isto só 
acontece porque há outras pessoas que tem um braço e uma mão amiga para dar.  
Isso é que não está a ser comunicado nem divulgado! 
 Isto foi um texto que fiz para a newsletter do instituto:  
 

“A Maria era uma bebé feliz e saudável como tantas outras. 
Aos nove meses, adoeceu gravemente: a Maria tinha leucemia e, como não 
bastasse, uma leucemia muito, muito rara, com um nome muito complicado 
até para os adultos. 
Naquele momento, para os pais da Maria, o mundo parou de girar. 
Era preciso passar a palavra e procurar em todos os cantinhos do mundo, 
com muita esperança, sem nunca desistir, o Super-herói que salvaria Maria. 
Os pais da Maria falaram com os amigos mais próximos, que, por sua vez, 
falaram com os amigos mais próximos, que falaram com os amigos mais 
próximos e menos próximos. 
Toda a gente falou com toda a gente que conhecia e não conhecia. 
Toda a gente queria fazer parte da onda de amizade, amor e solidariedade e 
ajudar a fazer magia. 
Até que chegou o dia em que a Maria recebeu o presente da sua vida… 
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Este texto está na contracapa do livro “O Presente da Maria”. É um livro es-
crito de uma forma simples que qualquer pai ou mãe pode contar aos filhos 
antes de dormir, a diferença é que os príncipes e as princesas que sempre 
dão um final feliz nas histórias, somos todos nós.” 

 
O problema da dádiva de sangue, na minha opinião é a falta de comunicação, não 
é vir dizer “venham dar sangue porque estamos a precisar”, o jovem não vai por aí, 
não responde a este tipo de “mendicidade”.  
No caso da Maria, nós tínhamos previsões de colheita para 30 ou 40 dadores e 
apareceram-nos 70 ou 80 e tivemos que nos desenrascar com a situação. E isto 
não aconteceu uma vez, aconteceram várias vezes. A Maria foi uma, mas crianças 
à espera de medula e a precisar de levar sangue (são paletas hoje em dia). 
Toda a gente sabe que o presidente do Sporting teve uma medida de coação96, 
que tem que se apresentar todos os dias. Toda a gente sabe quanto é que o Cris-
tiano Ronaldo ganha, toda a gente sabe muita coisa de muita coisa, mas nesta 
área do sangue pouca gente sabe muito e eu acho que aí falta a comunicação. 
Sendo que os nossos dadores também não estão a aderir à ideia, exceto quando 
são confrontados com este tipo de situações. Nós encontramos nos meios rurais 
uma adesão muito mais simpática porque são mais familiares do que numa cidade 
como esta, onde há 500 pessoas que passam aqui à porta e não sabem que aqui 
está o instituo português. Portanto, sim, estão a faltar dadores porque primeiro 
estamos cada vez menos a precisar de dadores, vamos deixar que as coisas dimi-
nuam, mas temos de estar atentos porque, enquanto um dador com 55 ou mais 
anos faz quase duas dádivas de sangue, em média por ano, os dadores dos 18 
aos 25 anos fazem pouco mais do que uma dádiva por ano. Portanto, por cada 
um dador que se perder porque se reformou, está doente ou atingiu o limite de 
idade, temos quase de arranjar dois dadores mais jovens. Esse tipo de comunica-
ção está a falhar.  
 
 

A American Red Cross desenvolveu um programa com uma empresa de inovação, 
a IDEO, na qual pediram para que se transmitisse uma mensagem, para tentar 
captar mais dadores. Ao estudarem os dadores e as razões para as dádivas, com-
preenderam que não era necessário um grande investimento, apenas era neces-
sário que transmitissem aquilo que pensavam e sentiam, ou seja limitavam-se a 
contar-lhes as suas Histórias. Depois das dádivas, no tempo de repouso, era-lhes 
pedido que escrevessem o porquê de darem sangue e que contassem a sua his-
tória. As frases eram de seguidas impressas em faixas grandes e colocadas em 
vários locais, este pequena e simples ação ajudou a aumentar em cerca de 10 a 
15% o número de dádivas. Isto demonstra que o importante era a mensagem, a 
comunicação. Acha que a criação de uma aplicação, neste caso mais para as ca-
madas mais jovens, seria benéfica para transmitir a mensagem? 

Vou-lhe dizer, eu fiz um contato com uma escola ETIC (Escola de Tecnologias Ino-
vação e Criação), onde estão os “putos” a tirar os cursos que vão ser o futuro do 
marketing e da comunicação, quem vai elaborar os grandes posters, as grandes 
mensagens para cativar o público.  
 

Será que isso ainda funciona? Criar um grande poster a dizer “Dê Sangue!”? 

 
96 Referindo-se a um caso mediático que à data da entrevista tomou conta do espaço noticiário. 
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Pois, essa é uma a pergunta pertinente. 
 
[...] 
  

Sabe o que são umas flags? São aquelas coisas que a bomba da gasolina tem, 
“Meta aqui gasóleo, poupe 1 centimo”, certo? Sabe quanto é que isso custa? 
Quaisquer 30€ compram uma flag. 
[...] 
Sabe quanto tempo estive à espera que me arranjassem dinheiro para comprar dez 
flags para pôr em dez sessões de colheita, que nós fazemos para aos fins de se-
mana pôr na rua e as pessoas quando passassem vissem que estão ali a dar san-
gue? Estive 3 anos para conseguir ter as dez flags? 
Se eu for uma entidade privada eu digo: - ok, eu compro! Aqui tem de fazer parte 
do orçamento, não pode ir por ajuste direto porque sai fora do orçamento, e como 
temos outras prioridades onde temos despesas de dinheiro. Por exemplo, nos la-
boratórios, os reagentes para se fazer as analises, os sacos de sangue e mais uma 
serie de coisas, fazem com que isso fique para segundo plano. 
 

Essas faixas poderiam ser doadas? 
A doação no funcionalismo público não funciona nos mesmos moldes que as do-
ações para instituições privadas, portanto também não vamos por aí. Doaram-nos 
uma máquina de café, para dar café aos dadores, e já foi um cabo dos trabalhos. 
 

[...] 
 

Ok. 
Há uma coisa que se chama, como se vê no norte da Europa:  
(O dr. Luis Negrão simula uma conversa telefónica): - “Estou, senhor João, …olhe 
nós precisamos que apareça, há muito tempo que não aparece, não quer cá vir 
dar sangue?…- Ok, então para a semana às 15h da tarde… sim senhor podemos 
contar consigo, obrigado, tchau.” 
Porquê? Porque o indivíduo é um O- e as previsões de O- estão a aumentar, por-
tanto eu tenho de contactar os meus dadores: 
(novamente) - “Estou, senhor António, olhe não quer vir dar sangue?”  
E marca-se aí. Aqui não se faz assim. Aqui mandam-se SMS. 
 

Mal enviadas. 
Algumas delas. Por vezes não são mal enviadas, vou-lhe explicar: o dador quando 
recebe uma SMS esta é baseada no primeiro local onde deu sangue pela primeira 
vez, se aqui vai haver uma sessão de colheita vamos enviar uma mensagem para 
ele lá ir no próximo dia. Só que agora ele já não vai ao mesmo sítio, ele vai a outra 
sessão de colheita situada noutro local. As colheitas podem ocorrer num dia dife-
rente, e você olha e pensa: - “Epá, a sessão já foi, já passou”. Porque aquela de 
onde recebeu a SMS, por estar referenciada. E já aconteceu, uma vez que você 
pensava que seria para uma próxima sessão. Há aqui um problema com dados.  
 
[...] 

