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resumo 
 
 

Esta investigação centra-se nas estratégias colaborativas e ferramentas 
operativas para a prática do design, envolvendo as pessoas no 
desenvolvimento de projetos. Com o intuito de desenvolver, analisar e avaliar 
as abordagens processuais e recursos operativos aplicáveis no exercício do 
design colaborativo.  
Numa primeira fase o método de trabalho foi pautado pelos seguintes 
momentos: a consolidação do constructo teórico recorrendo a bibliografia não 
sistematizada, relativa às abordagens participadas e colaborativas para a 
prática do design; a realização de questionários focados em quatro contextos 
de atuação, como estudo complementar para identificar modos de atuação em 
projetos de base eminentemente colaborativa; e a catalogação de ferramentas 
e recursos disponíveis para o apoio às abordagens processuais colaborativas.  
Numa segunda fase, após a definição do enquadramento teórico e com o 
objectivo de aplicar, desenvolver e aprofundar conceitos decorrentes da 
investigação desenvolvida, considerou-se relevante o envolvimento efetivo em 
projetos, através da realização de sessões de trabalho. As quais foram 
suportadas por processos e tarefas colaborativas, que decorreram em contexto 
real, assumindo um caráter prático, experimental e empírico, sendo suportadas 
pela definição planos de ação e liderança de sessões de trabalho. O que 
permitiu gerar uma base de análise e avaliação de estratégias e ferramentas 
operativas utilizadas para o fomento da comunicação e facilitação de 
construção de narrativas visuais na criação de propostas.   
O resultado da investigação procura contribuir para a clarificação e facilitação 
da adoção de processos colaborativos de design, expondo uma proposta de 
orientação processual, com o intuito de potenciar a obtenção de resultados 
positivos através do envolvimento de pessoas no processo.  
Como possível aplicação futura ou continuação do estudo, o desenvolvimento 
de novos recursos, ferramentas e processos surge como pertinente, assim 
como o desafio da sistematização processual, passível de replicação a 
diversos contextos de ação. 
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abstract 
 

This research focuses the collaborative strategies and operative tools for 
design practices through the involvement of non designers in the development 
of projects. In order to develop, analyze and evaluate procedural approaches 
and resources, for collaborative design pratices in real life contexts.  
The first research stage was characterized by the following phases: 
consolidation of the theoretical construct using non-systematic literature 
concerning participative and collaborative design approaches for design 
practice; conducting surveys focus on four differents contexts as a 
complementary study to identify actions models in projects eminently based on 
collaborative pratices.; and cataloging tools and resources available to support 
collaborative procedural approaches. 
In a second phase, after defining a theoretical framework and with the goal to 
apply, develop and further expand concepts resulting from carried research, it 
was considered relevant the effective involvement in projects. By conducting 
workshops supported by processes and collaborative tasks applied to design 
pratice. Which took place in a real life context, assuming a practical, 
experimental and empirical approach, supported by specific action plans and 
leadership workshops, to support analysis and assessment of used strategies 
and operational tools to promote communication and enhance the construction 
of visual narratives applied in proposals creation. 
By the outcomes of this research we seek to contribute, clarify and support the 
adoption of collaborative design processes. Exposing a procedural proposal for 
guidance in order to enhance the achievement of positive results by involving 
everyday people in the process. 
As a possible future developments our open questions the development of new 
feature, tools and processes, appears as appropriate, as well the procedural 
systematization, capable of replication in different contexts of action, it appears 
as a challenge. 
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O tema desta investigação incide sobre estratégias colaborativas 

e ferramentas operativas para a prática do design, envolvendo  

pessoas no processo de desenvolvimento de propostas. Assumimos 

uma abordagem que procura entender o potencial positivo gerado 

através destas abordagens, com o intuito de testar ou validar 

propostas baseadas em questões reais juntamente com a inclusão 

de atores externos.

Deu-se especial atenção à:
 

- Cooperação e colaboração em design na sua dimensão operativa; 

- Ao recurso a estratégias e ferramentas operativas; 

- Ao estudo de modelos de ação aplicados na prática projetual em 

design colaborativo;

- À co-elaboração de propostas, objetos, conhecimento, serviços ou 

artefatos tangíveis;

- À facilitação de tarefas de análise, materialização e decisão através 

da utilização de recursos e construção de narrativas visuais.

Apesar de não ser uma problemática recente, a preocupação de 

obtenção de resultados positivos e minimização de danos colaterais 

decorrentes da atividade do designer (Cross,1972; Papanek,1984), 

torna-se relevante num mundo cada vez mais complexo. Esta 

problemática assumiu especial destaque na primeira conferência 

internacional da Design Research Society denominada Design 

Participation, que teve lugar em Manchester em 1972 (fig. 1). No 

artigo Here comes everyman, Nigel Cross (1972) reflete sobre vários 

aspetos inerentes à prática do design (as falhas e responsabilidades 

do designer e o potencial de uma participação mais alargada no 

processo de design), organizando a sua comunicação em cinco 

grandes temas: social technology, participation in planning, adaptable 

environments, computer aids e design methods. 

Por sua vez, Reyner Banham (1972) enuncia o conceito de alternative 

culture, que advém do ingrediente mágico (wonder ingridient) que 

é a participação, assim como reflete sobre algumas conferências 

(a mais antiga data do ano de 1965), onde são referidas a possível 

abertura do design à inclusão do cidadão comum. Desta forma, o 

autor procurava complementar a proposta de Nigel Cross, embora 

esta tenha sido considerado subversiva e chocante por parte dos 

profissionais de design. Banham (1972) acreditava que cada pessoa 

apresentava diversas motivações para a participação, oriundas de 

questões sociais, políticas e religiosas, assim como considerava 

o profissionalismo uma das principais razões da problemática em 

discussão e desordem das abordagens apresentadas. Neste último 

ponto, o autor refere o profissional como uma pessoa extramemente 

orientada para a resolução de problemas, focada numa pequena parte 

e com uma visão estreita perante um contexto global.

0.1 JUSTIFICAÇÃO  
E PERTINÊNCIA DO 
ESTUDO

fig. .Acta da conferência Design 
participation: proceedings of the 
Design Research Society’s conference, 
Manchester, Setembro de 1971.
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ação do designer como facilitador processual, a qual pode recorrer 

a estratégias e recursos que estimulam a co-elaboração. Alastair 

Fuad-Luke (2012) considera que esta abordagem pode coexistir 

paralelamente ou ser integrada em processos mais tradicionais 

de design, contudo é considerado preponderante a adequação 

das denominadas generative tools4 (Sanders, 2007) adotadas 

no processo. Por outro lado, perante a noção da crescente 

disponibilização de ferramentas de apoio a estes processos,  

parece-nos pertinente criar um entendimento relativo aos recursos 

e práticas assumidas em diversos contextos, motivado para a 

promoção da proximidade entre a realidade prática e a realidade 

teórica e académica.

As questões da problematização e da natureza caótica dos 

contextos de ação da sociedade contemporânea eleva a 

complexidade processual do design, a qual potencia o fosso entre 

aquilo que Elisabeth Sanders (2011) refere como fuzzy front end 
(fig. 2 ) e as abordagens processuais tradicionais de design. Este 

espaço que antecede a definição clara do problema a tratar, é 

caracterizado pela interrogação, sem uma resposta fechada ou 

orientação previamente definida (Sanders, 2013), sendo que a autora 

refere-o como um espaço de exploração e definição dos problemas, 

oportunidades principais e o que poderia ser desenvolvido. Contudo, 

as novas áreas de atuação de design – new landscapes of design 

are fuzzy (Sanders, 2008) – podem ser abordadas através diversas 

estratégias, onde as pessoas fazem parte do processo de design, 

diluindo as fronteiras culturais e profissionais, através de uma 

abordagem plural que quebra com os modelos mais tradicionais de 

atuação (Sanders, 2013).

O reconhecimento da dificuldade em definir o programa e o modo 

como o objetivamos e o tratamos, fomenta novas estratégias de ação.

Ou seja, os wicked problems surgem como potenciais campos de ação, 

uma vez que necessitam de um vasto leque conhecimento que pode 

ser complexo de aferir e dominar pelo profissional de design.

4 “shared design language that designers/researchers and the stakeholders use 
to communicate visually and directly with each other.” [in: http://www.maketools.
com/articles-papers/EmergingTrends1_Sanders_Chan_07.pdf: acedido em 
10/02/2010]  

Também será de referir a questão da terminologia empregue na 

conferência, que está centrada no everyman e no design participation 

e que diverge da noção mais popularizada de participatory design 

(Lee,2008).

Numa abordagem relacional do design com a sociedade 

contemporânea, é interessante confrontar a complexidade, dinâmica 

e fluidez dos cenários de ação (Bauman, 2000), com o designer que 

atua sobre os denominados wicked problems1, nos quais podemos 

registar o apoio e incentivo ao envolvimento do everyman2 no 

desenvolvimento de propostas. Segundo Cross (1972), nesta 

equação podemos considerar o cidadão comum como especialista 

de determinadas matérias, nas quais demonstra elevado grau de 

experiência e conhecimento. Ou seja, este pode ser considerado 

um recurso relevante na resolução de problemas complexos, que 

o designer não deverá excluir sob pena de desenvolver propostas 

desenquadradas da realidade.

Na sua origem, design participado (PD) está alicerçado nas décadas 

de 60 e inícios dos anos 70 na península escandinava – inicialmente 

denominado como cooperative design, e posteriormente por 
scandinavian participatory design (Bødker, 1993) – que tinha como 

objetivo facilitar o poder de influência das pessoas no desenvolvimento 

de propostas e tomada de decisão sobre questões que afetavam a sua 

atividade laboral (Mattelmaki, 2011). Porém, o user centred design (UCD) 

– com maior expressão no continente americano – mesmo registando 

uma base de orientação comum ao PD, difere na sua aplicação e 

métodos. O primeiro tende a assumir o utilizador como parceiro, e o 

segundo assume-o como objeto de estudo (Sanders, 2008), pelo que 

é possível considerar a relevância da passagem do design for (fazer 

design para) para o design with people (fazer design com as pessoas) 

(Sanders, 2002), como um fator estratégico para o envolvimento 

eficaz de pessoas e adequação das respostas desenvolvidas. 

