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“O enquadramento que atualmente
é oferecido à Faculdade de
Belas-Artes, no espaço alargado
da Universidade de Lisboa, permite
que novas oportunidades e desafios
sejam abertos à área do design.”
Eduardo Pereira

Eduardo Pereira
Vice-Reitor da Universidade de Lisboa

Há 40 anos, com a revolução de 25 de
abril de 1974, a sociedade portuguesa
vivia uma profunda mudança política,
cultural e social. Em resultado desta
mudança, e na sequência das movimentações e reformas ocorridas nos anos
sessenta e setenta, a Universidade portuguesa abraçou um conjunto de profundas alterações estruturais. Ampliou
a sua base de recrutamento integrando
estudantes oriundos de diferentes estratos socioeconómicos. Fomentou o
aparecimento de novos movimentos
artísticos e culturais através da criação
de condições para um debate livre de
ideias. Valorizou a investigação científica e tecnológica criando as condições
para o desenvolvimento de promissores
grupos de investigação. Implementou
novas ofertas pedagógicas diversificando a sua capacidade de formação.
Neste enquadramento propício à inovação, a então Escola Superior de Belas
Artes de Lisboa, deu início a partir de
1974 à formação superior em Design,
através da criação dos primeiros cursos
superiores em Design, as Licenciaturas

em Design de Comunicação e em Design
de Equipamento.
Quarenta anos após esta iniciativa pioneira, para além de um balanço da atividade desenvolvida, há que perspetivar o
desenvolvimento futuro do ensino e da
prática do design em Portugal. Como
em todas as áreas interdisciplinares
será da cooperação entre as diferentes
disciplinas que nela concorrem que o
desenvolvimento do design se fará. O
enquadramento que atualmente é oferecido à Faculdade de Belas Artes, no
espaço alargado da Universidade de Lisboa, permite que novas oportunidades e
desafios sejam abertos à área do design.
Haverá que aproveitá-los pois, como há
40 anos a mudança foi potenciadora de
novas ofertas de ensino, as condições
atuais são uma oportunidade única para
que o Design se torne numa área de convergência de saberes na Universidade de
Lisboa.
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“O design, ou seja, a capacidade
de projetar e de realizar artefactos
iniciou-se com o próprio género
homo (...)“

Luís Jorge Gonçalves

Luís Jorge
Gonçalves
Diretor da FBAUL

Design, o projeto do Homo
Hoje, a palavra design, com origem na língua inglesa, remete-nos para o conceito
de projeto, o que implica diferentes fases:
a idealização, a criação, o desenvolvimento, a forma, a elaboração e a especificação. Foi este processo que nos tornou
humanos. Quando há cerca de 2,5 milhões anos, um ser da ordem dos primatas, bípede, o primeiro do género homo,
da espécie a que hoje designamos de
Homo Habilis, teve a necessidade de cortar a pele de um animal, para ter acesso à
carne, iniciou o que nos tornou humanos.
Segurou numa pedra, na qual deu uma
pancada com outra pedra e conseguiu
obter um fio de corte, ou seja uma faca.
Neste ato de fabricar um artefacto, destinado a cortar a pele de um animal houve
o início de um processo cultural, em que
a funcionalidade estava associada à forma e à matéria (Toth e Schick 2005). O
processo de evolução do homem vai ter
reflexo na capacidade de maximizar a
matéria-prima, ou seja, a partir dum, hipotético quilo de pedra (sílex), o aumento
do fabrico do fio de corte: 10 cm com a

indústria olduvaiense do Homo habilis,
40 cm com a indústria acheulense, do
Homo ergaster e Homo heidelbergensis, 200 cm com a indústria musteriense do Homo neanderthalensis, 600 a
2000 cm com as indústrias do homo
sapiens (Leroy-Gourhan 1990, 1995).
O design, ou seja, a capacidade de projetar e de realizar artefactos iniciou-se com
o próprio género Homo, antes da criação
da espiritualidade que conduziu às artes
plásticas e que se iniciou com a espécie
Homo sapiens. Connosco um artefacto
passou a ser mais que a sua funcionalidade. São exemplos disso os propulsores, cuja função era projetar uma lança
com mais força e a maior distância, mas
tornaram-se objetos onde há uma espiritualidade, ou seja, uma intervenção plástica onde se representam animais e se
colocam em posições adaptadas à sua
função (Barandiarán, 2006). Podiam ser
unicamente artefactos funcionais, como
existem em alguns casos, mas o Homo
Sapiens necessitava de aliar a espiritualidade, com uma imagem realista, à funcionalidade.
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Por isso, o Homo sapiens introduziu no
artefacto funcional a dimensão do estético que corresponde, necessariamente, a
uma dimensão espiritual, porque nos liga
ao que nos torna humanos, a capacidade
de contar histórias, da narrativa (Gonçalves 2013). Sentimos que nesses longínquos tempos do paleolítico superior há
já um olhar plástico nos artefactos novos
que eram criados para responder a necessidades quotidianas. Falou-se dos propulsores, mas também as pontas amovíveis
de zagaias, as lamparinas, as flautas, os
arpões, entre outros artefactos, tinham
essa dimensão, em que o funcional
era suporte do plástico (Lewis-Willians
2002). Mas há ainda um imenso número de novos artefactos onde se exploram
novos materiais ou testam os materiais
já conhecidos até aos seus limites, a agulha de coser, em osso, a roupa, com peles
de animais, as ferramentas em pedra,
que vai culminar no Mesolítico com a indústria dos micrólitos, período em que as
transformações ambientais obrigaram o
homem a adaptar os seus artefactos às
novas realidades climáticas. A grande
peça de design deste período foi o arco

e a flecha, permitindo uma arma cinegética que alcançava grande velocidade e
que respondia também à nova realidade
da caça, num ecossistema temperado
de animais mais rápidos. Também num
mundo mais alagado, com mais rios, surgiram outras inovações, como a piroga,
a enxó ou o anzol. A indústria de pedra
dos micrólitos respondia às novas necessidades, como a recolha de cereais selvagens, concebendo-se e elaborando-se,
para o efeito, as primeiras foices.
No entanto, o grande salto no design foi
dado no Neolítico. A agricultura alterou
a nossa forma de nos relacionarmos
com a natureza. A resposta tecnológica
foi eficaz e os projetos de novos artefactos atenderam às necessidades de
uma sociedade produtora e sedentária.
A componente estética, ou espiritual, não
deixou de estar associada nesta revolução do design. No caso da cerâmica, que
cumpriu três necessidades quotidianas,
armazenar alimentos sólidos e líquidos,
cozinhar (Wrangham 2010) e suporte
para comer e beber. Tornou-se ainda
base decorativa, objeto de desejo e de

diferenciação social, devido a determinadas formas e decoração que apresentava. É o caso da cerâmica campaniforme,
cuja expansão pelo continente europeu,
durante o calcolítico (III milénio a.C.) é
muito representativa, por se encontrar
desde Portugal à Noruega. A sua forma
singular, associada a uma decoração
específica, tornou-a popular, no que se
julgam serem as elites emergentes nas
sociedades deste período.
Ainda no domínio do design, como resposta a problemas concretos o artefacto que
melhor simboliza o Neolítico é o machado
de pedra polida. Tratou-se de uma ferramenta essencial ao desbaste das florestas para a conquista de terras agrícolas.
A superfície polida permitia um constante afiar do fio de corte, desbastado pelo
corte de árvores.
A Idade do Bronze (entre o IV milénio
a.C., no Médio Oriente, e o II milénio a.C.,
na Europa Ocidental) foi um período de
profunda revolução no design, porque
artefactos que durante milénios foram
em pedra, passaram a ser em bronze (o
cobre teve pouco impacto, sendo a sua
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utilização preferencialmente simbólica).
As facas, os machados eram agora nesta
liga metálica, a que se juntou um grande
produto de design, a espada. As relações
de poder alteraram-se.
Consilium et productio
Estas sociedades camponesas que se
transformam em sociedades urbanas,
comerciais, em Estados e em Impérios
desenvolveram-se no binómio das relações sociais com o design, ou seja, a
capacidade de produzir artefactos que
davam respostas a necessidades do momento e que eram inovadores.
Infelizmente, não sabemos quem foram
os designers protagonistas destas inovações. A conceção e a produção estavam
próximas. Os homens e as mulheres que
ao longo de milhões de anos tiveram a
capacidade de realizar a famosa associação função, forma e matéria são-nos
desconhecidos. Foi esta conexão que
permitiu responder quotidianamente
com artefactos que redarguíssem o nosso quotidiano. A necessidade de obter
alimentos, de os armazenar e de os cozinhar. A necessidade de vestir, de sentar,

de comer e de dormir, de forma confortável. A necessidade de nos transportarmos e de nos defendermos. Todas as
atividades humanas, que devemos ter
como ponto de partida quando olhamos
à nossa volta. Há ainda que se acrescentar a necessidade pela espiritualidade,
pela opulência ou pelo luxo, que faz parte
da humanidade que somos.
O design esteve durante séculos ligado à
capacidade de criar de novo, quando era
necessário, e de manter os artefactos, o
tempo necessário. Mas os artefactos são
hoje para arqueologia o melhor processo
para obter cronologias relativas. Este aspeto reflete a sua constante transformação (Renfrew e Bahn 1991). Por exemplo,
o caso das ânforas, recipientes muito
populares no transporte de produtos em
três civilizações, fenícia/cartaginesa, grega e romana. Trata-se, genericamente, de
vasilhas cerâmicas, ovóides, possuidoras de duas asas simétricas, terminadas
numa ponta inferior com um pé estreito
que servia para se encaixar no transporte
e ser colocado em pé, em superfícies de
areia. Serviu para o transporte e armazenamento de diferentes produtos, tais

como vinho, mel, azeite, frutos secos,
preparados de peixe, cereais, água, salmoura, entre outros. Na atualidade podemos distinguir pelo seu design quais as
que pertenceram a cada uma das civilizações referidas (Renfrew e Bahn 1991).
Dentro de cada civilização podemos ainda distinguir o período a que correspondeu a sua utilização e o tipo de produtos
utilizados. É o estudo do seu design que
nos dá as respostas.
Com a produção semi-industrial e industrial, ou seja, em série, houve um afastamento da conceção e da produção. A
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers,
é um ponto de chegada sobre o design
na sociedade pré-industrial, sobre os
processos de produção das artes e os
saberes nesta sociedade baseada num
sistema de aprendizagem que se começava como aprendiz, se passava a oficial
e se terminava como mestre. Num lento
processo, nas sociedades industriais,
este percurso formativo foi substituído
por outro, dirigido por escolas de design.
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“(...) professores e alunos da
ESBAL/FBAUL que durante
40 anos e ainda hoje, estão
a trabalhar para dignificar
o ensino do design em Portugal.”
Paulo Parra

Paulo Parra
Coordenador da Área de Design de Equipamento

Parece-nos que o melhor modo de iniciar a
comemoração dos 40 anos de ensino superior em design no nosso país, será com
uma anotação das memórias dos vários
intervenientes no processo. Antigos professores, alunos e colaboradores tiveram
experiências únicas do que foi a construção deste curso.
Do Professor Miguel Arruda, antigo Diretor
da FBAUL, ao Designer Fernando Brízio,
do Designer Nick Holland, antigo Diretor
de Design da Vista Alegre, ao meu colega
do ISEG Manuel Laranja, todos concordaram em falar das suas experiências com
a FBAUL. Este documento serve para
que futuros designers e o público em geral tenham uma ideia de como foi a vida
na primeira instituição de ensino superior

de design no país. Outros documentos já
existentes mostram os projetos, as investigações, os pensamentos desta e por esse
motivo decidimos concentrarmo-nos nas
memórias das vivências, pois as histórias
que estão por detrás da História de uma
Academia muitas vezes não são contadas.
Agradeço ao Diretor da FBAUL, Professor
Luis Jorge Gonçalves, aos meus colegas
Isabel Dâmaso e André Gouveia, assim
como os alunos João Rocha e Ana Salomé Carreiro, pelo modo como desde o
ínicio abraçaram esta ideia. Uma palavra
especial aos colegas José Viana, Ana Lia
Santos, Mariano Piçarra e Cristovão Pereira
e aos alunos e antigos alunos Pedro Reisinho, Catarina Palhais, Catarina Gameiro,
João Valente e João Redondo, que com
toda a disponibilidade procuraram dinamizar os painéis de oradores, transformando
uma série de conferências numa agradável conversa entre todos. É evidente que
este documento não consegue integrar
todas as memórias do antigo Convento
de S. Francisco mas assinalar alguns momentos da vida de uma comunidade artística como é a FBAUL.

Tudo isto não seria possível sem o conjunto de professores e alunos da ESBAL/
FBAUL que durante cerca de 40 anos e
ainda hoje, estão a trabalhar para dignificar o ensino do design em Portugal. Destes quero dedicar uma palavra especial de
carinho ao Professor Rogério Ribeiro pois
a sua visão e empenho possibilitaram que
o curso de Design de Equipamento fosse
uma realidade.
Para que não nos esqueçamos da importância do Design Português, decidimos
ainda criar o Dia Nacional do Design, a 30
de Maio, nesta primeira edição com um
tributo ao Designer António Garcia, assim
como uma pequena exposição de Design
Português, um contributo da FBAUL para
homenagear aqueles que têm tornado o
Design Nacional numa realidade.
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Origens
Miguel Arruda I Vítor Manaças I Salette Brandão

Miguel Arruda

Nos anos 70 e 80, o Design era uma oportunidade para o País e o País era uma
oportunidade para o Design.

Professor Catedrático em Design de Equipamento

Ao ser convidado para escrever algumas
palavras sobre a comemoração dos 40
anos do Curso de Design da então ESBAL,
hoje Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, começo por expressar
palavras de saudade e reconhecimento
aos pintores Rogério Ribeiro e José Cândido, com quem colaborei no início desta
entusiástica experiência dos Cursos de
Design de Comunicação e Design de Equipamento.

Presidente do Conselho Diretivo (2004-2008) e Coordenador da Licenciatura em Design de Equipamento (19952008) da FBAUL.

As Belas-Artes constituíram desde sempre um espaço privilegiado para a coexistência fecunda de várias áreas artísticas
às quais o Design no seu processo de
afirmação se constitui como uma natural
presença.
Passaram cerca de 40 anos e para além
da oportunidade não perdida de lançar
em Portugal esta área de ensino ao nível
universitário, algum conhecimento foi
certamente produzido e disponibilizado

às estruturas empresariais do país. Profissionais de real valia foram reconhecidos
nacional e internacionalmente e alguns
prémios distinguiram alunos ou profissionais formados na Escola de Belas-Artes.
Algumas reformas foram surgindo, naturalmente integradas em reformas globais
de políticas de ensino, agora universitário,
onde caberá registar e agradecer o esforço desenvolvido pelos professores da
então ESBAL na integração dos Cursos
na Universidade, tarefa que, registe-se,
não foi fácil. De todo este processo em
curso, cabe referir a Reforma de Bolonha
pelas implicações políticas, económicas
e culturais de que se reveste e sobre o
qual muitos de nós mantemos algumas
reservas, nomeadamente à redução do
percurso base de ensino, pretensamente
compensada com Mestrados e Doutoramentos. Desta reforma, no entanto, um
aspeto interessa registar como altamente positivo e que consiste na mobilidade
de alunos Europeus pelos mais diversos
estabelecimentos de ensino, sendo particularmente relevante para um país periférico como Portugal. Esta mobilidade
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devidamente aproveitada deverá assumir
maior importância, tanto para os alunos
como para os professores, quer finalmente para o próprio edifício onde se processa o respetivo ensino. Trata-se efetivamente de uma ferramenta sobre a qual
se deverá tirar o maior partido de forma
a poder interagir pedagogicamente sobre
os conceitos que suportam as respetivas
escolas em todo o espaço europeu.
O Design como atrás se referiu era nos
anos 70 e 80 uma oportunidade para o
País e o País era uma oportunidade para
o Design. Relativamente a este aspeto
há, ainda hoje, muito por fazer para que
esta oportunidade, com a exceção de alguns setores, não se perca ou não tenha
os resultados pretendidos. Neste sentido, deverá caber estrategicamente, uma
forte ligação da universidade com o tecido empresarial por forma a produzir primeiro um efetivo entendimento do que é
o Design e das suas reais vantagens para
a indústria e em seguida, só mais tarde,
a prestação efetiva do projeto do design.

“Desta reforma, no entanto,
um aspeto interessa registar
como altamente positivo e que
consiste na mobilidade de alunos
Europeus pelos mais diversos
estabelecimentos de ensino (...)”
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Vítor Manaças
Professor na Licenciatura e Mestrado em Design
da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias
Presidente do Conselho de Leitura (1997-2001) e Professor Auxiliar Convidado na Licenciatura em Design de
Equipamento (1996-2006) da ESBAL/FBAUL.

O antes e o depois
Foi longa a passagem que fiz pelo convento de São Francisco, primeiro enquanto aluno do curso de Escultura da Escola
Superior de Belas-Artes (a ESBAL como
gostávamos de dizer) e depois enquanto
aluno e mais tarde professor da então já
Faculdade de Belas-Artes.
Percurso longo, que balizo entre os idos
anos 50 e 2004, com um interregno de
cerca de 15 anos.
Dos quarenta anos dos cursos de Design
de que estamos a falar, permitam-me
algumas referências – que encontrei ao
abrir o baú das minhas memórias – que
ajudem a compreender o que foi a Escola
cinzenta, mas não só, do antes do 25 de
Abril e a Escola, que me orgulho de ter ajudado a construir, de depois da revolução.
Escola bafienta, do ponto de vista institucional, onde pontificava a figura tutelar
do “mestre” que recusava a entrada no
convento a qualquer ideia que cheirasse,
pouco que fosse, a modernidade.
Mas, e como termo de comparação, no
mesmo tempo histórico era nomeado

como diretor da Escola do Porto o arquiteto Carlos Ramos que marca e acentua
a diferença com a nossa Escola constituindo, segundo Pedro Vieira de Almeida,
“o mais sério arranque para um ensino
oficial qualificado, no único estabelecimento oficial que durante décadas teve
prestígio pedagógico”.
Cabe aqui perguntar, como o faz o arquiteto Manuel Tainha: “quais as causas desta
diferença acontecida no mesmo tempo
político e cultural do país?” (Arquitectura
em questão).
Mas nesta escola triste e bafienta – em
que um professor de história da Arte podia afirmar que, depois do renascimento
eram tudo “picassadas” – aconteciam
coisas boas e importantes, sempre por
ação dos alunos e sempre realizadas fora
das portas do convento, porque neste
tudo o que partia da iniciativa dos alunos
era considerado subversivo.
Iniciativas que se concretizavam na Sociedade
Nacional de Belas-Artes cujas direções sempre apoiaram o esforço dos alunos de uma
escola bafienta e reacionária a procurar encontrar a cultura do seu tempo.
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No campo do cinema, por exemplo, percorríamos as embaixadas dos países de
uma Europa que ficava para além dos
Pirenéus e nos seus acervos procurávamos documentários que pudessem
preencher o vazio cultural da escola que
frequentávamos.
Muito importante dentro das iniciativas que
realizámos foi sem dúvida a publicação da
revista Ver (precursora, de certa maneira,
da Arte-Opinião). Publicada ao sabor das
disponibilidades financeiras debruçava-se,
por um lado, sobre os problemas da Escola
e do ensino assumindo-se integrada nas lutas estudantis da altura e, por outro, tentava
suprir a falta de qualidade do ensino teórico
ministrado na Escola, nela estão transcritos
textos de Gropius e Aldo Rossi assim como
originais de José Júlio Andrade dos Santos
e do então aluno Nuno Portas.
Duma escola longínqua no tempo e nos
processos anquilosados do sistema de
ensino foram os esforços dos alunos da
ESBAL, para suprir um ensino antidemocrático e conservador, o que guardo como a
mais grata memória deste primeiro período
como aluno.

O país mudou e a escola também
Quinze anos depois fui desafiado pelo
professor Rogério Ribeiro (um dos responsáveis pela introdução dos cursos
de Design) para fazer a licenciatura em
Design de Equipamento. Desafio que não
foi, confesso, recebido de braços abertos:
atividade profissional exercida na Fundação Calouste Gulbenkian e em atelier
próprio, uma experiência enquanto aluno
não muito gratificante (Culpa minha? Culpa do ensino?) e a perspetiva de vir a dar
aulas, coisa que até aí nunca tinha feito,
eram razões que me levavam a resistir,
diga-se que por pouco tempo, ao desafio
que me tinha sido feito.
E aí estou eu, na casa dos 40, a iniciar um
curso e a perspetivar os receios quando
iniciasse a minha atividade como professor.
Foi bom o regresso à Escola, primeiro
como aluno e a partir de 1980 como professor.
Foi bom e gratificante por aquilo que julgo ter transmitido aos alunos e por aquilo
que aprendi com eles.
Falei em transmitir, era essa a ideia dos

professores que, cinco anos antes, iniciaram os cursos de Design na Escola:
transmitir o seu conhecimento, a sua experiência, no fundo a sua cultura.
Uma das críticas que poderíamos fazer
aos cursos de Design integrados numa
Escola de Belas-Artes (a arquitetura já
quase era outra escola) era a propensão
artes plásticas das disciplinas teóricas o
que conduzia – ainda conduz? Não sei
– a um esforço por parte dos alunos de
Design em disciplinas quase todas com
programas vocacionados para as artes
plásticas. Mas, em contrapartida, dá, ou
dava, ao aluno uma cultura valiosa em
áreas que a grande maioria dos cursos
de Design que proliferam de norte a sul
do país – como cogumelos em floresta
– não dão.
Como afirmou Rogério Ribeiro o sentido de integração dos cursos de Design
na Escola de Belas-Artes foi como “um
complemento aglutinador e enriquecedor do ponto de vista teórico e prático,
como uma matéria que trazia em si capacidades de desenvolvimento criativo”,e
que nós achamos enriquecedor nos dois
sentidos, isto é, tanto para os cursos que
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existiam na Escola como para aqueles
que então se criaram. (Manaças, 2005.)
Nos anos oitenta formaram-se os primeiros licenciados que tendo desfrutado
do ensino que lhes tinha sido ministrado
usufruíram, também, da abertura cultural
e da informação a que o país passou a
ter acesso, levando-os a descobrirem as
novas correntes do Design que já nos
finais de sessenta se tinham começado
a desenvolver, altura que em Portugal
aconteceram as primeiras iniciativas
com visibilidade.

Estimulante porque, julgávamos nós, se
iriam encontrar respostas para os problemas e para as carências das pessoas,
e essas respostas dependeriam apenas
(ingenuidade nossa e consequente frustração) das opções que cada um fizesse
em relação ao seu percurso profissional.
Nessa altura, lembramo-nos, as ideias
desenvolviam-se, pelo menos as nossas,
à volta da Bauhaus e da escola de Ulm,
nomes que cito por terem sido as suas
ideias estruturantes na organização dos
cursos da ESBAL.

A chegada à profissão de novos designers que também protagonizavam as
transformações porque passava o design em Portugal faz com que muitos
deles tenham sido promotores da abertura que se verificou no início dos anos
noventa. Esta geração que vai diversificar
os caminhos do design reflete e é influenciada pelas ruturas porque passou o Design. (Manaças, 2005).
Percorremos os anos sessenta e setenta no caminho estimulante e ao mesmo
tempo frustrante do processo de desenvolvimento do Design português.

Estimulante, ainda, porque percebendose que o Design não iria resolver, muito
menos no contexto português da altura,
os problemas das pessoas poderia contudo contribuir para acrescentar alguma
qualidade de vida ao seu quotidiano.

As transformações porque passou a ESBAL depois do 25 de Abril processam-se
quase em simultâneo com as transformações porque passou Portugal, sendo disso
confirmação a edição, três meses depois
da revolução, do boletim Escola Superior de
Belas-Artes 1974.
Este por em causa a Escola que existia
foi de iniciativa dos alunos que, imediatamente a seguir ao 25 de Abril e à luz das
novas orientações democráticas, questionaram o papel do artista na sociedade assim como a função pedagógica da
Escola em articulação com as exigências
profissionais e culturais que o contexto
sociopolítico determinava. A este trabalho
se associaram de imediato alguns dos
professores, “os quais procuraram criar
plataformas de encontro e diálogo com os
alunos.” (O Design na universidade).

Assistimos e participámos na sua evolução, na qual sublinhamos o momento
que consideramos marcante e de partida
para uma nova etapa da sua história: a
constituição dos primeiros cursos de Design, a nível oficial e superior, nas Escolas
de Belas-Artes de Lisboa e do Porto.

Passados que eram três meses da queda da ditadura, foram elaborados por
professores e alunos. vários documentos como por exemplo: Acesso à Escola,
Perfil da Nova Escola ou Reestruturação.
Documentos que foram enviados ao então Ministério da Educação e Cultura e

22
FBAUL: 40 Anos de Design

que continham já propostas concretas
de uma nova ideia de Escola.
Para Rogério Ribeiro, a entrada dos cursos de Design como opção possível para
os alunos da ESBAL “surge, entre outras
razões, porque a necessidade era sentida
como complemento natural dos estudos
da escola. Outra das razões que, de certa
maneira, justificam essa entrada é o fato
de muitos (nunca muitos, mas alguns)
dos designers em exercício (ao tempo)
virem desse estranho paralelismo com
sentido entre as artes e o design”.

que se formaram os primeiros cursos a
nível oficial e superior; primeiro nas, então, Escolas de Belas-Artes e anos mais
tarde (1992) na Faculdade de Arquitectura de Lisboa. A palavra banalizou-se,
não significando isso que o seu conceito
tenha sido compreendido. É nesta “compreensível” dificuldade em compreender
o que é Design que encontramos um
dos principais problemas para o desenvolvimento, entre nós, desta atividade.
Embora existam paralelismos, não só
com as artes mas também com outras

Muita coisa mudou nestas quatro décadas, não só no ensino, claro! Mas, falemos deste e da atividade que lhe está
subjacente, a do Design.
Muitos cursos se formaram desde os
anos setenta até hoje. Questiono-me, no
entanto, se a sua quantidade não peca
por excesso e se alguns deles correspondem aos problemas que se põem ao
ensino desta disciplina e ao conceito de
design que lhe está subjacente.
Muito se tem falado de Design em Portugal desde os já longínquos anos em

disciplinas do projeto, é necessário criar
balizas que permitam perceber até onde
vai esta disciplina, enquanto atividade autónoma, porque há quem afirme que design é tudo, não considerando o contexto
em que o termo é empregue e, como afirma Pedro Vieira de Almeida: “Pretendendo ser tudo, o conceito de design deixa de
ter significado útil ou sequer inteligível”.
Parafraseando Daciano da Costa:
“Do Design com Amor”

“A palavra banalizou-se,
não significando isso que
o seu conceito tenha sido
compreendido.”
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Salette Brandão
Membro do Conselho Diretivo (em 1979-1980 e em
1993-1995) e Docente na Licenciatura em Design de Equipamento (1977-1995) da ESBAL/FBAUL.