 
Nós temos uma coisa que se chama associações e grupos de dadores, ao contrá-
rio do norte da Europa, na Espanha, no sul de França, na Itália, existem estas 
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associações, ou seja pessoas que se associam e que a nível local organizam ses-
sões de colheita e fazem as suas dádivas. Eles conhecem os locais, sabem o que 
nós necessitamos para realizar a sessão de colheita, preparam tudo, convocam os 
dadores, colocam posters e cartazes e os dadores aparecem. Nós reforçamos isso 
com o envio de SMS, como resultado as pessoas vão lá fazem a sua dádiva e vão 
embora. Estes indivíduos deviam fazer um bocadinho mais. Existem verbas que o 
ministério da saúde disponibiliza para as associações fazerem promoção da dá-
diva. A realidade é que a promoção da saúde e da dádiva não é para qualquer um, 
conseguem-se “vender pentes para carecas”, apenas é necessário pensar numa 
boa estratégia e numa boa comunicação para o fazer. Os dirigentes associativos 
têm a quarta classe, sabem o que é o Facebook e pouco mais que isso. Não sabem 
o que é um Instagram. Já nem eu sei o que é, portanto não estou a dizer tanto mal 
deles que não me esteja a incluir a mim também. Há uma série de analfabetismo e 
iliteracia nesta área onde são dirigentes associativos. Ontem estive com o grupo 
AdasSintra, esteve lá o vereador da câmara municipal de Sintra a dar os parabéns 
à associação pelos seus seis anos de existência, com não sei quantas colheitas já 
feitas e onde todas as semanas ou a cada duas semanas organizam sessões, ele 
disse: - “Vocês têm a abertura da câmara”. Eu tinha estado anteriormente a falar 
com diretor associativo e referi que eles precisavam de ir para a loja do cidadão 
falar com as pessoas, agarravam numa mesa e num rollup e fazem um questioná-
rio: “- Já alguma vez deu sangue? Alguma vez algum familiar seu necessitou de 
receber sangue?”. São apenas três ou quatro perguntas. O Salvador foi receber 
um coração foi muito bom, os médicos foram muito bons, mas também houve 
pessoas que deram sangue, para que ele pudesse ser operado. Na carta do pre-
sente da Maria, ela conseguiu o sangue porque a Maria é uma menina pequenina, 
toda a gente tem pena dela. 
Eu faço uma coisa que se chama: visitas de estudo no Centro de Sangue e Trans-
plantação de Lisboa, onde os alunos têm a oportunidade de ver o sangue, verem 
os dadores, mexerem num saco de sangue e ver o que nós fazemos, como pro-
cessamos e o que fazemos com este. Mas nem todos têm essa possibilidade, por 
vezes sou convidado a ir às escolas falar sobre a dádiva de sangue e o que eu digo 
é que nós pegamos no sangue e separamo-lo, centrifugando conseguimos separar 
o plasma das plaquetas, dando aos doentes que mais necessitam e houve um 
aluno numa sala, em Torres Vedras, que levantou o dedo e disse: “Eu já levei pla-
quetas”, perguntei-lhe: “Como já levaste plaquetas?”, e ele disse: - Porque tive uma 
leucemia e necessitei de levar plaquetas. Eu pensei: - Epá, estou eu aqui a gastar 
a minha saliva…, E disse para os alunos: “- vocês têm aqui um exemplo vivo daquilo 
que eu estou a dizer!”. Isto cativa os jovens, não é de fato o poster a agradecer, é 
aquele rapaz dizer: “Eu estou vivo porque recebi plaquetas”, porque recebi glóbulos 
vermelhos, porque tive uma leucemia, porque estive internado no hospital e eu es-
tou vivo graças aos dadores de sangue.  
É isto que eu preciso de fazer, é desta forma que eu preciso de comunicar nas 
escolas, é com isto que eu preciso de comunicar nos supermercados, nos hiper-
mercados, é com isto que eu preciso de comunicar nas pequenas localidades, nas 
grandes localidades, nos grandes espaços comerciais, é isto que eu preciso de 
comunicar e assim consigo chegar às pessoas. Mas lá está, para o Algarve ser um 
grande produtor de laranjas tive que plantar laranjas, para plantar uma laranjeira 
tive de abrir um buraquinho, meter uma laranjeira, tapar, abrir um buraquinho, meter 
uma laranjeira, tapar, portanto tudo o que eu fizer agora só irá trazer benefícios 20 
anos mais tarde, mas também se não o fizer agora 20 anos mais tarde estou num 
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buraco do qual não consigo sair e do ponto de investimento, não se fazem projetos 
a longo prazo, fazem-se projetos de quatro em quatro anos, o governo tem que 
ganhar as próximas eleições. Há projetos que precisam de 20 anos de existência.  
Acho que lhe respondi à pergunta.  
 
 

Já respondeu a várias. 
De facto, há aqui um conjunto de fatores, uma série de circunstâncias que fazem, 
por um lado que os consumos sejam menores, mas também… 
 

Não deixa de haver necessidade. 
… Não deixa de haver necessidade. Agora, uma coisa é certa, eu não posso obri-
gar o dador a despender 1h. 30min. para fazer uma dádiva de sangue num sábado 
de manhã quando ele ainda quer ir às compras ao supermercado. Há uma análise 
de custo benefício que é preciso contabilizar. Quem o quiser fazer faz, quem não 
quiser não o faz, ou seja, para eu construir um muro… dois trabalhadores cons-
troem um murro em três dias, quatro trabalhadores constroem num dia, seis tra-
balhadores constroem em meia dúzia de horas. Se eu tenho uma sessão de co-
lheita com 60 dadores, eu prevejo que vamos ficar a manhã toda e levo dois mé-
dicos e três enfermeiras para fazer a colheita. Se eu levar quatro médicos e oito 
enfermeiras eu despacho os 60 dadores em duas horas. É necessário também que 
o dador saiba que só lá vou estar durante duas horas, que não vai ser como é 
hábito, o dador chega, conversa com outras pessoas, ainda vão beber uns copos, 
fica a falar com o amigo e aquele que se queria despachar e queria ir embora coi-
tado está lá uma hora, uma hora e meia à espera. Nós podemos fazer sessões de 
duas horas e trazer 60 unidades de sangue, apenas não tenho recursos humanos 
para o fazer. 
 

Vamos avançar mais um pouco, já respondeu a várias perguntas, levantou imen-
sas questões e deu ótimas opiniões. Agora queria perceber, da parte dos profis-
sionais, da parte do IPST, quais são as necessidades que tem, sem contar com 
aspetos de remuneração ou falta de equipamento.  

Recursos humanos, fundamentalmente.  
 

Tinha-me dito que o sistema informático que utiliza já é antigo e desatualizado, 
não sei qual o procedimento quando tratam do sangue, se o fazem em papel ou 
utilizam o sistema. 

Tudo informático.  
 

E como é que este funciona? 
O sistema funciona bem. Agarramos no saco de sangue, e ele lê o código de bar-
ras. Aquilo que fazemos em termos de processamento, desde a inscrição do dador 
até à administração das unidades de sangue aos doentes, está padronizado a nível 
europeu, temos de respeitar as normas, regras e exigências de segurança e quali-
dade para que não haja problema com o produto final. Temos uma série de insti-
tuições que nos visitam, auditam e nos vigiam para saber se estamos a ter os pro-
cedimentos corretos ou não. Se não tivermos somos avisados e dizem como de-
vemos fazer, nós só temos que os implementar. 
 