Nesta linha de raciocínio, a noção de grow-how3 apresentada por 

Fuad-Luke (2012) relativa ao co-design, denota a questão da 

partilha de conhecimento mas também refere a importância da 

1 Conceito utilizado para referir problemas de elevada complexidade, de identificação 
incompleta, com requisistos mutáveis, por vezes contraditórios e interdependentes 
com outros problemas. Classicamente centrados em questões ambientais, económicas, 
sociais, não considerados como sendo solucionáveis através de metodologias 
tradicionais, são propostas orientações baseadas na colaboração alargada, competição 
ou autoridade (sendo esta considerada limitativa devido à necessidade de redução de 
stakeholders). [in: Rittel, H., Weber, M. (1973): Dilemmas in a General Theory of Planning, 
Policy Science 4: 155–169] 
2 everyman - denominação utilizada para referir pessoas no geral. Neste caso 
específico anexo à comunicação de Nigel [ in:Cross, N. (1972). Here Comes Everyman. 
Design Participation – Proceedings of the Design Participation Conference]
3 Grow-how expressão utilizada por Alastair Fuad-Luke referindo o conhecimento 
desenvolvido através da co-elaboração projetual e partilha de objetivos comuns 
anexos a uma prática de Co-design.  

fig. .Fuzzy front end gap, Elisabeth 
Sander, 2011.
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Porto (Dissertação de Mestrado em Tecnologia Multimédia); e 

Faculdade de Belas Artes Universidade do Porto (Dissertação de 

Mestrado em Arte Multimédia). 

Quando utilizamos termos como “design participado” e “design 

e coautoria” não são apresentados quaisquer registos. O que 

nos leva a considerar diversos cenários em Portugal como: a 

inexistência de investigação registada, o recurso a terminologia 

diferente da utilizada na pesquisa ou a não consideração dos 

temas pesquisados como temáticas relevantes de investigação.

Se efetuarmos uma pesquisa alargada no Google [in http://

google.pt acedido em 16.07.2015], para os termos “co-design” 

são registados cerca de 960 000 000 resultados; “codesign” 

são registados cerca de 2 800 000; e cerca de 24 800 000 

registos para o termo “collaborative design”. Embora a pesquisa 

não apresente um universo ou filtro tão controlado como na 

pesquisa anterior (Biblioteca Nacional), podemos observar a sua 

dimensão significativa, quando comparados com os cerca de 4 

390 000 000 resultados referentes ao termo “design”. (...) We can address the challenges of wicked problems and fuzzy 
pathways through collective forms of creative and generative design 
thinking.  Sanders (2013)

Mantendo o foco na dimensão cooperativa e colaborativa, e 

assumindo o enquadramento de Elisabeth Sanders próximo à 

natureza desta investigação (fig. 3), procuramos explorar um 

campo, que aparentemente não surge representado na imagem. 

Ou seja, mesmo que focado numa abordagem liderada pelo 

design, procuramos explorar o universo dos recursos (generative 

tools), através do envolvimento colaborativo de pessoas no 

desenvolvimento de propostas, onde o designer não atua como  

co-autor dos conteúdos gerados.

Através de uma breve pesquisa a nível nacional, utilizando termos 

como “codesign”, “co-design”, “design colaborativo”, na Biblioteca 

Nacional identificamos nove registos [in http://catalogo.bnportugal.

pt/, acedido em 10.09.2014]. Dos seis (relativos ao Co-design) 

apenas dois apresentam possível proximidade com o tema. O 

primeiro registo de 2003, é uma dissertação de mestrado de 

Engenharia Informática , Departamento de Informática, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, Univ. Nova de Lisboa; a segunda mais recente 

(2014) uma tese de doutoramente da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade de Lisboa – Co-design em acções de pintura em 

fachadas residenciais: expressão das identidades individuais e 

colectivas na construção do espaço público. Por fim, os restantes 

três resultados apresentados, todos eles dissertações de mestrado 

(1999, 2004 e 2007) anexos respetivamente à Institudo Superior 

Técnico da Universidade Técnica de Lisboa (projeto de arquitetura 

de computadores; Faculdade de Engenharia da Universidade do 

fig. .Mapa da investigação em 
design - tipo de investigação: in 
Sanders, L. (2008). An evolving 
map of design practice and design 
research. Interactions, 15(6), 13–7. 
doi:10.1145/1409040.1409043
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A metodologia aplicada no presente estudo assume contornos 

específicos de acordo com os temas e problemáticas, 

acompanhando a evolução da investigação, escolhas e processos 

definidos. Desta forma, apesar da diversidade de abordagens 

possíveis, definiu-se uma abordagem que nos pareceu mais correta 

e adequada aos objetivos específicos estabelecidos: 

- Desenvolver e aprimorar uma abordagem processual e recursos 

operativos de apoio à prática do design colaborativo aplicado a 

sessões de trabalho;

- Identificar e analisar os principais papeis desempenhados pelo 

designer perante a abordagem definida;

- Percecionar a capacidade de adoção, eficiência e utilização dos 

recursos disponibilizados aos participantes para a elaboração das 

tarefas processuais de desenvolvimento de propostas.

- Conhecer a perceção e entendimento geral dos profissionais de 

design sobre as abordagens processuais e os recursos aplicados em 

projetos de design eminentemente de base colaborativa.

- Desenvolver e definir um modelo de ação aplicável a sessões de 

trabalho envolvendo as pessoas.

- Implementar a abordagem e recursos definidos em projetos.

- Analisar e avaliar os resultados obtidos nos projetos.

O presente documento está estruturado em três partes que 

passamos a descrever e a enunciar o seu conteúdo, assim como a 

generalidade da metodologia de investigação aplicada.

PARTE 1
A primeira parte do documento expõe a análise e considerações 

teóricas relativas ao estado da arte, assim como ações concretas 

que permitem desenvolver um constructo teórico que possibilitam a 

sustentação, consolidação e apoiam a abordagem prática desenvolvida 

nesta investigação.

 gº.Momento.Efetuou-se o desenvolvimento de ações concretas 

de recolha, revisão e análise bibliográfica com o objetivo de 

caracterizar o estado da arte, que assumiu como foco principal o 

design colaborativo (co-design). Este momento caracteriza-se 

através da clarificação terminológica, relação e enquadramento da 

disciplina relativamente à identificação de problemas e contextos de 

ação, assim como na sua relação com as pessoas, os profissionais 

de design, as abordagens processuais e os recursos operativos 

utilizados na prática do design.

Tendo em conta a atualidade da temática e a escassez de 

bibliografia específica e sistematizada, são desenvolvidos estudos 

complementares estruturados em duas fases:

 gº.Fase Com o objetivo de percecionar e conhecer a diversidade de 

recursos de apoio à prática do design, efetuou-se a identificação e 

catalogação de entidades (ferramentas, conjunto de ferramentas, 

métodos e guias) de apoio processual para a prática do design de 

base eminentemente colaborativa ou participada. Esta fase recorreu 

a bibliografia complementar, recursos físicos e informação disponível 

on-line como forma de recolha de informação. Este processo não 

assumiu o objetivo de analisar profunda e individualmente todos os 

registos mas aferir um panorama de recursos disponíveis. Deu-se 

prioridade a registos passíveis de serem consultados, por forma 

a apoiarem a investigação em desenvolvimento e a sua possível 

utilização. As entidades catalogadas foram organizados segundo 

parâmetros definidos (pág. 79) e decorrentes do estudo de 

propostas taxonómicas, de organização e categorização de recursos 

de apoio generativo, analítico e de síntese passíveis de integrar 

práticas de design colaborativo.

 gª.Fase Com o objetivo de conhecer a perceção e entendimento 

geral dos profissionais de design sobre as abordagens processuais e 

os recursos aplicados em projetos de design eminentemente de base 

colaborativa, recorremos ao questionário como ferramenta de recolha 

de informação. Para este estudo definimos parâmetros da amostra, 

onde os projetos analisados apresentam as seguintes características 

gerais: desenvolvidos e implementados em território europeu, 

apresentarem uma base processual eminentemente colaborativa, 

serem promovidos entre 1970 e 2014, podendo estar relacionados 

a quatro contextos diversos definidos (página 96): laboratórios de 

investigação, design studios, iniciativas bottom-up e top-down.). 

A estrutura do questionário e sua a análise tem como base de 

pensamento a criação de conhecimento através e para, no sentido 

de analisar a ação projetual e a vertente demonstrativa (Frayling, 

1993). Com base numa matriz de avaliação estrutural, relacional, 

operacional e experiencial (Fuad-Luke, 2012), desenvolveram-se 

métricas de avaliação (página 401), que estão relacionadas com a 

estrutura do questionário, a qual está afeta aos conceitos definidos 

(página 95): índole, operatividade (criativo e funcional) e convivialidade. 

O questionário é composto por 27 questões, 21 de escolha 

fechada e cinco questões de resposta livre, que foram alojadas e 

disponibilizadas aos inquiridos através da plataforma informática 

Typeform. Os inquiridos foram previamente identificados com o intuito 

de garantir a adequação e diversidade da amostra de acordo com o 

parâmetros definidos. A pesquisa e seleção efetuada teve como base 

dados disponíveis on-line, em publicações científicas (conference 

proceedings, revistas especializadas) e através de contatos pessoais 

desenvolvidos entre pares durante o processo de investigação.

Seguidamente, estes foram contatados via e-mail, através do qual era 

brevemente apresentada a investigação em curso, efetuado o convite 

0.2 ABORDAGEM 
E OBJETIVOS DA 
INVESTIGAÇÃO

0.3 ESTRUTURA DA TESE
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à participação e fornecido o link de alojamento do questionário.

Após a confirmação e validação dos questionários relativamente 

aos parâmetros definidos para a amostra, estes foram tratados com 

recurso à plataforma Dedoose, através da aplicação de parâmetros e 

métricas previamente definidas de caráter qualitativo e quantitativo. 

Por fim, os resultados dos questionários são apresentados 

e analisados no presente documento no sentido de expor o 

entendimento geral dos profissionais design sobre as abordagens 

processuais e os recursos aplicados em projetos de design 

eminentemente de base colaborativa.

 gº.Momento Com o objetivo de identificar e analisar os principais 

papeis desempenhados pelo designer perante as linhas orientadoras 

de ação processual definidas, procuramos expor e definir a 

motivação da abordagem, assim como o seu enquadramento 

teórico. Este é considerado um momento de transição, onde se 

consolidou e caracterizou a informação recolhida, que permitiu a 

construção de um conhecimento para afrontar a fase seguinte. 

Durante a próxima parte é testada, aplicada e desenvolvida a 

abordagem processual definida neste momento.

PARTE 2
Com o objetivo de desenvolver e aprimorar uma abordagem 

processual e recursos operativos de apoio à prática do design 

colaborativo aplicado a sessões de trabalho, foi possível o 

envolvimento e aplicação prática a projetos. Uma vez que o 

investigador faz parte do grupo de investigação ID+ Desis Lab, 

onde o projeto OIS – Oficinas de Inovação Social, tem vindo 

a ser desenvolvidos projetos, criando parcerias com equipas 

multidisciplinares (Design, Economia e Gestão e Ciências Sociais, 

Políticas e do Território). Foi assim possível Implementar a abordagem 

e recursos definidos, decorrentes dos dados anteriormente 

recolhidos e aferidos, assim como dos conceitos definidos – gerados 

na primeira parte desta investigação.