Ao longo de dezoito anos, Salette Brandão
esteve integrada na recém-formada Licenciatura em Design de Equipamento da
Escola de Belas-Artes de Lisboa, tendo
ajudado a implementar o Plano de Estudos para o ensino do Design nesta instituição de ensino artístico. Começou por
ensinar nos 4º e 5º anos conjuntamente
com Rogério Ribeiro.
A partir de 1979/80 foi responsável pelo
programa do 3º ano concentrando os
estudos e projetos a desenvolver na área
de design de produtos e bens de equipamento apoiando o relacionamento com
indústrias e protocolos com empresas
onde alunos finalistas estagiaram com o
apoio de docentes.
“Pensamos que a Tecnologia deve funcionar intimamente ligada com a cadeira
de Design. É na Tecnologia que os alunos aprendem a entender os materiais,
os processos de fabrico industriais e
artesanais. Mesmo na fase de conceção
de um produto muitas vezes o desenho
é insuficiente e o desenvolvimento das
ideias deve continuar em volume“ (excer-

to de relatório enviado ao conselho diretivo do Departamento de Artes Plásticas e
Design da ESBAL em Abril de 1977 a propósito da não existência de instalações
oficinais adequadas).
Nessa altura os cinco docentes dos cursos de design, ocupados com o 3º, 4º
e 5º anos comunicaram aos orgãos de
gestão a sua incapacidade de assegurar
o ensino do 1º e 2º anos.
Eram escassas as condições e os meios:
além da falta de professores, havia falta
de espaço, equipamento e materiais.
A criação de ligações fora da escola tornou-se indispensável ao ensino que era
possível.
Sem tentar repetir os temas dos trabalhos que desenvolveu com alunos, alguns
dos projetos realizados nas suas aulas
foram réplicas adaptadas da experiência
inglesa e da prática de uma atividade profissional que era exercida em paralelo.
Os projetos tinham uma problemática
bem definida para a criação de novos
produtos, ou conjuntos de objetos, com
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enquadramento das técnicas de produção e materiais assim como um rigoroso estabelecimento prévio de tempos e
tipos de trabalho a apresentar.
Também os conhecimentos que nasceram dentro da Associação Portuguesa de
Designers deram origem a ligações com
entidades oficiais, empresas, fundações
e centros de formação profissional no
sentido de complementar o ensino com
aulas de convidados estrangeiros, concursos, exposições, estágios e viagens
de estudo. Destaca-se deste conjunto de
ações pedagógicas o Concurso Jovem
Designer criado com Madalena Figueiredo do ICEP, com a sua direta colaboração
e a de Jorge Pacheco em representação
da ESBAL em 1986 e que se desenvolveu
até 2002.
No âmbito da atividade profissional em
que estava envolvida, também em projetos de natureza gráfica, assumiu a disciplina do 2º ano “Design e Metodologias
do Projecto” que incluía as duas vertentes existentes anteriores à escolha da
opção final dos alunos: “Equipamento” ou

“Comunicação”. Mais tarde passou a ser
partilhada com Jaime Ceia esta cadeira
de faceta dupla.

“planos de estudo dos cursos de design”
e os “contratos” esbarraram com inúmeras dificuldades e burocracias.

Foram dezoito anos na categoria de equiparada a assistente, no curso de Design
de Equipamento, formando gerações
de futuros designers, muitos deles que
vieram a ser docentes ou profissionais
reputados. Durante todo esse tempo os

Integrou o Conselho Directivo em duas
ocasiões: 1979/80, altura em que conseguiu a aquisição de equipamento para
espaços dos cursos de design e entre
1993 e 1995 tendo assumido a coordenação Erasmus neste último mandato.

“É na tecnologia que os alunos
aprendem a entender os materiais,
os processos de fabrico industriais
e artesanais”.
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Designer / Investigador
Aluno da FBAUL.

A História do Ensino Superior de Design
de Equipamento
Os esforços desenvolvidos no sentido de
se introduzir um programa de design na
Escola de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa, remontam à década de 70.
Os primeiros contornos do curso de
design surgem nas ideias de Rogério
Ribeiro (1930-2008) e José Cândido
(n.i.-2012). A cultura de projeto, principalmente as suas metodologias, começavam a fazer parte do quotidiano das
aulas ministradas por estes dois professores e por outros como Rocha de Sousa
(1938) e Luís Filipe de Abreu (1935). A
componente metodológica ligada ao projeto era então reforçada fazendo emergir
o design enquanto disciplina e não como
uma licenciatura independente, algo que
viria a acontecer anos mais tarde.
A partir de 1974 a escola enfrentou um
período de reestruturação, onde foram
criados os departamentos de Artes Plásticas, Design e Arquitetura (curso que viria a ser suspenso em 1979). Em 1977, a
entrada de Jorge Pacheco (1941-2010) e
Salette Brandão (1952), trouxe um novo

alento para o Design de Equipamento,
dada a sua colaboração na estruturação
do curso contribuindo para a implementação de um modelo anglo-saxónico de
ensino do design, uma vez que a sua formação académica havia sido concluída
em escolas de Londres.
Até 1983 o ensino na instituição funcionaria em regime de experiência pedagógica. Foi neste mesmo ano que o governo reconheceu formalmente os cursos
de Artes Plásticas – Pintura, Escultura,
Design de Comunicação e Design de
Equipamento - e em 1984 aprovou os
seus planos de estudos.
Nesta década, começaram também a
leccionar designers licenciados pela
própria escola como é o caso da Jorge
Araújo (1933-1997) e de Vítor Manaças
(1944).
Em 1992, a Escola Superior de Belas-Artes,
como era conhecida até então, é integrada
na Universidade de Lisboa sob o desígnio de
Faculdade de Belas-Artes.
Ainda nos anos 90, é necessário mencionar a exposição de design organizada
pela Casa da Cerca em colaboração com
a Faculdade de Belas-Artes sob o títu-
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lo “Design como Desígnio”, onde foram
expostas mais de 150 peças realizadas
por estudantes do curso de Design de
Equipamento desta Faculdade, contando
com todo o tipo de objetos, desde equipamento urbano, a mobiliário e a objetos
do quotidiano.
Refira-se que, muitos dos designers formados por este curso, integraram não
só o corpo docente da própria Faculdade
como também o de outras instituições
permitindo a afirmação do ensino desta
área em Portugal.
Já no século XXI, por força da adequação do ensino ao Processo de Bolonha,
foi implementada uma licenciatura de
transição. Funcionando durante apenas
2 anos letivos, o seu programa integrava
uma componente de estágio em empresas e abrangeu diversas áreas de ação
- como a tecnológica; a indústria cerâmica; ateliês de interiores, equipamento e
iluminação urbana; e também a área institucional - resultando numa experiência
positiva para vários alunos.
Foi, por fim, em 2008 que se deu a homologação do ensino na Faculdade de

Belas-Artes com Bolonha levando à criação de vários mestrados, entre eles o 1º
mestrado nacional em Design de Equipamento, com especialização em Estudos
de Design, Design de Produto ou Design
Urbano e de Interiores.
Muitas foram as conquistas conseguidas por alunos desta instituição, entre
distinções e prémios podemos enumerar
alguns: Peugeot World Design Competition 2005; V Edición del Concurso Formica Creativa 2005; Marksman Design
Award 2006 e 2008; Living Your Dreams
- CPD 2009; Braun Prize 2007; Greener
Mug Challenge 2008; Jovens Criadores
2008; Metacycle Design Lab 2008; Interior Motives Design Awards 2009; Seoul
Cycle Design Competition 2010; Concurso Remade 2010 ; entre muitos outros.
Também a mostra de projetos “Polipropileno”,
realizada pelos finalistas do curso de licenciatura em design de equipamento do ano letivo
2008/2009, reflete o resultado final do desenvolvimento da disciplina de projeto. O
desafio teve como fim a conceção de objetos de iluminação através da utilização

do polipropileno como material base. A
exposição teve lugar inicialmente na Fabrica Features Benetton, no mês de Abril
de 2009, partindo depois para a Frankfurt
Messe, na Alemanha no mês de Julho e
terminando com a exibição na Lisbon I.D.,
na FIL entre 3 e 11 de Outubro.
Recentemente, três eventos merecem
destaque nesta história. Em primeiro, a
realização da 1ª edição dos “Encontros de
Design de Lisboa: Design, Crise e Depois”;
Em, segundo e consequência do ciclo de
conferências, a 1ª mostra colectiva de
trabalhos realizados entre 2008 e 2011
no âmbito das 3 vertentes do curso de
mestrado, exibida na galeria da Faculdade
de Belas-Artes no mesmo ano; Por último, a
exposição “Sentar Portugal: 23 Cadeiras
da Coleção Paulo Parra”, realizada no mesmo espaço entre Fevereiro e Março de 2013.
Esta exibição, resultado de uma parceria
entre a FBAUL e o MADE (Museu do Artesanato e Design de Évora – Coleção Paulo
Parra) e desenhada pela turma de Estudos de Design do ano letivo 2011/2012,
trouxe ao público uma mostra de design
português e respetivos autores demons-
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trando as mudanças ocorridas na sociedade portuguesa .
Também a dinamização do intercâmbio internacional e a potencialização
dos contatos entre alunos, professores
e estruturas, inerentes do Processo de
Bolonha, permitiram nos últimos anos a
elaboração de dois projetos em parceria
com diferentes instituições: o primeiro
com a congénere alemã Detmold School
of Architecture and Interior Design of the
University of Applied Sciences, conhecido por “Between Borders”; E o segundo,
conhecido como ULisboa - Global Product,
que aliou gestão (ISEG), engenharia (IST) e
design (FBAUL).
A definição do plano estratégico para o
futuro do curso de Design de Equipamento pode ser definida em vários campos:
nos espaços de trabalho - ao melhorar
as condições de trabalho e na implementação do espaço de prototipagem
rápida e respetiva incubadora de projetos e spin-offs; e nas relações dentro da
Universidade, com o tecido empresarial e
com o exterior - onde a criação de projetos transversais que articulem as várias
áreas do conhecimento permitam de-

senvolver novas relações e aproximar a
indústria do meio académico.
O ensino superior de Design de Equipamento enquanto área integrada no sistema educativo europeu, tem procurado
adaptar-se às exigências impostas pela
sociedade e pela indústria sobre a qual
atua, dotando de capacidades técnicas e
de análise crítica os jovens profissionais
e participando na construção da sua vida
profissional, legitimando desta forma o
seu método pedagógico.
A Pedagogia, um Agente de Design
A constante necessidade de reflexão sobre os actuais pressupostos da profissão
de design e a sua relação intrínseca com
o ensino conduziu à elaboração de uma
perspetiva futura sobre ambos os campos, procurando definir qual papel que as
instituições de design poderão desempenhar e de que forma os seus programas
educativos se estão a adaptar aos novos
paradigmas.
Enquanto freelancer, ao combinar criatividade e conhecimento técnico com uma
visão estratégica, aliando ainda uma capa-

cidade de articular um sistema produtivo a
um sistema de gestão, os designers assumem o papel de empreendedores. Ao desenhar uma empresa, é imprescindível que o
designer detenha competências de gestão,
uma exímia capacidade de comunicação e
conhecimento da realidade industrial, podendo identificar-se com um empresário.
Quer seja através da integração no tecido
empresarial ou enquanto agente cultural, a
capacidade de mediador e criativo na geração de ideias ou entre a esfera pública e
a cultura, permite o ato de colaboração e
uma fluente comunicação com as outras
áreas do conhecimento na construção
efetiva de uma realidade, demonstrando a
polivalência inerente à sua profissão.
É expectável que a multidisciplinaridade e a transversalidade se estendam à
construção de métodos pedagógicos que
permitam a formação de novas gerações
aptas a desenhar novas realidades, sistemas, serviços, produtos e valores. É imprescindível que a educação se adapte e
transforme, se crie e modifique perante as
exigências da profissão, da economia e da
sociedade.
Imaginemos, então, a pedagogia como
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um organismo vivo, um agente com capacidade de operar e transformar, isto
é, de ser a causa da criação de novas
diretrizes para o futuro do Design de
Equipamento proporcionando aos jovens
designers bases para conquistarem os
mercados. O design precisa de uma pedagogia consciente e o mundo precisa
de designers cada vez mais designers.
Estudar nas Belas-Artes
É no âmago pessoal que procuramos
ultrapassar as indefinições e definir um
plano que nos proponha objetivos e permita traçar o percurso apropriado para
desenvolvermos as competências certas
para a carreira profissional desejada. A
nossa maturidade, o crescimento natural, é também influenciado pelo espírito
propicio à criação e pela transversalidade
do conhecimento próprio da convivência
com as outras áreas no interior da Faculdade.
Foi no mestrado de Design de Equipamento que tive a oportunidade de desenvolver projetos em parceria com a
indústria, nomeadamente com a Zenite

e com a Vista Alegre/Atlantis, desenhando respetivamente coleções de torneiras,
giftware e iluminação para o espaço doméstico.
Procurando que o desenvolvimento de
projeto se proceda em regime de atelier
é aplicada uma metodologia que assenta na estratégia de design e no design
thinking, explorando a reflexão critica
e aproximando-se do meio profissional
pelo contato com diretores e técnicos
das empresas parceiras.
Enquanto educando, recordo com saudade as saídas apressadas quando o relógio já indicava perto das 00h, os jantares

na sala ou mesmo os churrascos no pátio - por sorte era ano de Campeonato Europeu! Relembro ainda de outros anos
as horas gastas nas oficinas - entre as
maquetes e os conselhos sábios do Sr.
Carlos e da Sra. Fátima Neves - e as noites desperto para entregar o projeto no
último tempo.
As amizades travadas nas conversas durante as longas tardes sentados no Palmeiras, nas excursões ao Castelo, no banco do Largo, ao sol no Pátio da Cantina...
Nas janelas do 2º piso.

“Imaginemos, então, a pedagogia
como um organismo vivo, um
agente com capacidade de operar
e transformar (...)”.
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No contexto da integração de Portugal na
Comunidade Económica Europeia e ante
os desafios criados pela proximidade da
abertura das fronteiras, consequência do
mercado único, o ICEP1 implementou o
Concurso Jovem Designer (CJD: 19862002) com o intuito de aproximar as esferas do ensino do design e da indústria/
empresa. A iniciativa adquiriu inegável visibilidade dentro da “política continuada
de design”, iniciada por este organismo a
partir de 1985, a qual surge como o culminar de diferentes modos de promoção
das empresas/produtos nacionais realizados desde os anos 30. No quadro do
ensino do design, o concurso iria ocupar
um lugar de destaque em resultado da
sua estrutura e longevidade2.
A criação, em 1985, de um Núcleo de Design para a Cerâmica no ICEP, tutelado
pela designer Madalena Figueiredo, foi o
primeiro passo para a criação do CJD. Os
seus contatos pessoais e profissionais,
permitiam à designer estar bem familiarizada com a realidade do ensino do
design em Portugal, apercebendo-se que
uma das lacunas mais apontadas era a

falta de uma formação tecnológica por
via da experimentação prática. Em parceria com David Sherlock – conselheiro
do Centro de Comércio Internacional3 –
conheceu “in loco” a realidade da indústria nacional e, em particular, a situação
do setor cerâmico, que se queixava da
falta de preparação dos designers nacionais. A circunstância da entrada em
funcionamento de Centro de Formação
Profissional para a Indústria da Cerâmica
(Cencal)4 levou David Sherlock a idealizar o modelo de um concurso de design
como modo de promoção da ligação entre o ensino e a indústria.
A estrutura do concurso comportava seis
etapas: a apresentação do programa por
um designer convidado5; o desenvolvimento de projetos nas aulas de Projeto;
a apresentação de projetos ao júri para
seleção dos finalistas; um estágio nos
centros de formação/fábricas para construção dos protótipos; a exposição de
protótipos e a atribuição de prémios; a
exposição dos protótipos vencedores em
exposições nacionais e internacionais
(no país onde o designer convidado cen-
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trava a sua atividade, geralmente o seu
país de origem).
Com base numa recolha de opiniões a
ex-vencedores6 do concurso, pode observar-se que , embora não possa ser
tido inequivocamente como a experiência globalmente mais enriquecedora no
contexto da prática de projeto durante
o percurso académico, o CJD foi, não
obstante, considerado particularmente
eficaz na exploração e consolidação de
conteúdos7. A possibilidade de construir
os protótipos relativos ao projeto concebido foi apontada como determinante
para tal sedimentação. Igualmente relevada foi a contribuição do concurso para
a atualização de conceitos inerentes à
cultura do design, por via da apresentação de programas pelos designers convidados e em resultado das viagens ao estrangeiro obtidas no âmbito da atribuição
dos primeiros prémios. As perspetivas
semelhantes expressas por professores8
que acompanharam de uma maneira sistemática a iniciativa, permitem inferir que
as componentes de formação tecnológica e cultural terão sido as mais valoriza-

das. Tal apreciação não pode ser dissociada do modo como o ensino do design
era, na altura, concretizado, o qual, por
seu lado, também não pode ser desenquadrado do fato de o design enquanto
profissão ainda se estar a afirmar.
Considerando que, em meados dos anos
80, o universo do design em Portugal
era, nas suas múltiplas dimensões ainda
muito circunscrito, que a pesquisa feita
pelos estudantes no âmbito do desenvolvimento de projetos assentava nas
poucas fontes impressas disponíveis
(nem sempre facilmente adquiríveis ou
consultáveis) e que o ensino do design
se concretizava mais em aulas de exposição de conteúdos e de consulta ao
professor do que aulas onde se abrissem
horizontes do design - relativamente às
quais se destacam, na ESBAL, as exposições e/ou debates sobre o design/designers que ocorriam no 4º ano âmbito
da cadeira de Teoria e História do Design
lecionada pelo Prof. Vítor Manaças9 -, a
presença de designers internacionais,
alguns dos quais com notória experiência profissional e, por vezes, simultaneamente professores universitários, pro-

porcionou uma verdadeira abertura ao
exterior. Sublinhe-se que, na ESBAL, esta
ligação internacional já havia sido iniciada
pelos professores Salette Brandão e Jorge
Pacheco10, em resultado da sua formação
em Inglaterra, que, no caso do segundo foi
acrescida de experiência profissional no
conceituado atelier de Douglas Scott. A
apresentação dos programas do CJD por
parte de “experts” permitia um contacto
particular com outras culturas (modos
de pensar, fazer e agir), a observação de
diferentes entendimentos/abordagens
do design inerentes a cada um destes
profissionais (por vezes, bastante distintos dos referidos pelos professores
nacionais) e a realização de incursões a
universos onde a realidade do design era,
em grau variável, distinta da portuguesa.
A componente cultural assim concretizada foi disponibilizada a um vasto número
de estudantes (a todos os que assistiram
à apresentação de programas ao longo
das 16 edições).
Sublinhe-se que o recurso a “experts” é
ainda hoje prática comum no ensino do
design, adquirindo lugar de destaque em
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instituições de referência, importante
quer em termos de motivação quer de
formação-orientação.
Atentando nos programas propostos
pelos designers pode observar-se que,
nas primeiras edições, estes ainda se
regiam pela “lógica dos mercados”11 ,sendo geralmente solicitada a conceção de
um objeto/conjunto de objetos específicos, dirigido a uma faixa particular de
um mercado (resolução de problemas
concretos, a que a prática do design estava mais associada). Esta abordagem
estava em linha com os propósitos do
ICEP, embora, na prática, se constatasse
que a questão dos mercados era mais
enquadradora do que substantiva e que
as grandes preocupações dos estudantes residiam sobretudo na resolução de
questões técnicas e formais. Passou-se,
numa segunda fase, à proposta de análise de contextos culturais/sociais e de
formulação de questões para as quais se
requeria uma proposta de solução. Esta
evolução, a nível dos conteúdos, denota
a preocupação dos professores e designers em atualizar o discurso envolvente

ao concurso, se bem que o modo particular como cada designer entendia e exercia a sua atividade projetual fosse também determinante neste contexto. Tim
Marshall, referindo-se a esta evolução,
utiliza os termos “professional designer”
e “citizen designer” para sublinhar o enquadramento de ação do designer em
cada um destes “tempos”12.
Outro modo de contacto com vários aspetos da cultura do design foi proporcionado pelas visitas a feiras internacionais13, faculdades, museus, galerias, lojas
etc., facultado no âmbito da atribuição
dos primeiros prémios, as quais, para
muitos estudantes, significaram a primeira saída do país.
Numa altura em que o ensino formal do
design tinha pouco mais de uma década,
e em que as únicas instituições que ofereciam esta área de ensino eram a Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL) e o
Instituto de Artes Visuais Design e Marketing (IADE) - as quais não continham estruturas que permitissem uma verdadeira componente de exploração prática14
de materiais e tecnologias no âmbito do

desenvolvimento de projetos (na linha
da didática clássica gerada pelo eixo
Bauhaus-Ulm, adotada e adaptada pelas
principais instituições de ensino de design ocidentais) - o CJD contribuiu para
colmatar tal lacuna na formação tecnológica dos estudantes. Concretizada nos
estágios para construção de protótipos fase que claramente conferiu a matriz a
este concurso - e inicialmente restringida
à área da cerâmica, essa formação foi,
gradualmente, abrangendo outras tecnologias15. Se a construção de modelos
era prática comum no desenvolvimento
dos restantes projetos, a possibilidade
de execução de protótipos em ambiente
industrial, e consequente contato com
materiais e processos, proporcionava a
assimilação de conhecimentos dificilmente adquiríveis por via exclusiva da
exposição teórica.
A duração temporal do CJD permitiu que
um significativo número de estudantes
usufruísse desta experiência na sua globalidade (131), ou até à penúltima fase
(aprox. 707 16). Contudo, para a grande
maioria que não chegava ao estágio, a di-
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nâmica proporcionada pelo concurso nas
restantes etapas iniciais não pode ser
menosprezada. Com efeito, a apresentação dos projetos por parte dos alunos
– prática comum nas escolas/faculdades - adquiria nesta iniciativa contornos
particulares, dado que a composição do
júri não se esgotava no(s) professor(es)
da faculdade, mas incluía representantes
de diferentes empresas e instituições,
mais ou menos próximos da esfera do
design ou da indústria, cuja interpelação
aos estudantes colocava novos desafios
na “defesa” do seu projeto.
Por outro lado, os intercâmbios estabelecidos entre indivíduos e entre instituições
devem ser igualmente sublinhados. Um
dos aspetos que reforça esta visão reside na própria evolução do concurso. Se
nas primeiras edições, apenas a ESBAL
respondeu à proposta do ICEP, posteriormente - também em resultado da criação
de novos cursos de design em diferentes
instituições - o número de instituições
de ensino participantes17 aumentou (até
um máximo de oito18 por edição), contribuindo assim para o enriquecimento do

próprio concurso, em virtude da salutar
concorrência resultante. Para uma das
novas instituições surgidas no “boom” do
final da década de 80, a Escola Superior
de Arte e Design de Matosinhos (ESAD,
Matosinhos), o CJD foi simultaneamente um meio de afirmação no panorama
do ensino do design. Paulo Parra, então
professor na instituição e ex-participante
no CJD, consciente das potencialidades
da iniciativa, empreendeu esforços para
que a presença dos estudantes da ESAD
se tornasse uma realidade e, ao mesmo tempo, se pautasse por um registo
identitário particular, tirando partido das
ferramentas tecnológicas19 de que a
instituição dispunha e que não estavam
ao alcance da maioria das restantes escolas/faculdades. Assim, o modelo de
apresentação de propostas iniciado pela
ESAD – três painéis, um referente ao conceito, um ao produto e o outro destinado
ao desenho técnico – acabou por ser
gradualmente adotado pelas restantes
escolas.

Portugal, tendo-se revelado peça fundamental “i) na formação de estudantes,
com relevo para a componente prática
proporcionada pelos estágios; ii) no estabelecimento de redes de partilha de informação; iii) na qualificação do trabalho
realizado pelas diferentes instituições de
ensino; iv) na criação de uma ponte com
o exterior que permitiu, em tempo real, diversificar e atualizar discursos relativos à
atividade profissional, com base em contributos de designers de renome no panorama mundial e nas viagens ao estrangeiro proporcionadas aos vencedores; v)
no incremento da socialização“20.

O CJD ocupa, portanto, um lugar de destaque na história do ensino do design em
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Instituto do Comércio Externo de Portugal, atual
AICEP (Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal) resultante da fusão, em 2007, do
ICEP com a AIP (Agência Portuguesa para o Investimento).

1

Dezasseis edições realizadas durante um período
de dezassete anos.

2

Ou ITC (International Trade Centre) criado em 1964,
com mandato conjunto da Organização Mundial de
Comércio e das Nações Unidas. «A missão do ITC é
contribuir para o sucesso das pequenas empresas
exportadoras nos países em desenvolvimento e em
economias de transição, disponibilizando, com o
apoio de parceiros, soluções sustentáveis e inclusivas
ao sector privado, instituições de apoio ao comércio
e agentes políticos». [T.L]. International Trade Centre,
“Mission, Objectives,” http://www.intracen.org/about/
mission-and-objectives/.

3

ter sido vencedor do CJD (visto serm os únicos estudantes que participaram em todas as etapas do concurso; ii) exercer, ou ter exercido, profissionalmente
a atividade de designer, tendo sido dada a prioridade
aos profissionais que mais se tenham evidenciado
neste domínio. Uma das condicionantes a uma efetiva
concretização deste último critério prendeu-se com
o facto de nem sempre ter sido obtida resposta aos
questionários enviados como primeira e até como segunda opção. Veja-se Castanheta “Concurso Jovem
Designer…”, 234-235.
Veja-se Carla Castanheta, “Concurso Jovem Designer: um contributo para a cultura do design em Portugal”, (Tese de Mestrado, FBAUL, 2012), 60-69.

7

Vejam-se os catálogos das primeiras edições do CJD
e as entrevistas a Jorge Alves, Paulo Parra, Salette
Brandão e Raul Cunca em Castanheta, “Concurso Jovem Designer...”, 170-223.

8

Os centros de formação profissional foram sendo
criados ao longo da década de 80. Cencal, Citex e
Civec e criados em 1981; Cindor em 1984; Cenfim e
CFPIMM em 1985; Cevalor em 1986 e CENTIMFE em
1991 (As datas de início de funcionamento são posteriores).

9

Isabel Tapia (1986); James Kirkwood (87); Mariane
Stockholm (88); Lorenzo Porcelli (89); Ambrogio Pozzi (90 e 92); Tassilo von Grolman (91); Peter Wheeler
(93); Tapio Yli-Viikari (94 e 98); Isao Hosoe (95 e 2000);
Ingegerd Råman (96); Jorge Pensi (97); Ron Arad
(2001); Dietmar Valentinitsch (2002).

Expressão vulgarmente utilizada por Madalena
Figueiredo.

4

5

6

Selecionados com base nos seguintes critérios: i)

À data das primeiras edições do CJD.

Que lecionavam Design e Metodologia do Projeto
(2º ano) e Design de Equipamento e Tecnologia do Design de Equipamento (3º ano), respetivamente, à data
das primeiras edições do CJD.

10

11

Tim Marshall (Parsons/The New School) em “The
Future of Design Education: Dr. Naman Ahuja, Pradyuman Vyas & Tim Marshall”, You Tube video, 42:50,
colocado pelo India Design Forum, em 15/03/2013,
acedido em 9 Abril 2014. http://www.youtube.com/
12

watch?v=7nV2eInG0is. Apesar de aplicar a expressão
“citizen designer”, no âmbito da atualidade e futuro do
design, considera-se neste artigo que as sementes
desta mudança foram lançadas ainda no final do século XX.
13

Feira de Frankfurt, Trienal de Milão, entre outras.