Isso também acontece na parte da triagem? 
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Também acontece. Na parte da triagem temos um problema: criou-se a ideia de 
que é preciso sangue, toda a gente que pensa dar sangue, se esquece que há 
determinados comportamentos e problemas de saúde que fazem com que a pes-
soa não possa dar sangue. Pode até escapar esta vez, ou correr tudo bem, mas a 
probabilidade de acontecer um caso fatal é apenas de um por 400.000 dádivas de 
sangue. Se eu já vi cerca de 400.000 dadores desde que aqui estou a trabalhar, 
quando é que me aparece o primeiro caso de morte? Deve estar a chegar, mas de 
facto nós nunca tivemos um episódio grave. Já tivemos episódios ligeiros, todos 
os anos fazem a corrida na ponte, todos os anos qualquer pessoa se pode inscre-
ver, todos os anos morre alguém com um enfarte do miocárdio. Ou seja, um dador 
que tenha diabetes, que não seja dependente de insulina, seja gordo, não se mexe 
nem faz exercício, este pode dar sangue, aquele que tem um colesterol elevado, 
que tenha tensão elevada, que tenha um pouco de peso, seja sedentário, tenha 
ácido úrico e já sofra da próstata, este é um mau dador. Um dia pode ter um ataque 
cardíaco ou uma complicação qualquer, então vou dizer a este indivíduo para não 
dar sangue. Nós até sugerimos que vá ao médico de família, trate-se, nem paga 
taxa moderadora, porque não vai? 
 

Agora outra questão. Neste caso, estudei que existem três tipos de forma de in-
centivo no mundo, uma que não é remunerada, sendo apenas baseada nas dádi-
vas voluntárias… 

É essa que se pretende. 
 

… Há outra que é remunerada, que também li que é perigosa pelo facto de os 
dadores darem sangue apenas pelo dinheiro e a terceira, que é o forma como nós 
temos, que é voluntária, mas com algum benefício. Na sua opinião os benefícios 
que o dador tem serão suficientes ou deveriam ter algo mais? Li recentemente no 
diário da república que os dadores tinham direito a prémios pelo número de dádi-
vas efetuadas. 

Sim, existe o diploma do dador com as 20 dádivas, as 40 dádivas e as 60 dádivas. 
 

Isso acontece mesmo? 
Acontece e no aniversário das associações os dadores que tem os diplomas para 
receber, são chamados e convocados sendo-lhes entregues os mesmos.  
 
[...] 
 
O que acontece com estas associações de grupos e dadores das quais eu estava 
a falar, é que quando vão ter o seu aniversario, pedem ao instituto que lhes envie 
os diplomas e as medalhas. A funcionária faz o pedido e manda imprimir, junta-se 
tudo, mete-se dentro do envelope e leva-se ao dirigente associativo. Antes de se 
cortar o bolo de aniversário e antes de se bater palminhas, chamam-se os dadores, 
estando lá também os representantes da câmara e da junta que entregam os di-
plomas e dão os parabéns. A federação agora criou o dador de primeira vez, aque-
les que se inscrevem pela primeira vez recebem um diploma a dizer “Eu dei sangue 
pela primeira vez”, depois das 10, das 20, há um diploma, depois um diploma com 
medalha, depois um diploma com medalha prateada e por fim um diploma com 
medalha dourada. A federação criou também um diploma e medalha para as 100 
dádivas. Há dadores que têm 100 dádivas no nosso país. Portanto, há uma serie 
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de incentivos, agora culpo as associações porque habitualmente não chamam a 
comunicação social, não tornam publico isso. 
 

É uma questão que só percebe quem já está dentro disto, quem é dador e co-
nhece. 

Portanto, não saírem cá para fora e dizerem “este homem é dador de sangue”.  
 

[...] 
 

Mas aqui a questão deste dador, não acho que ele conseguisse falar com pessoas 
dessa idade, os mais jovens, mas conseguia apelar às pessoas dos 40, como disse 
antes, é velho, mas já se tem uma mentalidade diferente sobre essa pessoa. 

A abordagem da população dos 40 anos é diferente da abordagem dos mais no-
vos. Houve uma coisa que eu aprendi numa aula de marketing social que tive opor-
tunidade de assistir, que foi, esta coisa da população em geral não existe: “- We 
have to tailor the message.” Portanto, se quero falar com os de 40 eu tenho de 
adaptar a mensagem para os de 40, não vir com a mesma conversa que tenho 
para os de 18 anos. 
 

Mas isso já vemos hoje, muito bem, em todas as grandes empresas não só naci-
onais como mundiais. 

Você está a falar do privado, nós estamos a falar do público.  
 

Não, mas nós temos de aprender com eles, aí está a questão. Não temos o mesmo 
dinheiro, mas temos de aprender com eles os métodos e aplicar de forma barata 
para a nossa realidade. São eles que fazem as coisas bem feitas e nós vamos 
tentar chegar-lhes aos calcanhares e fazermos coisas também elas bem feitas. 
São bons exemplos para podermos seguir, penso. 

Sim, mas por muito que você se determine e dedique em determinadas áreas, há 
uma coisa que será depois ter a tarefa importante que passa por conseguir con-
vencer o chefe que aquilo que aprendeu é viável é pode ser aplicado ao funciona-
lismo publico.  
 
[...] 
 
Eu consegui que se fizesse um trabalho piloto em cascais. A câmara de cascais é 
muito aberta à educação dos jovens, tenho tido contatos com a escola da cidadela 
em cascais, onde eu já fui fazer um briefing para os alunos, estes vão a uma visita 
de estudo no mês de Dezembro ao instituto, sendo que depois vão começar a criar 
materiais de comunicação para promoverem a dádiva de sangue nos jovens junto 
das faixas etárias deles. Vamos ver o que isto vai dar. Mas eu acredito que vou 
conseguir algo de interessante com a câmara, pelo menos conseguir fazer algo 
“viral,” …não digo “viral” porque os vírus transmitem-se com muita velocidade, mas 
uma coisa que seja “contagiosa” para outros agrupamentos escolares. 
 

Uma das ideias que tive, quando estava a pensar que questões lhe levantar, era a 
seguinte: quando fazemos 18 anos, antigamente era obrigatório ir à tropa, hoje 
em dia não o é, mas somos obrigados a ir ao dia nacional da defesa. A minha 
questão era, será que se podia fazer algo semelhante, desenvolver algo para o 
âmbito da dádiva de sangue? 
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Na ida à tropa nós tínhamos colheitas de 600 “magalas”97, em Tancos, na base 
aérea da Ota, na base aérea em Sintra, o ministério ia também aos quartéis fazer 
recolha de sangue e nós também íamos. [...] 
 

Hoje em dia já não vão às bases aéreas?  
Poucas.  
 

Porque não deixam? 
Não, não, porque não temos quase ninguém nas recrutas. Antes todos davam san-
gue e depois cada um seguia a sua vida e continuava a dar sangue. [...] 
 
  

Mas neste caso, mesmo sendo importante o IPST ir às bases aéreas e às recrutas, 
será que era importante, no dia da defesa, estarem nesses locais a promover a 
dádiva de sangue no qual todos os rapazes vão ser chamados à atenção para esta 
causa. 

Isso era uma coisa que se podia fazer, acredito que se eu tivesse mais recursos 
para poder trabalhar, podia fazer isso.  
 

Profissionais? Pessoas com essa vocação? 
Sim, pessoas que tenham vocação para fazer um bom trabalho de promoção e 
incentivar a dádiva de sangue junto das camadas mais jovens. Estamos muito es-
cassos daquilo a que se chamam assistentes técnicos.  
 

Qual é a razão para que isso aconteça? Financeira? 
Não há concurso público para assistentes técnicos. Antigamente havia e entravam 
alguns assistentes, agora já não. Temos alguns indivíduos em escolas a recibos 
verdes que não fazem parte do quadro: “- Se não faço parte, o que estou aqui a 
fazer, vou mas é embora, trabalhar para aquecer nem pensar! Há aqui claramente 
um problema, os médicos estão a envelhecer. Há categorias que estão a envelhe-
cer de uma forma assustadora no funcionalismo público.  
 