Assumindo um modelo de participação e investigação ação (O’Brien, 

2001), o investigador envolveu-se ativamente em cinco projetos, num 

total de 16 sessões de trabalho, compreendidas entre Fevereiro de 

2012 a Maio de 2015. Este projetos são caracterizados por diversas 

tipologias, nomeadamente bottom-up e top-down; agregados a 

contextos de investigação desenvolvidos na Universidade de Aveiro e 

com sessões de trabalho com variação total compreendida entre duas 

horas (120 minutos) e 12 horas (720 minutos) de trabalho.

Neste processo, foi possível desenvolver, aplicar e analisar os 

resultados obtidos pelas estratégias, ferramentas e recursos de apoio 

aplicados à prática de design colaborativo, que foram previamente 

selecionadas, desenvolvidas e adequadas tendo em conta a base 

processual definida (páginas 68 e 146), as especificidades do projeto, 

os seus objetivos e o tipo de pessoas envolvidas.

Durante e após a participação nos projetos tentou-se analisar de 

forma sistemática os resultados do processo (página 148), mesmo 

que por vezes apresentem pequenas variações de análise decorrentes 

do desenvolvimento e maturação da própria investigação. Para tal, 

recorremos à tradução visual da dimensão individual e comparativa 

entre vários projetos, que procura facilitar e possibilitar a identificação 

de modos de ação, organização e abordagens de desenvolvimento, 

implementação e funcionamento das propostas. Estes suportes têm 

como objetivo exibir e analisar as orientações processuais e operativas 

nas várias fases do processo.

Com o objetivo de expor a abordagem processual e recursos 

aplicados no trabalho desenvolvido, é efetuado o enquadramento 

invividual dos projetos, seguido da descrição dos diversos momentos 

e tarefas desenvolvidas (a nível dos seus objetivos gerais e 

específicos), assim como os resultados obtidos (de forma mais 

específica sempre que possível). Seguidamente, como conclusão 

final e individual dos projetos são apresentadas as considerações 

gerais e analíticas relativas aos seus pontos positivos, negativos e sua 

caracterização processual e convivial. Por fim, como conclusão da 

Parte 2, são analisados e avaliados os resultados obtidos nos projetos, 

através de uma análise comparativa relativa à índole, operatividade 

e convivialidade registada nas diversas sessões de trabalho e 

projetos. No sentido de aferir o potencial de estabilização de uma 

base de abordagem processual e recursos utilizados, assim como a 

capacidade de identificar matrizes e modos de atuação de acordo 

com a localização geográfica, apresenta-se como um desafio futuro. 

PARTE 3
Com o objetivo de identificar e analisar os principais papeis 

desempenhados pelo designer na abordagem definida, são 

apresentadas as conclusões e conhecimento gerado através do 

estudo desenvolvido. Nomeadamente a capacidade de apresentação 

de fatos considerados relevantes e passíveis de contribuir para 

os desafios inicialmente traçados, assim como a apresentação 

de possíveis orientações ou estudos futuros com o objetivo de 

complementar, desenvolver ou consolidar o estudo iniciado.

ANEXOS
Secção de compilação de documentos, elementos e informação 

complementar de apoio à análise do estudo desenvolvido.
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1. Design  
1.1 Identificação do problema como 
problema de design

1.2 Everyman 

1.3 Design e novos contextos de ação

1.4 Abordagens processuais

1.5 Catalogação

1.6 Questionário

1.7 Linguagem para narrativas visuais

Assumindo a impossibilidade de objetivar e concretizar respostas 

sólidas para a possível totalidade de questões de investigação 

inerentes a este estudo, as questões de investigação que tiveram na 

base deste estudo são as seguintes: 

- Poderão as estratégias e as ferramentas operativas para a prática 

de design colaborativo promover a criação de uma linguagem 

comum para a construção e comunicação de narrativas visuais entre 

diversas pessoas?

- Como poderá o designer atuar no apoio processual e operativo das 

pessoas no desenvolvimento de projectos?

0.4 QUESTÕES 
DE INVESTIGAÇÃO
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Goal-finding is turning out to be an extraordinarily obstinate task. Because goal-finding 
is one of the central functions of planning, we shall shortly want to ask why must be so.  
Rittel & Webber, (1973)

Anexo ao conceito que Daniel Bell (1973) denominou por sociedade 

pós-industrial, estão agregadas profundas mudanças estruturais a nível 

social e à necessidade do ajuste dos estilos cognitivos e ocupações 

profissionais que haviam sido redefinidas na primeira metade do 

século XX (Rittel & Webber, 1973). À semelhança dessas necessidades 

identificadas, a constante reflexão relativa às áreas e formas de ação 

das diversas disciplinas é uma realidade. Pelo que, neste momento 

cronológico consideramos a presença do design industrial, que é 

interpretado como uma nova cultura e prática (Manzini, 2015).

No início da era industrial, o consenso sobre a identificação da raiz 

de um problema era uma tarefa mais simples, sendo esta endereçada 

a um técnico que a poderia solucionar de forma eficiência (Rittel & 

Webber, 1973). Por sua vez, e através duma abordagem cumulativa de 

resoluções pontuais de impacto sistémico, podemos estar perante 

aquilo que Ehrenfeld (2008) descreve, como sendo uma das raízes da 

insustentabilidade, criada através dos danos colaterais de soluções 

pontuais. Por sua vez, a readaptação do processo de análise e 

identificação do problema, iniciado na segunda metade do século XX, 

questiona e debruça-se mais sobre a avaliação do contexto e as ações 

a desenvolver (Cross, 2001; Rittel & Webber, 1973), redirecionando o 

foco da questão, não estando somente alocado ao onde e como. Ou 

seja, começamos a interpretar os problemas ou contextos de ação de 

forma mais lata e sistémica e com fronteiras diluídas entre disciplinas, 

áreas e contextos sobre os quais atuamos. O que nos reporta para 

um cenário definido por elevada complexidade, dinâmica e fluidez 

da sociedade contemporânea (Bauman, 2000), a qual cria pontos de 

contato entre contextos diversos, que geram enormes desafios de 

intervenção – wicked problems – para a disciplina do design. Apesar 

deste ser considerado um tema de relevo, será de registar o seu 

crescente abandono por parte da investigação em design desde a 

década de 80 (Dorst, 2003). 

Partindo do enquadramento da dinâmica tridimensional das 

atividades de design (fig. 4) apresentada por Norbert Roozenburg 

e Nigel Cross, Kees Dorst (2003) ressalta a importância da 

necessidade da definição do problema, com o objetivo de aferir 

o mérito do método aplicado. Considerando que a definição do 

problema ou objeto de trabalho no processo de design é bastante 

relevante, para clarificar e potenciar a eficácia do processo a 

implementar, sendo que Dorst considera a tentativa de definição 

de uma taxonomia dos problemas uma possível abordagem, como 

forma de apoio a este processo.

1.1.1 COMPLEXIDADE  
DO PROBLEMA E SUA 
IDENTIFICAÇÃO
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Durante a era industrial, a questão da eficiência era um conceito 

poderoso e normalmente anexo à ideia de planeamento do 

problema e de uma abordagem profissional (Rittel & Webber, 1973). 

A eficiência de planeamento apresentava-se não só como mais 

estruturada mas também com o objetivo de reduzir os custos e os 

recursos utilizados. Um processo analítico, mais orientado para a 

identificação de nodos problemáticos, sobre os quais existe uma 

ação isolada e independente do sistema. Contudo, Rittel e Webber 

referem a crescente dificuldade e complexidade em endereçar 

respostas claras em ordem a onde e como atuar.

“By now we are all beginning to realize that one of the most intractable problems 
is that of defining problems (of knowing what distinguishes an observed condition 
from a desired condition) and of locating problems (finding where in the complex 
casual network the trouble really lies).”  Rittel & Webber, (1973)

A questão da identificação da problematização do design torna-se 

deste modo um processo bidimensional de design: a definição e a 

localização/contexto do problema (Rittel & Webber, 1973). Através de 

uma visão mais holística e ampla do problema, a localização/contexto 

transporta para o interesse da esfera projetual outras disciplinas 

identificadas como anexas ao problema. Desta forma, anexamos as 

dimensões de O quê?, Com quem? e Para quem?.

“As we seek to improve the effectiveness of actions in pursuit of valued outcomes, 
as system boundaries get stretched, and as we become more sophisticated about 
the complex workings of open societal systems, it becomes ever more difficult to 
make the planning idea operational.”   Rittel & ebber (1973)

A nosso interesse na citação acima apresentada é justificada na 

medida em que esta refere a efetividade da resposta, que apresenta 

uma evolução relativamente à eficiência anteriormente referida. 

O que revela a importância da consciência de fatores de impacto 

processual como: a complexidade sistémica, o planeamento, a 

interdisciplinaridade e a qualidade efetiva e integradora do resultado/

resposta produzida,

Sem descartar o foco da comunicação de Rittel e Webber anexo 

à complexidade de problemas de planeamento, a sua relevância 

e impacto na esfera do design, faz com que a reflexão sobre a 

noção sistémica do problema em design esteja presente. Na qual a 

dimensão do problema reflete o raio de ação, a interdisciplinaridade 

do projeto e as suas relações anexas, assim como a qualidade da 

resposta diferenciando a eficiência e a eficácia da mesma. Ou seja, 

estes conceitos têm impacto direto nos métodos processuais em 

design e obrigam à reflexão da prática do design (Cross, 1972) e sua 

relação e impacto dos resultados (Papanek, 1971). 

A visão do design como disciplina de resolução de problemas pode 

ser apresentada como limitadora, ou até mesmo  

aproximá-la de outro campo científico. Que através da evolução 

social, a diversificação e interligação dos diversos sistemas e campos 

de saber, torna expectável a presença do design noutro contexto 

que não directamente o seu. Desta forma, e com recurso a uma 

terminologia próxima aos conteúdos teóricos (problemas de design), 

assumimos a evolução e noção mais alargada de intervenção do 

design por vezes próxima ao desafio ou oportunidades geradas pelo 

contexto de ação, que muita das vezes são apresentadas como 

“problema” mesmo que a sua objetivação não seja concreta.