14
Contrariamente ao que acontecia, no caso da ESBAL,
na vasta componente teórica oferecida como suporte
para a fundamentação cultural e científica dos seus
projetos (patente em disciplinas como Ergonomia, História da Arte, Sociologia, etc.).
15

Plásticos, Vidro, Metal, Madeira, Pedra, Têxteis, Cortiça.

16
Este número corresponde ao número de estágios
atribuído; houve um número mínimo de estudantes
que, em certas edições, participou em dois estágios.
17
As portuguesas (para além da ESBAL/FBAUL que
participou em todas as edições) foram cronologicamente: ESAD/ESTGAD, Caldas da Rainha; ESAD, Matosinhos; Fac. Arquitetura Lisboa; Univ. Lusófona; ESAD
Fund. Ric. Esp. Santo Silva; Univ. Lusíada; ESTGAD,
Viana Castelo; ARCA/ETAC, Coimbra e IADE.
18
Em 1997 foram 10 as instituições de ensino participantes, mas 5 eram estrangeiras.
19
Bons computadores, nomeadamente da Macintosh,
bem como assistentes formados em informática.
20

Castanheta, “Concurso Jovem Designer...”, 131.
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Ricardo Cameira
Santos
Engenheiro Mecânico
Mestre em Design de Equipamento pela FBAUL.

Não só com a Arte se relaciona o Design.
Neste artigo, o autor discute a necessidade da relação do ensino do Design com a
indústria como forma de fortalecimento
da sua vertente técnica. Descreve, sucintamente, como licenciado e profissional
de engenharia do produto, o contexto
que o direcionou a frequentar o Mestrado
em Design de Produto da Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa e
o envolvimento que teve numa parceria,
também no âmbito do Design de produto
entre esta instituição e a empresa Edscha
Portugal do ramo automóvel.
É incontornável a qualidade conceptual
do Design. É a sua natureza. A criação e
construção de ideias novas. A construção de uma segunda realidade, de uma
natureza artificial, de novas possibilidades, de novos cenários. Por outro lado
é, também incontornável, a questão da
visualidade como qualidade intrínseca
do Design. Esta dimensão visual está diretamente relacionada com a origem do
curso de Design ligado às Belas-Artes.
O Design associa estas qualidades, conceptual e visual às diferentes visitações

que faz, isto é: os designers fazem o desenho das coisas que vão, posteriormente, ser construídas.
Enquanto licenciado em engenharia mecânica e profissional de desenvolvimento
de produto no ramo automóvel, cedo o
autor deste artigo compreendeu a falha
na legitimidade da atividade projetual da
engenharia. Contudo, não quer com esta
afirmação denunciar o facto de que um
profissional de engenharia não possa
exercer esta atividade. O ensino da engenharia tem uma natureza científica,
um carácter técnico. É ciência aplicada.
Exemplo disso é o clássico exercício de
dimensionamento da espessura de um
depósito, ou de um órgão de uma máquina: uma mola, um veio ou um rolamento.
O pensamento científico é assim direcionado para uma aplicação técnica especifica ou para a resolução de dado problema bem definido.
Foi, neste contexto, que o autor deste artigo sente a necessidade de compreender e
estudar Design de produto e assim ingressar no curso de mestrado da Faculdade
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de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
O estudo de disciplinas com a ergonomia,
os fatores humanos, as metodologias de
Design, foi, para além da novidade, uma
das grandes mais-valias sentidas em termos curriculares.
O ensino do Design de Produto na Faculdade de Belas-Artes traduz uma intrínseca afinidade com a inovação através
da clara aplicação de estratégias para o
Design. O ensino e a aplicação prática de
ferramentas e métodos para, por exemplo,
compreender o mercado e a sua audiência de um determinado produto a desenvolver ou interpretar as necessidades de
um cliente ou do consumidor, evidenciam
o pendor metodológico para a criação de
conceitos inovadores.
Como discente, nas disciplinas de projeto,
foi possível colocar em exercício todo o
pensamento de Design transmitido pelo
programa de Mestrado, trabalhando em
estreita colaboração com empresas tão
variadas como a conceituada Vista Alegre/
Atlantis (objetos de porcelana e cristal) ou
mais descontraída MVP (importanção e
comércio de veículos eléctricos).

A importância da ligação da indústria
no curso de Design de Equipamento da
FBAUL
É sobre a relação com a técnica, na vertente industrial, que este capítulo enuncia
a necessidade da aproximação do ensino
do Design ao tecido industrial. Assim, o
paradigma da competitividade que Portugal enfrenta na atualidade exige, não
apenas uma mudança ao nível das empresas, mas também e sobretudo uma
lógica diferenciada de abordagem ao nível científico, tecnológico e académico.
O desenvolvimento de novos produtos é
eficientemente partilhado com base em
modelos de colaboração próxima. É pois,
neste contexto, que novas parcerias entre fornecedores, clientes e outras instituições têm sido desenvolvidas no âmbito da indústria.
Deste ponto de vista, o panorama atual
apela à redefinição das estratégias de
desenvolvimento e reposicionamento do
produto, não só ao nível do fabricante do
conjunto final, mas também de todos os
agentes presentes nas redes de forneci-

mento e desenvolvimento tecnológico.
Assim, o futuro da indústria prevê a integração de soluções conceptuais que visam a criação de argumentos comerciais
para os seus clientes. A colaboração direta entre engenharia e as atividades de
Design de Equipamento constituem uma
forte hipótese de reforço para a ação
desta estratégia de negócio.
Do ponto de vista académico, especificamente da Licenciatura em Design de Equipamento da Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa, o contacto direto
com o ambiente industrial expõe toda
uma orgânica (alunos e docentes) ao rigor
tecnológico e a mecanismos económicos
cada vez mais restritivos.
Foi então, no âmbito descrito, que a empresa Edscha Portugal, onde o autor deste artigo colaborava, decidiu em 2007,
criar uma pareceria com o curso de licenciatura em Design de Equipamento da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa para o desenvolvimento de
produtos relacionados com os sistemas
técnicos de soluções para reparação e
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troca de pneu. Desta forma, a empresa
Edscha Portugal, identificou o departamento de Design de Equipamento da Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, como o mais capacitado em
termos académicos para uma parceria
institucional entre Indústria e Universidade. A vocação para a inovação, a perceção para a avaliação ergonómica e funcional dos produtos, a habilidade para a
construção de uma coerente linguagem
estética formal e o entendimento do utilizador final através de análises ao mercado, foram argumentos decisivos para
uma ligação entre o Design de Equipamento e a Engenharia do Produto.
A parceria entre a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e a
empresa Edscha Portugal para o desenvolvimento de produto, especificamente
no sector automóvel, veio demonstrar,
através do cumprimento dos objetivos
definidos inicialmente, que a estreita colaboração entre o Design de Produto e a
Engenharia reproduz uma necessidade
eminente para a ideia de inovação, qualidade e consequente competitividade das

empresas. Embora, os resultados, não
tenham sido conclusivos em respeito à
premissa dos custos de industrialização
e produção, é possível concluir que o balanço desta parceria foi, em suma, muito
positivo tendo ambas as instituições enriquecido com este projeto. A possibilidade do contato direto dos alunos com um
ambiente industrial e tecnológico por um

lado, a integração do pensamento de
Design na Engenharia por outro, constituiu a dualidade evidenciada nesta pareceria. É precisamente esta dualidade
entre arte e técnica que permitiu ao autor deste artigo compreender o espetro
de aplicação do Design e de como, na
atividade projetual este pode ser integrado com a engenharia.

“É incontornável a qualidade conceptual do Design. É a sua natureza. A
criação e construção de ideias novas.
A construção de uma segunda realidade, de uma natureza artificial, de novas possibilidades, de novos cenários.”
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Relações com o Exterior
Nick Holland | Ana Figueiredo I Manuel Laranja I Inês Secca Ruivo

Nick Holland
Designer Industrial
Antigo Diretor de Design da Vista Alegre Atlantis.

I have always been a keen advocate of
live projects for design students, working
directly with companies on real live projects. There are considerable benefits for
both parties. The students have a wonderful opportunity to learn and gain experience in the real world – not just learning about the design and development
process in a manufacturing company,
but experiencing first hand something
of how companies function and how
to work and interact with business and
technical people in the real world.
As well as developing their design skills,
they will see, study and learn many practical things essential for a product designer. How things are made in production,
the technical characteristics of materials
and how they behave, the limitations and
advantages of various different materials, the technical parameters of production processes - what is possible and
what is not. In addition they will have to
think and experiment about the best way
to communicate and present their ideas
and designs, very often to business people who have little time to spare, and no
design training or real understanding of

design. They will start to learn how to
sell their work convincingly to a client –
essential for any prospective designer.
They will also learn how to cope with criticism and rejection of their ideas. This is
the real world!
The fact that these projects are usually
group projects is also valuable. Students
will gain experience of working as part
of a team, sharing and discussing ideas
with colleagues, and learning a lot from
each other.
What is the benefit for a company? Apart
from the philanthropic aspect that the
company is contributing towards the education and training of its nation´s young
people, it can be a refreshing experience
for company personnel. They will be exposed to enthusiastic and creative minds
that are not limited by established ways
of doing things or thinking. This can generate some interesting developments
and new approaches to old problems.
I have almost always found that my colleagues in industry have been pleasantly
surprised by these educational collaborations.
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Patience is certainly needed as students
can not be expected to have the technical or marketing knowledge that their
industrial contacts have. However with
patience and explanation from their industrial mentors, the students can learn
a lot very quickly.
The hope by both parties is that the participating students will come up with an
interesting and innovative idea and design, that can actually be developed and
manufactured, and sold successfully at a
commercially viable price. This is a big
ask for a student project, bearing in mind
the limited time available and the knowledge that needs to be acquired quickly –
but it does happen sometimes.
It did actually happen in the case of a
project I undertook with the Masters students in Product Design at FBAUL when
I was Design Director of Vista Alegre
Atlantis.
Here is the story...

FLAVOURS: Kitchen Accessory range
by Vista Alegre
When I first met Professor Paulo Parra
of FBAUL I found that we shared a lot of
common interests and views on design
education. I was Design Director of Vista Alegre Atlantis, a position that I had
held for ten years. Following a visit to the
Faculty to talk to the Product Design students, Paulo and I discussed a possible
project between the Masters Product Design students and Vista Alegre Atlantis.
The next step was for me to prepare a
design brief for the project after clearing
this with my boss, the President of the
company, and discussing various options
with my colleagues in the Marketing department. In fact I prepared a brief with
two different options, so that the students could select the subject that they
found most interesting. All the options
required that the principal material would
be porcelain, the prime material of the
Vista Alegre factory, but that other materials could also be used.
The first project option was to design a
new collection of kitchen products, an

area that Vista Alegre had not seriously
looked at for many years. The second
option was to look at the growing market for products for spas and bathrooms,
another area where the company had little product offer. I thought that both options gave plenty of scope for creativity
and innovation, supported by market and
product research. The results could also
be interesting for the company from a
commercial point of view.
A protocol was suggested by the Faculty
and duly arranged between the company
and FBAUL. It included the protection of
the design rights of the students and Faculty, and a royalty agreement if any of the
designs were produced.
I gave the students this briefing personally and emphasised that these were real
projects that the company were interested in, and that I and my colleagues would
assess the results critically from both the
marketing and commercial aspects as
well as technical viability. In other words
a true and realistic live evaluation. In my
opinion this approach is tough, but ultimately the most beneficial for the students learning process.
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The next important step was to arrange
for the students to visit our factory, to
see at first hand the production methods,
learn about the material characteristics
and limitations, and talk to my technical
and design colleagues.
The students were then in a position to
start work on the project. They organised
themselves into several teams of three or
four, and commenced the initial research.
From this point on they were guided by
the Masters course tutors. When they
were ready to present their work I was
invited back to the Faculty to see their
presentations. These were intentionally
on my part formal presentations by each
group, they had to try to convincingly
present their designs backed up by their
research and analysis. They had to try to
sell me, as “the client”, their designs.
The presentations were generally well
structured and visually interesting, some
more than others. The best ones were of
an excellent standard. It quickly became
clear that the best results were from
the kitchen products brief. I gave what I
hope was fair and constructive criticism
for each presentation, and identified the

designs that were of most interest to me
and probably to the company.
Some of the ideas were interesting but
not really viable. For example some
would be impossible to produce or too
expensive to produce, or there would be
no significant market for them. Some
ideas were just lacking in practicality or
basic common sense.
Many of the designs required some alterations for technical reasons. I pointed
out the reasons and requested that the
changes be made for our next meeting.
Ceramics is a bit of a “black art” not a science, so it takes many years of practical
experience to know in detail what is possible and what is not.
At the next meeting the updated presentations were shown to me, and most
of the necessary corrections had been
made. I gave another evaluation to the
students and then requested that I show
the presentations to my marketing and
technical colleagues at Vista Alegre. Following our internal review we decided
that we would like to develop one of the
kitchen product collections, and maybe
produce and market it.

I asked the group of students who designed this collection to make a few more
amendments for technical reasons and
then produce the technical drawings for
all the items.
The development started in the factory,
with my monitoring and support, and
after two months the samples were approved and the range launched with the
name “FLAVOURS” as a Vista Alegre
product in 2009.
It was an interesting collection combining
porcelain with cork and wood elements –
with some innovative design features. It
was a bit expensive compared to competitors products in other materials, but
nevertheless was sold in our shops for a
few years.
So – a great live and realistic learning
process for the students, right from the
initial briefing, through research, design
and development, “client” presentations,
technical drawings and into production.
I also worked on other student projects
with the Faculty, but this was the most
successful one in terms of what was actually produced.
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VISTA ALEGRE ATLANTIS
I was invited to become Design Director at Vista Alegre in 1998 and held this
position for 13 years. I always felt very
privileged as a foreigner to be part of this
great historic Portuguese company and
during my time there was responsible for
many changes.
One of the biggest challenges was how
to modernise the design function for the
21st century, and I brought in modern
technology and recruited several specialist designers. The big design challenge
was how to modernise the Vista Alegre
and Atlantis product ranges, without losing the essential history and DNA of the
famous brand. Also to internationalise
the product range to increase exports
sales.
I also initiated the practice of working
with leading Portuguese and many international freelance designers and
artists to complement our own excellent in- house design team. I personally
worked with eminent names such as
Álvaro Siza Vieira, Sofia Areal, Patrick
Norguet, Karim Rashid, Carsten Gollnick,

and Mikaela Doërfel, to name but a few. I
also initiated the practice of working with
leading chefs in Portugal in the development of new designs for the hotel and catering markets – renowned names such
as Vitor Sobral, Rui Paulo, Miguel Castro
e Silva, Oscar Koschina and others.
It was satisfying to know that our new
products were accounting for a large percentage of the Group sales, a sure indicator of the success of the design function
in the company.
During my 13 years there as Design Director I arranged collaborative projects
with many design universities, as well as
FBAUL, including the Royal College of
Art, London; Central St Martins, London;
Staffordshire University, England; PUC
Rio in Brasil; IED in Madrid; and many
others.
I also started the Design Pool at Vista
Alegre, where groups of international students are invited to a design residence in
the company, working in the Design Department and with the factory. This has
been successful for all concerned and
has expanded considerably since the beginning.

I left Vista Alegre Atlantis at the end of
2011 to concentrate on my own international design consultancy – Nick Holland
Design – with offices in Great Britain and
Porto, Portugal. I am now working with
companies in England, Portugal, Italy,
Germany, Korea, China and Vietnam.
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Ana Figueiredo
Diretora de Marketing da SPAL Porcelanas

A indústria cerâmica provavelmente nunca terá recebido do mercado, indícios tão
claros da necessidade de se reinventar.
Os hábitos de consumo mudaram radicalmente e o mercado criou condições ao
estabelecimento de novos paradigmas.
Já ninguém compra loiça exclusivamente na base de um impulso emocional
mas sim como resultado de um somatório de variáveis, que influenciarão decisivamente os resultados comerciais dos
diferentes players. A escolha nunca foi
tão ampla e o pragmatismo do consumidor tão decisivo.
Neste contexto como poderá o design
contribuir para reequilibrar a equação?
Referimos de seguida a experiência da
SPAL. Numa óptica muito fatual, pertendemos fundamentar o posicionamento
da marca SPAL – muito objetivamente a
aposta no design.
Assim, partindo do mote “A história da
SPAL é indissociável da história do design”, contamos apresentar vários marcos da sua história que documentam
esta realidade.

Acreditamos que muitos destes fatos
são verdadeiras curiosidades para o público em geral e a sua divulgação contribui decisivamente para a valorização
da marca. Por outro lado, pretendemos
reforçar, credibilizar e fundamentar esta
mensagem precisamente porque nos parece demasiado banalizada pelas demais
marcas.
Facilmente encontramos, logo após a
fundação da empresa, momentos tão
marcantes como:
1. A promoção do primeiro concurso de design no nosso país, na indústria cerâmica;
2. Contratação de designers internacionais;
3. Constituição do SPAL Studio – o gabinete de design interno;
4. Total flexibilização da estrutura criativa
com constituição de uma fábrica e decalque e de um departamento de modelação;
5. Crescimento e adequação das unidades
industriais às solicitações do mercado.
Diferindo na terminologia (desenhador vs
designer) todas estas evidências resultam de uma visão consistente em torno
do reconhecimento do design como uma
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mais-valia nesta indústria – contudo,
sempre aliado a um pragmatismo e objetividade grandes.
De tão enraizada, esta atitude faz parte
do ADN da marca. Como um bom anfitrião, e seguindo a melhor tradição portuguesa, tem conseguido criar laços de
grande proximidade com os “seus” designers o que lhe permite acumular uma ampla coleção de boas experiências. Desde
aspetos tão simples como uma aguarela
de Mary Lou Goertzen dedicada aos seus
“amigos na SPAL”, passando por diversos
casos de sucesso que espelham da melhor maneira o trinómio: indústria, design,
mercado – muitos deles nascidos da
iniciativa dos próprios designers, como
é o caso de um dos best-sellers da marca “Roulette” com design da dupla David
Queensberry e Martin Hunt, com duas
décadas de sucesso nos department stores Crate and Barrel, nos Estados Unidos.
Deste percurso fazem ainda parte o patrocínio de concursos de design, a promoção de estágios a jovem designers, o
intercâmbio com escolas de design, de
materiais e tecnologia.

Neste âmbito cabe a parceria celebrada
com a FBAUL que acreditamos resultar
num processo de aprendizagem recíproco e, acima de tudo, num verdadeiro enriquecimento também recíproco.
Constituiu ainda uma oportunidade de
progressão e dinamismo que só as ideias
podem gerar.
Partindo do conhecimento do mercado
foi preparado um briefing que desafiou
os alunos do Mestrado em Design de
Equipamento da FBAUL a desenvolverem
propostas vocacionadas para o segmento de hotelaria.
Apesar de reconhecida tradição no segmento doméstico, a SPAL escolheu apostar no segmento de hotelaria enquanto
eixo de crescimento estratégico no mercado nacional e externo.
Este é atualmente um segmento pulverizado de concorrência especializada, com
know-how acumulado ao longo de anos.
Composto ainda por um público-alvo informado e cada vez mais exigente (Directores de Hotel, Chefs, etc).

Por outro lado, o portfolio SPAL para este
segmento, embora heterogéneo, precisava ser reforçado com peças de uso
generalizado e multifuncional – este foi
o desafio. A resposta correspondeu integralmente à expetativa criada, acima de
tudo na sua abordagem sempre muito
pragmática, atenta ao mercado e comercial. Por último e como seria de esperar
de “espíritos inquietos”, como se espera
de “jovens criativos”, apresentaram outras propostas que apesar de ultrapassarem o âmbito do briefing, não ultrapassavam a apetência comercial em que
poderão eventualmente vir a traduzir-se.
Acreditamos que a criatividade é a força motriz das diferentes indústrias, é o
factor essencial de diferenciação das
marcas. A nossa marca será tão valiosa
quanto o valor das ideias, conceitos e
propostas que tivermos a capacidade de
propor ao mercado. É este o valor-acrescentado da marca, o fator de escolha de
uma entidade sobre outra, a verdadeira
diferenciação que leva à valorização das
marcas.
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Em resumo, a SPAL tem um profundo entendimento e respeito pelo design e pelos
designers enquanto parte integrante de
uma indústria valorizada pelo seu contributo, enriquecida pelas suas ideias.
A visão mais acertada integra sempre as
diferentes valências que compõem esta
indústria sendo cada vez mais exigente o contributo de cada uma e por isso
a necessidade de conhecer a fundo as
respectivas especificidades. Um retorno
quantificável fará sempre parte de uma
equação bem resolvida.

“(...) a parceria celebrada com a
FBAUL que acreditamos resultar num
processo de aprendizagem recíproco
e, acima de tudo, num verdadeiro
enriquecimento também recíproco.”
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Manuel Laranja
Professor Associado com Agregação no ISEG

Na Europa e no resto do mundo assistese a inúmeros processos de reestruturação e de reposicionamento das relações
da Universidade com o seu meio envolvente. A tendência geral é para relacionamentos mais abertos, mais interactivos e
orientados para o reforço da valorização
económica e social do conhecimento.
A participação eficaz das Universidades
nos seus respetivos ecossistemas de
inovação deriva sobretudo do estabelecimento de práticas de cooperação,
troca e mobilidade transdisciplinar entre
unidades dentro da Universidade e entre
esta e empresas, agências públicas e organismos externos de apoio à inovação e
valorização de conhecimento. Assiste-se
hoje um pouco por todo o mundo, ao aparecimento de novas parcerias científicas
e pedagógicas que promovem não só a
formulação de novos currículos académicos, mas também a criação de novos
centros de investigação e o lançamento
de mecanismos mais eficazes de transferência de conhecimento. Em alguns
casos as parcerias que estão na base
destas alterações envolvem Escolas de
Gestão, Design e Engenharia, e visam o

desenvolvimento do empreendedorismo
e da inovação com base em transferência de conhecimento, user design, design
thinking, gestão estratégica e competitive Intelligence, combinando portanto
a inovação tecnológica com a gestão e
com o design.
Alguns exemplos inspiradores do efeito
que o trabalho de colaboração entre as
disciplinas da engenharia, design thinking,
e gestão pode ter nos domínios do Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia, são por exemplo; a Universidade de Aalto que desde 2010
congrega a Helsinki School of Economics, a University of Art and Design Helsinki
e a Helsinki University of Technology; a
colaboração entre, o Imperial College of
London, a Royal School of Arts e a London Business School; na Universidade de
Stanford a colaboração entre a Stanford
Design School e as Faculdades de Engenharia e Gestão; e as não menos famosas
iniciativas de ensino e investigação interdisciplinar no MIT envolvendo por exemplo o MIT Media Lab ou cursos de mestrado e doutoramento na intercepção entre a
engenharia, o design e a gestão.
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Em todos estes exemplos é também notória a importância que o meio urbano
onde a universidade de insere, parece
exercer, ampliando e promovendo, por
proximidade a consumidores informados
e exigentes, a experimentação e a inovação co criativa visando os mercados
globais.
Tendo em vista a promoção de um
ambiente mais aberto, que promova a
transdisplinariedade, a aprendizagem
interativa, e o reforço da intervenção da
universidade no seu meio envolvente
próximo, acreditamos que a UL precisa
de um conjunto de iniciativas que não
só reforcem os mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia já
existentes mas que ao mesmo tempo
contribuam para alargar o seu âmbito e
para posicionar a UL a nível internacional
como um pólo atlântico de empreendedorismo inovador com capacidade de
atração e retenção de capital humano altamente qualificado na região de Lisboa.

A fusão de duas Universidades como
uma oportunidade
A nova realidade da Universidade de Lisboa – Ulisboa, que resulta da fusão da
antiga Universidade de Lisboa com a
Universidade Técnica de Lisboa, com 18
Escolas (Faculdades e Institutos) e em
que muitas dessas Escolas ocupam um
papel de destaque na sua área a nível nacional e mesmo internacional, vem criar
um novo contexto de oportunidades de
trabalho nos domínios do design, inovação e empreendedorismo.
Existem na hoje ULisboa muitos e variados projetos nas áreas da transferência
de tecnologia, empreendedorismo, design e inovação, e alguns até de iniciativa
transdisciplinar entre unidades. Destacamos, entre outros, os programas do
IST Campus TagusPark, Fundo iSTART,
TT@IST; as iniciativas da Faculdade de
Ciências TecLabs, Audax; do ISEG Silicon
Valley Entrepreneurial Program, Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial,
formação em Inovação Aberta; e da Faculdade de Belas-Artes o Mestrado em
Design de Produto, e o Protótipo Lisboa.

No entanto, não obstante existirem boas
práticas em quase todas as escolas do
Universo da ULisboa, parece existir uma
insuficiência de programas transversais
que tragam massa crítica em novas
áreas de inovação. Essa insuficiência
mede-se em função das capacidades e
oportunidades que uma Universidade
com a dimensão da ULisboa pode trazer,
sendo que no triângulo anteriormente
identificado (Gestão, Engenharia, e Design) não existe de todo nenhum programa concertado dentro da Universidade.
Existe portanto uma oportunidade para
preencher esta lacuna, explorando a
transversalidade nas áreas identificadas
e usando novas formas de intervenção
mais abertas e interativas e ao mesmo
mais personalizadas p.e. imersões de
experimentação real, simulação e teste
de ideias e protótipos em ambientes FabLab, mentoring e coaching, etc.
No contexto da nova ULisboa é, portanto
necessário reforçar a abordagem transversal e interdisciplinar ao ensino e à investigação (prevista aliás nos estatutos
da nova universidade através da figura
dos colégios).
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O Projeto ULisboa – Global Product
Um projeto de design, prototipagem e viabilidade económica para lançamento de
um novo produto Tendo em conta esta
nova oportunidade num contexto universitário de maior dimensão, a Faculdade de
Belas Artes, o ISEG e o IST propuseram
pela primeira vez a realização de um projeto inovador no plano pedagógico e que
ao mesmo tempo pudesse abrir uma nova
contribuição para:
- O reforço da ligação da Universidade às
esferas económica ao nível da ensino
prático e aplicado no desenvolvimento de
novos produtos, serviços ou tecnologias.
- A criação de novas boas práticas em
transferência de conhecimento, empreendedorismo, design thinking e inovação envolvendo diferentes membros e agentes
da Comunidade Universidade de Lisboa.
- A criação de uma interface entre a ULisboa e a cidade de Lisboa que permita
melhor articular o branding da cidade e a
contribuição da ULisboa para a estratégia
de desenvolvimento da região de Lisboa.