[...] 
 
Eu comecei a trabalhar num centro de saúde, a minha especialidade que é de sa-
úde publica, uma vez que houve oportunidade de vir trabalhar para o IPS, na altura 
ainda o Instituto Nacional do Sangue, e vim para aqui.  
 
[...] 
 
Nós neste momento trabalhamos de segunda a segunda, trabalhamos das sete da 
manhã até as 21/22h e só há dois ou três dias por ano em que não trabalhamos. 
Há funcionários que tem 40 dias de folga para gozar. Eu trabalhei num domingo, 
na segunda seguinte eu tenho direito a uma folga. Mentira, não há pessoal para 
que se possa fazer isso.  
Portanto, neste momento, uma das dificuldades que temos é de falta de recursos 
humanos. 
 

 
97 Expressão coloquial hoje em desuso que se referia ao soldado de parente mais baixa. 
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Outra questão que também era importante compreender era a seguinte: - do lado 
do IP, o que acha que falta aos dadores? 

Acho que falta informação. Em alguns países eles tem a consulta da primeira vez, 
você quer ser dador, vai até uma sessão de colheita e tem uma consulta. Devia ser 
produzido material, folhetos informativos, explicar em que consiste o processo da 
colheita, explicar os riscos de tirar 0,5L de sangue, os riscos para os doentes, 
sendo que o dador tem de ter mais saúde, ser mais cuidadoso, para garantir a 
saúde do meu doente. Depois desta primeira consulta facultar um manual de boas 
práticas de saúde para poder ser dador de sangue, então nessa altura faria analise 
do sangue, verificava alguns parâmetros, tentava titular a um médico de família e 
depois passaria a ser um dador. Desta forma já não teríamos necessidade de um 
médico a fazer a triagem clínica. Porquê? Porque o dador estava informado e es-
clarecido, a enfermeira via o questionário, media-lhe a tensão, doseava-lhe a he-
moglobina para saber se estava com anemia ou não, fazia a sua dádiva de sangue 
e ia-se embora. 
 
[...] 
 
A dádiva de sangue assenta naquilo que você me diz a mim, uma triagem clínica 
não é uma consulta médica, mas sim uma tomada de decisão, ou dá ou não dá. 
Se dá, é porque você me disse qualquer coisa que fizesse com que possa dar, se 
não dá é porque me disse qualquer coisa que o impede de dar. Podem enfiar-me 
o barrete quantas vezes quiserem, eu só poderei saber no final quando o meu 
doente receber aquela unidade de sangue e apanhar uma doença infecto-contagi-
osa.  
 

[...] 
 

Portanto, se lhes transmitirmos todas essas questões antes de darem sangue, 
mais facilmente irão interpretar.  

Os casos de HIV que temos duvidosos, que depois vêm confirmativamente positi-
vos nos nossos dadores, são maioritariamente nas camadas mais jovens, indiví-
duos homens que tem sexo com homens e que omitiram isso na entrevista. Se 
alguma vez lhe perguntar se teve relações com outro homem ele mente e diz-lhe 
que não. A seguir vamos apanhar casos de HIV positivos, que tivemos sorte de 
apanhar, porque se ele se tivesse infetado à menos de três meses se calhar a aná-
lise tinha vindo negativa e eu transmitia para o meu doente. Aqueles que se assu-
mem e dizem que tem sexo com homem ficam muito ofendidos porque nós os 
recusamos para dar sangue.  
 
[...] 
 
 Nós recebemos uma coisa pela internet que é o risco geográfico, onde nós esta-
mos atualizados dos riscos de doenças transmissíveis, endémicas nos países. 
Cuba, os países da América central, do Sul, todos os países tropicais têm o den-
gue, o zika, chico cunha, tem o vírus do nilo, tem uma dezena de vírus que se 
transmitem através de transfusão sanguínea. 
 
[...] 
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O sangue entra no instituto hoje. De manhã fazemos as colheitas, recolhemos, hoje 
à hora do almoço. Por volta das 14 horas os tubos de ensaio vão para o laboratório, 
os sacos de sangue para a sala de processamento, onde nós vamos fazer plaque-
tas, plasma e glóbulos vermelhos. São guardados no frigorifico. Entretanto por volta 
das 20 horas da noite eu tenho o resultado das análises: se for negativo, negativo, 
negativo, negativo, eu agarro no número de colheita que está aqui, sai o rótulo, 
colo no saco e está pronto para ir. Se o indivíduo infectou há quinze dias atrás, eu 
ainda não tenho as analises a saírem positivas, há um período de janela laboratori-
almente em todas as doenças infecto contagiosas, há uns períodos de janela mais 
curto devido aos vírus se dividirem com muita facilidade e há uns mais longos por-
que os vírus dividem-se muito lentamente. Mas há sempre um período de janela, 
ou seja, quando as análises vêm negativo, mas o indivíduo já está infetado.  
 
[...] 
 
Nós temos dois grandes tipos de colheitas de sangue. As colheitas que se fazem 
no posto fixo. Nós temos no Júlio de Matos, o posto está aberto, as pessoas vão 
lá e fazem a sua dádiva. As pessoas que lá vão, geralmente são dadores habituais, 
já fazem da ida ao Júlio de Matos uma rotina. Depois temos as colheitas nas em-
presas… 
 

Eu também li que, ultimamente, tem sido mais complexo conseguir fazer essas 
sessões de recolha. 

Tem sido mais complexo por várias razões, porque a empresa não tem um espaço 
disponível para nos receber. Há cada vez espaços mais pequenos. Aquela sala de 
reuniões que existe é cada vez mais pequena e como vê eu preciso para fazer a 
sessão um local onde eu sirva a refeição ao dador, onde eu tenha a inscrição do 
dador, e outra onde tenha a triagem clínica, e esta não pode ser como à trinta anos 
atrás na tropa: 
 
[...] 
 
Os que não tinham nada, não tinham nada, iam a uma entrevista médica. Eu não 
posso fazer isso hoje em dia, agora tem de ser em privado, é preciso uma salinha 
com o mínimo de privacidade para poder falar com o dador e isso às vezes nas 
empresas não existe. O dador de empresa é um dador que não tem tempo para 
dar sangue, vai à pressa porque tem muito trabalho lá em cima para fazer.  
 

Depois necessita de algum tempo para poder comer qualquer coisa e repousar.   
Sim. Ele fica ali dez minutos e vai para cima. Outra coisa que também acontece 
neste momento. Nós temos deixado de fazer colheitas nas empresas, porque o 
trabalhador não está para dar sangue para o patrão, porque, se eu for ao Hospital 
de Santa Maria dar sangue, eu justifico a minha ausência com uma declaração em 
como que tive de lá ir para dar sangue, se eu der sangue na empresa, depois 
continuo a trabalhar. 
 

Isso foi outra questão que eu também li.   
Só temos direito ao tempo necessário para fazer a dádiva.  
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Exatamente. Nisso também incluía a viagem, sendo que anteriormente davam o 
dia.  

Algumas empresas até davam dois dias.  
 

Mas era da empresa, ou era obrigatório pelo estado? 
Fazia parte dos estatutos do trabalhador. 
 

Então as pessoas vinham dar sangue só para ter o dia?   
Naqueles dias, quando o 25 de Abril calhava a uma quinta-feira, sexta, sábado e 
domingo, na sexta-feira ia dar sangue para ter direito ao dia. 

 
[...] 
 
O facto de não se poder dar sangue significa que eu vou ter de ir trabalhar e o fim-
de-semana prolongado que estava combinado não ia acontecer. 
 
[...] 
 