A dificuldade de identificação do objeto de trabalho, surge dispultada 

não somente por uma manifestação a jusante mas também a 

montante, que são motivadas pela clarificação das fases iniciais e 

ante-projetuais, mas também pela análise dos resultados obtidos, 

sendo que, um dos elementos constantes neste processo é o 

contexto. O qual é refletido no campo da compreensão e análise (no 

início do processo) e na sua adequação através da materialização 

da resposta com base no enunciado ou resultado da análise inicial 

assumida. Por sua vez, a noção sistémica juntamente com o 

desenvolvimento da complexidade do sistema e subsistemas onde 

o design se move, transportou para a esfera projetual um grau de 

dificuldade acrescido.

Apesar de ser uma temática antiga, é considerada cada vez mais 

relevante, principalmente em abordagens extremamente focadas no 

processo (Dorst, 2003). Seguindo a terminologia instituída (problema 

de design), é registado por Kees Dorst que desde a década de 

70 é notório o gradual abandono sobre a temátiva por parte da 

comunidade de investigadores em design, que se afasta da análise 

centrada no problema e a abordagem processual definida.

1.1.2 PARADIGMAS 
PROCESSUAIS

fig. .A três dimensões das actividades 
de design: in Roozenburg, N.F.M. and 
Cross, N.G. (1991) “Models of the 
design process - integrating across the 
disciplines”, In: Hubka, V. Proceedings of 
ICED 91, Heurista, Zürich.
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Numa tentativa de categorização de problemas, Kees Dorst (2003) 

apresenta três categorias de problemas de design: determinados, 

sem determinação clara e não determinados. As duas últimas 

categorias estão anexas a um processo de identificação mais 

complexo, contudo o autor dá maior relevo à segunda categoria, 

considerando-a mais complexa e relevante. Dorts identifica 

duas molduras concetuais relativas à underdetermination (sem 

identificação clara) dos problemas de design que se encontram em 

aberto: a primeira é composta por uma listagem interminável de 

necessidades, intenções e requisitos; a segunda é composta por 

necessidades, intenções, requisitos e estrutura que pertencem 

a mundos conceptuais diferentes. O que faz com que possamos 

definir duas vertentes decorrentes da quantidade e da relação entre 

a diversidade de informação e o seu contexto teórico, algo que 

demonstra a necessidade de organização e gestão de informação. 

A categoria definida em parte apresenta-se anexa aos conceitos de 

ill structured problem5 e consequentemente wicked problems (Rittel & 

Webber, 1973). Onde através da abordagem racional, o balanceamento 

entre a tarefa a efetuar e a dificuldade de estancar a diluição das fronteiras 

do espaço do problema, torna complexa a definição da solução do 

problema. A qual está intimamente relacionada com a estrutura do 

problema e consequentemente a definição do programa (Dorst, 2003). 

Na continuação da análise do estudo, Dorst refere algo que se 

apresenta como interessante, o questionamento da adequação 

e evolução e impacto do design, uma vez que esta é considerada 

uma disciplina iminentemente social. Numa vertente de abordagem 

processual, o autor refere dois paradigmas: o paradigma racional 

explanado na investigação de Simon (design science), de influência 

de epistimologia positivista; e o paradigma reflexivo de Donald 

Schön, focado num processo de reflexão em ação, de influência 

fenomenológica naturalista. Sendo que, segundo Kees Dorst, o 

primeiro é considerado desajustado para problemas com maior grau 

de complexidade e diversas possibilidades de resolução, embora realçe 

que a identificação e resolução de um problema de design ou qualquer 

outro tipo de problema, deva ser decorrente de um processo racional 

(Dorst, 2003). Por sua vez, a importância dada ao espaço do problema, 

de acordo com uma abordagem próxima à teoria de Simon, quando 

cruzada com a noção sistémica, poderá gerar um grau de complexidade 

infindável. Ou seja, decorrente da metodologia clássica, de influência 

cartesiana, esta abordagem pode ser considerada mais relevante num 

processo racional de pesquisa e análise (Dorst, 2003).

5 ill structured problems (problemas mal estruturados) que não apresentam uma 
interpretação clara e que só após a criação ou solução apresentada é possível aferir e 
definir no decorrer do processo de design. Intimamente relacionada com as possíveis 
interpretações desse problema ou das soluções para ele apresentadas.

A vertente reflexiva de Donald Schön(1983), não descarta a validade 

da proposta de Simon, mas considera-a limitada a problemas 

bem definidos, tendo em conta a sua orientação científica. O 

paradigma construtivo e da totalidade, anexo a uma prática reflexiva, 

consequente de uma ação argumentativa (Dorst, 2006), pode ser 

aleado à dimensão reflexiva representativa de uma narrativa. Assim, 

pode assumir duas funções distintas a nível processual: como forma 

de construir uma proposta que permite o entendimento material, 

assim como diálogo entre os diversos elementos da equipa, que pode 

ser considerado como próximo da proposta de Nigel Cross (2001), 

e decorrente de uma prática através (through) do design. Por outro 

lado, não retirando a importância do resultado final, e pensando na 

integração das pessoas no processo projetual, a proposta de Donald 

Norman (2004) é importante na promoção da relação e dimensão 

empática entre a pessoa e a proposta, neste caso específico, os 

recursos e estratégias do processo utilizados.

Outra vertente identificada por Dorst no paradigma reflexivo 

de Donald Schön, é a sua adequação para a resolução de 

problemas mais vulgares. Onde o Schön reage em contraponto 

ao paradigma técnico e racional que considera confinar o 

designer (através do treino e ação como profissional) dentro da 

própria disciplina). Contudo, uma possível fragilidade apontada na 

proposta de Schön reside na falta de estrutura de relação entre 

os modelos de ação e as tarefas de design perante a definição da 

estrutura do problema (Dorst, 2003).

Apesar de considerarmos relevante o estudo apresentado por 

Dorst, tal como é concluído pelo autor é dada a importância 

a aplicação de abordagens racionais e reflexivas, sendo 

considerado inglório o processo de tentativa de definição duma 

taxonomia de problemas. Uma abordagem que redireciona o 

âmago da questão para os momentos de quebra processual 

e como o designer os anula, os quais Dorts denomina como 

objetivos e subjectivos da prática projetual. Ou seja, o processo 

prático de design surge como objeto principal, onde podemos 

anexar o conceito de co-evolução do problema e solução (Dorst 

e Cross, 2001), num processo continuo de refinamento. O qual 

podemos considerar como estando próximo daquilo que Schön 

(1983) refere como o enquadramento do problema e que reforça 

a importância do referido fuzzy front-end (Sanders & Stappers, 

2008). Este enquadramento proporciona espaço a processos 

criativos e exploratórios de constante iteração de análise, 

síntese e avaliação entre o espaço do problema e o espaço da 

solução (Dorst, 2006), que em parte assume uma abordagem 

metaprojetual, onde o designer redefine a sua abordagem e 

processos (Wood, 2008). 

Neste processo dinâmico de constante adequação e orientação 
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das abordagens processuais, será extremamente complexo 

estabilizar um modelo universal, o qual estará dependente de 

diversos factores. Estes encerram a experiência e conhecimento 

pessoal do designer (Dorst, 2003) ou da equipa, assim como fatores 

de tamanho, escala e natureza do problema definidos por Clarkson e 

Eckert (2004). 

Num enquadramento teórico onde o design é entendido como 

disciplina, considerada um objeto de estudo afeto a um contexto 

cultural e baseado na sua prática (Cross, 2003), parece-nos uma 

proposta interessante. O que permite o afastamento da cientificação 

proposta por Simon e complementando a análise de modelos 

de ação não definidos por Schön. Desta forma, consideramos a 

dificuldade da total definição do problema, assim como o objetivo 

de assumir um modelo de ação estanque. Contudo, mesmo que 

propondo o afastamento dos paradigmas referidos, consideramos 

que estes não devem ser ignorados (Cross, 2001), no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento do corpo teórico da disciplina.

As cinco características propostas por Cross (2001) para afirmação 

de um corpo teórico independente e construção de um espaço 

cultural do design, apresentam-se bastante relevantes para o 

processo de investigação, quer a nível de afirmação do corpo teórico, 

quer na vertente mais pesssoal e de prática profissional, uma vez 

que a proposta deste estudo assume uma vertente prática de 

investigação e recorre a uma diversidade de abordagens.

Perante problemas complexos sem definição clara, que se apresentam 

fora das temáticas ou com objetivos diversos de abordagens de 

design mais tradicionais, a abordagem processual é assumida como 

um processo de investigação. O qual pode ser muita das vezes 

decorrentes da dinâmica e evolução social, onde o design através do 

impacto social poderá ser entendido como igualmente dinâmico.

Com o objetivo de melhorar o processo em design, focamos a 

relevância das dimensões racional e reflexiva, como forma de apoio 

às vertentes objetivas e subjetivas, onde a análise processual global, 

identificação e análise dos momentos de quebra de fluxo projetual 

surgem como elementos importantes.
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The idea of participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle 
because it is good for you. Arnstein, S. (1969)

O desenvolvimento e organização de núcleos urbanos levantou 

questões interessantes relativamente à estrutura organizativa 

da cidade, a evolução do relacionamento interpessoal, o papel do 

indivíduo e a sua postura relativamente ao local e sistema onde 

habita e atua. Na década de 70, as crescentes alterações estruturais 

destes aglomerados urbanos começam a ser alvo de criticas, sendo 

identificados pontos negativos. Porém, o incremento da complexidade 

do espaço de ação de urbanistas, arquitetos e designers – em 

contexto urbano – traz para a esfera do projeto uma diversidade de 

temáticas de difícil domínio das reais necessidades da comunidade. 

A proposta de incorporar as pessoas no processo de design 

apresentada por Nigel Cross (1972) na conferência Design 

Participation, assim como o participatory design e o co-design, 

trazem para a esfera do design novas terminologias, que por vezes 

geram confusão e são empregues em contextos semelhantes, 

mesmo que refiram significados divergentes (Mattelmaki & Visser, 

2011). Com o intuito de clarificar e gerar entendimento relativo à 

terminologia aplicada, efetuamos a análise dos termos considerados 

relevantes (participação, cooperação e colaboração). Primeiramente, 

entendendo-os de forma isolada e posteriormente anexos ao 

universo do design.

O conceito de participação, anexo ao verbo participar, é apresentado 

como tendo os seus primeiro registos no séc. XV, sendo que o 

verbo assume registos no séc. XIV. A sua interpretação surge como 

mais restrita do que o conceito de colaboração e mais próxima do 

conceito de cooperação, ou seja tomar parte de algo. Contudo, e 

apesar de ser possível identificar semelhanças, considera-se que 

no sentido operativo estas divergem. A noção participativa assume 

uma postura ou ação pontual, onde os objetivos e motivações dos 

participantes não são referidos como necessariamente comuns, 

nesse sentido, o entendimento relativo ao tipo de participação 

surge como relevante. Por exemplo, a participação do governado 

no seu governo, é o princípio básico da democracia (Arnstein, 1969), 

sendo que segundo Arnstein a participação do cidadão é um termo 

categórico de poder do cidadão. A qual é caraterizada pela execução 

de uma tarefa pontual, através da ação individual da pessoa inserida 

numa sociedade orientada para um determinado impacto.