O projeto proposto iniciou-se no ano letivo de 2013–2014 com a realização de
trabalhos de mestrado conjuntos envolvendo o Mestrado Design de Produto
(FBAUL), Mestrado integrado em Engenharia Mecânica (IST), Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial (ISEG).
A Faculdade de Belas Artes, o ISEG e o
IST são Escolas da ULisboa de reconhecida competência e dimensão nas áreas
científicas que individualmente desenvolvem. Para conseguirem os objetivos a
que se propuseram o projeto prevê não
só a necessária articulação das escolas
entre si, mas também a progressiva articulação das 3 Escolas com stakeholders
do Ecossistema de Inovação na Cidade
de Lisboa.
Desde o início o projeto posicionou-se
como uma iniciativa complementar a
outras iniciativas desenvolvidas quer
pela (nova) Reitoria da ULisboa quer por
outras unidades da Universidade de Lisboa, e anunciou o seu primeiro ano como
uma experiência piloto que visava antes
do mais testar e fomentar novas formas
de intervenção pedagógica no contexto
da colaboração inter-Escolas, focando os

domínios do empreendedorismo, design
thinking, inovação aberta, branding e comunicação.
No médio longo prazo o projeto poderá
conduzir a outras iniciativas no quadro
de uma parceria estratégica de maior
abrangência e envolvendo um conjunto
estruturado de ações com maior alcance e que visa no essencial o ensino experiencial (a prática do ensino como uma
experiência) fomentando grupos mistos
com elementos de várias escolas e convidando no médio a longo prazo ao envolvimento progressivo de empresas e
entidades públicas interessadas.
No essencial no seu primeiro ano piloto o
projeto envolveu o seguinte percurso:
- Através de encontros informais entre
as 3 turmas de mestrado os alunos
foram convidados a formar grupos
mistos com elementos da FBAUL, IST
e ISEG. Cada grupo teria de propor desenhar e estudar a viabilidade técnica
e económica para lançamento de um
produto novo no mercado. Admitiu-se
que as propostas poderia incidir no
redesign e/ou melhorias para chegar
a produtos superiores (em design, per-
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formance e em viabilidade económica)
relativamente aos que já existem.
- Identificada a ideia que cada grupo
queria trabalhar, a fase seguinte consiste na identificação das necessidades – problemas que o produto resolve. Os grupos foram aconselhados a
usar o VPD - Value Proposition Designer, ferramenta de design thinking para
definição de uma proposta de valor
ou “conceito de produto”. Nesta fase
foi exigido aos grupos que tentassem
uma validação da proposta de valor
por entrevista a clientes e que chagassem tanto quanto possível a um plano
de produto considerando alternativas
quanto à arquitetura de produto.
- De seguida cada grupo teve de defender a sua ideia “validada” perante os
restantes colegas e Professores. A
ideia subjacente aqui é que a comunicação é uma parte importante do exercício pelo que é particularmente importante forma escolhida para apresentar
os trabalhos pertinente.
- Na fase seguinte pedia-se aos grupos
nova apresentação mas agora focando já um primeiro protótipo e posicio-

namento perceptual do novo produto a
ser lançado.
- Finalmente na última parte do trabalho
os grupos tinha a seu cargo o desenvolvimento de uma proposta de modelo de negócio (com base no Business
Model Canvas) incluindo preço de venda (justificar o preço escolhido), previsões de vendas para os dois primeiros
anos e demonstração de viabilidade
económica.
Resultados obtidos
Conclusões e recomendações
Os resultados alcançados com a primeira edição do projeto ULisboa – Global
Product, são encorajadores e validam a
ideia de que uma abordagem pedagógica interdisciplinar, focada no ensino
experiencial e no desenvolvimento de
trabalhos práticos e em torno do design,
da gestão e da engenharia, pode trazer
resultados interessantes, que vêm ao
encontro de uma lacuna que parece ser
comum às escolas da ULisboa.
Na primeira edição os trabalhos realizados andaram em torno de produtos de

consumo (ex. chapéu de chuva, cinzeiro
de bolso, abertura de porta, hortas de habitação/jardins verticais). As ideias com
origem nos alunos foram validadas pelos
docentes e trabalhadas pelos grupos ao
longo de um semestre. Um fato que parece ser chave no sucesso deste tipo de
iniciativas interdisciplinares, que juntam
alunos com culturas diferentes é a dinâmica de cada grupo. Em particular o estabelecimento de relações entre alunos
com formação em ciências e os outros
provou ser mais difícil do que se pensava,
muito provavelmente fruto de um ensino
técnico de excelência mas com grande
défice em soft skills, sobretudo no que
respeita à capacidade de comunicação
alunos.
Tal como uma vez disse David Kelley
fundador da IDEO e da D.School – escola
de design de Stanford, é necessário estimular os estudantes a sair dos seus silos
disciplinares através do trabalho de equipa para que possam adquirir “confiança
na sua criatividade” e “capacidade analítica”. Os melhores alunos são aqueles que
combinam as duas competências.
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Na próximas edições do ULisboa – Global
Product, procurar-se-á interação direta
com as empresas que possam colaborar
com ideias de desenvolvimento, patrocínios e posterior capacidade de teste de
comercialização. Também procuraremos
alargar a experiência a outras escolas,
tentando compatibilizar calendários e
horários de cadeiras de cursos.
Em suma, o projeto parece confirmar a
necessidade de complementar o atual
ensino universitário com novos métodos
e pedagogias. A junção das áreas de ges-

tão e engenharia/ciências em torno do
design é uma forma de conseguir esse
novo posicionamento, contribuindo para
promover o conceito da aprendizagem
como uma experiência e fazendo apelo
ao trabalho de equipa (que é a situação
mais comum que os alunos encontrarão
no mercado de trabalho).
Note-se que no atual contexto internacional da I&D e inovação, o acesso a conhecimentos à escala global deixou de ser
um ponto crítico. O que hoje é fator decisivo é a transferência de conhecimento

i.e. a sua aplicação ou transformação em
produtos, serviços ou projetos concretos,
atividade que requer interdisciplinaridade
e trabalho de equipa, em processos que
envolvam experimentação iterativa e interativa (centrada no cliente-utilizador
final). Isto é válido não só para a inovação de base tecnológica (com base em
patentes e novas tecnologias) mas também para a inovação com base em novos
modelos de negócios e até para a inovação social e territorial.

“A junção das áreas de gestão e engenharia/ciências
em torno do design é uma forma de conseguir esse
novo posicionamento, contribuindo para promover o
conceito da aprendizagem como uma experiência e
fazendo apelo ao trabalho de equipa (...).”
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Inês Secca Ruivo
Diretora do Departamento de Artes Visuais
e Design e da Licenciatura em Design, na
Escola de Artes da Universidade de Évora

Quando recebi o desafio de escrever sobre a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), numa perspetiva de experiência pessoal, iniciou-se um
processo de recuperação de memórias
cujo resultado é a coleção de alguns momentos que ilustram a importância que
a instituição e as “suas pessoas” tiveram
em parte significativa do meu crescimento pessoal e profissional.
O nome “Faculdade de Belas-Artes” remonta ao meu universo de criança por
influência de conversas de familiares
próximos cuja formação se deu nesse
contexto, entre Lisboa e o Porto. Mas foi
em 1994, na Escola Superior de Artes e
Design de Matosinhos (ESAD-M), que
tive o meu primeiro contato direto com a
FBAUL. O Prof. Rogério Ribeiro era então
um dos nomes do Conselho Científico
da Escola e para além disso, nesse ano,
enquanto aluna do terceiro ano da Licenciatura em Design de Equipamento, escutava conversas entusiasmadas dos colegas mais velhos sobre os projetos que
eram desenvolvidos na cadeira de quarto
ano, sob a coordenação de um professor

da Universidade de Lisboa. Referiam-se
ao Prof. Paulo Parra que tive o privilégio
de ter como docente no ano seguinte, era
eu estudante finalista do curso.
Devido a um fenómeno que terá as suas
raízes no fato de existir um lapso de cerca de dezasseis anos entre a criação da
primeira Licenciatura em Design de Equipamento do país (1974 na ESBAL, hoje
FBAUL) e outras, à semelhança do que
ia acontecendo em diferentes pontos de
Portugal nos anos noventa e até mais
tarde, também na ESAD de Matosinhos
se verificava um fortíssimo envolvimento
de professores da FBAUL no desenho e
na implementação de novos cursos na
área. Reconhecendo hoje a dimensão
estratégica e sábia inerente à partilha de
conhecimento entre as instituições, enquanto estudante, vivenciei essa aproximação em dois momentos que identifico
marcantes: A visita de estudo, em 1994,
à exposição na Loja da Atalaia, comissariada pelo designer Filipe Alarcão, e em
1995, a minha participação no Concurso
Jovem Designer, promovido pelo então
ICEP, subordinada ao tema Japan and
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mediteraniety: living nomadic work, com
Júri presidido por Isao Hosoe.
Da primeira experiência pedagógica
consigo recuperar o efeito surpreendente que os projetos expostos tiveram
em nós/alunos, quer pela sua elevada
dimensão lúdica e até irreverente quer
por representarem in loco a aplicação de
conceitos como “Redesign”. Na viagem
de regresso a casa, o tema de conversa
versou incidentemente sobre como nós,
estudantes de design, interpretávamos o
universo de significados das diferentes
peças da Exposição. Não menos relevante era o fato de termos tido a oportunidade de ver pela primeira vez, ao vivo, o
trabalho de designers nacionais cujos
nomes faziam já parte das nossas referências: Filipe Alarcão, José Viana, Marco
Sousa Santos, Paulo Parra, Pedro Silva
Dias ou Raul Cunca, todos eles formados
na FBAUL.
Do Concurso Jovem Designer guardo a
marca de experiência inédita que o evento deixava em quem nele participava pela
primeira vez. Aí, para além da exigência

e do entusiasmo inerentes à preparação de trabalhos concorrentes e à participação no evento em si, permanecem
gravados com maior foco momentos
como a defesa dos projetos perante o
Júri e o fértil ambiente de convívio e de
troca de visões entre colegas de diferentes Universidades, para além de com as
pessoas das instituições de acolhimento
dos estágios, de que recordo o Sr. Julião.
Foi nesse contexto que tive a oportunidade de conhecer, como colegas também
concorrentes ao Concurso, dois então
alunos da FBAUL que poucos anos mais
tarde viriam a constituir parte de uma
nova geração de designers de referência
no panorama do Design Português: Elder
Monteiro e Fernando Brízio.
Os anos entre 1995 e 2007 representam
um período em que me dediquei a intensa atividade profissional na indústria do
Norte e Centro-Norte do país. Ainda assim, a partir de 2003, surgem desafios
que me levam a conciliar a atividade
industrial com atividades culturais pontuais em Lisboa, através das quais se
dá o meu primeiro contato profissional

com a FBAUL e suas pessoas. São esses
eventos, a exposição Ícones do Design –
Coleção Paulo Parra (2003), promovida
pela Casa da Cerca, e o projeto SMD –
Significados da Matéria no Design (200405), da Associação Susdesign.
Da exposição na Casa da Cerca guardo
como marco a honra que foi conhecer e
privar com o Prof. Rogério Ribeiro. Cada
reunião, refeição ou preparação de trabalhos tinha o poder de se revelar uma
lição, por mim acolhida até hoje com a
consciência de um privilégio raro. O rigor,
a visão e a consistência do Homem que
co-fundou a primeira Licenciatura do
país em Design de Equipamento eram
manifestados de um modo naturalmente didático.
Quando penso no Prof. Rogério Ribeiro
surgem-me imagens do dia, da noite e
da madrugada que antecederam a inauguração da exposição, a cuja montagem
dedicou o seu valioso contributo retirando-se apenas quando os trabalhos se encontravam garantidamente prontos, por
volta das 5h da manhã.
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Ao Prof. Rogério Ribeiro, no enquadramento das comemorações que aqui nos
unem, um Bem-Haja especial!
O projeto SMD teve como objetivo a promoção do Design para a Sustentabilidade em Portugal, tendo unido para o seu
cumprimento três gerações de designers
de diferentes “Escolas” do país. Da FBAUL
participaram, o Prof. Rogério Ribeiro e
o Prof. Miguel Arruda, assim como os
designers e docentes José Viana, Paulo Parra, Pedro Silva Dias e Raul Cunca.
Como antigos alunos da FBAUL, participaram também no projeto os designers
Elder Monteiro e Fernando Brízio. Enquanto co-coordenadora do projeto SMD
e responsável pela sua produção, para
além da fantástica colaboração dos designers nos diferentes momentos do desafio, destaco a abertura da FBAUL para
acolher a iniciativa como entidade parceira do projeto tendo, nesse contexto, cedido a sua Cisterna para espaço principal
da Exposição de resultados. Nesse ponto
em particular, não posso deixar de destacar o papel determinante do Prof. Miguel Arruda, quer pela firme aceitação do

desafio de parceria proposto pela Susdesign em dead lines apertados, quer pela
forma afirmativa como lidou e ajudou a
superar algumas situações imprevistas
verificadas durante as montagens. Arrisco dizer que no fim o resultado foi mágico, tanto que me recordo que fez parar e
sentar nas escadas de acesso à Cisterna,
com um “hooo” ecoante no espaço, o então Diretor Geral da Trienal de Milão.
Em 2007, ao integrar o Departamento de
Artes Visuais e Design (DAVD) da Universidade de Évora, as relações estabelecidas com a FBAUL são naturalmente reforçadas por colaborações académicas
variadas: inter-participações em Conferências organizadas por ambas as instituições, Arguências, Colaborações de
docência, etc..
Nesse contexto é de salientar a importância basilar do Prof. Paulo Parra como
um dos fundadores do 1º e do 2º Ciclos
em Design do DAVD. A sua visão e experiência pedagógico-científica foi desde
o primeiro momento determinante para
o desenho e o sucesso da implementa-

ção de ambos os cursos, atualmente em
funcionamento. Destaca-se ainda nesse
contexto a sua marcante colaboração,
entre 2007 e 2013, como docente dos
cursos referidos, a qual se espelha, entre
outros resultados, na co-coordenação de
cinco dos dezassete projetos de alunos
de design do DAVD, distinguidos no âmbito de Concursos nacionais e internacionais. De outros docentes dos cursos de
Design do DAVD referem-se mais dois nomes de designers igualmente formados
pela FBAUL: os Profs. Auxiliares Convidados Elder Monteiro e João Castro.
Para terminar, e ainda no âmbito das colaborações que tenho empreendido com
colegas da FBAUL, não posso deixar de
mencionar a satisfação que tem sido trabalhar em alguns projetos com a Prof.ª
Isabel Dâmaso, com o Prof. José Viana e
com o Prof. Raul Cunca. Os dois primeiros, no contexto de diferentes atividades
académicas que espero possamos ver
crescentemente reforçadas e, o segundo,
para além dos projetos já referidos, como
Presidente da CAE de Design da A3ES, a
que pertenço desde 2010, contexto em
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que tenho tido a oportunidade de reforçar
novos e relevantes domínios de conhecimento.
A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa é e si mesma uma marca
de prestígio da História do ensino público
em Portugal. Na área do Design de Equipamento/Industrial, esse valor de qualidade tem-se disseminado ao longo dos
últimos 40 anos, nomeadamente através
de um trabalho contínuo de estreitamento de relações de parceria com um
número crescente de outras instituições
de ensino universitário, de Norte a Sul do

país, que sendo mais jovens se pautam
igualmente por critérios de qualidade
cujos resultados a todos beneficiam.
Enquanto docente, investigadora, designer e mais recentemente, enquanto Diretora do Departamento de Artes Visuais e
Design e Diretora do 1º Ciclo em Design
da Escola de Artes da Universidade de
Évora, sou convictamente uma defensora das relações de parceria estratégica
entre instituições e, nessa perspetiva, por
todas as razões referidas a FBAUL afirma-se naturalmente como um parceiro
privilegiado.

“A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa é em si mesma uma marca de prestígio da
História do ensino público em Portugal.”
57
Ensino, Investigação e Prática Profissional em Design de Equipamento

Prática Profissional
Fernando Brízio I André Costa I Daniel Caramelo

Fernando Brízio
Designer/Professor
Antigo aluno da FBAUL.

Estudei design em Portugal, entre 1991
e 1996, na Faculdade de Belas-Artes
de Lisboa. Na altura entrávamos para o
curso geral de Belas-Artes e no início do
segundo ano tive que escolher uma formação específica. Andei dividido durante
bastante tempo, tinha dúvidas entre escultura, design de comunicação e design
de equipamento. Acabei por escolher
design de equipamento. Na altura ainda
não tinha visto o Bernini em Roma...
Quando entrei para Belas Artes, entre outras coisas, fascinava-me o engenho técnico de objetos como hoovercrafts, bicicletas, motas, planadores, ferramentas…
No liceu, a leitura do livro “Das coisas
nascem coisas”, do Bruno Munari, desenvolveu em mim algum pensamento analítico, sentia-me tentado por uma ideia de
design que operava a partir de premissas
racionais. Quando era pequeno, como
outros rapazes, gostava de desmontar
máquinas para ver como funcionavam,
gostava de olhar para o interior de dispositivos mecânicos e elétricos, montava e
desmontava várias vezes o mesmo rádio,
o mesmo relógio. Mais tarde, na minha

rua, os meus amigos e eu começámos a
construir carros de rolamentos pintados
com cobras que cuspiam fogo. Os últimos carros que fizemos tinham rodas de
skate, que usávamos para fazer corridas
na rampa da Pena em Sintra. A dada altura, passámos a fazer pranchas de skate
e de skimming em madeira. Juntávamos
dinheiro entre nós e fazíamos uma prancha para três ou quatro e quando íamos
para a praia tínhamos de ficar à espera
da nossa vez. Eu gostava dessa laboração, de construir coisas para usar, julgo
que foi por isso escolhi design de equipamento.
Durante o curso (primeira metade dos
anos 90) sentia um enorme desconforto
com a ideia que se estava a generalizar
em Portugal sobre o que era ser um designer. Portugal vivia tempos de mudança e um optimismo impulsionado pelos
fundos europeus. A palavra “design” começou, aos poucos, a entrar no quotidiano dos portugueses através de anúncios comerciais que ligavam o design a
questões de imagem, transformando os
designers numa espécie de esteticistas,
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coisa para nós bastante incómoda. Esta
deturpação ofuscava a importância e
abrangência desta profissão. Aspeto que,
entretanto, começávamos a descobrir na
escola, uns com os outros (entre colegas), com a ajuda de alguns professores.
Interessa-me entender o design como a
capacidade humana que permite criar todos os dispositivos artificiais que servem
de suporte à cultura material e à nossa
existência enquanto civilização. É a capacidade que temos, enquanto espécie, de
conceber todas as instâncias do mundo
artificial em que vivemos. Procura satisfazer necessidades humanas de variada
ordem, melhora a nossa relação com o
ambiente e as relações entre as pessoas.
Nessa época o contexto era muito mais
adverso do que agora e as raras pessoas
que desenvolviam atividade, nesta área e
em Portugal, pareciam que estavam escondidas. Sentíamos um vazio, a produção teórica e divulgação (praticamente)
não existiam, desconhecíamos o que se
passava noutros países, não havia internet. No início do curso comecei a tentar
desenhar tudo de forma detalhada. Era

difícil, porque não havia informação técnica disponível, tinha de usar a realidade
como referência. Andava com um packlisse e uma fita métrica no bolso; andava
constantemente a tirar medidas, deste
modo conseguia recolher referências
para pormenorizar de modo rigoroso as
soluções construtivas e produtivas que
proponha. Havia um colega que tinha um
livro verde com medidas de tubos, chapas, perfis metálicos, varões... quando
trazia o livro para a escola este andava
de mão em mão. A determinada altura
o CPD começou a publicar alguns livros,
o ICEP e a Madalena Figueiredo organizaram o concurso jovem designer que
anualmente nos punha em contacto com
um designer/professor vindo de fora do
país. Quando alguém aparecia com algum livro ou revista era uma festa, era
uma porta nova que se abria, por vezes
íamos a livrarias ou loja de revistas espreitar para o que se fazia lá fora.

car, comecei a dizer que um designer é
alguém que desenha, concebe mobiliário,
loiça, carros... hoje ainda respondo assim
a determinadas pessoas. Uma vez tentei
explicar ao meu mecânico o que fazia e
o filho dele estava por perto, passaramme a chamar respetivamente arquiteto e
engenheiro.

Quando me perguntavam o que estava
a estudar e tentava explicar, sentia que
as pessoas não percebiam. A partir de
determinado momento resolvi simplifi-

Quase no fim do curso, em 1995, fui a
Madrid ver uma retrospetiva de Bruce
Nauman, no Centro de Arte Rainha Sofia,
e este foi um momento marcante. Bruce

Na faculdade as disciplinas de projeto
estavam tendencialmente ligadas a uma
ideia sistemática de design, a crítica e
orientação dos exercícios incidia prioritariamente sobre questões técnicas de
construção/produção e usabilidade física. Parecia-me que nestas disciplinas a
questão humana era por vezes secundarizada, raramente se falava de contexto,
cultura, emoção, beleza, significação...
isso era abordado no grupo disciplinar
das ciências sociais e humana, onde raramente se faziam referência e ligações
ao território do design.
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Nauman é um artista contido mas poderosíssimo. Ele diz que, para ele, uma obra
é poderosa e eficiente quando te dá um
soco no estômago. Nessa exposição fui
socado várias vezes no estômago, foi um
dia importante. Grande parte dos objetos
continham uma ideia muito clara e forte
construída com um mínimo de meios.
A vivência desta exposição fez-me começar a procurar estratégias de construção
de objetos utilitários que tivessem ideias
claras por trás e fossem links para narrativas, emoções, memórias… Não me interessava desenvolver objetos que fossem
meras respostas logísticas e formais a
uma necessidade humana. Interessoume, a partir dessa altura, começar a
criar layers de significado nos objetos,
fazendo com que estes se tornassem
estímulos emocionais ou cognitivos que
remetessem para ideias, sem no entanto
subverter a sua funcionalidade primária
e a possibilidade de produção em série.
Existe uma expressão francesa que diz
“ça tape à l’œil” , que significa qualquer
coisa como “bater nos olhos”. A mim interessava-me na altura e continua a in-

teressar interpelar a mente e o ser, não
apenas o olhar. E onde é que podes fazer
isto de modo claro? Em objetos cujas
tipologias estão resolvidas do ponto de
vista funcional, como um copo, uma cadeira um banco, mesa etc. Dentro dessas
tipologias escolhi arquétipos - formas
claras e limpas - e comecei, através de
ligeira alteração no objeto, a criar links.
Fazer um prato com uma dentada marcada, provocava uma reação emocional
em quem olhava, produzia uma certa
perturbação que era visível no rosto das
pessoas; algumas sorriam.

as mostrar. Quando fiz o “prato trincado”
e outros objetos, por volta de 1997/1998,
houve grandes resistências por parte de
algumas pessoas. Apesar de estarmos
perante um objeto que podia ser utilizado e produzido, questionavam-me recorrentemente em que território estava a
trabalhar, que tipo de objeto era aquele?
Vivíamos num contexto dogmático com
inúmeros preconceitos.
Nos anos de 1997 e 1998, esta abordagem no território do design era rara,
agora menos. Em Portugal julgo que ninguém o fazia, lá fora não sei...

Como tinha poucos meios procurava
processos simples e baratos para concretizar os estímulos e ideias que ia
acumulando. Trabalhar com formas simples, permitiu-me construir protótipos de
forma económica, por exemplo no prato
trincado: arranjei um oleiro que modelou
o prato, quando a cerâmica estava quase
seca, fui à oficina e dei uma trinca no prato. Esta depuração dos processos produtivos, permitiu-me alimentar a vontade de
fazer coisas, independentemente, de ter
clientes ou não, de ter a possibilidade de

Quando estava a acabei o curso conheci o Marco numa viagem feita ao Japão,
no âmbito do concurso jovem designer.
Convidou-me para o ajudar a desenvolver
o projeto “terra” na editora ProtoDesign,
que na altura começava a ligar Portugal
ao resto da Europa; esta foi uma porta de
passagem entre a escola e o meio profissional, permitiu-me conhecer pessoas e
começar a mostrar aquilo que andava a
fazer. Quando acabei o curso nunca tive
receio de não ter trabalho. Trabalhava segundo o meu próprio estímulo, era uma
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coisa incontornável, estava constantemente a pensar em coisas para fazer,
encomendava a mim próprio. Não tinha
nenhuma ambição monetária, nem ambições de viver do design. Interessavamme apenas serenar um inquietação.

“Interessa-me entender o design como a capacidade
humana que permite criar todos os dispositivos
artificiais que servem de suporte à cultura material e
à nossa existência enquanto civilização.”
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André Costa
Designer
Antigo aluno da FBAUL.

Confesso que quando entrei para a faculdade não sabia bem o que ia encontrar,
porque é um ambiente completamente
diferente do secundário. Foi uma experiência muito boa por estar inserido num
ambiente que era muito mais dentro de
aquilo que eu gostava de fazer, desenho,
arte e design.
Para mim, o mais importante da faculdade, foi mesmo o tempo que nos é dado
para errar, para explorar o nosso percurso, a nossa maneira de trabalhar, o que
realmente gostamos de fazer e depois
dentro dos erros aprender, tirar dúvidas,
aproveitar a convivência com outros
campos (escultura, pintura, ilustração,
design comunicação, equipamento, etc)
e conseguir, no final do curso ter uma
ideia clara de quais os caminhos disponíveis dentro e fora de Portugal e a partir
daí sabermos o que vamos fazer após a
faculdade.
Aproveitar para errar, para corrigir as nossas lacunas, para não termos de o fazer
durante a vida profissional (embora isso
sempre vai acontecer, mas quanto menos, melhor).