Normalmente é o que acontece sempre, as pessoas têm sempre maneira de dar 
a volta. 

Agora, há o da empresa, há o do posto fixo e há o das associações, como por 
exemplo o grupo de dadores de sangue de Torres Vedras. Há lá um grupo de 
dadores que organiza e planeia as sessões e aí até é engraçado, porque há sempre 
umas entremeadas, há sempre uns chouriços, há sempre um copo de vinho. Nós 
não podemos dar vinho aos dadores, mas as associações têm-no. Esta é a nossa 
mesa onde damos um pãozinho “mixuruco”, um sumo de laranja, uma maçã, um 
café de saco, está a ver? Depois existe ali a mesa dos dadores, onde têm entre-
meada, onde tem uma catrefada…  
Portanto, nas sessões organizadas pelas associações de dadores, muitas são 
sempre uma festa onde há sempre vários petiscos e “pinga”. 
 

[...] 
 

Isso não faz mal depois de dar sangue? 
Faz mal a quê?  
 

Não sei, porque isso lhe estou a perguntar. 
Faz, aquilo é só gordura. 
 

Eu quero perceber problemas, a minha conversa consigo e com os dadores é ten-
tar perceber problemas e como os podemos resolver, compreender as várias 
perspectivas, para saber se é a mesma que a minha ou se eu preciso de ter uma 
percessão diferente. Porque para resolver alguma coisa preciso primeiro de per-
ceber os problemas e depois o que as pessoas acham que seria o melhor para 
elas. É por isto que acho que falar com o dador é importante. 

Perceber o que é melhor para eles na sessão de colheitas. 
 

Exatamente. Nesta questão do questionário, o dador vai ser quem critica e diz os 
pontos que gosta ou não.  
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[...] Está a ver? Porque depois assinam aqui, dando o consentimento que respon-
deram às perguntas com verdade, consciência e responsabilidade.  
 

Eu diria que ninguém lê isso. 
Pois, essa é outra.  
 

Diria que ninguém lê isso com muita atenção, até mesmo as perguntas. E pelo 
que vejo são bastante simples. 

São simples, as pessoas é que complicam. 
 
[...] 
 

Sim. 
Aqui outra:  
- Tomou algum medicamento no último mês? 
- Tomo para a tensão, mas eu pensei que fosse outro medicamento qualquer para 
uma doença mais grave. 
As pessoas não respondem à pergunta, desvalorizam-na. Mas fazem-nos porque 
nunca ninguém lhes explicou o porque das perguntas serem feitas.  
 

Sim, se calhar não percebem que isto é uma forma de separar o bom do mau para 
salvar vidas. 

Do mal, e não complicar. O que se está neste momento a tentar fazer, mas isso se 
calhar ainda vai durar algum tempo, é transformar este questionário num sim ou 
não: Eu clico sim 
- Tem conhecimento da informação no verso? Aqui não, mas por exemplo:  
- Nasceu e viveu sempre em Portugal? Não. 
Se eu clico não abre uma janela a dizer: Alguns países têm doenças tropicais tais 
como a zika, como a malária e as pessoas que viveram ou viajaram para determi-
nados países deverão respeitar alguns períodos de quarentena, que é para não 
infectarem os meus doentes quando recebem a transfusão de sangue. Mesmo que 
se sintam bem de saúde. Na doença de chagas, que se apanha na América Cen-
tral, as pessoas têm vinte ou trinta anos assintomáticos. Foi uma picadela de mos-
quito que deu uma baba grande que o tipo não deu importância nenhuma. Está a 
ver ir ao hospital no Brasil por causa de uma picada de mosquito? No Brasil onde 
ninguém tem dinheiro, ou então tem de apanhar o autocarro para atravessar o es-
tado para ir para ao hospital na capital do estado só para mostrar uma baba. Isso 
é uma coisa que já passa. Portanto ao fim de vinte ou trinta anos o tipo tem a 
complicações da doença de chagas, tem uma insuficiência cardíaca, morre por 
patologia cardiovascular ou morre por patologia gastroenterologica porque teve 
uma picadela de um mosquito vinte anos atrás. É mandatário para nós fazer esse 
tipo de pergunta. Quando ele pica aqui, já viajou para fora do país, sim, se já viajou 
cuidado, porque há países, falo disto para as pessoas falarem. 
- Já alguma vez recebeu uma transfusão de sangue? Sim. 
Isto prende-se com a doença das vacas loucas. Está provado que os indivíduos 
que receberam uma transfusão de sangue poderão ser transmissores da doença 
das vacas loucas. Esta doença também se pode transmitir através de transfusão 
sanguínea. Depois esta: 
- Viveu no Reino Unido mais de 12 meses cumulativamente, entre Janeiro de 1980 
e Dezembro de 1996? Se ele diz que sim, por causa da doença das vacas loucas, 



Ás, Bês e Ós 

   174 

há um requisito por causa da doença. Transplantes, fez tratamentos, a história do 
antibiótico… - Mas eu não estou a tomar antibiótico!, Não é isso que vai ser impe-
ditivo de dar sangue, o que é impeditivo é a infeção que aquele antibiótico está a 
tratar, portanto, se eu estou a fazer um antibiótico porque estou com uma infeção 
urinária é suposto eu ao fim de uma ou duas semanas parar o antibiótico e deixar 
de ter os sintomas que me levaram a tomá-lo, ou seja, deixei de urinar pouco muitas 
vezes e de ter ardor ao fazê-lo, características de uma infeção urinária. Portanto, 
se eu tomei um antibiótico para tratar esta infeção urinária e ao fim de quinze dias 
os sintomas não reapareceram, então é porque a infeção ficou tratada. Se for o 
caso, já pode dar sangue, se não ficou tratada e for dar sangue arrisco-me a haver 
uma bactéria perdida que entra em circulação, e provocar uma septicemia. São 
meia dúzia delas que andam por ai a passear eu meto-as dentro de um saco e dou 
a um doente, que por acaso até está a fazer imunossupressores, que tem uma 
doença tão grave que está a tomar um medicamento para não criar anticorpos, 
metido numa sala onde só se entra de mascara e luvas, quase que esterilizado. Na 
volta estou a levar um agente infeccioso para um doente que não tem condições 
de se defender perante esta infeção. Se explicarmos isto às pessoas elas já perce-
bem. 
[...] Não é fácil! 
Houve um comentário que me fizeram. - Por que razão os jovens não dão sangue 
durante as nossas sessões de colheita? Porque aos sábados e aos domingos os 
jovens de manhã estão a dormir. Tão simples quanto isto. 
 

[...] 
 
Mas questionei um colega para saber se deixasse de fumar erva durante um mês 
valia a vida de uma pessoa. Ele ficou um bocado a refletir.  

Deixe-me procurar aqui, canábis… drogas. Se for o consumo ocasional, quinze 
dias. Se for um consumo moderado ou regular, seis meses. Se for LSD, suspensão 
definitiva. Cocaína, suspensão definitiva. Estamos a falar de cocaína “snifada”, pó 
habitualmente inalado ou injetado, se for injetado é para suspensão, mas se for 
snifado, qual é o problema, quais são as doenças transmissíveis por se ter snifado 
uma linha? Ecstasy e outras drogas, suspensão temporária de seis meses. Metan-
fetamina e anfetaminas suspensão temporária de seis meses. Heroína suspensão 
definitiva.  
[...] Os homossexuais, neste momento, não podem dar sangue, certo? Porque o 
risco de infeção do VIH é muito maior nos homens que tem sexo com homens do 
que nos homens que tem sexo com mulheres. Sendo quase nulo nas mulheres que 
tem sexo com mulheres. [...] 
 