Quando analisamos o termo colaborar este apresenta-se como 

mais recente (registado a 1706, séc. XVI), na sua definição 

refere o termo cooperar que nos remete também para a sua 

análise. Este segundo termo – cooperar – do latim cooperāri 

(trabalhar, operar simultaneamente, anexo a opus, trabalho, 

1.2.1 DA PARTICIPAÇÃO 
À COOPERAÇÃO E 
COLABORAÇÃO

Participação s. f. (s XV cf. FichIVPM). 
Ação ou efeito de participar <p. o novo 
endereço> <elevou-se a p. de jovens no 
mercado de trabalho> • p. nos lucros 
1 ECON distribuição regular de parte 
do lucros de uma empresa entre os 
empregados, desvinculada dos salários 
e que não depende do aumento de 
produtividade 2 JUR direito essencial 
do sócio nas sociedades comerciais, 
quanto ao rasteio dos seus trabalhos 
operacionais • ETIM lat. participatĭo, ōnis 
‘participação, partilha’, de participātum, 
supino de participāre ‘participar ter parte 
em’; ver part-; f. hist. sXV participacam, 
sXV partiçipaçom • Noção de 
‘participação? Usar pref. met(a)- 

Participar v. (s XIV cf. FichIVPM) 1 t.d.bit 
fazer saber; comunicar, informar <p. o 
novo endereço> <participaram a gravidez 
aos futuros avós> 2 t.i. tomar parte em; 
compartilhar <p. das manifestações pela 
paz> 3 t.i. ter parte em; partilhar <p. dos 
incentivos fiscais> 4 t.i. associar-se pelo 
pensamento ou sentimento (da dor, 
da alegria, do luto, etc.) <participou do 
júbilo pela conquista do campeonato> 
5 t.i. apresentar natureza, qualidades 
ou traço(s) comuns; ser parte de <a 
obra de Leonardo da Vinci participa 
da modernidade> • ETIM lat. participo, 
as āvi, ātum, āre, der. de partĭceps, 
cĭpis ‘participante’; ver part-; f.hist. 
sXIV participar, sXIV particepar, sXV 
partecipam, sXV partiçipar • SIN/VAR como 
pron. : ver antonímia de abster • ANT 
como pron. ver sinonímia de abster • PAR 

participe (1.ª 3.ª p.s.), participes (2.ª p.s.) 
/ partícipe (adj. 2g.s.2g.) e pl

Cooperação s. f. (1690 cf. Alma) acto ou 
efeito de cooperar • ETIM lat. cooperatĭo, 
ōnis ‘auxílio, colaboração; ver oper- f.hist. 
1690 cooperaçaõ, 1712 cooperaçam
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e interesse no processo participativo de modelos de government 

2.0 e outras formas de e-participation (através de plataformas ou 

redes digitais) (DiMaio, 2009). Dificuldades que o autor refere como 

relacionadas com questões de estrutura social, passíveis de quebrar 

a vertente espontânea e minimizar o potencial de impacto dos 

movimentos, devido a um processo de normalização da ação. Por 

outro lado, decorrente do conceito de democracia representativa, o 

objetivo de intervenção efetiva destes grupos sobre a esfera política, 

exige a sua formalização, o que em parte é contra natura destas 

comunidades digitais ou grupos. Ou seja, mesmo considerando 

estes modelos viáveis e aceitando-os como modelos de democracia 

participativa, DiMaio (2009) refere o poder e sua cedência como um 

obstáculo perante este cenário.

A segunda proposta de categorização de Andrea DiMaio (2010) 

alicerça-se na tentativa de diferenciação entre participação e 

colaboração. Através da qual podemos identificar a participação 
como a possibilidade das pessoas ou dos especialistas contribuírem 

com informação, que o governo possa tratar e utilizar nas suas 

políticas. Um cenário que mantém a hierarquia vertical, assim como 

possibilita o total controlo governamental sobre as temáticas e os 

tempos de participação. Esta categorização da participação pode 

ser tida como continua (on-going) ou focada (one-off) (DiMaio, 

2010): na primeira as pessoas podem comentar o desempenho geral 

da agência, serviço, etc; na segunda, as pessoas são convidadas 

a fazer uma análise temática, relativa a uma questão específica 

durante um período de tempo limitado. Por sua vez, a caloboração 

é assumida como planeada (top-down) e não planeada (bottom-up), 

sendo que para a segunda categoria, o autor alerta a necessidade 

do conhecimento do formato e princípios da ação por parte das 

agências e orgãos de poder, com intuito de lhe conferir valor. Ou seja, 

mesmo num modelo colaborativo, a hierarquia vertical mantem-se e 

subentende-se a necessidade de existir capacidade de controlo, algo 

que poderá ser considerado próximo à ilustração (fig. 5) apresentada 

por Sherry Arnstein (1969). Contudo, será de realçar que a autora 

refere a importância do estudo e definição mais precisa da direção 

da colaboração e qual o período ideal da participação.

Numa vertente social relativa à dimensão politica e ao potencial 

participativo ou colaborativo do cidadão, podemos considerar a 

forma de como os cidadãos demonstram ou exercem o seu poder, 

assumindo o princípio de redistribuição do poder (Arnstein, 1969), ou 

seja, considerando formas de organização popular que demonstram 

ou potenciam a criação de uma sociedade mais justa. 

Os oito níveis de participação e não participação pública, agrupados 

em 3 patamares/grupos definidos por Arnstein (fig. 6), demonstram 

a necessidade da criação de mecanismos de inserção, informação 

realização, necessidade), na sua definição identifica-se um ligeiro 

distanciamente da participação por indiciar a elaboração de uma 

ação por diversos indivíduos que partilham um objetivo comum. O 

termo cooperar apresenta-se anterior (com registo de 1647, séc. 

XV) ao termo colaborar, o que demonstra um fosso cronológico 

menor relativamente ao termo primeiramente referido (participar). 

A relação entre cooperação e colaboração pode ser entendida 

como evolutiva, onde o primeiro é entendido como um conceito 

simplificado do segundo (Kvan, 2000), desse modo, a cooperação 

e a colaboração surgem como extremamente próximas a nível de 

significado. Do latim collaboro, collaborare, trabalhar com –  

destaca-se pelo potencial de entendimento de um processo criativo 

ou construtivo assente numa autoria plural, um processo continuado, 

de elevado grau de envolvimento das pessoas e orientado por 

um objetivo comum. Dessa forma, podemos concluir que a 

colaboração é um termo posterior à cooperação, surge como uma 

atividade mais refinada que pressupõe a procura da obtenção de 

um resultado mais holístico. Perante a questão do relacionamento 

pessoal e do compromisso assumido perante a missão, num cenário 

de colaboração estes são interpretados como mais próximos, 

duradouros e com maior índice de denvolvimento do que num 

cenário de cooperação. 

Embora os três termos (participar, cooperar, colaborar) 

pressuponham um ação conjunta, a sua grande diferenciação reside 

nas suas dimensões: processual (tipologia de tarefa operativa, 

construtiva ou criativa), motivacional (individual ou comum) e 

relacional (envolvimento pontual ou constante e prolongado). 

Fatores que têm importância neste processo de criação de um 

entendimento terminológico.

 

Quando tentamos compreender os termos anexos a contextos 

teóricos, mesmo que não relacionados directamente com a área 

do design, podemos identificar referências de ordem política e 

social. Estas assumem como foco o tipo de relação participativa, 

cooperativa ou colaborativa, onde a motivação e a sua real 

aplicabilidade maioritariamente recai num contexto social.

O autor Andrea DiMaio (2009), que se posiciona num campo afeto 

ao e-governance e o sector público, apresenta duas abordagens 

que recaiem na possível ilusão da participação do cidadão e na 

tentativa de categorizar a participação e a colaboração (DiMaio, 

2010). A primeira abordagem alerta para a possível ilusão de 

apoio a comunidades ou grupos de cidadãos organizados 

espontaneamente, ponderando a sua dificuldade de gerar estímulo 

Cooperar v. (1647 FSCout II 233) t.i.int. 
actuar juntamente com outros, para o 
mesmo fim; contribuir com trabalho, 
esforços, auxílio; colaborar <os atores 
cooperaram com o diretor para o sucesso 
da peça> <vamos c. para a limpeza da 
cidade> <a população cooperou muito 
durante a calamidade> • ETIM lat. 
coopĕror, aris, ātus sum, āri ‘colaborar, 
trabalhar com outro(s)’, v. Dep. Der 
de cum (> co-) e operari ‘trabalhar’; 
ver oper- • SIN/VAR ver sinonímia de 
atrapalhar • ANT ver sinonímia de ajudar.

Colaboração s.f. (1836 cf. SC) 1 acto 
ou efeito de colaborar 2 trabalho feito 
em comum com uma ou mais pessoas; 
cooperação, ajuda, auxílio 3 trabalho, 
ideia, doação, etc. Que contribui para 
a realização de algo ou para ajudar 
alguém; auxílio < sem a c. de todos, o 
plano não dará certo> 4 participação 
numa obra literária, científica, etc. 5 JOR 
artigo de publicação periódica escrito 
por alguém estranho ao quadro efetivo 
da redação <a sua c. é semanal> 6 JOR 

conjunto de colaboradores <a revista 
esperava mais c.> 7 JOR o trabalho 
feito por esses colaboradores <eles 
devem trazer a sua c. mais cedo> • ETIM 
colaborar+ -ção; cp. fr. collaboration 
(1759) ‘id’; ver labor-; f.hist 1836 
collaboração.

