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PROPOSTA DO PROJETO

O desenvolvimento de serviços para tempos de recolhimento domiciliário, quarentena
e isolamento, pensando preferencialmente nos mais velhos. O projeto  baseou-se

numa amostra de conveniência, ou seja, pessoas próximas aos discentes,
garantindo segurança e saúde de todos.
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MÉTODOS UTILIZADOS
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ENTREVISTA

Depois de realizadas nove entrevistas,  foram identificados
excertos que sejam semelhantes. A partir dessa identificação

determinou-se o tema mais interessante a ser estudado.
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excertos inseridos no tema da 
SAÚDE MENTAL, ESTADO DE ESPÍRITO  
E MUDANÇAS EMOCIONAIS  

os entrevistados transmitiram 
ABORRECIMENTO, TRISTEZA 
E NEGATIVIDADE  
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CARACTERÍSTICAS
DOS ENTREVISTADOS

Distintas

Comuns

Nem todos tem filhos.
Há quem se sinta indiferente quanto ao 
novo coronavírus.
Nem todos sabem utilizar bem a 
tecnologia.
Nem todos estão a trabalhar.
Nem todos fazem atividades físicas.

Ativo
Faz alguma atividade (física ou manual).
É comunicativo.
Gosta de estar com a família.
Está farto de estar em casa.
Sente-se triste e depressivo.
Sente-se com entediado e desmotivado.
Todos têm telemóvel.
Rotina bastante afetada.



PERSONAS
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João, 56 anos Bento, 65 anosMaria, 52 anos



BRAINSTORMING
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PROBLEMA

Isolamento social em tempos de COVID-19.

Tédio e desânimo ao longo do dia.

Preocupação com o bem-estar.

Enfrentar o stress na pandemia.

Cuidados mais intensivos com a saúde.



BRAINSTORMING
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PROBLEMA

Isolamento social em tempos de COVID-19.

Tédio e desânimo ao longo do dia.

Preocupação com o bem-estar.

Enfrentar o estresse na pandemia.

Cuidados mais intensivos com a saúde.

FOCO

Pessoas que não gerem corretamente as suas emoções.

Pessoas que se encontram em isolamento social.

Pensamentos negativos.

Entretenimento

Tecnologia



BRAINSTORMING
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NECESSIDADES

Atividades ao longo do dia.

Estabilizar as emoções.

Isolamento social.

Perceber que a situação em que estamos
deve ser vista com bastante atenção e cuidado.



SOLUÇÕES

Promoção da saúde mental.

Produzir conteúdo sobre temas específicos.

Desenvolver atividades diferentes diariamente.

Ter uma fonte de informação segura.

Estratégias de regulação da ansiedade.

BRAINSTORMING
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NECESSIDADES

Atividades ao longo do dia.

Estabilizar as emoções.

Isolamento social.

Perceber que a situação em que estamos
deve ser vista com bastante atenção e cuidado.
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Como poderíamos deixar as pessoas mais
aliviadas e relaxadas?

De que forma podemos contribuir para uma melhor
adaptação aos tempos atuais?

Com a prática de exercício físico, as pessoas
não estariam tão aborrecidas?

De que forma poderíamos realizar atividades do
quotidiano associando atividades de lazer?

Como poderíamos utilizar a tecnologia a favor do
bem estar das pessoas? 

QUESTÕES
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Documentos de Apoio
Ordem dos Psicólogos

SUPORTE

Os Documentos de apoio cedidos pela Ordem dos 
Psicólogos, com o intuito de acompanhar os cidadãos 
durante a pandemia, cedem ferramentas e dicas para que 
possam ultrapassar os mais variados desafios.

Documento: “Em Isolamento. Ainda agora começou e já não 
suporto esta situação!”

fonte: https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/documen-

tos_apoio
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Foco

Sobre o projeto

Pessoas que estão a ter reações emocionais negativas
devido à pandemia.

Problema Identificado

Vão surgir um conjunto de reações emocionais que
necessitam ser entendidas e compreendidas de forma
a que não se desenvolvam patologias do foro psicológico
e que permitam aos cidadão lidar da melhor forma com
os tempos difíceis que vivemos.