 

Hoje em dia, com a homossexualidade sendo cada vez mais “normal”, isso conti-
nua a ser um problema ou será algo que vê daqui a uns anos a deixar de ser um 
problema? 

Está a ver aquelas portas fechadas, com uma multidão a tentar abrir aquela porta? 
Se abrem aquela porta o que vai acontecer é que vai haver gente a morrer. Vão ser 
espezinhados. Se eu abrir uma porta mais pequena eu vou fazer com que só lá 
passe uma pessoa de cada vez. Esta é a leitura que eu faço, a partir do momento 
que se diga que os homens que praticam sexo com homens podem dar sangue, 
vamos ter um boom de drag queens, de travestis, de pessoas que são promíscuas 
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sexualmente, independentemente de ser com homens, com mulheres ou mistu-
rado. Vou aumentar os riscos da transmissão da doença sexual. Os Ingleses opta-
ram por poderem dar sangue, mas tem de estar há um ano sem ter sexo anal. Quer 
dizer, isto nem nos heterossexuais acontece. 
 

[...] 
 

Uma última pergunta: gostava de saber o que acha do projeto que me proponho 
desenvolver - a criação de uma aplicação interactiva baseada no conceito de jogo 
para incentivo dos jovens, fazendo com que as pessoas queiram dar sangue e 
existir uma comunidade que através dessa aplicação possa fazer apelos.  

Depende do que for comunicar. A maneira como vai comunicar eu já percebi, 
agora, o conteúdo da comunicação e a comunicação em si, nós temos os sites na 
internet. 
 

Eu, confesso, tenho alguns problemas com o site do instituto. É muito complexo, 
tem muita coisa e parece estar mal-organizado. 

Eu utilizo uma aplicação da Carris, e utilizo esta aplicação quando quero apanhar 
o autocarro 783 para ir para o Júlio de Matos, acha que esta aplicação com os 
horários dos autocarros é válida? Sim, eu utilizo.  
 

No iPad também utiliza várias aplicações para trabalhar? 
Utilizo várias aplicações. 
 

Se calhar não tem o hábito de utilizar muitas aplicações, mas hoje em dia eu não 
vou jantar a um restaurante sem antes ver numa aplicação.  

Eu tenho aqui nos meus contactos. 
 

Mas tem números de telefone. Eu falo-lhe de quando quero ir jantar fora, quero ir 
a um restaurante que a mim me parece bem e que toda a gente que lá foi também 
gostou. 

Está a ver a diferença dos 65 anos e dos 25, é essa. Diz-me para ir almoçar aos 
montaditos, e eu digo-lhe por amor de Deus.  
Aquilo que comunicar e para quem comunicar pode ser determinante. As histórias 
que contar pela aplicação, que motivem os jovens a agarrar a aplicação. Eu tenho 
aqui notícias ao minuto, mas uma boa parte delas eu deito-as fora, portanto, 
quando você manda uma mensagem ou comunica com alguém é necessário que 
haja alguém que esteja recetível. O seu trabalho aparece depois do meu, ou seja, 
o seu trabalho só é valido depois de eu fazer o mesmo. Eu quero que no processo 
formativo e educativo dos jovens se fale de glóbulos vermelhos, de coração, de 
pulmões, grupos sanguíneos, dessas matérias todas que compõem o manual das 
ciências. Gostava que se falasse que as descobertas da medicina são de facto 
extraordinárias. As doenças são cada vez mais passíveis de se tratarem e evitarem, 
mas que no meio desses avanços tecnológicos a única solução para alguns pro-
blemas reside numa mão amiga que se abre e fecha pausadamente, para encher 
um saco de sangue de 450mL. Portanto, depois do puto saber e ter consciência 
destas coisas todas, estar motivado, informado, esclarecido e ter que mudar de 
opinião relativamente à dádiva de sangue, ai a sua aplicação entra como sopa no 
mel. Se o gajo não sabe o que são os glóbulos vermelhos, nem sabe nada do 
sangue, para quê? Com o dedo passa para o lado para descartar. É lógico que eu 
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tenho a aplicação da Carris, ela dá-me informação relativamente ao autocarro que 
eu quero, coisas que eu estou motivado, interessado ou curioso, agora se não criar 
motivação, se aquilo que se passou com a Maria, se os jovens que já ouviram falar 
da dádiva de sangue e os pais são dadores e que isto tem haver com o assunto, 
de certeza que eles agarram. Fui uma vez ver para uma colheita de sangue em 
Alpiarça, por causa de uma menina que precisava de medula óssea. O processo 
para a doação de medula é muito mais complexo, e só tirei um bocado de sangue 
para determinar o grupo sanguíneo da medula. Eu pensei, vou para lá, como é uma 
dádiva para medula não vou ter trabalho, vou levar o meu livro e o meu tablet, vou 
aproveitar e ler uma coisas e tirar uns apontamentos. Houve três miúdas que me 
deram “cabo do canastro”, porque no facebook e no instragram fizeram uma cam-
panha de promoção da dádiva de sangue a propósito daquela menina. Em Alpiarça 
todos falaram, todos comunicaram e todos apareceram. Ainda não eram nove da 
manhã e já tinha uma fila de dadores para dar sangue e eram oito horas da noite 
quando a brigada acabou. E eu só tive meia hora para comer qualquer coisa, por-
que estive o tempo todo a trabalhar. Nem abri o tablet, nem tirei apontamentos. 
Portanto, depende do que você comunicar. O que você comunicar e a receptivi-
dade que tiver da outra parte, assim qualquer aplicação é válida. Se me disse que 
vai trabalhar comigo, falar diretamente com os jovens, falar-lhes sobre a dádiva de 
sangue e a sua importância, partilhar a história da Maria com a linguagem que 
quiser, dizer que a Maria está bem graças a quem deu sangue e que há muitas 
outras Marias a precisar. Os dois complementam-se um ao outro.  
Você vai conhecer em Torres Vedras, aqueles que vão dar sangue e já são velhos 
e batidos, esses não precisam da aplicação, agora aquele puto que é informado e 
já sabe da dádiva de sangue, que conhece uma história de alguém próximo que se 
safou, para esse a aplicação é válida e pode fazer a diferença. Primeiro é preciso 
que ele a baixe, mas depois é preciso que aquilo que você comunica faça a dife-
rença.  
Quando a opinião e a motivação modificaram aquele indivíduo, então ele muda o 
comportamento.  
 

Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu contributo. 
 
 
 

11.2. Entrevista a Carlos Nunes 

Transcrição, editada pelos autores, da primeira entrevista exploratória realizada a Carlos 

Nunes, dador regular à cerca de 15 anos com um total de 29 dádivas concluidas: 

Esta entrevista serve para entender qual a sua experiência como dador de sangue. 
Qual foi a razão para dar sangue pela primeira vez? 

Foi pelo facto de existirem pessoas com problemas de saúde, que me pediram 
e eu quis ajudar.  
 

Quem é que tinha problemas de saúde? 
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No caso um amigo meu que tinha um irmão com cancro e me pediu para que 
fosse lá ajudar e assim fiz. Uma tia minha também precisou de sangue, e eu 
ajudei. E quando doei sangue para o meu irmão tornei-me dador de sangue, 
antes disto não era dador oficial só mesmo nos casos em que me pediam para 
tal.  

 
E porque continua a dar? 

Porque acho que devo, e pelo motivo de ficar isento de taxas moderadoras e 
por isso se junta o útil ao agradável pois ao mesmo tempo que ajudamos tam-
bém saímos beneficiados. Se calhar se não existisse benefício nenhum ao invés 
de dar sangue duas a três vezes por ano talvez só desse uma, ou nem desse 
pois nao ligaria tanto. Deste modo a vontade de ajuda junta-se à benesse.  
 