Colaborar v. (1706 cf. Mbflos) 1 t.i.int 
trabalhar com uma ou mais pessoas 
numa obra; cooperar, participar <c. 
numa campanha> <c. é dever de todos> 
2 t.i. concorrer ou contribuir para 
<tudo colaborava para o fracasso do 
empreendimento> 3 t.i. escrver artigos 
(para publicação periódica), verbetes 
(para dicionário ou enciclopédia) 
etc. <colaborei muito messa revista> 
<colaboro neste dicionário há quatro 
anos> 4 t.i. efetuar trabalho de 
cooperação <todos queriam c.> • 
ETIM lat. tar. collabōro, as, āvi, ātum, āre 
‘trabalhar de comum acordo’; ver labor-; 
f.hist. 1706 collaborar

Labor - el. comp antepositivo, do 
lat. Labor, ōris trabalho, esforço, 
labor; sofrimento, dor, fadiga, (que 
se experimenta na realização de um 
trabalho)’, com der. românicos: logd. 
Laore, cat. llavor, esp. labor, port. Lavor, 
donde lat. Labōro,as,āvi,ātum,āre) 
‘trabalhar, esforçar-se, sofrer, padecer’ 
(it. lavorare, logd. Laorare, provç. 
lavorar [<fr. Labourer], cat. llaurar, 
esp. labrar, port. lavrar), collabōro,as 
‘trabalhar com, colaborar’, elabōro,as 
‘obter, realizar à custa de esforço 
ou trabalho, elaborar; trabalhar com 
cuidado, aplicar-se afincadamente’; 
a cognação port., sobretudo culta, 
apresenta tb. Vulgarismos (sob a 
base lav-) atestados desde as orig. Da 
língua: colaboração, colaboracionismo, 
colaboracionista, colaboracinístico, 
colaborado, colaborador, colaborante, 
colaborativo, colaborável; elaboração, 
elaborado, elaborador, elaborar, 
elaborativo, elaborável; labor, 
laboração, laborado, laborador, 
laborante, laborão, laborar, laboratorial, 
laboratório, laborista, laborável, laboro, 
laborterapeuta, laborterapêutico, 
laborterapia, laborterápico, labregada, 
labregal, labregão, labrego, labreguejar, 
labreguice, labreguismo; lavor, lavoração, 
lavorado, lavorador, lavoramento, 
lavorante, lavorar, lavorativo, lavorável, 
lavoirado/lavourado, lavoirar/lavourar, 
lavorireiro/lavoureiro, lavoirense/
lavourense, lavra, lavração, lavrado, 
lavradeira, lavradeiro, lavradia, 
lavradio, lavrado, lavrador, lavradoraçã, 
lavradouragem, lavradoral, lavradoresco, 
lavradoria, lavradorita/lavradorite, 
lavrados, lavragem, lavra-mão, 
lavramento, lavrança, lavrandeira, 
lavrantaria, lavrante, lavrar, lavras, 
lavrasca, lavratura.

Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, 2001

1.2.2 DIVERSAS FORMAS  
DE PARTICIPAÇÃO
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e envolvimento que potenciem a transição de indivíduos não 

participantes ou excluídos, para cidadãos socialmente conscientes 

e ativos. Nesse sentido, podemos identificar a crescente dimensão 

entre o primeiro grupo (dimensão individual) e o segundo grupo 

(pequenos grupos e ou minorias excluídas), mesmo que o segundo 

esteja relacionado como conceito de tokenism6 , este impulsiona 

atividades ou formas de expressão individuais, que advêm de um 

exercício intelectual que expressa uma reação/protesto perante um 

contexto de impacto plural. Considera-se que a diferenciação entre o 

primeiro e o segundo grupos relativamente ao terceiro grupo,  

revela-se na busca de ações efetivas de mudança, onde os dois 

primeiros grupos não demonstram potencial de impacto ou de 

alteração efetiva na implementação de propostas. Somente no 

último patamar podemos admitir a distribuição de poderes, onde 

os participantes conseguem exercer o denominado citizen power7, 

negociando ou substituindo o poder tradicionalmente instituído (o 

qual assume um potencial subversivo), que pode ser a motivação 

para a manutenção da abordagem hierárquica assumida por DiMaio 

(2009). Este esquema simplificado e assumido por Arnstein, permite 

uma visão seccionada por parte dos extremos – os have-nots8 e os 

powerholders9 – o qual consideramos ser representativa da forma que 

ambas as partes se percecionam, numa hierarquia vertical, ou seja 

temos respetivamente uma abordagem reativa por parte daqueles 

que não se consideram incluídos, integrados e integrantes do sistema 

social; e uma dimensão de anulação da participação, através da 

condução/orientação seletiva e por parte de uma abordagem de não 

estimular a participação por parte dos detentores de poder. Porém, o 

autor salvaguarda a possível limitação da representação do modelo 

apresentado e será importante reter a dimensão inibidora anexa ao 

primeiro grupo, através do controlo do sistema; no segundo grupo, a 

dimensão participativa com possível filtro por parte dos detentores 

de poder, reflete o potencial de reação e manifestação por parte 

dos restantes cidadãos; e por último, a dimensão distributiva, com 

características de negociação, de distribuição de poder e com 

potencial de subversão do sistema implementado.

Deste modo, tentamos estruturar uma análise (fig. 7) através da 

6 (…) the practice or policy of making merely a token effort or granting only minimal 
concessions, esp. to minor or suppressed groups”
Exemplos Primeiro registo de utilização a 5 de Agosto 1962 no jornal New York Times, 
integrado no cabeçalho de notícia (The case against tokenism); a 28 de Maio de 
1963 Revista Times “tactics such as ‘tokenism’, which have been adopted in some 
southern states seeking to delay the process of desegregation without opposing the 
original court order. in The Oxford English Dictionary, second edition vol XVIII Thro-
Unelucidated, publisher Clarendon Press : Oxford, oxford 1991 
7 Capacidade de um cidadão ou grupo de cidadões de influenciarem ou exercerem 
poder de decisão sobre questões sociais, económicas, políticas e ambientais, em 
diversas escalas (local, regional, nacional, continental e mundial). 
8 Pessoa ou grupo de pessoas pobres da sociedade rural ou urbana, com poucas ou 
nenhumas posses materiais, sem enquadramento ou apoio social. 
9 Pessoa ou grupo de pessoas que tem influência e poder de decisão. 

fig. .Cartaz de estudante francês, 
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of 
Citizen Participation. Jaip, 35(4), 216–
224. doi:10.1080/01944366908977225 relação/postura do cidadão no sistema e perante ele, onde na última 

relação procuramos identificar o seu potencial de ação. Contudo, os 

modelos de ação, mesmo se considerarmos o potencial subversivo 

do sistema, estes baseiam-se sempre na dimensão participativa 

controlada, que é entendida como uma abordagem passível incluir 

assumir um filtro sobre a informação, assim como a escolha de 

adotar ou não o produto da participação promovida. Algo que nos 

leva a considerar que somente no último nível é possível ter um 

impacto efetivo, contudo levantamos como possíveis questões o 

tipo de pessoa que participa ou colabora, assim como a importância 

de um espaço intermédio entre o segundo e terceiro nível. 

Sendo que, a última questão pode ser tida como mais próxima do 

denominado realm of collaboration apresentado por Yanki Lee (2008), 

que veremos a seguir anexo ao contexto de design. 

Apesar do interesse da análise etimológica, consideramos que 

os autores anteriormente referidos assumem a relação entre 

a participação e a estrutura hierárquica vertical, que em parte 

alimenta uma orientação próxima à metáfora de um porteiro que 

pode incluir ou excluir a pessoa do sistema, justificando a referência 

fig. . 8 níveis da escada da 
participação do cidadão. Arnstein, 
S. R. (1969). A Ladder Of Citizen 
Participation. Jaip, 35(4), 216–224. 
doi:10.1080/01944366908977225.

fig. . Proposta de análise da proposta se 
Sherry Arnstein, acopolando a dimensão 
do cidadão perante o sistema no qual 
está inserido. João Sampaio, 2015.
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da ideia de integrar ou segregar, as quais incorporam uma 

dimensão motivacional por parte da pessoa em potenciar ou 

confrontar o sistema. Por outro lado, será de notar a orientação 

das terminologias de bottom-up ou top-down que DiMaio 

utiliza com o intuito de identificar a sua proveniência, porém 

esta parece-nos mais interessante quando empregue para 

identificar a sua índole e não necessariamente para a caracterizar 

à sua estratégia (planeada ou não planeada), uma vez que essa 

categorização remete-nos para uma dimensão processual. A 

qual consideramos estar afeta ao campo de dimensão relacional 

apresentada (envolvimento pontual ou constante e prolongado), 

que é relevante uma vez que os conceitos estudados diferenciam 

o tipo de relação, participativo, cooperativo ou colaborativo.

Embora apresentem alguma proximidade com o universo 

computacional, a abordagem de Thomas Kvan (2000) parece-

nos bastante interessante e enriquecedora, no sentido em que 

refere as temáticas isoladas e agrega-as a atividades específicas. 

Esta abordagem tenta gerar um entendimento sobre a questão 

da colaboração e da importância da comunicação de processos 

plurais. A referência do autor relativa a Mattessich e Monsey 

(Kvan, 2000), que refere as terminologias como a coordenação, 

cooperação e colaboração, debruça-se sobre uma questão 

a desenvolver e anexa aos papeis e relação entre os diversos 

membros da equipa, neste caso específico qual ou quais os 

papeis assumidos pelo designer neste processo.

Se por um lado a crescente diversificação de sufixos e adjetivos 

anexos à palavra design, contribuem para a especificação da 

atividade e contexto projetual, por outro lado percecionamos a 

divergência e diversidade de significados na aplicação dos mesmos 

(Fuad-Luke, 2009; Sampaio, 2009). Desse modo, e na continuidade 

das atividades anteriormente desenvolvidas, a análise irá recair no 

entendimento da terminologia aplicada nomeadamente: design 

participado (participatory design) e co-design (design colaborativo, 

cooperativo, etc.). Esta análise busca a clarificação e diferenciação 

dos termos, seu significado e potencial de impacto processual. 

A dificuldade em identificar o problema ou what and how we design, é 

referida por Daniel Wahl e Seaton Baxter (2008) como uma nova 

tarefa do designer, pelo que esta indefinição inicial potencia novos 

estudos e abordagens exploratórias (Vaajakallio, 2012). Identificamos 

novas tarefas e novas práticas, focadas no fuzzy front end, para as 

quais não é possível desenhar a experiência mas sim desenhar para 

a experienciação (Sanders, 2002). Neste processo, Sanders (2005) 

refere questões relevantes como a alteração do foco, passando do 

produto e serviço, para as pessoas para quem estamos a projetar; 

tendo em conta que experienciação é algo pessoal, passamos a 

projetar com, em vez de para as pessoas (Sanders & Stappers, 2008). 

Também é de referir a dificuldade de ligação entre a fase inicial 

anteriormente referida e um processo de design mais tradicional, o 

qual surge como denominado de gap (Sanders & Stappers, 2014). 

Este fosso, é considerado um momento importante onde acontece 

a transmissão de informação e que pode definir o formato de 

envolvimento de everyman no processo (DiMaio, 2010) nas seguintes 

fases processuais.