E digo, o melhor profissional é aquele que
está sempre a aprender e que nunca se
dá por contente no nível em que está, ter
uma mente aberta é a melhor maneira
para nos tornarmos, dia após dia, melhores que estavamos no dia anterior.
As exposições de trabalhos de outros
alunos, de outros cursos também é um
parte muito interessante, fora as intervenções audiovisuais, é um constante
estímulo para os sentidos.
Outra parte importante foi mesmo a convivência com os meus colegas. Como
agora estamos inseridos dentro de grupos que têm objetivos comuns dentro de
cada percurso artístico, isso ajuda-nos a
evoluir de maneira mais rápida, um de vocês pode não saber muito sobre um certo
campo, mas haverá sempre alguém, seja
no vosso ano ou um ano à vossa frente,
que sabe mais sobre o que vos interessa
e essa proximidade ajuda muito a evolução da pessoa como profissional. Sem
contar com os professores.
Eu lembro-me que tinha colegas que estavam muito mais dentro de decoração
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de interiores (que eu era um zero) e sabiam tudo e mais alguma coisa de livros,
de ideias, bastava ouvi-los para aprender.
É certo que no meu tempo havia muitas
lacunas na parte prática, mas isso levou
a que eu explorasse as ferramentas por
mim próprio, ter um espírito de iniciativa
é muito importante dentro e fora do curso. Uma coisa que aprendi durante o curso e continuo a perceber é que nunca se
deve parar de aprender, devemos sempre
superar uma barreira ou um degrau em
cada trabalho que fazemos.
Mais uma vez a convivência com colegas que se interessavam pelos mesmos
campos que eu ajudou a que chegasse
aos meus objetivos mais depressa. Essa
é a grande vantagem da experiência na
faculdade, tempo para explorar e proximidade com pessoas que têm objetivos
comuns.
Acima de tudo identifiquem quais os programas e campos que vocês têm mesmo
de estar desenvolvidos no final do curso.
Por exemplo, no caso específico de design industrial/equipamento, dependen-

do do caminho que sigam, têm de saber
desenhar à mão de maneira "industrial",
sabendo definir bem os volumes com luz
e sombra, têm de saber photoshop e têm
de saber 3D CAD ou 3D poly-modelling.
Saber apresentar o nosso trabalho também é muito importante e saber estas
ferramentas é fundamental e quanto
mais cedo souberem que programas devem usar, melhor.
Por isso aproveitem o tempo que vos
é dado e descubram, da maneira mais
clara possível, o percurso a seguir, mais
uma vez, quanto mais cedo, melhor.
Sejam curiosos. Façam muitas perguntas e não tenham receio de divergir nas
opiniões com os professores, o que interessa é a vossa evolução e aí é outro
ponto importante, o debate com pessoas
que já estão inseridos no meio profissional, por isso aproveitem para absorver o
que eles vos podem dar, mesmo que muitas vezes não concordem, é aí que está a
vantagem, não é acenar a cabeça e dizer
"sim sim", é opinar e debater, porque daí
vem mais uma experiência.
E com os vossos colegas (com uma gin-

ginha na mão) aproveitem, debatam muito, falem, partilhem experiências, aproveitem o tempo que têm cá dentro para tirar
muitas dúvidas, porque quando se está
no primeiro trabalho, muitas vezes o patrão não é tão acessível.
Também procurem iniciativas fora da faculdade que estejam dentro dos vossos
interesses, que vos ajudem a ser melhores profissionais no futuro. Por exemplo
eu trabalhei durante 5 anos a fazer uma
modificação online chamada “Forgotten
Hope”, para um jogo dentro do universo
da Segunda Guerra Mundial. O que fazia
era modelar em 3D os veículos necessários para essa modificação.
Isto ajudou-me no campo do 3D, apresentação e até na texturização desses
veículos (onde expandi bastante os meus
conhecimentos em Photoshop e 3D). Foi
bastante importante no meu universo
profissional porque na altura a Faculdade não tinha um programa para ensinar
photoshop e 3D.
Eu entrei nesta modificação porque gostava muito tudo o que envolvia a segunda
guerra mundial, especialmente o design
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de tanques e carros de combate. Participei por querer melhorar o jogo original e
essa experiência acabou por ajudar-me a
ter os conhecimentos necessários para
modelar e apresentar o meu projeto para
o 3º Concurso de Design Peugeot, que
venci, acho que sem aquela experiência
na modificação “Forgotten Hope” não teria sido possível isso acontecer, porque
estaria muito limitado a nível técnico...
E aqui entra outra parte importante do
meu percurso na faculdade, que foram
os concursos. Tive a sorte de ganhar alguns, o que me ajudou na minha vida profissional a abrir algumas portas, porque
através da notoriedade que os concursos
me deram, alguns clientes já conheciam
e confiavam nas minhas capacidades.
Também me ajudou muito a melhorar a
minha eficácia de modelação, desenhar e
apresentar os projectos e a ter confiança
nas ideias que apresentava. Também me
ajudou a lidar com os resultados menos
bons, a construir uma auto-estima que
me permita dar a volta por cima e ir à luta
no próximo concurso ou trabalho.
Os concursos também me colocaram
num ambiente e posição de pressão,

dentro de um “briefing” fechado, que ajuda a perceber os pontos chaves que tens
de trabalhar e melhorar.
Ao ter um objetivo muito definido (por
exemplo desenhar um automóvel para
um futuro próximo ou uma motorizada
para um cliente que tem um estilo muito
próprio), isso ajuda-vos a evoluir muito
mais depressa que fazendo um trabalho
na faculdade ou por conta própria, porque o objetivo não é tão aliciante (ou não
parece tão aliciante).
Nos concursos ao ter um tempo limitado
para fazer o projeto, ao ter milhares de
outros projetos no concurso (o que vos
obriga a melhorar as vossas capacidades
técnicas se querem destacar) e ao ter um
prémio monetário envolvido, isso ajudanos a focar no que realmente interessa
e eliminar as partes menos necessárias
para mostrar o vosso projeto.
Fora a pressão de perceber o que o júri
vai gostar mais ou menos, se a ideia é
realmente original, se é original o suficiente, se não é demasiado fora do tema,
se está bem executada e tudo mais. Tudo
isto junto a um tempo específico de tra-

balho ajuda imenso a definir objetivos e
isso ajuda a evoluir mais depressa. Acreditem que no concurso seguinte, tudo já
sai mais depressa, mais arrumado e com
menos medos e dúvidas.
Também ajuda muito a aprender a explicar e mostrar o projeto com clareza
e eficiência, sem serem aborrecidos ou
explicarem coisas que ninguém está interessado.
Também ajuda a manter-vos ativos! Por
vezes podemos entrar naqueles períodos
entre trabalhos em que não há nada para
fazer... O natural é não fazer nada e procurar o próximo trabalho, mas nesta área
páras umas semanas e ficamos logo
enferrujados, por isso participar em concursos ou em projetos próprios (todos
temos projetos sonhados que queremos
ver realizados) ajuda-nos a não parar e
cair na inércia.
Aqui a faculdade também vos pode ajudar, ao participarem nos concursos, podem trocar ideias com os vossos colegas, pedir opinião aos professores, para
tirar dúvidas, para definir melhor o vosso
caminho e aprender a confiar no vosso
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instinto. Porque os concursos ao estarem fora do programa das diversas cadeiras, obriga a um pensamento diferente, a serem mais abertos, a perceberem o
briefing e a empresa em que estão inseridos e isso gera um debate diferente. Digo
isto porque os projetos que vocês têm de
fazer dentro do programa da faculdade,
muitas vezes passa de ano para ano e os
professores envolvidos podem já ter uma
ideia pré-concebida do que estão à espera que vocês façam e isso por vezes não
gera o debate necessário para vos ajudar
a evoluir mais depressa e de maneira
constante.
Eu lembro-me na manhã a seguir a ter
enviado o projeto para o concurso da
Peugeot, ter mostrado aos meus professores e colegas e ver a surpresa na cara
deles, tanto na qualidade da modelação e
de renderização, como no projeto em si e
ficar mais confiante que poderia ir longe.
Isso também é importante, perceber qual
é o vosso forte e também perceber as lacunas e melhorá-las.
Se forem bem sucedidos, ajuda a abrir
portas (e a fechar outras, tenho de ser
sincero, há muito patrão que tem medo

de pessoas com algum sucesso, mas
isso é outra coisa que vocês têm de
aprender a lidar, nem toda a gente vos vai
receber com um sorriso na cara e a dizer
que és fantástico).
Por exemplo o meu primeiro trabalho foi
consequência de vencer o concurso da
Peugeot. Tenho vários clientes que me
contataram exactamente devido ao concurso e mostraram interesse em trabalhar comigo.
Desde então, tenho feito desde scooters
elétricas, pequenos citadinos para mercados do outro lado do atlântico, onde, devido a outro concurso, tenho agora uma
motorizada em produção e recentemente trabalhei com a Galp para desenhar a
nova imagem das suas garrafas de gás.
Isto entre logotipos 2D e 3D, apresentação
de automóveis em 3D, pinturas customizadas para automóveis, renderização de
interiores e exteriores para arquitectura,
entre outras coisas...
Acima de tudo dentro do campo automóvel tenho feito de tudo um pouco, fora outros trabalhos menores, estando inserido
em alguma empresa ou por conta própria.

Acho que o mais importante na faculdade foi mesmo ter aprendido a ter uma
mente aberta, curiosa e em que iniciativa
própria foi e continua a ser muito importante. Não esperem que os professores
vos digam tudo o que vocês precisam
de saber, há sempre espaço para procurar por nós próprios e sermos cada vez
melhores. Hoje em dia é um dos meus
lemas, continuar a ser curioso e procurar
maneiras de me melhorar o mais possível, dia após dia.

67
Ensino, Investigação e Prática Profissional em Design de Equipamento

Daniel Caramelo
Designer
Antigo aluno da FBAUL.

A minha passagem pela FBAUL ocorreu
entre os anos de 1997 e 2003. Curiosamente entrei no curso de Pintura que ao
final de 2 meses abandonei para preencher a única e última vaga da segunda
fase do concurso nacional de acesso ao
ensino superior do curso de Design de
Equipamento.
Recém chegado à capital e a viver algum
deslumbramento pela vida independente fora da casa dos pais, sentia nesses
anos em Lisboa uma energia contagiante, inundado de informação e coisas para
fazer acontecer. Não tardava nada começava a Expo 98 e havia uma grande expectativa em relação ao futuro.
O primeiro ano da faculdade foi talvez
o ano mais importante do curso, não
apenas pelo conteúdo ou o pânico dos
testes de Geometria do Ezequiel, mas
sobretudo pela oportunidade de conhecer muitas pessoas cujos interesses e
aspirações se aproximavam muito das
minhas. Recordo as aulas de IAPD como
um espaço propício a conhecer essas
pessoas não só pessoalmente mas sobretudo conhecer aquilo que traziam das
suas formações de base provenientes

dos vários pontos do país. Quem passou
pelas Belas-Artes sabe que a escola não
reunia àquela data as condições que todos gostaríamos, e apesar de todo o investimento e evolução, certamente hoje
encontramos alunos que dirão exatamente o mesmo. Não é certamente uma
escola de referência pelas condições que
oferece aos seus alunos, porém esses
mesmos alunos são os que têem tornado a instituição interessante e atraente
ao longo das diferentes gerações.
Quando cheguei às Belas-Artes existiam
ao dispor de todos os alunos e no total,
3 computadores na salinha de esquina
do corredor da Secção Ultramarina que
davam acesso à Internet. Era uma faculdade avessa às tecnologias, ainda muito
constrangida ao ensino artístico clássico. “Apanhei” a introdução dessa tecnologia na escola, onde deixámos a plasticidade dos cartazes feitos com colagens
para os cartazes impressos a laser, uma
transição que nem sempre foi benéfica,
mas fundamental para a vida profissional
futura (atual).
Forma Visual e Antropologia foram para
além das disciplinas de Projeto as disci-
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plinas que mais e melhor recordo hoje
em dia. Lamento ter tido 4 anos de História de Arte e apenas um de História
do Design, será possível ter terminado
o curso sem nunca ter ouvido falar dos
Eames?
Senti ao longo do curso alguma falta
de exigência, algum deixa andar que
eles vão encontrar o seu caminho. Aos
olhos de hoje talvez me tenha obrigado
a ser mais exigente e feito descobrir mais
mundo, porém também forçado a percorrer caminhos por vezes desnecessários.
A vida social da faculdade era bastante
ativa e recordo as muitas festas que se
fizeram no pátio, de todas destaco as festas de Carnaval onde havia uma grande
produção e empenho.
O pátio aliás é a parte integradora de todos
os alunos e cursos da faculdade, recordo
muitas tardes de conversas sem fim, ao
sol, intercaladas por campeonatos de matraquilhos, onde muitas vezes nasciam
ideias, projetos, alguém que conhecia este
ou aquele sítio para adquirir um determinado material, um sem número de temas
que completavam os espaços letivos.

Uma das poucas ligações que a faculdade tinha com o exterior (curso de Design
de Equipamento) era o concurso do Jovem Designer. A partir do 3º ano e até ao
5º ano foi-nos possível apresentar candidaturas ao concurso. Esse concurso
representava para os alunos da faculdade mais do que os prémios, a exposição
ou o catálogo, a oportunidade de vir a
estagiar em oficinas de madeira, pedra,
têxteis, vidro, metais ou cerâmica, nos
vários centros de formação profissional
espalhados pelo país. Este concurso era
organizado pelo ICEP, e para quem tinha
a oportunidade de usufruir de um destes
estágios significava o primeiro contato
com a indústria, com o momento de execução de um projeto. Esta motivação só
era estupidamente excitante porque na
altura e apesar de existirem oficinas na
escola, os alunos de Design não podiam
usufruir delas... Também neste concurso
participavam outras escolas de Design
do país, como por exemplo a Faculdade
de Arquitetura ou a Escola das Caldas da
Rainha, e acabámos por conhecer alguns
dos seus alunos nos estágios, e só nessa
altura me dei conta do atraso em que as

Belas-Artes se encontrava à medida que
íamos contrastando as diferentes visões
que tínhamos das nossas instituições de
ensino. Porém a percepção que havia das
Belas-Artes era bastante elevada.
O grande vazio que se aproximava após o
último ano do curso, na altura o 5º ano de
Licenciatura, parecia tenebroso, sobretudo quando a própria instituição não sabia
orientar os seus alunos para o ambiente
profissional. Felizmente tive um convite
por parte do Professor Cristóvão Pereira
para poder estagiar na Companhia dos
Riscos, empresa onde comecei a minha
atividade profissional.
Passado mais de 10 anos, continuo a
trabalhar na mesma área profissional na
qual fui formado e mal ou bem, tenho tido
a oportunidade de estar envolvido nos
projetos que sempre desejei alcançar fazer. Acho que nenhuma faculdade poderá transmitir tudo aquilo que só o tempo
poderá trazer, contudo é expectável que a
faculdade seja exigente e consiga incutir
doses de ambição nos seus alunos.
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Implementar
o Design
Projeto Orto I Cláudia Melo I Mariana Costa e Silva

Projeto Orto
Joana Pereira - Aluna de Mestrado do ISEG
João Redondo - Aluno de Mestrado da FBAUL
Jorge Ribeiro - Aluno de Mestrado da FBAUL
Maria Ribeiro - Aluna de Mestrado do ISEG
Teresa Martins - Aluna de Mestrado do ISEG

Este grupo surgiu com o projeto embrião
UL3 Global Product em 2013, juntando
num ambiente multidisciplinar a Faculdade de Belas-Artes (FBA), o Instituto
Superior Técnico (IST) e o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). O seu
desafio seria cada grupo participante culminar num produto físico inovador. Deste
modo, três mestrados da Universidade
de Lisboa encontraram-se num meio de
cooperação: Gestão e Estratégia Industrial (GEI), Design de Equipamento (DE)
e Engenharia de Materiais e Mecânica.
O projeto contou com o apoio e mentoria
de professores de cada uma das faculdades como, Manuel Laranja – Professor
Coordenador do Mestrado GEI no ISEG -,
Paulo Parra – Professor Auxiliar da área
de DE na FBA -, e Arlindo Silva – Professor Auxiliar no Departamento de Engenharia Mecânica no IST.
Na fase inicial começou-se por definir um
“brief”, de forma a estabelecer um ponto
de partida para este projeto, que nasce
da intenção de responder a uma necessidade do quotidiano.
Daí surge a ideia de se focarem na questão que envolve a movimentação das

pessoas para os centros urbanos, onde
se deparam com uma rotina diferente,
obrigando a uma alteração das suas atividades e tarefas.
Em seguida, o grupo sai para a rua e encara o papel de “espião”, com o objetivo
de observar o dia-a-dia das pessoas e
quais os seus hábitos. Esta é a forma
mais eficaz de se entender as características de um público alvo.
Chegando à conclusão de que existe
uma tendência crescente, associada ao
fabrico dos seus próprios produtos comestíveis, decide-se direcionar o projeto
para uma solução que oferecesse a possibilidade de praticar esta atividade, mesmo em habitações de espaço reduzido,
como apartamentos.
De novo, a equipa parte para uma nova
pesquisa, desta vez, procurando reunir
o máximo de exemplos, de soluções já
existentes no mercado em que se pretendem inserir e criar uma alternativa que
cumpra de forma mais satisfatória essa
função.
É aqui que nasce o “ORTO”, um produto
que oferece a possibilidade de se plantar
os próprios alimentos, ervas aromáticas
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e até plantas ornamentais, de uma forma
didática e sem que haja uma poluição visual no espaço de habitação. Antes pelo
contrário, este apresenta-se também
como um objeto decorativo, pensado de
forma a proporcionar ao utilizador uma
personalização da sua disposição nos
espaço, dada a sua capacidade modular. Tudo isto, sustentado nos resultados
obtidos depois de um processo de prototipagem, onde foram testadas as capacidades mecânicas do produto, tanto
como a sua estética através da utilização
de materiais que se aproximassem dos
finais.
Ao longo do projeto o grupo criou uma
rotina de encontros e reuniões semanais, onde eram levantadas e discutidas
questões num ambiente descontraído e
casual. Esta experiência conseguiu oferecer a perspetiva de que estas áreas
devem funcionar como um conjunto de
rodas dentadas, em que entre elas deve
existir o trabalho em equipa, cooperação
e entendimento, visto que tudo isto segue
uma linha de pensamento única, através de um processo de Design Thinking

sustentado por um plano de viabilidade
económica e por um protótipo. Tendo
atingido com sucesso estas etapas, este
grupo, concluiu que teria todas as capacidades para levar a cabo este projeto com
o fim de criar uma empresa.
Acreditando que tal seria possível, o grupo levou avante a decisão de participar
num programa de aceleração de ideias
– Start@ULisboa -, e colocar à prova o
projeto e aprendizagem acumulada. A
iniciativa do grupo em criar uma solução
para uma horta vertical urbana resultou
na atribuição do 2º lugar pelo júri, que
contavam com a presença de três reconhecidas incubadoras: DNA Cascais, Protótipo de Lisboa e TecLabs.

minho que têm ainda pela frente, o grupo
assume que será difícil mas não impossível fazer chegar algo que idealizaram em
conjunto, até ao mercado.
Neste caminho até agora construído, os
elementos deste grupo reconhecem e
dão a reconhecer à comunidade académica a importância crescente do ensino
superior para a vida profissional futura.
Assume-se assim que colaboração interdisciplinar poderá ser vista como uma
solução para os obstáculos empresariais
intrínsecos, e com uma forte contribuição
para amenizar os efeitos da crise económica portuguesa, através da criação de
uma mentalidade empreendedora.

Hoje o grupo depara-se com uma série
de desafios, mas objetivos claros. Agora
com o apoio das incubadoras TecLabs e
Protótipo Lisboa, o grupo encontra-se a
trabalhar efetivamente em conjunto com
outros elementos, com acesso a um escritório próprio, a um espaço CoWork, a
uma Oficina, e ainda a um conjunto importante de ferramentas, como impressoras 3D. Não desprezando o longo ca-
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Cláudia Melo
Designer
Antiga aluna da FBAUL.

Os 5 anos que frequentei a Faculdade de
Belas-Artes marcaram a minha vida para
sempre. Desde que me lembro de mim
própria sempre quis ser designer.
O sonho de entrar para as Belas-Artes foi
desde muito cedo preparado e batalhado.
Lembro-me, como se fosse hoje, do dia
em que soube que tinha entrado e do dia
em que pisei pela primeira vez o mármore
da entrada da Faculdade como aluna.
Foi notável e inesquecível. Vários foram os
marcos desta valiosa experiência.
Cada um deles representa um bocadinho
de mim como profissional. Um dos melhores aspetos, e também dos mais enriquecedores, foram as pessoas que conheci
ao longo desses anos, algumas delas,
felizmente, ainda continuam a fazer parte
da minha vida pessoal e profissional.
Os estudantes de Belas-Artes sempre foram
um “clã” muito unido e esta união possibilitou sempre relacionamentos e experiências
muito diversificadas. Quando conhecemos
pessoas com as mesmas afinidades, os
mesmos objetivos de vida e os mesmos valores, a aprendizagem aumenta.

O fato de no 1º ano, as turmas serem
compostas por alunos dos diferentes
cursos, misturados, potenciou esses relacionamentos, dando a possibilidade
de conhecermos pessoas com ideias e
visões do trabalho distintas.
Essa mistura foi muito enriquecedora e
fez com que os restantes 4 anos fossem
ainda mais criativos e intensos. Outro
dos marcos, foram os valores educacionais transmitidos pelos professores, que
sempre apostaram em trabalhar, sobretudo a nossa criatividade.
Hoje em dia, no mundo do trabalho, vejo
como foi importante essa luta com os
alunos. É a criatividade que nos define e
que nos diferencia. Toda a nossa aprendizagem sempre foi facultada de uma
forma livre e aberta, buscando resultados criativos e responsáveis. Essa forma
de abordar conteúdos fez com eu me
tornasse mais independente, mais objetiva e mais polivalente, características
que me levaram profissionalmente onde
estou. A pouco e pouco foram surgindo
oportunidades.
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Durante os primeiros anos da faculdade,
comecei a fazer alguns trabalhos, como
designer de equipamento, para uma marca
portuguesa que fazia revenda de tapetes.
Comecei por desenhar alguns modelos.
O resultado desse estágio foi muito positivo, porque possibilitou que outra empresa associada me contactasse para a
criação de um lustre. No meu quarto ano,
fui convidada para expor na Experimenta
Design.Todas estas experiências foram
estruturando e definindo o caminho que
queria seguir.
Quando concluí o curso, resolvi parar e
viajar. Tentei satisfazer outros interesses.
Acabei por viver um ano na Guatemala
onde fiz voluntariado. Cresci muito como
pessoa, amadureci e percebi que realmente as ideias faziam parte de mim, e que o
processo criativo era a minha paixão.
Regressei e procurei a empresa na qual
tinha estagiado. Estavam á procura de
um designer que pudesse assumir a expansão dos seus produtos para uma linha de mobiliário e iluminação. Candidatei-me, preparei um portfólio direcionado
e fui à entrevista. Consegui o lugar. Atra-

vés da empresa Mambo, criei a coleção
“Ettero”, que na sua fase de lançamento
era composta por cerca de 20 peças de
mobiliário e iluminação. O desafio desta
criação foi absoluto, no sentido em que
a Mambo era, na altura, uma empresa
com o know how de 20 anos na comercialização de tapetes, mas inexperiente
no design de produto. Recorri a todas as
minhas aprendizagens e formação para
assumir a produção global dos meus
produtos. Aprendi a acompanhar todo o
processo, desde o design à construção,
passando pela procura de fornecedores,
a investigação de materiais e, o mais importante enquanto designer, a busca de
um conceito que identificasse a marca.
Estou consciente de que não o teria logrado sem a flexibilidade, a autonomia,
e a versatilidade que aprendi a construir
na FBAUL. Posso dizer que fui bem preparada nesta instituição, acompanhada
por bons professores e enriquecida pelos
contactos com colegas com quem tanto
aprendi.

“Ettero” tem hoje mais de 50 peças entre
iluminação, mobiliário e acessórios.
Comecei a apresentar as minhas peças
em mercados internacionais nas maiores feiras de design mundial, e a marca
exporta agora para mais de 30 países no
mundo inteiro. O processo da minha formação em Belas-Artes foi um dos pilares
do meu sucesso profissional enquanto
designer.
Orgulho-me de ter feito parte desta instituição por aquilo que aprendi, mas também pelo que vivi nos seus espaços e
com as pessoas que os habitavam.
Espero que todos os futuros artistas de
Portugal aproveitem e disfrutem ao máximo daquilo que se pode viver na FBAUL.

Atualmente continuo a trabalhar na Mambo.
A coleção cresceu e desenvolveu-se. A
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Mariana Costa
e Silva
Designer
Antiga aluna da FBAUL.

A criatividade da minha infância nunca
se desvaneceu, com o meu crescimento
a vontade de construir “coisas” foi amadurecendo, e assim quando terminei o
secundário decidi continuar os meus estudos num curso superior de Design de
Equipamento. Foi uma escolha pouco informada, mas até hoje não tenho dúvida
que foi a melhor decisão!

cursos fez-me envolver em diversas oficinas e tecnologias que os meus colegas
de curso não conheciam.

O primeiro impacto da FBAUL foi muito
positivo, vivia-se um óptimo ambiente e
apesar da faculdade ter as portas fechadas por alunos que contestavam as propinas, elas estavam abertas a qualquer
estudante que a quisesse visitar.
Do primeiro ano tenho poucas memórias,
as constante saudades de casa e as férias de Verão muito longas, fizeram um
grande “apagão”, de tal forma que no ano
seguinte já pouco me lembrava! Mas o
mais importante do 1º ano foram as amizades que ficaram para sempre. Grande
parte das aulas eram dadas em conjunto com estudantes de outros cursos,
apesar de considerar que em termos de
conteúdos se perdia um pouco de tempo,
ter feito amizades com alunos de outros

Encarei os exercícios como desafios, alguma imaturidade ou ingenuidade fez
com que não receasse os fracassos e
como tal tive muito “gozo” em tudo o que
fiz. Participei pela primeira vez no concurso Jovem Designer organizado pelo ICEP
(atual AICEP) que me colocou em contacto com alunos de outras escolas, com
escolas tecnológicas e com celebridades
do design! Nos anos seguintes deste
concurso tive a oportunidade de voltar a
participar e de enriquecer em muito a minha experiência, construindo protótipos
no C.F.P.I.M.M. – Centro de Formação
Profissional na Industria da Madeira e
do Mobiliário, no C.E.N.F.I.M. – Centro de
Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, no C.I.T.E.X.

O segundo ano foi o “fascínio”, foi o primeiro contacto com professores que
eram profissionais de design, alguns “estrelas”! Com as cadeiras especificas para
o curso começou o divertimento!
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- Centro de Formação Profissional da
Industria Têxtil e no no C.E.N.C.A.L. –
Centro de Formação Profissional para a
Industria de Cerâmica, conhecendo designers como Ron Arad ou Isao Hosoe e
inclusive ganhei uma viagem ao Japão!
Nos anos seguintes afirmou-se a postura
de que tinha muito mais a ganhar com
o que eu procura aproveitar dos meios
físicos e humanos da faculdade do que
com a estrutura curricular transmitida
pelos professores. Assim, em termos informáticos ou tecnologia de maquetas
cujo curso era muito pobre na época,
ganhei muita vantagem só por resultado
da minha incessante procura de mais e
melhor.
No 5º ano tive oportunidade de participar
no programa Erasmus e estudar 6 meses
na Ecole Régionale des Beaux-Arts de
Saint Etienne em França que foi uma experiência muito enriquecedora.
Em conclusão o curso de Design de Equipamento foi essencial para a integração
no mundo profissional, pois colocou-me
face a desafios que me fizeram aprender

a procurar respostas e a criar uma postura universal face ao design.
A primeira experiência de trabalho póscurso foram 3 semanas numa loja de fotografia enquanto procurava melhor oferta de emprego, apesar de ganhar pouco
aprendi óptimos filtros de Photoshop! Depois trabalhei no setor da metalomecânica onde a mais valia dos designers sobre
os engenheiros mecânicos já tinha sido
comprovada na conceção de novos produtos e soluções. Mais tarde tive oportunidade de voltar à FBAUL como monitora
na Oficina de Design de Equipamento e
participar na sua estruturação e evolução, tendo sido uma óptima experiência
profissional pelos desafios diversos que
eram colocados pelos projetos dos alunos e por partilhar a satisfação de ver
materializada a visão dos alunos. Paralelamente continuei a desenvolver novos
projetos e a participar em concursos, dos
quais destaco a Confeitaria da Mala que
se transformou na atual marca de malas
de senhora que desenvolvo e o projeto
“Recortes” também desenvolvido por
iniciativa própria, mais tarde aproveitado

para o Prémio Massimo Dutti Design, o
que me levou a procurar um fabricante
que mais tarde me veio a empregar como
designer.
Atualmente desenvolvo e exploro 3 marcas próprias a Confeitaria da mala, a CUT
furniture (anteriormente Recortes) e a
Cuco Toys também fruto de um concurso de empreendorismo.
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O Curso Hoje
Carlos e Fátima Neves I Isabel Dâmaso-Rodrigues I Paulo Parra

Carlos e Fátima
Neves
Assistentes das oficinas da FBAUL

À conversa com Carlos e Fátima Neves:
Como foram os vossos primeiros tempos aqui nas Belas-Artes?
Confusos! Fantásticos.
Vínhamos da Faculdade de Arquitetura,
onde os trabalhos apresentavam especificidades formais e técnicas muito distintas das que viemos encontrar aqui nas
Belas-Artes, nomeadamente no que se
refere à escultura, onde nos deparámos
com a necessidade de apoiar a execução
de projetos completamente diferentes
daquilo a que estávamos habituados.
Estas diferenças fizeram com que a mudança de uma Faculdade para outra se
tornasse muito aliciante, já que nos deparámos com um novo mundo de formas, possibilidades e modos de pensar
e fazer.
Podem falar-nos um pouco do antes e
dos dias de hoje? Do tipo de trabalhos,
dos alunos, dos projetos e desafios...
Um dos motivos que tornou a nossa
adaptação super fácil prende-se com

a geração de alunos fantásticos que
encontramos em 2002, ano em que iniciámos funções nas Belas-Artes. Eles
contribuíram para a nossa integração na
instituição e nós contribuímos no auxílio
à sua formação. Foi uma troca de saberes que é alimentada até hoje, já que continuamos a ter contacto com muitos dos
nossos antigos alunos, tendo estabelecido com muitos deles grandes relações
de amizade.
O facto da Faculdade de Belas-Artes ter
investido em técnicos especializados e
disponíveis para auxiliarem os alunos na
concretização dos seus projetos, aliado
ao facto de as oficinas serem frequentadas por alunos de todos os cursos, fez
com que se esbatessem algumas rivalidades, aproximou os alunos e favoreceu
uma troca de ideias entre eles. A junção
de todos estes elementos originou um
grupo de trabalho com alunos oriundos
de áreas distintas, mas sintonizados no
mesmo ritmo de trabalho, na mesma
vontade de aprender.
Entretanto passaram-se doze anos. As
ideias, as condições de trabalho, hoje
são substancialmente melhores do que
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as que encontramos quando chegamos
às Belas-Artes. Embora falte ainda muito equipamento que poderia ajudar-nos
numa melhor gestão do tempo que podemos dedicar a cada aluno e a cada
trabalho, ou numa mais eficiente execução técnica, tem-se procurado investir
na melhoria das oficinas e, a seu tempo,
havemos de conseguir reunir condições
mais favoráveis.

panham o projeto. É uma aprendizagem
conjunta, diária, mas muito benéfica
quando percebemos a evolução que os
trabalhos têm vindo a apresentar.

das Belas-Artes é indescritível.