Se não houvesse benefício só daria uma vez sangue?  
Não, poderia dar uma, duas ou três conforme calhasse. Mas tendo em conta o 
benefício sou obrigado a dar pelo menos duas vezes, porque senão já perco 
esse benefício e se calhar como eu a grande maioria aproveita. 
 

Considera-se um dador regular ou sazonal? 
Completamente regular e se não dou mais é porque não posso. Considero-me 
um dador nacional de sangue pois já tenho 29 dádivas feitas. 

 
Isso às vezes não quer dizer nada. 

Chegando às 30, quase não preciso dar mais. 
 

Já não precisa dar mais? 
Não. 

 
Precisa sempre de dar, enquanto possa. 

Mas fico isento para a vida, se quiser já não dou. 
 

Mas não pode dar por causa de isenções? 
Acho que é só até aos 65 que se pode dar, quer dizer agora já dizem que pode 
ser mais se a pessoa continuar… 

 
Aqui a questão é, a deslocação para si é um fator? Ou se pudesse dar sangue 
mais perto dava mais vezes ou era igual?  

Nunca fiz disso um entrave, mas sendo mais perto é mais fácil. Mas nunca foi 
um entrave, gosto de ir a Lisboa dar e já tenho dado em Torres Vedras e noutros 
sítios, mas nunca fiz disso uma forma de dar ou não. No fundo também porque 
estamos perto da cidade. 

 
Mas acaba por fazer uma deslocação de 60km. 

Mas nunca foi problema. Agora estou convencido que pessoas que conheço 
daqui da terra que dão sangue aqui perto, seja cadaval ou Outeiro da Cabeça 
por exemplo, não irão a Lisboa com certeza. Mas há sempre recolhas por aí, 
ainda há pouco tempo foi no Maxial. E não vêm ao Vilar porque não há pessoal. 

 
Para o mês que vem, quer dizer, este mês dia 16 vai haver no Cadaval. 
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Dia 16? Penso que agora só poderei dar a partir de dia 23, será que posso lá ir 
dar? Vou fazer três meses agora. 

 
Não sabe quando é que é? Como é que vê quando é que é? 

Eles enviam uma mensagem a dizer que as coisas estão bem. 
 
E dizem o que? 

Enviam a dizer “Caro dador, agradecemos a sua generosidade no dia 21/12.” 
Portanto fui no dia 21/12 por isso antes do dia 21 não posso dar. 

 
Se apagasse a mensagem não sabia qual era o dia. 

Não me lembro ao certo. 
 
Isso é um ponto positivo para o meu projeto. 

Realmente pensava que era a 23, mas esse foi o dia que tive uma festa de Natal 
de família. 

 
Conhece alguém próximo que tenha sido dador ou que é dador? 

Não conheço.  
 

Há sempre alguém… 
Amigos conheço, o [...] é dador. 

 
[...] 
 
Agora uma questão mais difícil. Enquanto dador pode descrever-me a sua expe-
riência quando vai dar sangue. [...] 

Então a minha experiência, é chegar lá e eles dão um documento que temos de 
preencher. 
 

Sempre que chega lá tem de entregar o cartão de dador?  
Sim, o cartão de dador é entregue à rececionista. Se for aqui no Cadaval ou 
Bombarral, está lá uma senhora a quem se entrega o cartão e ela retira os seus 
dados. 

 
Alguma vez lá chegou e teve de esperar por alguém para ser atendido? 

Se calhar não, mas tem uma coisa, que é sempre tudo muito lento. É um traba-
lho muito lento que as vezes faz uma pessoa “passar-se” porque às vezes não 
está lá ninguém e leva imenso tempo a ser-se chamado. Eu preencho sempre o 
papel bastante rápido e vou ao balcão entregar à rapariga. Por acaso desta úl-
tima vez em pouco menos de meia hora fiz tudo incluindo tirar o sangue. 

 
E isso é igual no cadaval…? 

É tudo igual sim, em Lisboa tem-se um balcão e no cadaval está uma senhora 
numa mesa com computador. De resto tudo igual.  

 
Chega lá, dá o cartão e dão-lhe um papel que é um questionário inicial. 

Sim preencho, meto lá a data… 
 

Consegue perceber bem esse questionário? 
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Sim, é simples. 
 
Mas das primeiras vezes que fez, percebeu o questionário ou havia questões que 
causassem dúvidas?  

Não, acho que não tive dúvidas, é um questionário simples. São todas questões 
básicas relacionadas com o dador de sangue, pois há coisas que impedem a 
pessoa dar, ou porque tens uma ferida ou por outros motivos, por exemplo pro-
blemas de saúde, se tomar demasiados medicamentos também não. As per-
guntas são básicas. 

 
Depois é chamado, faz o teste… 

Sim depois chamam, o enfermeiro que está lá mede a tensão arterial, faz o teste 
neste dedo e faz de novo as perguntas quase todas do questionário para ver se 
bate certo e manda-nos para os enfermeiros, que perguntam se nós comemos 
ou se bebemos, conforme a hora que se vai e podem pedir para que bebas agua 
ou comas uma sandes. Por exemplo, se for de manhã não tem problema ne-
nhum porque o pequeno-almoço não impede de dar sangue e se for à tarde tem 
de se fazer pelo menos três horas de digestão senão não tiras sangue. E basi-
camente é isso.  

 
E quando está a dar sangue é tudo normal? 

Ah! As raparigas quando vamos dar sangue perguntam sempre o nome com-
pleto da pessoa, e depois de vez em quando estás a dar sangue e eles pergun-
tam como é nos sentimos, se está tudo bem. 

 
Em geral, qual seria a nota que daria experiência toda? Desde o momento que 
chega até ir embora, de tudo. Pense no tempo de espera, como é tratado, como 
é que se sente. De 1 a 5.  

Dou 4, normalmente são simpáticos. 
 
Acha que há alguma coisa que poderia melhorar? 

Não sei. Em termos do sangue não sei, mas uma coisa que acho que devia ser 
feita e está prometida há anos é que o dador tem um cartãozinho, o tal cartão 
que nos dá direito à isenção que supostamente com esse cartão chega-se ao 
centro de saúde e o centro via o cartão e passava numa maquinazinha e sim 
senhora estás isento, e isso nunca mais está feito. É-se obrigado a ir lá e pedir 
um papelinho para dizer quantas vezes dei sangue nesse ano para ir ao centro 
de saúde e pedir ao centro de saúde que dê um documento a provar que está 
isento. Essas coisas é que deviam ser modificadas, já há mais de dez anos e 
ainda não fizeram nada, algumas partes do país já têm, mas eu não tenho nada 
disso. Em relação às dádivas, não tenho nada a acrescentar. 

 
Há alguma coisa que nessa experiência consiga destacar uma coisa boa e uma 
coisa má. Uma coisa que gosta e outra que não goste nada. 

O mau para mim é quando se vê pouca gente lá e leva tempo demais a tratar 
das coisas e até irmos sentar-nos na cadeira. Devia ser um bocado mais rápido, 
ou até sermos chamados pelo enfermeiro de serviço. De bom tem a simpatia 
deles. 

 
Em todo o lado? Em todos os sítios que vai? 
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Em 90% das pessoas sim. São pessoas com qualidade normalmente, porque 
esta coisa do sangue são coisas simples e eles precisam de nós e, portanto, 
tentar tratar-nos o melhor possível. O dador normalmente é tratado o melhor 
possível. E outra coisa que está mal é que muita gente vai lá e mente para dar. 
Cada vez há menos. 

 
Mais aí é diferente, depende das pessoas e da informação das pessoas 

Aí é diferente, pois. O teu tio é que dava e não podia dar. Mas isso há muitos 
anos. 