Através de um enquadramento histórico percecionamos que o 

denominado design participado, está alicerçado nas décadas de 60 

e 70. Originalmente oriundo dos países nórdicos, está agregado a 

grupos sindicais, academias e novas politicas laborais, tendo como 

objetivo promover a democracia nos locais de trabalho, através da 

participação e envolvimento de utilizadores/trabalhadores (user 

participation) no processo de tomada de decisão (Carlsson, J., et al., 

1978). Os primeiros projetos de investigação são maioritariamente 

baseados em abordagens “collective resource approach” (Ehn & 

Kyng, 1987), focados na introdução de processos informatizados 

na indústria ou local de trabalho, tendo em conta a dinâmica e 

desafios de contextos tecnológicos, políticos e sociais que motivam 

a necessidade da adequação das abordagens processuais. Desta 

forma, valorizamos o entendimento e a partilha de conhecimento, 

tendo como objetivo obtenção de respostas positivas para ambas 

as partes. A qual é promovida através da facilitação e otimização do 

processo de trabalho, por parte dos trabalhadores e a rentabilização 

da estrutura, por parte da entidade patronal. 

1.2.3 A PARTICIPAÇÃO 
E A COLABORAÇÃO EM 
DESIGN

DEMOS (1975-1979), “The 
objectives of the DEMOS project 
are to contribute to: The theoritical 
development of an alternative 
totality of theories, methods and 
procedures for planning, control 
and computer; the development 
of methods and procedures of 
interdisciplinary research with 
trade unions; the production and 
the bringing about of knowledge 
related to planning, control and 
computer application as demanded 
by the workers and their unions; 
the development of procedures for 
planning and investigation activities 
which can be used within the trade 
unions. (Carlsson, J. e all, 1978)

DUE.-.Demokrati,.Udviklini.oi.
Edb.(1977-1980). “The research 
project is based on the interests 
of the unions.; The project has a 
democratic research process as 
ideal; Actions aimed at changing 
the situation at the workplaces 
are an integral part of the project.; 
The work combines investigation, 
preparation, and dissemination 
(Flensburg, [ın: http://perflensburg.
se/CRAslides.pdf: acedido em 
20/5/2014]

Utopia (1981-1984), “The overall 
objective of Utopia was to
contribute to the development of 
powerful skill enhancing tools for 
graphic workers, in the light of the 
emerging graphic workstation 
technology”. (Bødker, et all 2000)
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Embora atualmente seja reconhecido como design participado 

(participatory design, PD), inicialmente era denominado por design 

cooperativo (cooperative design), contudo, num processo de 

disseminação para o continente americano, o termo cooperação 

não foi considerado suficientemente claro para denominar a 

separação entre trabalhadores e gestores. Motivo que originou 

a designação de design participado (Bødker et al., 2000), um 

pequeno detalhe terminológico mas que revela e encerra em si a 

dificuldade de implementação e adoção destas abordagens em 

determinados contextos. Consideramos que a denominação mais 

popularizada (PD) aproxima-o do UCD, remetendo a inclusão de 

pessoas como forma de apoio ao teste e validação de possíveis 

soluções (Sanders, 2002). Algo que progressivamente o afasta das 

orientações iniciais apresentadas por Nigel Cross, Reyner Banham, 

Robert Jungk e Bjørn-Andersen e Hedberg. Mesmo que registando 

motivações diferentes: Nigel Cross e Reyner Banham assumem 

uma vertente mais introspetiva relativa ao repensar a profissão e 

seu modo de ação integrando o everyman (Cross, 1972; Banham, 

1972; Jungk, 1972); por sua vez, Bjørn-Andersen e Hedberg (1977) 

referenciam um contexto motivado por questões políticas e sociais, 

com relevo no processo de desenho de novos sistemas, orientado 

para a adequação contextual. Ambas assumem a necessidade 

de enquadramento e significação de algo novo, num contexto 

relativo à nova cultura e prática (Manzini, 2015), que podemos 

considerar como propostas relevantes para o repensar da ontologia 

e deontologia da disciplina design (Franqueira, 2003), bem como o 

potenciar de abordagens metaprojectuais (Sampaio, 2009).

A importância dada às abordagens iniciais recai sobre duas questões 

de relevo e que parecem ter desvanecido perante uma sociedade 

pós-industrial extremamente focada em produtos (Whiteley, 1993). 

Primeiramente, consideramos o entendimento do design como 

uma disciplina dinâmica e anexa aos contextos onde atua, passível 

de ser repensada e adequada de forma consciente. Paralelamente, a 

importância dada à pessoa, no sentido da partilha, criação, otimização 

do seu conhecimento para o desenvolvimento de propostas (Fuad-

Luke, 2009). Porém, o foco no produto transforma a pessoa num meio 

de validação, com o objetivo de potenciar a sua inserção no mercado 

ou utilização eficiente do mesmo. O que deixa para segundo plano 

o que foi proposto e referido por Nigel Cross e Robert Jungk (Cross, 

1972), que destacam a importância da presença e participação 

mais alargada, não somente no momento de decisão mas também 

em fases mais embrionárias. Este tipo de envolvimento do cidadão 

comum, vai sendo adiado, tendo como base a dificuldade de partilha 

de poder por parte das organizações e o entendimento do cidadão 

como detentor de conhecimento relevante e potencial criativo 

(Sanders & Stappers, 2008). Porém, o UCD apresenta-se focado no 

objeto e no prazer da experiência Homem-artefacto (Mattelmäki & 

Visser, 2011). Por sua vez, mesmo que assumindo uma abordagem 

mais lata (de construção e otimização de sistemas) por parte do PD, 

este procura aferir informação especializada da pessoa, através da 

qual tenta propor, desenvolver e materializar a resposta em artefactos 

ou soluções integráveis e que viabilizem ou otimizem o produto ou 

sistema em desenvolvimento. Ou seja, na verdade ambos incluem 

pessoas no processo, porém as intenções e práticas são distintas 

mesmo que originalmente próximas.

Neste processo consideram-se duas abordagens no PD: uma de 

influência escandinava focada na construção de uma linguagem 

comum entre designers e participantes (Ehn, 1999); e outra focada 

na questão de como as pessoas conseguem articular de forma 

independente possíveis propostas iniciais (Sanders & Stappers, 

2008). Embora estas abordagens apresentem pontos de contacto, 

considera-se a segunda mais próxima do principal foco desta 

investigação, em ambas considerar a existência do papel de facilitação 

por parte do designer, na primeira como facilitador e co-criador, 

na segunda como facilitador e orientador processual. Ou seja, 

podemos identificar uma diversidade de atuações incluídas na mesma 

terminologia, embora na segunda o potencial de co-criação e de 

influência dos resultados é diminuída ou mesmo anulada.

Tal como Mattelmäki e Visser (2001) referem, citando Pelle Ehn, o 

PD está relacionado com o envolvimento do utilizador no processo 

de design. Contudo, a citação referida “with a special focus on people 

participating in the design process as co-designers” (Ehn, 2008),  

parece-nos encerrar um dos principais elementos da confusão da 

co-fusão, onde a relação entre a tipologia de ação e o tipo de papéis 

assumidos pela pessoa e pelo designer sobrepõem-se e contrariam 

os conceitos de participação e colaboração. A partir destes conceitos, 

o co-design pode ser assumido como uma instância da co-criação, 

que por sua vez está incluída na criatividade (Sanders & Stappers, 

2008); como sinónimo de design participado (Mattelmäki & Visser, 

2011); ou como uma possível abordagem inserida num processo de 

PD (Brandt et al., 2010). Mesmo que próximos e por vezes referidos 

como sinóminos nos países nórdicos, o co-design assume uma 

vertente menos política, embora partilhando o enquadramento 

teórico e ferramentas desenvolvido para o PD (Mattelmaki & Visser, 

2011), este possibilita o seu enquadramento como um método 

independente ou abordagem/processo integrável num método. Por 

sua vez, pode ser apresentado como substituto, complemento ou 

integrado numa abordagem mais tradicional de design. Pelo que, 

consideramos a orientação de Mattelmäki e Visser como credível, 

pois considera o co-design como um processo de design que envolve 

atividades de exploração, previsão (envisioning) e desenvolvimento 

de soluções, envolvendo e promovendo a colaboração de pessoas 

através de abordagens e ferramentas operativas. Assim sendo, 

Florence.Project (1984-1987), 
“building computer based systems 
for nurses. The project resulted 
in a number of techniques for 
user participation in systems 
development, as well as several 
prototypes and a pilot system for 
nurses” (Bratteigs, (2006), Tone 
Bratteigs, research interests [ın: 
http://folk.uio.no/tone/Research/: 
acedido em 20/5/2014]

Fire.-.Functional.Inteiration.
throuih.REdesiin
 (1992-1994).”The objective was 
to explore how to build computer 
systems for an organisation as a 
whole, given that organisations
include a variety of interest groups 
with partly conflicting goals, and 
given that a number of computer sy 
stems coexist, but do not interact 
properly.” (Bjerknes e Bratteteig, 
1998).
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nestas atividades podemos incluir designers e as pessoas (como 

representativo de pessoas que não são próximas da esfera projetual).

The co-design activities typically aim at searching new potential directions and 
producing design ideas and solutions. However, they can also be about making 
sense of the topic or expressing experiences collaboratively. But even then the 
activities are part of design related processes one way or another, typically in the 
early phases of the exploring.  Mattelmäki & Visser (2011)

Apesar da importância assumida pela influência nórdica, na qual  

destacamos a Aalto University School of Art and Design, a sua 

influência e fluência para outros países proporcionou a diversificação 

de abordagens, métodos e ferramentas. Contudo, algumas das 

abordagens assumidas na última década e denominadas de  

co-design apresentam-se baseadas em orientações de UCD e de 

empathic design (Mattelmaki e Visser, 2011), as quais vão sendo 

orientadas noutro sentido. Os projetos promovidos pela Capital D 

e Imagination Lancaster University como PROUD Europe (Setembro 

2011- Abril 2015), Leapfrog (Fevereiro 2015 - Fevereiro 2018), Beyond 

the Castle (Abril 2012, primavera 2016), FaceMooc (3 Novembro - 5 

Dezembro 2014), entre outros, assumem posturas mais alargadas, 

onde a facilitação de recursos e meios para a criação de uma 

linguagem universal torna-se relevante. A partilha de conhecimento é 

o fator essencial para o desenvolvimento de atividades colaborativas, 

produtivas e criativas (Cruikshank, Witham & Morris 2012), que 

potencia a obtenção de resultados, não pelo foco específico no UCD 

mas pela forma de facilitação na relação e envolvimento com e das 

pessoas. Por último, todo um conjunto de ferramentas, recursos, 

ambientes/eventos e abordagens desenvolvidas aproximam o cidadão 

comum da esfera projetual, de forma que se pretende mais natural 

(Cruikshank, Witham & Morris 2012). 