Recordam-se de alguns episódios que
tenham sido marcantes?

No que se refere ao desafios, são constantes e exigem-nos muito trabalho de
casa.

A nível profissional, e a partir do momento em que passamos a dar assistência ao
Design de Equipamento, orgulhamo-nos
da mudança muito significativa ao nível
da execução dos trabalhos. Julgamos
que o nosso contributo terá sido muito
benéfico, possibilitando uma melhoria na
apresentação dos projetos.
A nível humano, como já referimos, desde logo a relação com os alunos, professores e restantes colegas de trabalho.
Todo o convívio em contexto de trabalho
e em contexto de lazer. Todo o carinho
que fomos sentindo ao longo destes
anos, e que se refletiu de forma inesquecível na altura em que a nossa filha Ana
adoeceu. A nossa gratidão às pessoas

Tal como já referimos, ao longo destes
doze anos o balanço do relacionamento com os professores e alunos é muito
positivo. A relação com os professores
e alunos tem sido excelente! Existem
sempre alguns conflitos que fazem parte
das relações humanas, mas que acabem
por ser ultrapassados. E o que fica são
mesmo as boas recordações. Existem
diferenças acentuadas entre as diversas
gerações de alunos que temos vindo a
acompanhar. Notamos cada vez menos
preparação dos alunos que chegam às
Belas-Artes vindos do ensino secundário
e, ao mesmo tempo, uma maior falta de
humildade. Os alunos hoje são mais difíceis do que os que encontrámos quando
chegámos. Mas com o tempo, a integração e a adaptação natural encaminhamo-nos para relações cada vez mais fortes e consolidadas com base no respeito
mútuo. Quanto ao relacionamento com
os professores, é também trabalhado

Estamos um bocadinho no papel de fazedores de sonhos: os alunos chegamnos com ideias que muitas vezes ainda
não saíram das suas cabeças, nem um
esboço existe ainda, e nós lá vamos tentando perceber que sonho é aquele, de
que forma o podemos tornar realidade
sem comprometermos os ideais estéticos do aluno, os compromissos curriculares que se prendem com a adequação
aos programas das disciplinas, as orientações dos professores e todo o universo
de condicionantes técnicas que acom-

Muitos. Enumerá-los a todos seria impossível!

Como é a relação com os professores e
alunos?
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com base no respeito mútuo, no respeito pelos distintos saberes que nos unem
e separam. E não podemos esquecer
que há toda uma nova geração de professores assistentes que foram nossos
alunos, que aprenderam grande parte do
que sabem tecnicamente nas nossas oficinas, connosco. E para além do facto de
isso nos deixar muito orgulhosos, estabelece-se entre nós uma aproximação e
uma facilidade de comunicação e trabalho ainda maior.

de equipa fundamental no mercado de
trabalho.
Levamos daqui, fundamentalmente,
muitos amigos.

Que benefícios retiram do contacto com
os alunos e com os seus trabalhos? O
que guardam/levam daqui, da vivência
na Faculdade de Belas-Artes?
Os principais benefícios que retiramos
da nossa passagem nas Belas-Artes já
os citámos quase todos: a aprendizagem
que fazemos com os alunos, o quanto
eles nos obrigam a evoluir, o orgulho de
termos contribuído para a sua formação,
de termos criado com eles alguma coisa, de termos conseguido enraizar-lhes
o ritmo de trabalho, o respeito pelos materiais e pelos equipamentos, o espírito

“Levamos daqui,
fundamentalmente,
muitos amigos.”
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Isabel DâmasoRodrigues
Professora Auxiliar e Responsável pela
Licenciatura em Design de Equipamento
(2011-2014)

A Licenciatura em Design de Equipamento hoje: estado-da-arte, objetivos e
competências
A Licenciatura em Design de Equipamento constrói-se em torno de um modo de
olhar para questões concretas do nosso
quotidiano de um modo crítico e alternativo ao modelo dominante.
Debruça-se sobre a forma como estruturamos a vida quotidiana, a nossa relação
com os objetos e equipamentos; objetos
e equipamentos presentes na mediação
das nossas ações em sociedade, e enquanto produtos do sistema de produção
e consumo.
Tem como objetivo melhorar a qualidade
das interações, dos interfaces, dos ambientes construídos pelo homem; assenta na convicção de que é sempre possível fazer melhor do que aquilo que já está
feito, pressupondo que “melhor” pode ser
simplesmente porque melhor se adequa
aos novos contextos do problema em
mãos, não implicando rejeitar aquilo que
de bom se fez anteriormente.
Não se trata de fazer diferente só por fa-

zer diferente, mas de atuar criticamente
em relação ao contexto e propor novas
soluções.
Suportados por um forte sentido de observação, construímos o nosso sentido
crítico, o qual direcionamos para uma
ação não só criativa como sistemática,
tal como é preconizado pela metodologia
projetual.
É basilar o desenvolvimento do sentido
de observação – no qual o desenho é alicerce incontornável.
É marca do Design de Equipamento uma
relação direta com a matéria, a dimensão
física das coisas, os materiais e as suas
qualidades plásticas, sensoriais, estruturais e construtivas.
Diz respeito ao Estudo da relação entre
Estrutura e Aparência, procura do nexo
causal, da coerência interna das propostas e da sua relação com o contexto.
A formação em Design tem uma dimensão experimental e científica, a qual se
reflete nos programas lecionados:
Lugar à Experimentação, produção de
maquetes com materiais acessíveis,
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como cartolina, cartão, poliestireno, polipropileno, arame, gesso, balsa…
Lugar à Ciência: unidades curriculares de
tecnologia, modelação 3D, estática e resistência dos materiais, ergonomia, mas
também junto da dimensão antropológica e social.
O Design recorre à criatividade e atua à
escala social para resolver problemas
muito concretos das pessoas.
É uma ferramenta de mudança, introduz
alteração ao sistema, ao nível da pequena escala porque trabalha diretamente
com as pessoas;
É uma ferramenta de planeamento: permite equacionar novos modelos que colocam em interação os equipamentos,
produtos e ambientes, com o uso individual e coletivo que as pessoas deles
fazem.
O Design de Equipamento conjuga a Cultura Visual com a Cultura Material, a cultura visual tão determinante nos códigos
de comunicação da sociedade contemporânea, e a cultura material de matriz
mais antropológica, a qual procura refle-

tir sobre o papel dos objetos na condição
humana.
Neste âmbito, procuramos formar profissionais altamente flexíveis e autónomos, capazes de construir sentidos onde
estes não existem – parece-nos que é
disso que a sociedade está à espera e a
prova-lo está o destaque dado às chamadas indústrias criativas nos planos para
uma estratégia europeia para a próxima
década.
Profissionais autónomos, capazes de gerar o seu autoemprego, empreendedores,
mas também aptos a integrarem organizações de alto nível organizacional e tecnológico (como por exemplo a indústria
automóvel, ou de bens de consumo eletrónicos).
Dotados de competências diferenciadoras ao nível da linguagem visual, produtores de identidades e conhecedores dos
contextos de atuação, os designers da
faculdade de belas-artes são formados
para serem intérpretes do quotidiano e
contribuírem para a sua transformação.
Dos objetos para iluminação aos brinque-

dos, da conceção de mobiliário em cartão
à aprendizagem de saberes artesanais
ancestrais aplicada a novos produtos,
do campo da nova economia social aos
produtos para população sénior ou soluções para populações carenciadas ou
em risco, à conceção de stands - como
foi o caso do stand da UL na Futurália, ou
à participação em concursos de Design,
como foi o caso da Galp (com o hotspot)
e da Braun, a formação de base que a
licenciatura pretende dar não esgota o
caminho formativo que o designer deve
percorrer, pelo que a oferta em termos de
Mestrado direciona para ramos específicos esta formação de base mais generalista.
Aí trabalham-se competências avançadas na área de Produto (da cerâmica e
cutelaria aos veículos elétricos), de Design Urbano e de Interiores (mobiliário
urbano, interiores de hotelaria e exposições), ou Estudos de Design (estudos
avançados em Design com projetos na
área curatorial e na produção de conteúdos especializados na promoção duma
cultura de Design).
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Um modelo para a Licenciatura em
Design de Equipamento em seis etapas formativas:
1. EXPERIMENTAÇÃO CRIATIVA /
INTRODUÇÃO AO PROCESSO DE DESIGN
Design is making sense of things
Objetivos:
• Experimentação orientada para a descoberta das relações entre:
-geometrias e desempenho
(performance);
-materiais e formas (transferência de
materiais e valores estruturais);
• Identificação dos elementos básicos da
linguagem visual e das questões percetivas associadas (gestalt);
• Noção de escala;
• Noção de intencionalidade em Design
• Princípios de coerência formal;
• Processo de design como síntese entre
fatores formais, estruturais e de uso.
Competências a alcançar:
• Ser capaz de identificar qualidades formais, estruturais, funcionais, sensoriais

e construtivas e estabelecer relações
entre elas;
• Ser capaz de articular sentidos a partir
dessas relações e com eles definir situações de projeto (da solução para o
problema);
• Ser capaz de conduzir um processo sequencial de projeto que integre diferentes fatores de design.
2. PROCESSO DE DESIGN:
USO - PRODUÇÃO
Objetivos:
• Enquadrar a metodologia do design na
relação entre USO e Produção, trabalhando em particular as questões decorrentes do USO:
-por quem (utilizador);
-para quê (funcionalidades);
-porquê (ergonomia, psicologia);
-como (o produto como mediador da
acção).
• As pessoas como finalidade do design:
-user-centred-design;
-o design como mediador entre pessoas e contextos de ação;
• O processo de design assente em análi-

se/síntese/verificação;
• Meios operativos: métodos de representação em projeto;
• Materiais: cartão, papel, madeira, buinho, gesso, materiais reciclados, outros
materiais laminares.
Competências a alcançar:
• Ser capaz de implementar o processo
de design a partir da pesquisa em torno do utilizador e dos fatores de uso
associados a uma determinada ação
(ex: brincar, baloiçar, alcançar, produzir
som…);
• Compreender e aplicar a metodologia
do design como uma sequência de análise, síntese e verificação;
• Compreender e aplicar a metodologia
do design como processo integrador
de diferentes aspetos transversais às
dimensões de uso e de construção;
• Saber integrar conhecimentos científicos no processo de design (ex: dados
antropométricos ou ergonómicos);
• Saber hierarquizar os problemas e fazer
corresponder várias soluções e sub-soluções (do problema para a solução);
• Saber utilizar os meios operativos de
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projeto através do uso do desenho e da
construção de maquetes e de painéis
de comunicação.
3. PROCESSO DE DESIGN:
USO↔- PRODUÇÃO
Objetivos:
• Enquadrar a metodologia do design na
relação entre Uso e Produção, introduzindo as questões tecnológicas inerentes à PRODUÇÃO;
• Abordar as tecnologias de produção básicas associadas à transformação das
madeiras, metais, plásticos e cerâmica;
• Projetar equipamentos low tech com
potenciação de uso através da dupla
funcionalidade, de características colapsáveis ou conversíveis;
• Investigar modelos mecânicos com
base nos princípios da física;
• O design entendido na perspetiva da
utilização económica de recursos (inteligência na gestão de recursos e capacidade criativa);
• Meios operativos e comunicativos: Construção de bons modelos tridimensionais
à escala, funcionais, bem executados e

acabados; Desenhos Técnicos com cortes e pormenores; Perspetivas explodidas; Mapa de componentes, Instruções
de montagem e/ou funcionamento; Memória descritiva e justificativa.
Competências a alcançar:
• Ser capaz de implementar o processo
de design contemplando os fatores tecnológicos e produtivos a par das considerações decorrentes dos fatores de
uso e de funcionalidade;
• Compreender e aplicar a metodologia
do design como uma sequência de análise, síntese e verificação, investigando
em áreas de suporte do projeto (tecnológicas, ergonómicas, contextuais),
hierarquizando requisitos, avançando
hipóteses e construindo gráfica e fisicamente modelos de verificação;
• Saber hierarquizar os problemas e fazer
corresponder várias soluções e sub-soluções (do problema para a solução);
• Saber utilizar os meios operativos e comunicativos de projeto de acordo com
os objetivos para esta fase;

4. PROCESSO DE DESIGN: CONSOLIDAÇÃO
Objetivos:
• Consolidar o recurso à metodologia do design fundamentada na relação entre Uso e
Produção, aprofundando os conhecimentos abordados nas etapas anteriores;
• Projectar equipamentos de baixa complexidade construtiva, com elevada
exigência ao nível dos requisitos ergonómicos ou outros, cuja validade da solução seja testada num ensaio e possa
ser verificada através da construção de
um modelo próximo do protótipo final;
• O Design como território definido pela
Função Pragmática, Semântica e Sintática (exercício crítico de análise de um
objeto existente no mercado com déficit de critérios de design e desenvolvimento de proposta qualificada);
• Design em contexto: Equipamento e Comunicação (Identidade Visual integradora, compromisso social e ético);
• Abordar as tecnologias de produção
avançada/industrial
associadas
à
transformação das madeiras, metais,
plásticos e cerâmica;
• Meios operativos: Construção de mo-
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delos tridimensionais finais adequados
a ensaio ergonómico; Modelação 3D;
Identidade Visual e vertente comunicativa do projeto;
Competências a alcançar:
• Ser capaz de gerir autonomamente o
processo de projeto, sabendo articular
as dimensões pragmática, semântica e
sintática;
• Conhecer e aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos avançados como
base de fundamentação do projeto;
• Desenvolver competências críticas e
éticas capazes de colocar a prática do
design em contexto;
• Ser capaz de complementar de modo integrado qualidades comunicativas e gráficas com o trabalho de equipamento;
• Ser capaz de produzir modelos tridimensionais adequados para verificações ergonómicas e para apresentação final;
• Saber promover a criatividade a partir
da associação de duas funcionalidades
num mesmo objeto ou contexto de uso;
• Saber elaborar um orçamento e estudo
de viabilidade económica para a produção do equipamento.

5. CONTEXTOS DE PRODUÇÃO HIGH-TECH:
DESIGN DE PRODUTO INDUSTRIAL
Objetivos:
• Inserir o projeto de design em contextos
produtivos de alta tecnologia (indústria
eletrónica, investigação de novos materiais, equipamento médico, etc);
• Transmitir o conhecimento de instrumentos e métodos comuns nestes contextos, úteis para o enquadramento do
trabalho do estudante;
• Promover o enquadramento do trabalho
do designer junto de equipas multidisciplinares com forte componente científica e de engenharia;
• Abordar a evolução dos produtos industriais com origem na integração de
software como característica central
ou complementar do desempenho dos
produtos;
• Preparar os estudantes para atuarem
criticamente na produção de conteúdos
humanizados nos produtos ligados à
alta tecnologia: enquadramento da noção de affordance como qualidade diferenciadora do modo como os designers
respondem aos desafios.

Competências a alcançar:
• Compreender e saber aplicar os recursos do projeto em contextos produtivos
de alta tecnologia;
• Compreender e saber aplicar o valor
cultural e diferenciador do design associado à produção industrial tecnológica;
• Conhecer os principais instrumentos e
métodos utilizados em design de engenharia;
• Desenvolver conhecimentos e linguagem que permitam enquadrar o trabalho do estudante em contextos produtivos de elevado nível tecnológico;
• Desenvolver capacidades necessárias
ao funcionamento enquanto designer
dentro de equipas multidisciplinares;
• Ser capaz de defender um projeto perante profissionais qualificados, em
design ou noutras áreas que não partilham uma cultura de projeto.
6. DESIGN DE EQUIPAMENTO:
NOVOS CONTEXTOS
Objetivos:
• As mudanças que todos os dias ocorrem no tecido social e económico criam
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cenários propícios para a atuação dos
designers; são selecionadas novas situações para o estudo de propostas de
intervenção a efetuar pelos estudantes,
individualmente ou em grupo, procurando aplicar o pensamento de design a
novos enquadramentos e, desse modo,
identificar novos problemas aos quais
o designer possa dar resposta;
• Enquadramento de estratégias de sustentabilidade no processo de design;
• Enquadramento de propostas dentro de
uma visão sistémica, holística e transversal, a partir de abordagens bottom-up;
• Colaboração com entidades exteriores e/
ou participação em concursos de design;
• Valorização da vocação social do design
e adoção de novas ferramentas e métodos;
• Identificação das plataformas de lançamento de novas ideias em projetos de
empreendorismo e questões associadas com interesse para os designers;

Competências a alcançar:
• Domínio das competências alcançadas
nas etapas anteriores;
• Capacidade de utilização da criatividade para identificar problemas a partir de
situações existentes e gerar soluções;
• Flexibilidade no uso das faculdades
mentais entre análise e síntese, entre
problema e solução;
• Capacidade de utilizar os recursos operativos e de gestão de projeto para atacar
novas situações e identificar oportunidades de solucionar problemas emergentes não previamente identificados;
• Compreender que um problema de design é um problema mal-definido ou não
é um problema de design;
• Aperfeiçoar a capacidade de argumentação na defesa das ideias;
• Ser capaz de integrar as propostas desenvolvidas em contextos de empreendorismo.
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“É marca do Design de Equipamento uma relação
direta com a matéria, a dimensão física das coisas, os
materiais e as suas qualidades plásticas, sensoriais,
estruturais e construtivas.”
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Paulo Parra
Professor Auxiliar e Coordenador da Área
de Design de Equipamento

O Design na FBAUL comemora 40 anos.
Como antigo aluno e professor, acompanhei a evolução dos últimos 30. Foi
notável. Os primeiros Cursos Superiores
em Design, criados a partir de 1974, data
do início da democracia em Portugal,
permitiram a esta área assumir desde
então uma autonomia científica. Foi esse
curso inicial que frequentei há cerca de
30 anos. Uma grande diversidade de formações faziam parte dos seus quadros.
Pintores, escultores e designers formados fora de Portugal compunham o elenco, entre eles alguns dos pioneiros desta
área no país. Com um número reduzido
de alunos todos nos conhecíamos.
No primeiro ano, era na disciplina de
IAPD, ou seja, Introdução às Artes Plásticas e Design, uma espécie de Vorkurs
da Bauhaus em que se aprendiam as bases das artes plásticas e design. Cabia
ao Professor Aurelindo Ceia dar-nos as
primeiras noções do que era o Design,
novidade para muitos de nós. O 2º ano,
onde tínhamos Introdução ao Design de
Equipamento e de Comunicação, o ensino começava a ser especializado, e era

sobretudo repartido entre os Professores
Salette Brandão e Miguel Arruda. Fazia
parte do curriculum o concurso Jovem
Designer, primeiro grande teste de um
projecto com maiores responsabilidades.
Apresentado no CENCAL, centro tecnológico da indústria cerâmica, tinha o apoio
do ICEP através da designer Madalena
Figueiredo e de distintas empresas portuguesas como a Vista Alegre e a Silampos. Esse verão de 1987 foi passado com
os meus colegas no CENCAL, nas Caldas
da Rainha, a fazer os protótipos em cerâmica dos nossos projectos. Mais tarde,
seriam atribuídas distinções por um painel presidido sempre por um designer internacional e pelo qual passaram durante
os anos da sua existências nomes como
Tapio Yli-Viikari, Jorge Pensi, Ingegerd
Raman, Isao Hosoe, e Ron Arad, com os
quais partilhei jornadas de trabalho intensivo já enquanto júri. Com efeito, como
professor primeiro da ESAD de Matosinhos e depois da FBAUL, viria a integrar
inúmeros júris deste concurso.Esta foi
uma iniciativa notável e que muito contribuiu para o desenvolvimento do “nosso
design”. Penso que podemos afirmar que
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o concurso Jovem Designer foi uma das
maiores escolas de design do país.
O prémio era uma viagem ao país do designer convidado que, no meu caso, foi a
Alemanha. A visita à feira de Frankfurt,
foi o primeiro contacto com o design de
um modo mais rigoroso e um estímulo
para continuar. Fui com os meus colegas
José Viana, Raul Cunca e Ana Vasconcelos, que se tornariam mais tarde grandes
amigos e cúmplices das rotas do design.
Nos anos mais avançados do curso, já
na especialização em Design de Equipamento, apareceram as longas conversas
com Luís Ralha, Jorge Pacheco e Rogério Ribeiro, em ambiente descontraído.
À, noite, as aulas eram nos restaurantes
e bares do Bairro Alto, de onde se destacava o Frágil, bar onde se encontravam
os artistas, arquitetos, designers, entre
alunos e professores, o que permitia uma
transversalidade de conhecimentos, muito importante no ensino artístico.
A então Escola Superior de Belas-Artes
possibilitava-nos uma formação em Design de carácter generalista, mas com
um espaço temporal que nos permitia

crescer gradualmente e conscientemente. No último ano, o 5º, desenvolvíamos
um projeto proposto por nós e acompanhado pelo Prof. Rogério Ribeiro, grande
responsável pela existência do Curso de
Design de Equipamento. Pelo seu saber
pensado, seguro e dinâmico, devemoslhe bastante. E as suas notas finais eram
um barómetro para os alunos, devido à
sua experiência e bom senso. As aulas
eram dadas num ambiente personalizado, semelhante ao do atual Mestrado.
Lembro-me de várias vezes me dizer:
“lá vens tu com as tuas ideias”. Era um
estímulo para mim. Mais tarde tive oportunidade de trabalhar de perto com ele,
quando me fez a proposta de expor a
minha coleção de design durante a comemoração dos 10 anos da Casa da
Cerca. Colaborar com um dos decanos
do design foi uma experiência notável e
enriquecedora. As suas capacidades de
visualização, organização, sensibilização
e imaginação ensinaram-me muito.
Portugal ia crescendo e a ESBAL também. Passou a FBAUL, já dentro da
Universidade de Lisboa ou seja, como
Faculdade integrada no sistema univer-

sitário. Foi nessa altura que entrei para os
seus quadros como professor. O Professor
Miguel Arruda foi quem me desafiou, uma
vez que me encontrou no IADE, onde eu estava a dar aulas. Coordenador do Curso de
Design de Equipamento e Professor do 5º
ano de Projeto de Design de Equipamento,
Miguel Arruda colocou-me como seu Assistente, depois de aceitar o seu desafio.
Projetos ambiciosos com os alunos mais
experientes permitiram atingir resultados
em concursos nacionais e internacionais. O
André Gouveia, a Rita Botelho, o André Costa e a Mariana Costa e Silva, foram alguns
desses alunos. Vencedores de concursos
de marcas internacionais como a Marksman, Peugeot, Bombay Sapphire ou Fórmica, marcaram a sua geração. Eu próprio
enquanto aluno tinha tido várias experiências de concursos, dos quais o mais significativo foi um prémio da Sony no Japão em
colaboração com o meu colega José Viana.
Foi uma excitação pois já antes tinhamos
alguns prémios/ menções mas este foi o
primeiro internacional e uma experiência
importante na nossa formação.
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Neste momento a Universidade de Lisboa fundiu-se com a Universidade Técnica dando origem a uma nova Universidade, a maior do país e uma das maiores da
Península Ibérica. É onde nos encontramos hoje. A mudança foi radical e obrigou-nos a passar de um curso superior
de 5 anos para o sistema de Bolonha de 3
anos. Mas entretanto apareceu o Mestrado em Design de Equipamento e a formação ao nível do 3º ciclo de Doutoramento,
também na mesma área. Mais de um
terço dos atuais professores são doutorados e os restantes estão a terminar o
doutoramento. Tudo isto é muito recente.
Com um dos melhores corpos docentes
da área no país e a maior média de entrada, posicionou-se como uma referência
nacional. Mas também já tem atenções
internacionais, como o comprovam estudantes vindos sobretudo de outros países da Europa e da América Latina.
A estratégia dos últimos anos foi consolidar o ensino ao nível da Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. Também
a relação com o exterior tem sido uma
prioridade, com o Mestrado em Design

de Equipamento a trabalhar diretamente com empresas nacionais de prestígio
como a Vista Alegre, Silampos, Spal, Leitão & Irmão, Larus, Grupo Pestana, Icel
ou Zenite. A integração em projetos inovadores associados à nova reitoria tem
sido também uma prioridade, como por
exemplo o “Cluster do Mar” ou a experiência piloto efetuada ao nível do Mestrado,
o projeto UL3, que procura colocar a trabalhar em equipa alunos do Mestrado de
Design, de Engenharia e de Gestão de
Produto. Este deu os seus frutos e neste momento um dos seus produtos já se
encontra numa incubadora, de modo a
estudar a sua viabilidade comercial. Também a proposta de “doutoramento honoris causa” do designer António Garcia, no
sentido de se prestar homenagem ao decano do design português e um dos mais
importantes de sempre, foi desenvolvida
em articulação com a Reitoria que aceitou que esta fosse executada nas instalações da FBAUL pela primeira vez.

mais completa e adequada às necessidades reais do mercado. Peças comercializadas com a Vista Alegre, assim como
o interesse demonstrado por outras
empresas em desenvolver produtos em
parceria com a FBAUL, são demonstrativos da qualidade do trabalho produzido. A criação do ProjectLab é outra das
recentes iniciativas, que vai possibilitar
aos docentes e alunos a possibilidade de,
através da tecnologia da prototipagem
rápida, visualizar modelos e até protótipos de grande qualidade de execução,
colocando a FBAUL como integradora
de um dos melhores FabLab do ensino
superior. Mas, como costumo referenciar,
sempre se prototipou nas Belas-Artes,
pois existe uma tradição de executar modelos e protótipos nas oficinas de metais,
madeira, gesso, pedra e até plásticos, à
semelhança do modelo bauhausiano de
aprendizagem nos “ateliers” ou oficinas,
onde nos últimos anos o Sr. Carlos tem
feito um trabalho notável.