 
O que é que pensa dos incentivos existentes? Como por exemplo estava a desta-
car a isenção. 

Não sendo nada transcendente acho que é o mínimo que se pode fazer. 
 
Mas acha que devia haver mais? 

Não sei, eu como já estou num patamar que não necessito pedir mais nada... 
Mas se calhar uma pessoa nova como você quer ir dar sangue, se calhar haver 
liberdade pela parte do emprego de poderem ir, mas eu acho que há empregos 
que deixam. 
[...] 
Antigamente havia uma coisa muito boa, mas que eu acho era um exagero e 
penso que ainda é assim, é que vai dar sangue e tem direito a 5 dias de férias.  
[...] 
E por isso é que eles dão sangue. Porque é bem aproveitado, e eu tive isso no 
Montejunto e até cheguei a dar e como nunca me senti mal, dizia para a enfer-
meira “tire daqui também” que era para dar 10 dias. E claro a malta ria. Mas tive 
uma vez só, e dessa vez que foi a primeira lá e eu disse que foi para ajudar, mas 
não. Depois dessa vez nunca mais dei e depois é que comecei por causa das 
doenças.  
 

Mas acha que há outra maneira de incentivar? 
Epá não sei, acho que estes incentivos minimamente são bons. Mas também 
não se pode agora ser voluntário para ajudar numa coisa boa não se pode agora 
também estar a pedir coisas e dinheiros e assim. Mesmo o plasma sendo um 
grande negócio. 

 
Conhece o incentivo deles das medalhas? 

Não. 
 
Eles dão medalhas a vários níveis das dádivas. Quando chegar ás 30, em princípio 
recebe uma medalha, não me lembro de quê. 

Há dias recebi um diploma, das 10 dádivas. No fim fui a ver e o diploma tem 
quase 20 anos e só agora é que chegou, e perguntei lá no balcão responderam-
me “ah isto é tudo muito atrasado, e agora lá arranjaram isto e decidiram entre-
gar as pessoas.” 

 [...] 
Mas vamos lá e dão-nos bonecos, canetas, t-shirts. Tenho para aí uma ou duas, 
devem ser empresas que lhes dão e eles oferecem. Mas disso não sabia de 
nada, tanto que o diploma veio sem eu saber e as 10 dádivas sendo que já vou 
com 28 ou 29 por isso o diploma já tem uns 10 ou 12 anos. 
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Tem o hábito de incentivar pessoas a dar? 
Gostava. Neste momento não tenho esse hábito, mas quando estava no ativo 
tinha. 

O que é estar no ativo?  
Quando estava a trabalhar, agarrava na malta e ia para lá dar sangue. 

 [...] 
Não tenho grande hábito, mas digo à malta, tal como digo a qualquer um para 
dar. Eu incentivo, mas daqui nunca levei ninguém a dar. Quer dizer, uma vez o 
[...] e não sei se o [...] foram uma vez comigo. 

 
Estas perguntas agora são um pouco diferentes. Tem smartphone? 

Sim. 
 
Não é muito “smart”, mas é um smartphone. E quais são as aplicações que tem 
por hábito utilizar? 

O Facebook e o Messenger que pertence ao Facebook. E o google. 
 
[...] 
 
Se existisse uma aplicação para os dadores, e tivesse um telemóvel adequado, 
utilizava a aplicação? 

É natural que sim. 
 
Vou explicar as bases da aplicação. Do meu projeto. Primeiro é aquele questioná-
rio, confidencial passa a ser feito no telemóvel para facilitar e não ter de se impri-
mir. Deste modo não está lá ninguém, chega e faz sem precisar de falar com nin-
guém. 

Isso assim já começa a ser um bocado sofisticado, porque assim há pessoas 
que não sabem sequer fazer. 

 
Não mas pode sempre lá fazer o questionário na mesma. 

Ah certo. 
 
E nesta questão a ideia é também ter comunidades de pessoas que dão sangue e 
a pessoa poder convidar e nestes casos fazer também grupos, ou lançar campa-
nhas. Se conhece alguém que precisa de sangue, vai lá e cria uma campanha para 
que os dadores que estão na app venham dar sangue para essa pessoa.   

Ah sim. 
 
E ajudando a incentivar as pessoas não só a entrar na aplicação, mas também a 
começar a dar. 

Eu por exemplo recebo sempre cartas. 
 
Em 2019, cartas… 

Cartas, várias cartas dali dos dadores de Torres Vedras, porque fui lá uma vez 
e eles ficaram com os meus dados e estão sempre a mandar postais que indi-
cam onde vão estar no Concelho de Torres Vedras durante o ano inteiro. 
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Isso dos locais é também algo que estará presente na aplicação. Por exemplo, 
essas mensagens que recebe estarão no perfil de dador. E iria lá estar os dias que 
deu sangue, os resultados, tudo discriminado.  
Outra questão, a partir do momento que dá sangue de seguida deixa de ter ligação 
com eles. Dá sangue e durante os meses seguintes ninguém lhe “passa cartão”.  

A partir dos três meses, já eu começo a tomar mais atenção porque também já 
estou disponível para dar. 

 
Com a aplicação iria saber o estado do seu sangue, informando-se dos seus re-
sultados. Gostava disso?  

Talvez não fosse mau, mas como eles já mandam mensagem dos resultados a 
dizer qual o meu grupo sanguíneo e a dizer que está tudo bem fico descansado. 

 
Mas gostava de ver os valores dos resultados? 

Não sei se gostava de ver, porque nós fazemos análises periódicas e sabemos 
o resultado. 

 
Mas assim de 3 em 3 meses sabia os valores das análises. 

[...] É isso que está a querer por na app? Acho que deve fazer tudo como deve 
ser. É positivo. 

 
Isto é um projeto para dadores, inicialmente era aberto a toda a gente, mas agora 
vou pensar só nos dadores pois é mais difícil chamar outras pessoas. Portanto 
preciso de saber que coisas gostam ou não, o que usavam ou não e ao que dão 
valor. Por isso é que a questão de depois de efetuar a dadiva de sangue ainda ter 
alguma conexão com o IPS, isso seria bom? 

Eu acho que sim, tudo o que seja para que o dador esteja alerta é bom. Porque 
o dador, precisa de ser relembrado. De vez em quando mandam mensagem a 
dizer que certo dia estarão em tal lado e mesmo não podendo ir é bom ser 
relembrado. Vão alertando a pessoa, porque há dadores que dão. Eu gosto de 
dar, e dou sim porque tenho um benefício, mas gosto de dar e fico chateado 
quando me desloco lá e não posso dar porque a hemoglobina está alta. O ano 
passado só dei duas vezes, fiquei chateado porque gosto de dar três vezes já 
que quarto ninguém consegue dar. O dador oficialmente é assim, o dador mas-
culino dá ou pode dar de três em três meses e o feminino quatro em quatro 
meses. E para dar as quatro vezes ao ano é preciso estar mesmo presente na-
quele dia e isso é impossível, desse modo gosto de dar pelo menos as três 
vezes. 

 
E não podia fazer em casa ou antes, o teste para saber se pode dar sangue? 

Mas isso tinha de ter uma máquina para ver o nível da hemoglobina. 
 
Mas hipoteticamente gostava, imaginando que em 2030 isso podia acontecer, não 
era preciso máquina para tirar sangue, era outra coisa qualquer. 

Isso era bom, pois vou para Lisboa de propósito e chego lá e mandam-me em-
bora e isso é o que mais me dói. Da última vez fui lá, parei e fiz o teste e não 
pude dar. Fico chateado por isso sim era bom era poder fazer em casa. 
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13. Apêndice F – Declarações de aceitação às 
transcrições de entrevistas 
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