SERVIÇO
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Características
relevantes

Reações emocionais negativas como: tristeza,
tédio e desmotivação.

Adaptação difícil aos novos tempos com o COVID-19.

Falta de ideias sobre o que fazer em casa.

SERVIÇO
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Necessidades que
pretendemos colmatar

Na sua generalidade, as pessoas começam a dar sinais
de cansaço e saturação, o que acaba por deixá-las mais
ansiosas e nervosas.

Pretende-se colmatar esses sinais, deixando as pessoas
mais aliviadas e relaxadas.

SERVIÇO
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Ativo
Faz alguma atividade (física ou manual).
É comunicativo.
Gosta de estar com a família.
Está farto de estar em casa.
Sente-se triste e depressivo.
Sente-se com entediado e desmotivado.
Todos têm telemóvel.
Rotina bastante afetada.

Objetivos do projeto

Tratar da gestão emocional das pessoas.

Perceber as oscilações de humor diárias.

Oferecer uma solução que entretenha o utilizador
durante o dia.

SERVIÇO



O QUE VAMOS
OFERECER?
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Pretendemos oferecer um serviço que forneça um
relatório semanal das emoções das pessoas.

E dependendo de como varia o humor ao longo da
semana, são dadas opções de atividades e conteúdos
que possam interessar, a partir do perfil que foi traçado
quando a conta na aplicação foi criada.
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Desenvolvimento de serviço APP, chamado
SENSO, sendo difundido por este meio .

Disponibilizar gratuitamente na loja com
dispositivos Android e iOS.



FUNCIONAMENTO
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Basta uma pessoa da família ter a aplicação.

É possível fazer o registo de até 5 pessoas num
só telemóvel. 



FUNCIONAMENTO
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Haverá algumas perguntas que apontam 
características e comportamentos do utilizador, 

fatores como entretenimento, valores familiares e 
sociais, para poder traçar o perfil do utilizador.



FUNCIONAMENTO
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Seguir os próximos passos:

Escolha o seu humor.
Selecione os seus sentimentos.
Preencha os demais detalhes: Sua situação,
pensamentos do dia e comportamento.
Marque os pensamentos forte.
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Organizar e perceber como poderia 
decorrer o funcionamento da aplicação.

Fazendo com que as decisões sobre 
alterações ou até mesmo como proceder 
com o serviço fossem pertinentes.

João, 56 anos

SERVICE BLUEPRINT
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SONDA CULTURAL

A sonda cultural, chamada “Caderno das Emoções”, contou com a 
participação de possíveis utilizadores da aplicação, convidados a fazer o 
registo das suas emoções, pensamentos, situações, avaliação sobre o 

projeto e sugestões. Os mesmos passos seguidos na aplicação.

PROTOTIPAGEM
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SONDA CULTURAL

Organizada para três dias.

Na introdução constam informações sobre o objetivo da 
sonda cultural, quem somos, instruções sobre como 
desenvolver a sonda cultural e a explicação legendada de 
cada emoção.

PROTOTIPAGEM
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SONDA CULTURAL
Há sítios específicos para marcar o humor
do dia e para escrever situações e pensamentos.

PROTOTIPAGEM



É exibido um QR Code  que dá acesso a uma página 
com pastas das emoções.

O participante, ao clicar na pasta da emoção que 
selecionou anteriormente, recebe atividades e 
conselhos que podem ajudar a melhorar o seu dia.
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SONDA CULTURAL
PROTOTIPAGEM
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SONDA CULTURAL
PROTOTIPAGEM

O perfil é traçado com as mesmas perguntas da 
aplicação, estando presente apenas no primeiro 
dia da sonda cultural.
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SONDA CULTURAL

Resultados
Os participantes sugeriram mais diversidade nas emoções, fazendo com 

que pesquisássemos emoções que casassem com a realidade que 
estamos a viver, de pandemia, além de feedbacks positivos acerca do 

serviço, já que alguns continuariam com esta experiência.

PROTOTIPAGEM
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EXPERIÊNCIA DO
UTILIZADOR



OBRIGADO!