As ligações com o exterior, cruciais para
o ensino superior, pretendem preparar os
estudantes para uma vida profissional

Com os pressupostos acima descritos,
a FBAUL está, no séc. XXI, perfeitamente integrada numa rede de conexões,
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colocando-se neste momento entre as
três faculdades da atual Universidade
de Lisboa com maior média de entrada.
O “Campus do Chiado”, como por vezes
é designada, não imita nenhum modelo
americano, pois tem na sua génese uma
tradição de vivência cosmopolita do centro histórico de Lisboa, nomeadamente o
Chiado, local onde os artistas tradicionalmente se reuniam. Basta lembrarmo-nos
dos Futuristas Almada Negreiros, Santa
Rita Pintor ou Fernando Pessoa, que na
Brasileira se encontravam ou ainda da
vida mundana do Bairro Alto, para nos
apercebermos que o “Campus do Chiado”
tem uma estrutura fortemente enraizada
no tecido cultural e artístico nacional. Até
porque de lá saíram e continuaram a sair
alguns dos nomes mais importantes das
artes portuguesas. E há quatro décadas
também assumiu grande importância no
design, pois a FBAUL tem, no seu rol de
antigos alunos, grande parte dos mais
importantes designers nacionais, alguns
com uma carreira internacional justificada pelos prémios conseguidos, pelo reconhecimento de outras instituições ou
pelo curriculum expositivo.

É esta a Faculdade que temos neste momento. Uma estrutura em mudança, que
procura adaptar-se aos tempos contemporâneos, mantendo viva uma tradição
centenária. Os desafios do futuro estão
a ser encarados com optimismo pois o
Convento de S. Francisco está em mudança de modo a evoluir. A comprová-lo
a recente ampliação para as antigas instalações do Governo Civil e a PSP, conseguida como sabemos após negociações
em que a FBAUL mais uma vez se afirmou. O Curso de Design de Equipamento, que está a comemorar 40 anos, tem

demonstrado a sua qualidade não só na
forma como os seus alunos são integrados na sociedade, mas também pela sua
representação na continuidade do ensino
artístico, ou seja, os alunos formados por
esta insituição têm integrado outras unidades de ensino enquanto docentes, enriquecendo o ensino do design nacional.
Se o design é uma das mais importantes áreas para este século, como dizem
alguns especialistas, então a FBAUL tem
contribuído para preparar Portugal para o
século XXI.

“Se o design é uma das mais
importantes áreas para este século,
como dizem alguns especialistas,
então a FBAUL tem contribuído para
preparar Portugal para o século XXI.”
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Doutoramento Honoris Causa
António Garcia
Paulo Parra I António Garcia

Paulo Parra
Professor Auxiliar e Coordenador da Área
de Design de Equipamento

António levantou-se cedo nessa manhã,
faz hoje 50 anos. Tinha que tratar de vários assuntos antes de ir de férias: entregar uma carta nos CTT, escrita na noite
anterior na sua máquina de escrever
MESSA, ir à Agência do BNU no Largo de
Camões, levantar dinheiro para as férias
e passar pela FIL para visitar o stand do
INII, depois da reunir com a administração da CUF. Iria ainda controlar nos Móveis Sousa Braga, a produção da Cadeira
OSAKA’70, que iria equipar o PAVILHÃO
DE PORTUGAL na EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE OSAKA. Iria ainda acompanhar
a Moradia SILVA BRITO, que tinha projetado e estava em construção no Restelo, antes de verificar na gráfica o cartaz
GOOD GOODS FROM PORTUGAL para o
Fundo de Fomento de Exportação. Era
um dia longo mas esperava pelas 19.00h
já estar no bar do HOTEL ALVOR PRAIA
no Algarve a tomar uma CANADA DRY
bem fresca e a fumar um SG VENTIL,
enquanto lia o último livro de Ernest Hemingway, “O ADEUS ÀS ARMAS”, editado
pela ULISSEIA. Era o descanso merecido
com a sua mulher Lurdes, depois de durante décadas ter trabalhado para algu-

mas das mais importantes empresas e
instituições portuguesas.
Esta ficção poderia ter sido real pois
António Garcia trabalhou com cerca de
100 empresas e instituições nacionais,
nas áreas da Ilustração, Design Gráfico,
Design de Embalagem, Design de Equipamento, Design de Exposições, Design
de Interiores e Design de Arquitetura,
pelo que os seus produtos nestas áreas
estiveram em contacto com milhares de
portugueses durante décadas. António
nunca promoveu deliberadamente a sua
obra mas também não necessitou de o
fazer, pois ela era uma presença constante no universo português. Como alguns
dos grandes mestres do modernismo
dos quais salientamos Peter Behrens,
pai do Design Global, António Garcia
também é um Designer Global pois projetou desde o selo ao livro, do mobiliário
à habitação, do hotel à fábrica, e por tudo
isso deve a sua obra ser reconhecida pela
Universidade.
Nascido a 3 de Fevereiro de 1925, aos 13
anos já desenhava separatas com cons-
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truções de armar para o jornal O Mosquito. Com 89 anos feitos recentemente ainda está ativo ou seja são mais de
75 anos a projetar em Design. Dos seus
produtos mais conhecidos destacam-se
as capas dos livros para a Editora Ulisseia como o “Adeus às Armas” de Ernest
Hemingway (1954) e “1984” de George
Orwell (1955), os maços de tabaco SG
Ventil (1964) e Ritz (1970), a fábrica da
Canadá Dry (1956), os espaços para os
bancos Totta (1971) e BNU (1990) e as
cadeiras Gazela (1955) e Osaka (1970),
esta última para o Pavilhão de Portugal
na Expo de Osaka. Como António costuma referir, aprendeu com os mestres, artesãos, carpinteiros, serralheiros e este é
o principio pedagógico que está inscrito
no Programa/Manifesto da famosa escola de design Bauhaus, a união da Arte
com a Técnica. Pela diversidade do seu
trabalho, essa sua metodologia é uma
mensagem para as novas gerações, merecendo a atenção destas. O seu maior
segredo foi discrição, pois por detrás de
uma grande obra está sempre um grande
homem e essa máxima aplica-se directamente ao homenageado. É o exemplo de

que o Design é uma área com tradição e
incorporada no quotidiano dos portugueses e na cultura contemporânea.
O melhor exemplo da vastidão do seu
trabalho, são as cerca de 100 empresas
e instituições nacionais, que nas diversas áreas do Design integraram os seus
projetos. Esses produtos estiveram e
muitos ainda estão em contacto com o
quotidiano de milhares de portugueses, o
que transforma o designer António Garcia numa referência viva da importância
que o design cada vez mais assume na
sociedade. Homenagear o António Garcia é também homenagear uma geração de designers, que foi visionária na
implementação do design no mercado
de trabalho e nas instituições de ensino.
Com alguns dos seus colegas marcou as
gerações que se seguiram, sem os quais
o design em Portugal seria certamente
diferente. Mas, estas áreas têm origens
bastante nobres no nosso pais.
É produto de uma tradição cultural que
mistura influências tão diferenciadas
como a Africana, Fenícia, Celta, Roma-

na, Visigótica, Árabe, Indiana, Chinesa,
Japonesa, da América Latina, e da Europa Central1. Neste contexto é difícil que
os resultados sejam lineares e é natural
que “a nossa cultura” reflita a sua génese. No que diz respeito “à nossa cultura
material” esta não pode, nem deve, ser
comparada com as “culturas materiais”
da Europa Central, mas sim encontrar as
suas origens na “diversidade de microculturas” que Portugal detém. E como as
raízes da história do design de um país,
à semelhança do que acontece noutras
áreas, estão seguramente ancoradas nos
primórdios da sua existência, o que, no
caso da nossa cultura material, é feito a
partir dos primeiros exemplos desta. E aí
estão seguramente os primórdios do que
será o “nosso design”. Com efeito, é nos
primeiros artefactos de uma sociedade
que encontramos a origem de uma metodologia embrionária mas que já considera as questões técnicas, ergonómicas
e estéticas, ou seja, do que mais tarde
chamaremos de design. Assim é com os
artefactos romanos e árabes que foram
produzidos em território nacional, dos
quais encontramos reminiscências na
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nossa rica produção artesanal. A qualidade da nossa cerâmica tem seguramente
origens nestes importantes legados históricos, mas também os vidros, cutelarias, joalharia, têxteis, cestaria, estanhos
e latoaria ou até moedística, saberes deixados em território nacional, e que foram
posteriormente desenvolvidos pela nossa cultura projetual.
Aprendemos a misturar saberes para
desenvolver produtos e sistemas cada
vez mais complexos. Recordo que destes, um dos mais importantes foi o sistema de navegação que permitiu aos
portugueses pela primeira vez na história humana, ligar os cinco continentes. A
“nossa história” está presente ao longo
de milhões de anos, em que desenvolvemos componentes, produtos e sistemas,
até chegarmos ao inovador chip de papel,
proposto recentemente por uma equipa
portuguesa. Esta é uma parte da nossa
história da cultura material, que nos últimos 250 anos conheceu um grande
crescimento, que se confirma e revê no
Design. Pela sua atitude, o Marquês de
Pombal pode ser considerado o primeiro
homem moderno português, tal foi a sua

importância para o nosso país, pois ele
viu uma Lisboa moderna, uma indústria
moderna, escolas modernas de modo
a poder construir um país moderno. Ele
está nas raízes da nossa revolução industrial, que como verificamos criou condições para se produzirem objetos utilitários para os portugueses e por vezes
até para os outros povos. Não devemos
esquecer que a nossa história de exportação não é recente. Basta lembrar que
alguns produtos característicos da civilização técnica europeia, como as cadeiras ou as polémicas espingardas, foram
por nós divulgadas por todo o mundo.
Alguns dos nossos primeiros designers,
à semelhança do que sucedeu noutros
países, ainda não tinham formação específica nesta área, como é o caso do António Garcia, mas todos têm em comum
um conhecimento e uma inteligência prática que afirma a importância desta área
no nosso país. Embora uma cadeira seja
uma cadeira e um edifício seja um edifício, quando estes são projetados por profissionais competentes, como acontece
com os produtos do António Garcia, afirma-se a diferença. Com a institucionali-

zação do ensino de uma área do conhecimento a profissão reforça-se perante
a sociedade. As peças podem por vezes
não traduzir a complexidade conceptual
e produtiva que lhes está inerente, pois
é frequente encontramos nelas apenas
as variações estilísticas próprias de cada
época, mas os processos metodológicos
que serviram de suporte à sua produção
são de uma enorme complexidade. E nesse aspeto evoluímos muito nos últimos
séculos, sendo o design uma das áreas
do conhecimento que mais aprofundada
tem a metodologia, basta lembrar entre
outras as propostas de Christopher Jones ou Christopher Alexander nos anos
60/70.
Graças ao esforço de António Garcia e da
sua geração, o design é hoje uma área
com autonomia científica comprovada
pela existência de três níveis de ensino
superior na Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, Licenciatura,
Mestrado e Doutoramento. Se a melhor
forma de aferir a qualidade do ensino de
uma Faculdade é o modo como os seus
alunos são integrados na sociedade, o
Curso de Design de Equipamento, que
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está a comemorar 40 anos, é um bom
exemplo disso. Basta ver os catálogos
de design português dos últimos 25 anos
para nos certificarmos deste facto. Outro
aspecto, talvez ainda mais importante
onde está representada a Faculdade de
Belas-Artes é na difusão do ensino artístico, pois antigos alunos estão espalhados
pelo país a formar pessoas há décadas.
“E se a cultura é tudo o que uma geração
deixa à geração seguinte, então os antigos alunos desta escola, estão a deixar o
seu saber às novas gerações, num contributo que tem um valor incalculável para a
sociedade portuguesa”.
A contribuição de António Garcia para
que o seu ensino tenha sido uma realidade é notável, pois os seus produtos foram
e são os melhores embaixadores que o
Design poderia desejar. Pretende-se com
esta cerimónia relevar globalmente o Design nacional, cuja área científica, criada
pela primeira vez ao nível superior na
FBAUL, comemora este ano 40 anos de
ensino em Portugal. Neste sentido “propõe-se que esta data, 30 de Maio, dia do
Doutoramento Honoris Causa do Desig-

ner António Carlos Garcia, seja o Dia do
Design Português”, para que pelo menos
uma vez por ano este seja comemorado
como um grande contributo para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. “Penso que esta é a melhor homenagem que podemos prestar ao António,
pelo entendimento que tive durante as
longas conversas que tenho tido com ele
sobre esta atividade tão humana que se
chama Design”.

1
Parra, Paulo (2014), “As Origens do Design Português”, in
Design Et Al, Coordenação de Emilio Távora Vilar, Lisboa,
D. Quixote.

“(...) propõe-se que
esta data, 30 de Maio, dia do
Doutoramento Honoris Causa do
Designer António Carlos Garcia, seja
o Dia do Design Português, (...)”
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António Garcia
Designer Doutorado pela FBAUL

Gostaria de apresentar os meus cumprimentos aos Exmos senhores membros
da presidência, Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor
António Manuel da Cruz Serra, Exmo.
Sr. Diretor da Faculdade de Belas-Artes,
Professor Doutor Luís Jorge Gonçalves,
Exmo. Sr. Vice-Presidente do Conselho
Científico, Professor Doutor Fernando
Rosa Dias. Quero ainda apresentar os
meus cumprimentos à Exma. Sra. Dra.
Bárbara Coutinho, Directora do MUDE, em
representação do Exmo Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, às equipas
reitorais da Universidade de Lisboa e de
outras universidades aqui presentes, aos
senhores membros do Conselho Geral da
Universidade de Lisboa, aos Presidentes
e Diretores das escolas da Universidade
de Lisboa e de outras universidades aqui
presentes, aos senhores membros do
Senado da Universidade de Lisboa, aos
Presidentes dos Conselhos de Escola,
dos Conselhos Pedagógicos, dos Conselhos Científicos e das Assembleias das
Escolas da Universidade de Lisboa e de
outras universidades aqui presentes, ao
Exmo. Sr. Secretário Geral da Academia

Nacional de Belas-Artes, Professor Doutor João Duarte, aos estudantes e ex-estudantes, aos senhores professores e investigadores, aos senhores funcionários,
técnicos e administrativos e a todos os
ilustres convidados que nos honram com
a sua presença.
A todos dirijo o meu profundo agradecimento por esta tão ilustre distinção.
Foram mais ou menos 60 anos de ofícios em que tive o privilégio de aprender
e exercer uma profissão que é também
uma grande paixão. Para a minha formação contribuiu não apenas a escola,
através do Curso de Desenhador Litógrafo feito na António Arroio, mas os ensinamentos oriundos da prática e do contacto próximo com os mestres de diferentes
ofícios como marceneiros e serralheiros
com quem abracei desafios, partilhei métodos e ferramentas, e construí soluções.
Em cada trabalho que empreendi, apliquei a minha vocação e vontade de fazer,
dando o meu pequeno contributo para
que cada equipamento, para que cada
imagem gráfica, representasse uma
qualidade resultante desta paixão. Da
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pequena escala à escala arquitectónica,
ocupei-me do ofício de designer com os
mesmos princípios, e sem a pretensão de
alterar deliberadamente o estatuto das
coisas que nos rodeiam. Paulatinamente,
fui dirigindo a minha atenção para diversos problemas que se colocavam a um
projetista.
Neste percurso, outros profissionais do
design estiveram comigo em alguns projetos: O Sena da Silva, com quem tive projectos conjuntos e fui tendo conhecimento do trabalho de professor nesta casa; O
Daciano Costa com quem tive sociedade
no “Risco”.
Uma referência especial a Frederico
George, que me dirigiu vários convites
para trabalhar nas Exposições.
Posso ainda lembrar outros colegas que
estavam no design: Fred Kradofler, Roberto Araújo, Manuel Rodrigues, e Carlos
Ribeiro, todos eles constituíram referências importantes para mim no início do
meu percurso profissional.
Sempre gostei de projetar e construir. Era
ainda miúdo e já fazia brinquedos, depois
fiz as construções de armar para o “Mosquito”, e assim continuei na minha vida

profissional a fazer aquilo de que gostava
e parece que foi também do agrado das
pessoas…
E agora tive ainda a oportunidade de conviver com esta geração de jovens designers e professores e de os acompanhar
numa visita ao Museu do Design de Évora o qual tem uma belíssima coleção de
objetos de artesanato e design industrial.
O interesse por estas coisas distingue a
qualidade dos objetos e dos ambientes à
nossa volta, contribuindo para melhorar
o dia-a-dia das pessoas e o sector produtivo da economia nacional.

“Foram mais ou menos 60 anos de
ofícios em que tive o privilégio de
aprender e exercer uma profissão
que é também uma grande paixão.”
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Notas Biográficas

Ana Figueiredo

André Costa

Apesar de formação na área da Gestão de
Empresas, desenvolveu toda a sua atividade
profissional no âmbito do Marketing. Tendo
começado na Galp Energia, passou pela Andersen Consulting e Wunderman, onde esteve
cerca de 11 anos. Na Wunderman teve oportunidade de desenvolver estratégias de comunicação para marcas como a Microsoft, Ford,
Galp, Citibank, Milupa, Unilever, Land Rover,
entre outras. É, há cerca de 7 anos, Diretora
de Marketing da SPAL, onde tem oportunidade
de trabalhar a marca não só no plano nacional
mas também internacional.

André "Lude" Costa nasceu em Lisboa em
1981. Licenciado em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa
(2006), ficou conhecido internacionalmente
em 2005 com o seu projeto "Peugeot Moovie",
primeiro prémio do concurso internacional de
Design Peugeot. Tem vindo a acumular outras
distinções, como o primeiro lugar em diversos
projetos na indústria automóvel - DP Customs
Challenge com a "Racer", terceiro e quinto
lugar no Cruiser Challenge, Menção honrosa para o "avião mais elegante" atribuído por
Scott Robertson, Daniel Simon e Harald Belker
e também recebeu o Special Prize Winner no
Seoul Cycle Design Competition.

Mais recentemente ganhou o concurso para a
nova pintura das garrafas de gás da Galp Energia.
Iniciou a sua carreira profissional em 2006,
altura em que ingressou na EuroRSCG, integrando mais tarde o projeto ZAC Eléctrica,
desenvolvendo a próxima geração de veículos
elétricos para esta empresa.
Durante os anos de 2007 a 2013 tem vindo a
desenvolver diversos projetos, como freelancer, para diversas empresas em modelação e
texturização 3D, apresentação de automóveis,
logotipos e materiais promocionais.
Atualmente trabalha de forma independente
em projetos próprios e para diversos clientes,
na LudeDesign.
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António Garcia

Carla Castanheta

Fátima Neves

Nascido a 3 de Fevereiro de 1925. Frequenta
a António Arroio no Curso de Desenhador Litógrafo. António Garcia trabalhou com cerca
de 100 empresas e instituições nacionais, nas
áreas do Design de Comunicação, Design de
Equipamento, Design de Exposições, Design de
Interiores e Arquitetura, pelo que os seus produtos nestas áreas estiveram em contacto com
milhares de portugueses durante décadas.
Foi sócio fundador da Associação Portuguesa
de Designers em 1976. Em 1994 foi premiado
com o European Community Design Prize. Foi
tema da dissertação de Mestrado em Museologia e Museografia de Sofia Pessoa, na FBAUL
em 2006. Em 2010 foi-lhe atribuído o Prémio
de Carreira pelo Centro Português de Design.
Está representado nos dois museus de design
existentes em Portugal: o MUDE e o MADE. Em
2014 foi-lhe atribuído o Doutoramento Honoris
Causa pela Universidade de Lisboa.

Nasceu em Lisboa em Outubro, 1969.
Obteve o prémio Vista Alegre no Concurso
Jovem Designer 1991. Licenciada em Design
de Equipamento na Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa (FBAUL) em 1992.
Concluiu a Pós-graduação “Cerâmica para
Designers” no Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica (Cencal)
em 1993, a qual incluiu um estágio na SPAL.
Nesse ano colaborou com o arquiteto Manuel
da Bernarda nas Cerâmicas São Bernardo.
Professora do ensino básico e secundário
desde 1993. Concluiu a Profissionalização
em Serviço (3º ciclo e secundário) na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
em 2000. Mestre em Design de Equipamento
(especialização em Estudos de Design) pela
FBAUL em 2013.

Maria de Fátima Neves, 64 Anos natural de
Lisboa. Frequentou a escola Primária Comercial Paula Vicente e a escola Ferreira Borges.
Começou a trabalhar aos dezasseis anos no
Laboratório Sanitas, depois na Firma Olavo
Cruz de eletrodomésticos e mais tarde na J.A.
Neves. Acompanhou o marido na Faculdade de Arquitetura e em 2002 entrou para a
Faculdade Belas-Artes como técnica da ferramentaria, passando depois a responsável
pelas oficinas de Design de Equipamento.
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Carlos Neves

Cláudia Melo

Daniel Caramelo

José Carlos Neves, 69 Anos, natural de Lisboa.
Frequentou a escola primária, a escola Industrial Marquês Pombal e tirou vários cursos profissionais de Desenho Técnico, vários níveis de
Pneumática e Hidráulica. Começou a trabalhar
aos 9 anos. Aos 14, trabalhou como mecânico
de máquinas de escrever. Fez o serviço Militar
com a especialidade de mecânico de equipamento - Mecanográfico. Trabalhou ainda em
várias firmas como mecânico de máquinas de
escrever e de calcular. Mais tarde passou para
mecânico de aparelhos de precisão nas firmas
ITT Semicondutores e também na Vitrhon Portuguesa. Abriu a empresa J.A.Neves de fabricação de máquinas e molas. Trabalhou na Faculdade de Arquitetura como técnico de apoio aos
alunos passando, em 2002, para a Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Quando
lhe perguntam em que Faculdade andou gosta
de dizer na Faculdade da vida.

Cláudia Melo, nascida em Lisboa em 1982,
estudou Design de Equipamento na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e fez uma pós
graduação em Design de Produto. O seu trabalho engloba design de produto, de interiores,
gráfico, bem como direção de arte. As suas
peças foram exibidas pela primeira vez na
Experimenta Design 2003 em Lisboa e desde
então têm sido apresentadas em diferentes
países tal como Itália, França, Espanha, EUA,
Taiwan, etc…

Nasce em 1979 no Fundão, é formado pelas
Belas-Artes de Lisboa em Design de Equipamento. Em 2003 vence os Prémios da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação
Lusa-Americana para o Desenvolvimento, no
concurso Jovem Designer.
Inicia atividade profissional em Lisboa e no
final de 2003 muda-se para Barcelona onde
permanece durante 3 anos. Aí trabalha com diferentes empresas e designers onde destaca
a colaboração com a Escofet, o Martin Azua e
Diego Fortunato, e os projetos para a Nanimarquina, os sapatos Camper e a coleção Faces
para o chef Ferran Adriá.
Ainda em Barcelona e juntamente com a arquiteta Bárbara Fachada dá início ao projeto
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Linhabranca onde até hoje desenvolvem produtos, espaços e novos serviços para clientes como a Modalisboa, Grupo Cofina, Grupo
Amop, Clínicas Toothcare e Espaço Saúde.
Já em Lisboa, colabora de forma regular com
o designer Miguel Vieira Baptista. Em 2007 foi
professor convidado do Instituto Politécnico
de Tomar para o curso de Design e Desenvolvimento de Produtos.
Em 2008 associou-se para fundar a empresa
Diverge Design onde exerce a Direção de Design em projetos para clientes como a Sonae,
Panrico e as máquinas de café Delta Q.
Dos seus trabalhos recentes destaca o “Pino”
da coleção “Matéria” resultado da parceria entre
a Experimenta Design e a Corticeira Amorim.

Fernando Brízio

Inês Secca Ruivo

Estudou Design de Equipamento na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Tem projetado
objetos e espaços para organizações como
Droog, Experimenta Design, Torino World Design Capital, Fábrica Rafael Bordallo Pinheiro,
Nike, Cristina Guerra Contemporary Art, Galeria Marz, Galerie Kreo (Paris), entre outras. É
professor na ESAD.CR; foi professor visitante
na ECAL Lausanne e na HFG - Karlsruhe. Tem
sido convidado enquanto conferencista e
membro de júris em Portugal e no estrangeiro.
O seu trabalho tem sido regulamente exibido
e publicado internacionalmente. Faz parte
da coleção do Mude - Museu do Design e da
Moda, Coleção Francisco Capelo, IMA Indianápolis Museum of Art, entre outras.

Inês Secca Ruivo (1972), designer Industrial
desde 1995 e doutorada em Design pela Universidade de Aveiro, em 2009.
Pró-Reitora da Cultura e da Promoção Institucional da Qualidade e Avaliação no Ensino
Superior, da Universidade de Évora. Diretora
do Departamento de Artes Visuais e Design e
da Licenciatura em Design, na Escola de Artes.
Membro do Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA). Desde 2010, membro da comissão de avaliação da Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES) e, desde 2013, avaliadora da área artística da Direção Geral das Artes (DgArtes). Entre 1995 e 2007, desenvolveu vasta atividade
na indústria em colaboração com diferentes
empresas internacionais, aos níveis do desenvolvimento de novos produtos, da Consultoria
e da Gestão do Design.
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Isabel Dâmaso-Rodrigues

Joana Pereira

João Redondo

Isabel Dâmaso-Rodrigues (Lisboa, 1966).
Doutorada em Design de Equipamento pela
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa (2008), mestre em Design Industrial pela
Faculdade de Arquitetura da Universidade do
Porto (1998), e licenciada em Design de Equipamento pela Escola Superior de Belas-Artes
de Lisboa (1989). Distinguida em Concursos
de Design, participou em exposições em Portugal, Espanha e Alemanha. Docente da FBAUL
desde 1997, tem direcionado a atividade pedagógica para a confluência da prática do design
com o contexto académico de investigação.
Foi bolseira da JNICT e FCT. Responsável pela
Licenciatura em Design de Equipamento (20112014) e pela especialidade de Estudos de Design do Mestrado em Design de Equipamento
da Fbaul.

Joana Maria Pereira nasceu a 1989, tendo
concluido a licenciatura em Finanças pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão. A
terminar o Mestrado em Gestão e Estratégia
Industrial pelo mesmo Instituto, já participou
em projectos como a 1ª Edição do programa
UL3 Global Product (2013) e 1ª Edição do acelerador de ideias Start@Ulisboa (2014). Dentro
do seu percurso profissional, já exerceu funções como Gestora de Produto e Gestão de
Projetos e Eventos.

João Redondo, nasceu em 1991, licenciado
em Design de Equipamento pela Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa no
passado ano de 2013, frequenta atualmente o Mestrado de Design de Equipamento na
mesma instituição. Já com alguns produtos
no mercado, sentiu necessidade, em conjunto com o grupo de trabalho, de expandir a sua
participação no UL3 Global Product levando
recentemente o projeto Orto à primeira edição
do Start@ULisboa, onde foram galardoados
com o segundo prémio.
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João Rocha

Jorge RIbeiro

Luís Jorge Gonçalves

João Rocha nasceu em Lisboa, em 1990.
É licenciado em Design de Equipamento e
frequenta atualmente o Mestrado em Design
Produto na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Enquanto investigador
tem explorado a Pedagogia enquanto Agente
de Design e mais recentemente tem se dedicado à Prototipagem Rápida.
Desenvolveu atividades de apoio a tarefas docentes no âmbito da Bolsa de Formação PósGraduada. Participou nas equipas técnicas e
de apoio aos eventos: Encontros de Design de
Lisboa: Design, Crise e Depois e na Exposição
Sentar Portugal: 23 Cadeiras da Coleção Paulo
Parra, realizados na FBAUL.
Enquanto profissional, é designer freelancer
em Design de Produto e tem experiência nas
áreas de merchandising e promoção.

António Jorge Baptista Ribeiro, após a licenciatura (2007-2011), em Design do Produto
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tem
vindo a desenvolver alguns projetos de forma
autónoma e em conjunto com outros profissionais. Desses, destacam-se dois candeeiros
(Bloc e Octa) criados para o concurso “POPs
2013” promovido por Serralves. Os objetos
criados, foram selecionados para a fase final,
integrando a exposição dos projetos finalistas
e encontram-se actualmente à venda na loja
da fundação. Atualmente, encontra-se a frequentar o curso de mestrado em Design de
Equipamento, na Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa.

Luís Jorge Rodrigues Gonçalves nasceu em
Lisboa (1962), doutorado em Ciências da Arte
(2005), pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Diretor da mesma faculdade, entre 2009 e 2014. Tem uma formação
em arqueologia e história da arte desenvolvendo investigação na relação do(s) território(s)
com a arte e o design, em diferentes épocas
e espaços. Neste sentido tem trabalhado em
projetos em Portugal e no Brasil.
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Manuel Laranja

Manuel Laranja é licenciado em Engenharia
pelo Instituto Superior Técnico – Universidade
de Lisboa, tendo realizado um MBA na Universidade de Warwick e Doutoramento em Economia e Política de Inovação e Tecnologia no
SPRU, Universidade de Sussex. Foi Diretor na
Agencia de Inovação e Adjunto do Coordenador da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico no Gabinete do Primeiro Ministro. Desde
2000 é Professor no ISEG – Lisboa School of
Economics and Management da Universidade
de Lisboa – atualmente Professor Associado
com Agregação – e vice diretor do 3Is – Instituto para a Investigação Interdisciplinar da

Mariana Costa e Silva

Universidade de Lisboa. Nas suas atividades
de ensino é responsável pela coordenação do
Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial
e por cadeiras nas áreas de Gestão de Inovação, Gestão Estratégia e Gestão da Produção
e da Tecnologia. Coordenou e colaborou em
diversos estudos relacionados com Políticas
de Apoio à Inovação e Tecnologia, tendo publicado vários livros e inúmeros artigos. Os seus
principais interesses situam-se nas áreas da
gestão da inovação tecnológica, gestão de
capacidades dinâmicas e aprendizagem organizacional, políticas regionais ou nacionais de
apoio à ciência, inovação e à tecnologia.

Nasceu em 1980 nos Açores. É licenciada em
Design de Equipamento pela FBAUL.
Foi distinguida nos concursos: Jovem Designer ICEP 2000, 2001 e 2002, Jovens Criadores
2002, Série Limitada Renault Clio, Design Wise
2.0, V Concurso Formica Creativa, Prémio
Massimo Dutti Design e Prémio Nacional Industrias Criativas Unicer/Serralves.
Foi designer na Farame, monitora na Oficina
de Design da FBAUL, designer no departamento de ID da Castelhano e Ferreira e gere duas
marcas próprias a Confeitaria da mala e a CUT
furniture.
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Maria Ramalho

Miguel Arruda

Maria Ana Ramalho tem 25 anos é Licenciada
em Gestão e Engenharia Industrial pelo ISCTE-IUL. Frequenta atualmente o último ano do
Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial no
ISEG, pelo qual teve a oportunidade de participar no projecto UL3 Global Product. Já trabalhou em empresas nacionais e internacionais de
diferentes sectores industriais, executando funções de Gestão de SI e de Controlo de Gestão.

Escultor pela Escola Superior de Belas-Artes
de Lisboa (1968) e Arquiteto pela Faculdade
de Arquitetura da Universidade Técnica de
Lisboa (1989), Miguel Arruda desenvolve a sua
atividade de docente universitário a partir de
1969, tendo em 2003 obtido o título de Professor Catedrático em Design de Equipamento
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, onde foi Coordenador da mesma
Licenciatura (1995-2008) e Presidente do
Conselho Diretivo (2004-2008). O seu trabalho desenvolve-se nos campos da Escultura,
Design Industrial e Arquitetura. Em 2013, o
MUDE- Museu do Design e da Moda realizou

uma exposição retrospetiva da sua obra. Ao
nível do Design, tem participado em diversas
exposições, com destaque para Lisboa, Milão,
Birmingam, Bruxelas, Hist Point, Madrid, Tóquio e Kortjik, tendo em 2012, o Trienal Design
Museum de Milão realizado uma exposição
subordinado ao tema “Escultura Habitável” e
seus desenvolvimentos no âmbito da escultura, do design e da arquitetura. Foi alvo de
diversas distinções nacionais e internacionais,
salientando-se a nomeação para o prémio
WAF - World Architectural Festival em 2008 e
a nomeação para o prémio europeu de Arquitetura, Mies Van Der Rohe Award 2010.
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Nick Holland

Nick graduated from the Royal College of Art,
London, with a Masters degree in Product Design. He has worked as a Senior Designer and
Director in various industries, and in 1998 accepted the position at Vista Alegre Atlantis as
Director of Design for the Group, continuing in
this role until the end of 2011, when he left to
concentrate on his own Design Consultancy.
Nick has served on a number of organisations
for design in England, including the Design
Council, the Design Business Association and
the Royal Society of Arts. He has also acted

Paulo Parra

as advisor and external examiner for many design courses throughout Great Britain and has
directed many collaborative design projects
with universities in England, Portugal, Spain
and Brasil. He is a visiting professor at Staffordshire University in Stoke on Trent, England
– the centre of the British ceramic industry.
Nick Holland Design is an international product design consultancy with studios in Porto
and Great Britain. Its current clients are manufacturers in England, Portugal, Italy, Germany,
France, Korea, China, Taiwan and Vietnam.

Paulo Parra é doutorado em Design Industrial
(2008) pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde exerce atividade académica e é Diretor da Área de Design de Equipamento, tendo desempenhado idênticas funções no
IADE, na ESAD, e no DAVD – Universidade de Évora.
Foi membro fundador do grupo de Design EX-MACHINA (1989) e Designer Convidado da NCS/NEUMEISTER DESIGN (1994). Desde 1990, desenvolve
atividade profissional na área do Design Industrial
na PAULO PARRA DESIGN. Foi consultor em Inovação em Design e Sustentabilidade em instituições
como o INETI-CENDES (2003), SUSDESIGN (2004)
e INEGI (2006). Coordenou ainda as equipas que
desenvolveram Design Estratégico e Produto Industrial para as empresas VISTA ALEGRE, SILAMPOS,
SPAL, ICEL e LEITÃO & IRMÃO. Concebeu ainda o
Suporte para Barricas de Vinho da ADEGA MAYOR
(2009), obra projetada pelo arquiteto Siza Vieira e foi
convidado para a iniciativa ART ON CHAIRS para
desenhar uma cadeira para o PRESIDENTE DA CO-
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MISSÃO EUROPEIA (2014). Desenvolveu projetos
nas áreas da iluminação, mobiliário doméstico e
de escritório, produtos para a casa, produtos industriais e sistemas de comunicação que foram distinguidos com prémios nacionais e internacionais atribuídos por empresas como a VISTA ALEGRE (1987,
Portugal), OLIVA (1988, Portugal), SONAE (1988,
Portugal), SONY (1989, Japão), ARFLEX (1993, Itália) e LG ELECTRONICS (1999, Coreia) e distinções
nas bienais Design for Europe (1990/92, Bélgica) e
Design Festival Osaka (1995, Japão) ou a Feira de
Hannover (1998, Alemanha) que lhe atribuiu o Best
of IF - INDUSTRIE FORUM HANNOVER.
Como investigador publicou livros e artigos, assim como constituiu uma coleção de design intitulada “ÍCONES E CLÁSSICOS DO DESIGN” com
mais de 3000 peças. O seu trabalho integrou
exposições em vários países da Europa, Ásia e
América e foi convidado a estar representado no
Pavilhão de Portugal (2008, Espanha) na EXPO
INTERNACIONAL DE SARAGOÇA.

Ricardo Cameira Santos

Salette Brandão

Ricardo Paulo da Silva Cameira Santos é Designer na Visteon Eléctronica em Palmela.
Mestre em Design de Produto pela Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, iniciou
a sua carreira em desenvolvimento de produto
no ramo automóvel na Edscha Portugal. Após
uma curta passagem em implementação de
sistemas de embalagem na Sociedade Central
de Cervejas, voltou para a industria automóvel
no ramo das ferramentas e moldes na Rigorosa em Massamá.

Formada em 3D Design em Londres pelo Ravensbourne College of Art and Design, em 1975, foi
bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. No
regresso a Portugal foi convidada por Rogério
Ribeiro para ensinar Design de Equipamento nos
novos cursos criados na ESBAL na sequência do
25 de Abril de 1974.
Docente da ESBAL / FBA-UL nas disciplinas de
Design de Equipamento e Tecnologia do Design
de Equipamento oficialmente desde Janeiro de
1977 até Janeiro de 1995, altura em que passou a Professora Convidada na Faculdade de
Arquitetura-UTL, e onde lecionou na Licenciatura e Mestrado em Design até 2013, ano em que
se reformou. É sócia fundadora da Associação
Portuguesa de Designers (1976).
Criou com José Brandão o B2 Atelier de Design
onde exerceu a profissão de designer em paralelo com a atividade docente durante várias
décadas. Participou em diversas exposições de
design em Portugal e no estrangeiro.
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Teresa Martins

Vítor Manaças

Teresa Martins nasceu em 1992. Concluiu o
Secundário em 2010 na Escola Secundária Artística António Arroio onde frequentou o curso
de Design de Produto. É licenciada em de Design de Equipamento pela FBAUL, e frequenta
atualmente o mestrado do seguimento do seu
curso na mesma faculdade. Participou em
vários projetos e concursos ao longo do seu
percurso de estudante, um dos quais, o projeto
UL3 Global Product.

Doutor em Belas-Artes (Design de Equipamento)
pela FBAUL, em 2006, com a tese “Percursos
do Design em Portugal”, orientada pelo Pintor
Rogério Ribeiro. Mestre em História da Arte pela
FCSH-UNL, em 1992, com a dissertação “Museu
Nacional de Arte Antiga, Uma Leitura da Sua
História 1911- 1962”, orientada pelo Professor
Doutor José-Augusto França. Licenciado em
Design de Equipamento da ESBAL, em 1980.
Em 1978 foi Bolseiro da Fundação Calouste
Gulbenkian (FCG), no Reino Unido, para o ensino do design e para a investigação no campo
da museografia, tendo como orientador o arquiteto Sir Leslie Martin. Concluiu, em 1962, o
Curso Especial de Escultura da ESBAL.
Foi Assistente Convidado na ESBAL e depois
na FBAUL entre 1981 e 1996, ano que em é Professor Auxiliar e leciona as disciplinas de Design

de Equipamento II e III e Teoria e História do
Design. Na FBAUL é membro do Conselho Pedagógico (1995-1997) e Presidente do Conselho
de Leitura (1997-2001). Desde 2007, exerce
atividade docente na Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias. Exerce a atividade de designer em interiores, produto e
museografia, tendo trabalhado na FCG - onde
integrou a equipa do projeto museográfico
do Museu Calouste Gulbenkian - e em atelier
próprio, pertencendo-lhe a autoria da Sala do
Tesouro (1980) do Museu Nacional de Arqueologia. É autor de inúmeros textos e comunicações no âmbito do design, da museografia, e
do ensino do design. Participa regularmente em Provas Académicas, tendo integrado
como arguente diversos júris de Mestrado, na
FBAUL, na ULHT e na Universidade de Aveiro.

154
FBAUL: 40 Anos de Design

155
Ensino, Investigação e Prática Profissional em Design de Equipamento

Anexos

Agradecimentos
Agradecemos a todos os envolvidos na
conceção e produção desta publicação.
Agradecemos à Direção da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa
todo o apoio prestado.
Agradecemos também a todos os autores que amavelmente contribuíram
com os seus testemunhos.
Um agradecimento especial à Salette
Brandão, ao Vítor Manaças, à Carla
Castanheta, ao André Costa, ao Daniel
Caramelo e ao João Rocha, pelo envio de
várias fotografias que nos ajudam a recordar os 40 Anos de Ensino Superior do
Design de Equipamento nas Belas-Artes.

Índice de imagens
1 Biblioteca, finais dos anos 70 na ESBAL
(Fonte: Vítor Manaças)
2 e 3 Departamento de Audiovisuais da ESBAL
nos anos 70, aulas e oficinas (Fonte: Vítor
Manaças)
4 Exercício de fatos em papel realizados na
aula da Professora Salette Brandão, ESBAL,
1981 (Fonte: Salette Brandão)
5 e 6 Professor e Alunos da ESBAL no Cencal,
1989 (Fonte: Salette Brandão)
7 Turma de Design de Equipamento no Cencal, 1987 (Fonte: Salette Brandão)
8 Apresentação de projeto no Concurso Jovem Designer pelo aluno Rafael Marques,
1987 (Fonte: Salette Brandão)
9 Apresentação de projeto no Concurso Jovem Designer pelo aluno Paulo Parra, 1987
(Fonte: Salette Brandão)
10 Carpintaria do Cencal nas Caldas da Rainha,
2002 (Fonte: Daniel Caramelo)
11 Sala de Projecto do 4ºano, Licenciatura,
2002 (Fonte: Daniel Caramelo)
12 Sala de Informática para os alunos de Design de Equipamento, 2002 (Fonte: Daniel
Caramelo)
13 Avaliação final de 5º Ano Design de Equipamento, 2006 (Fonte: André Gouveia)
14 Visita às instalações da Vista Alegre, 2010
(Fonte: Paulo Parra)

15 Apresentação de projetos à Vista Alegre,
2010 (Fonte: Paulo Parra)
16 Visita à Serra do Risco no âmbito da disciplina de Arqueologia, Sesimbra, 2010 (Fonte: Sofia Ayuso)
17 Visita ao showroom da ROCA, 2012 (Fonte:
André Gouveia)
18 Turma 2011/2012 Mestrado Design de
Equipamento, Design de Produto, 2012
(Fonte: João Rocha)
19 Visita às instalações da Zenite, 2012 (Fonte: João Rocha)
20 Curso de Service Design na FBAUL Summer School, 2012 (Fonte: André Gouveia)
21 Visita à Fabrica Abrigada promovida pela
Professora Virgínia Fróis, 2012 (Fonte: Paulo
Parra)
22 Apresentação de projetos do mestrado à
ICEL, 2013 (Fonte: André Gouveia)
23 Sala de Mestrado em Design de Equipamento, 2014 (Fonte: Andreia Moutinho)
24 Turma de Mestrado em Design de Equipamento, 2014 (Fonte: João Rocha)
25 “A Festa”, finais dos anos 70 na ESBAL
(Fonte: Vítor Manaças)
26 Alunos no Cencal, Concurso Jovem Designer
1990 (Fonte: Carla Castanheta)
27 Professores Salette e José Brandão com
grupo de alunos de Design, FBAUL, 1986
(Fonte: Salette Brandão)
28 Viagem a Veneza pelo Concurso Jovem Designer, 1991 (Fonte: Salette Brandão)

158
FBAUL: 40 Anos de Design

29 Viagem a Nova Iorque pelo Concurso Jovem Designer, anos 90 (Fonte: Salette
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frente ao edifício da Bauhaus, Dessau, 1992
(Fonte: Carla Castanheta)
32 Alunos e professores participantes na exposição de Candeeiros de Silicone na Cisterna, FBAUL, 2001 (Fonte: Daniel Caramelo)
33 Turma do 4º Ano de Design de Equipamento, 2005 (Fonte: André Gouveia)
34 Carlos Neves, assistente nas oficinas da
FBAUL, 2013 (Fonte: João Rocha)
35 Grupo de alunos participantes na Exposição
Polipropileno, Frankfurt, 2009 (Fonte: polipropileno.wordpress.com)
36 Festa no pátio da FBAUL, 2001 (Fonte:
Daniel Caramelo)
37 Finalistas de Design de Equipamento, 2010
(Fonte: João Rocha)
38 Rally Tascas, 2010 (Fonte: Grazyna Letellier)
39 Turma 2011/2012 Mestrado em Design de
Equipamento, Design de Produto, FBAUL,
2012 (Fonte: João Rocha)
40 Turma 2011/2012 Mestrado em Design de
Equipamento, Estudos de Design, FBAUL,
2012 (Fonte: João Rocha)
41 Turma 2011/2012 Mestrado em Design de
Equipamento, Design Urbano e Interiores,

FBAUL, 2012 (Fonte: João Rocha)
42 Almoço em Évora com Alda Rosa e António
Garcia, 2014 (Fonte: Paulo Parra)
43 e 44 Visita a Évora com as turmas de Mestrado e Licenciatura em Design de Equipamento, 2014 (Fonte: Catarina Palhais)
45 Salette Brandão e Rogério Ribeiro, Casa da
Cerca, 2003 (Fonte: Salette Brandão)
46 WalkHand, Menção Honrosa no Concurso
Sony Walkman, Paulo Parra e José Viana,
1989 (Fonte: Paulo Parra)
47 Moovie, projeto vencedor do concurso internacional da Peuguet, André Costa, 2005
(Fonte: André Costa)
48 MIK, projecto vencedor do concurso internacional Marksman Design Award, André
Gouveia, 2006 (Fonte: André Gouveia)
49 Ring for Another, projeto finalista do concurso internacional Bombay Sapphire, Rita
Botelho, 2006 (Fonte: FBAUL)
50 Brother in Arms, projeto selecionado no concurso Jovens Criadores, André Gouveia,
2007 (Fonte: FBAUL)
51 Re-Office Clock, projeto vencedor do concurso internacional Metacycle Design Award,
André Gouveia e Rita Botelho, 2008 (Fonte:
André Gouveia)
52 Tin Pen, projeto vencedor do 2º prémio do
concurso internacional Marksman, Patrícia
Susana Santos, 2008 (Fonte: FBAUL)
53 Corkheadphones, menção honrosa no Concurso Remade, Mafalda Fernandes, 2009

(Fonte: FBAUL)
54 Raindrop, à venda e em exibição no Destination Portugal - MoMA Design Store, Nova
Iorque, Rita Botelho, 2009 (Fonte: FBAUL)
55 Dodeka, 1º prémio no concurso nacional de
design “Living Your Dreams”- CPD, Nádia
Soares, 2009 (Fonte: FBAUL)
56 Como?, peça selecionada no concurso Jovens Criadores, Tiago Almeida, 2009 (Fonte:
FBAUL)
57 Ufold, projeto vencedor do prémio especial
do concurso Seoul Design Competition, André Costa 2010 (Fonte: FBAUL)
58 AnahatesRita, projeto selecionado no concurso Jovens Criadores, Diogo Alves, Ivo
Rodrigures e Nuno Pires, 2010 (Fonte:
FBAUL)
59 Experimenta Cultivar, projeto finalista do
concurso Experimenta Design’11 - Action
for Age 2, Joana Nunes e Pedro Meneses,
2011 (Fonte: FBAUL)
60 Flavours for Cooking, produtos desenvolvidos pela Vista Alegre em parceria com
o Mestrado em Design de Equipamento,
2010 (Fonte: André Gouveia e Nuno Pires)
61 Funduefortwo, projeto de Mestrado em Design de Equipamento, Design de Produto,
em parceria com a Vista Alegre, 2010 (Fonte: Paulo Parra)
62 U e Mais, projetos de Mestrado em Design de
Equipamento, em parceria com a Silampos,
em 2009 e 2010 (Fonte: Paulo Parra)
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63 RD, bicicleta elétrica desdobrável, projeto
de Mestrado em Design de Equipamento,
em parceria com a MVP Veiculos Eléctricos, 2010 (Fonte: Ricardo Cameira Santos)
64 e 65 Torneiras apresentadas à Zenite, empresa parceira do Mestrado em Design de
Equipamento, Salomé Carreiro e João Rocha, 2012 (Fonte: Salomé Carreiro)
66 Faca Ezyo, projetos apresentados à ICEL,
empresa parceira do Mestrado em Design
de Equipamento, 2013 (Fonte: João Rocha)
67 Projeto ORTO, projeto desenvolvido em
resultado do projecto UL3 Global Product,
um projecto interdisciplinar entre a FBAUL,
o ISEG e o IST, pelos alunos de Mestrado
em Design de Equipamento, 2014 (Fonte:
Catarina Palhais)
68 Scrool, projeto do Mestrado em Design de
Equipamento, em parceria com a Larus,
2010 (Fonte: FBAUL)
69 Boog, projeto do Mestrado em Design de
Equipamento, em parceria com a Larus,
2010 (Fonte: FBAUL)
70 Ir a Banhos, projeto do Mestrado em Design
de Equipamento, em parceria com a Larus,
2010 (Fonte: FBAUL)
71 Quarto Sustentável, projeto do Mestrado
em Design de Equipamento, em parceria
com o Grupo Pestana, 2010 (Fonte: FBAUL)
72 Maquete da bicicleta elétrica RD, Mestrado
em Design de Equipamento, 2010 (Fonte:
Paulo Parra)

73 Maquete de mobiliário para crianças Swing,
Licenciatura em Design de Equipamento,
2011 (Fonte: Francisco Santos)
74 Maquetes de cadeiras, exercício de 3º ano
da Licenciatura em Design de Equipamento, 2012 (Fonte: João Rocha)
75 Realização do protótipo para o projeto
ORTO, 2012 (Fonte: Catarina Palhais)
76, 77 e 78 Peças constituintes de um molde
desenvolvido em parceria com o IST e o IT
no âmbito do projeto “Bitalino”, 2014 (Fonte:
João Costa)
79 Equipamento de impressão 3D, Makerbot: Replicator 2x, presente no Fablab da
FBAUL, 2014 (Fonte: João Rocha)
80 Laboratório de Prototipagem do ProjectLab
da FBAUL, 2014 (Fonte: João Rocha)
81 Departamento de Artes Plásticas e Design
da ESBAL, aulas e oficinas, anos 70 (Fonte:
Vítor Manaças)
82 e 83 Exposição trabalhos de curso, Esbal,
1984 (Fonte: Salette Brandão)
84 e 85 Exposição de trabalhos do Concurso Jovem Designer, 1986 (Fonte: Salette
Brandão)
86 Exposição trabalhos Concurso Jovem
Designer 1991, ESBAL (Fonte: Salette
Brandão)
87 e 88 Exposição Concurso Jovem Designer,
Estufa Fria, 1991 (Fonte: Salette Brandão)
89 Feira de Frankfurt, do Concurso Jovem Designer, 1992 (Fonte: Carla Castanheta)

90 Exposição do Concurso Jovem Designers
em Londres, Young Designers from Portugal,
1994 (Fonte: Salette Brandão)
91 Exposição Candeeiros de Silicone na Cisterna da FBAUL, 2001 (Fonte: Daniel Caramelo)
92 e 93 Semana do Design FBAUL, 2002 (Fonte: Daniel Caramelo)
94 Exposição de alunos finalistas, projeto Polipropileno, em Frankfurt, 2009 (Fonte: polipropileno.wordpress.com)
95 Exposição de alunos finalistas, projeto Polipropileno, Lisbon ID FIL, 2009 (Fonte: polipropileno.wordpress.com)
96 Exposição do projeto Vista Alegre, Lisbon Design Show FIL, 2010 (Fonte: André Gouveia)
97 Exposição de Mestrado em Design de Equipamento no âmbito dos Encontros de Design de Lisboa, FBAUL, 2012 (Fonte: Nuno
Pires)
98 Exposição Buinho - Aprender e Aplicar, realizada pelos alunos do 1º ano de Design
de Equipamento e os seus professores em
parceria com Nuno Pires e o Projeto em Aberto de Ana Escobar, FBAUL, 2012 (Fonte:
Nuno Pires)
99 Exposição Sentar Portugal: 23 Cadeiras da
Coleção Paulo Parra, parceria entre o MADE
e o Mestrado de Design de Equipamento,
FBAUL, 2013 (Fonte: João Rocha)
100 Exposição António Garcia, Designer Global, FBAUL, 2014 (Fonte: Catarina Palhais)
101 Conferência DE 40 – Design de Equipa-
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mento 40 anos de Ensino Superior em Portugal, 2014 (Fonte: João Rocha)
102 Conferência DE 40 – Design de Equipamento 40 anos de Ensino Superior em Portugal, 2014 (Fonte: João Rocha)
103 Luís Jorge Gonçalves, Diretor da FBAUL;
Eduardo Pereira, Vice-reitor da UL; Paulo
Parra, Coordenador da Área de Design de
Equipamento FBAUL; na Conferência DE
40 – 2014.
104 Fernando A. B. Pereira, Presidente do
Conselho Científico da FBAUL, Paulo Parra,
Coordenador da Área de Design de Equipamento FBAUL, e Luís Jorge Gonçalves, Diretor da FBAUL, na Conferência DE 40, 2014
(Fonte: João Rocha)
105 Vítor Manaças, Miguel Arruda e Salette
Brandão, na Conferência DE 40, 2014 (Fonte: João Rocha)
106 Ricardo Cameira Santos, Carla Castanheta
e João Rocha, na Conferência DE 40, 2014
(Fonte: João Rocha)
107 Manuel Laranja, Ana Figueiredo e Nick
Holland, na Conferência DE 40, 2014 (Fonte: João Rocha)
108 André Costa, Daniel Caramelo e Fernando
Brízio, na Conferência DE 40, 2014 (Fonte:
João Rocha)
109 Carlos e Fátima Neves, Paulo Parra e
Isabel Dâmaso-Rodrigues no encerramento da Conferência DE 40, 2014 (Fonte: João Rocha)

110 Elogio ao Doutorando António Garcia,
2014 (Fonte: João Rocha)
111Atribuição do grau de Doutor Honoris Causa a António Garcia, 2014 (Fonte: João Rocha)
112 Plateia no Grande Auditório da FBAUL,
2014 (Fonte: João Rocha)
113 Carlos Duarte, Presidente do IADE, Paulo
Parra, Coordenador da Área de Design de
Equipamento da FBAUL, Fernando Carvalho
Rodrigues, Coordenador Científico da UNIDCOM/IADE, António Cruz Serra, Reitor da Universidade de Lisboa e Luís Jorge Gonçalves,
Diretor da FBAUL em visita à exposição
António Garcia, Designer Global e à inauguração do espaço ProjectLab da FBAUL,
2014 (Fonte: Catarina Palhais)
114 Isabel Dâmaso-Rodrigues, António Garcia
e Paulo Parra, 2014 (Fonte: João Rocha)
115 António e Lurdes Garcia, Mariano Piçarra,
Sofia Pessoa e Paulo Parra, 2014 (Fonte:
João Rocha)
116 Exposição António Garcia, Designer Global,
2014 (Fonte: João Rocha)
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