Os conceitos e abordagens como os cultural probes (Gaver, Dunne 

& Pacenti, 1999) e design probes (Mattelmäki, 2006), apresentam e 

possibilitam o interessante caráter pessoal, de exploração relacional 

e emocional entre as pessoas e a equipa de design. Porém, numa 

dimensão representativa, as propostas como as generative tools 

decorrentes da investigação de Stappers e Sanders (2003), de 

elevada relevância e enquadramento teórico, na sua materialização 

por vezes apresentam-se com elevado índice de abstração. Algo 

que consideramos transpor para os participantes a responsabilidade 

na eficácia de representação, requerendo um esforço extra na 

materialização e discussão interna assim como na comunicação da 

proposta, ou seja a importância dos diversos recursos como formas 

de exploração sensorial e representativa.

A diferenciação que Sanders e Stappers (2008) referem, designing of 

(algo material) para designing for (algo experiencial, sensorial), reflete 

o propósito evolucional do projeto e não o resultado encerrado em si 

mesmo. Porém, recentemente, os mesmos autores refletem sobre 

a questão do papel do designer num cenário de co-design, através 

de duas vertentes de designing for e designing with, assumindo 

respetivamente o utilizador/pessoa como tema e utilizador como 

parceiro (Sanders & Stappers, 2014). Contudo, a dimensão mais 

autónoma de articulação de propostas preliminares de design por 

everyman para consequentemente serem trabalhados por designers, 

aqui parece-nos não estar representada.

Relativamente ao espaço temporal do co-design, apesar de 

não ser tão divergente, este é um tema que não apresenta um 

entendimento claro. Embora em teoria possamos assumir a possível 

presença na totalidade do processo de design (Sanders e Stappers, 

2014; Fuad-Luke, 2009), muita da vezes percecionamos uma 

aplicação mais restrita e anexa a reuniões ou sessões de trabalho 

para projetar ou tentar novas possíveis soluções de potencial criativo 

(Binder, 2010; Sanders & Westerlund, 2010), collaboratorium (Bødker 

& Buur, 2002) ou eventos de fomento ao ativismo  

(Fuad-Luke, 2009). Estes não recaiem sobre a totalidade do 

processo de design, mas apresentam maior incidência nas fases 

inicais do projeto. Numa perspetiva diferente, sem dependência 

de momentos ou cronologia processual, surge Yanki Lee (2008), 

numa proposta com o objetivo de eliminar o tokenism, a autora 

propõe a ênfase na abordagem a questões baseadas no how (como), 

afastando o foco do why (porquê) e ou de why hould people participate 

(porque deveriam as pessoas participar). A autora apresenta uma 

abordagem centrada no local da participação, sem estar afeta a 

questões de classificação hierárquica de pessoas ou participantes 

mas centrada na identificação do espaço e fomento da colaboração 

e interação. Desta forma, a referência de Henri Lefebvre serve para 

definir estes locais: abstrato como local de prática dos especialista; e 

concreto como local onde as pessoas habitam. Que por conseguinte 

apoiam a definição do espaço de sobreposição, o realm of 

collaboration (o reino da colaboração) (Lee, 2008), que é considerado 

o espaço ideal para um dos tipos de design definidos pela autora 

(design participation for motivation). O que retrata mais um processo 

motivado pelas pessoas e não pelo processo de design em si, uma 

questão extremamente dependente do contexto de ação mas 

aparentemente com maior potencial evolutivo.

Em síntese, apreendemos duas perspetivas da dimensão espacial 

das atividades colaborativas. Por um lado, relacionado com um 

espaço temporal, anexo a abordagens operativas num dado 

momento processual, sendo largamente referido numa fase inicial 

do processo e com caracteristicas de envolvente espacial física 

relevante (Sanders & Westerlund, 2010). Por outro lado, um caráter 

mais abstrato a nível espacial mas mais focado no processo por 

forma a potenciar um envolvimento mais efetivo das pessoas.
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No processo de colaboração em design envolvendo diversos 

parceiros, conseguimos identificar um acréscimo exponencial de 

recursos e métodos para o fomento de colaboração, com especial 

enfoque na geração de ideias e interpretação de informação por 

parte dos diversos atores e afastado de produtos. Sobre este ponto 

de vista, e exaltando um sentido de pertença, o potencial criativo 

e de envolvimento que é fomentado na colaboração, não se torna 

tão evidente na participação, o que procura eliminar a vertente mais 

pontual, através da partilha de objetivos.

We argue that this is a distinguishing characteristic of collaborative design versus 
concurrent or cooperative design: share objective. In collaborative design, participants 
contribute to an interactive design team structure with a goal of achieving a common 
task by sharing expertise, ideas, resources or responsibilities. Chiu (2002)

A partilha de objetivos pode existir entre as pessoas e a equipa de 

design, ambos como elementos ativos e colaborantes na construção 

da proposta, ou somente entre as pessoas, transpondo as tarefas 

de facilitação, motivação para a equipa de design, através de uma 

postura imparcial relativa à definição do conteúdo da proposta. Ou 

seja, podemos definir duas orientações: o co-design entre pessoas 

e designers, assim como o co-design promovido pelos designers e 

desenvolvido pelas pessoas.

Recorrendo a um conjunto de definições (presentes na pág. 41),   

podemos entender o reforço da autoria plural, como sendo o 

elemento transversal e consensual, que é maioritariamente assumido 

pelo envolvimento de diversos atores (stakeholders ou utilizadores). 

Porém, no processo de design juntamente com designers ou equipa 

alargada de projeto, não nos seja possível aferir a forma de interação, 

assim como a sua caraterística participativa ou colaborativa. As várias 

definições indiciam abordagens de integração das pessoas com 

um caráter mais pontual, assim como mais alongado e presente de 

forma mais transversal no processo projetual. De um modo geral, 

são notórias as divergências que estas assumem relativamente 

à tipologia processual, onde o co-design surge como técnica, 

processo, método ou instância, o que não facilita uma conclusão 

clara e reforça a discrepância entre autores e bibliografia disponível.

Although there is no concensus on a definition of collaboration, most researchers 
would agree that it involves sharing of goals, resources and representations 
relating to the joint activity and accountability, within situational rules and norms. 
Moreover, the very notion of collaboration seems to presupose a certain degree 
of equality between participants in terms of right to contribute (not with standing 
a more or less hierarchical situation) in the context of a socio-intitutional mode of 
organisation that favours co-elaboration of ideias, knowledge objects or tangile 
artifacts.  Detienne, et al. (2012)

A amplitude e temáticas de ação referidas na citação acima 

apresentada, caracteriza a colaboração como abordagem 

democrática, holística e potencialmente sustentável, que a aproxima 

“Co-design is a method. It is a way of 
processing through a problem or design 
scenario.”  Sanders & Stappers (2008)

“Co-Design is an instance of co-creativity 
- a collective creativity of collaborating 
designers.”  Sanders & Pieter Stappers 
(2008)

“Customer co-design describes a 
process that allows customers to 
express their product requirements and 
carry out product realization processes 
by mapping the requirements into the 
physical domain of the product.”  Tseng 
& Piller (2003)

“The process of designing with people 
that will use or deliver a product or 
service”   (Design Council, UK). 

“Despite the fact that all design can 
be said to be inherently collaborative, 
the term “collaborative design” most 
typically refers to design activities carried 
out within design teams. These teams 
consist of various collaborators (team 
members) who are active in the creative 
process.”   Erlhoff & Marshall (2008).
 
“As the term co-design suggest, 
ideas are not generated by the users, 
designers or researcher alone but in 
the interaction between several people 
representing different backgrounds and 
skills.”   Vaajakallio (2012)

“Collaborative design means finding 
ways to share a vision of a system 
among all its actors and stakeholders as 
the system evolves.”   Thackara (2006)

“Co-design is a set of creative 
techniques whose aims is to inspire 
the design process. Creative exercises 
are usually applied to enhance idea 
generation and concept design, they are 
characterised for the presence of non 
designers (end users but not only) as 
participants and leaded by designers.” 
Rizzo (2010)

Co-design is a specific design 
methodology within the discipline of 
participatory design, a discipline which
prioritises users from the outset and 
incorporates user needs into the 
full product development cycle. The 
codesign process blurs the role between 
user and designer, encouraging users to 
develop their own solutions under
the aegis of professional designers.
Chisholm et al. (2013)

do design estratégico para a sustentabilidade (Franqueira, 2009), 

o qual não apresenta somente impacto nas alterações a nível de 

vivências social, práticas e estilos de vida, mas também no modo 

como interpretamos o design (Wahl & Baxter, 2008). Os autores 

Daniel Wahl e Seaton Baxter (2008) referem a colaboração como 

uma abordagem de co-evolução e co-design, que envolve diversas 

comunidades, em diversas escalas, através da co-criação de uma 

nova civilização, onde a qualidade da colaboração (Detienne & all, 

2012) pode ser da responsabilidade e motivada pelos designers.

Como nota conclusiva, consideramos relevante o processo de 

participação e colaboração em design, como abordagens que 

vieram afirmar a abertura do design à comunidade e população, 

que pode ser motivada pela democratização, ou pelo ponto de 

vista da qualidade e adequação das respostas geradas. Será de 

realçar o entendimento do co-design como evolução do design 

participado, sendo uma área de afirmação emergente, representada 

pela sua exploração, aplicação e diversidade de recursos criados 

e disponibilizados, através dos quais são exploradas formas mais 

efetivas de envolver as pessoas no processo de design. Pelo que, 

consideramos que o co-design ainda se apresenta bastante alocado 

às fases iniciais de projeto ou atividades de envisioning, embora seja 

de notar que estas abordagens que tentam explorar processos 

mais latos, com o intuito de atuar de forma mais evidente durante 

o processo e após a disponibilização da proposta num conceito 

de open ended, mesmo que atuando numa fase embrionária de 

desenvolvimento.
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1.2.4 O EVERYMAN 
INTEGRADO NO 
PROCESSO DE DESIGN

A integração das pessoas no processo de design é uma abordagem 

em parte é sugerida por Reyner Banham e Nigel Cross (1972), que 

refere a promoção de uma alternative culture através do ingrediente 

mágico (wonder ingridient), que é a participação das pessoas como 

nova forma de atuação. Dessa forma, consideramos que esta 

proposta reflete e incorpora diversas questões como o porquê da 

sua necessidade, qual o tipo de intervenção, de responsabilidade e 

formato de integração das pessoas. Por sua vez, Robert Junk (1972) 

refere não só a relevância da participação como estímulo a práticas 

democráticas, mas também como forma de ajudar as pessoas a 

mudarem, sendo que este último ponto pode ser entendido de 

forma abrangente. O qual pode ser considerado próximo com as 

reflexões desenvolvidas por Papanek (1972), na sua obra Designing 

for the real World, e de acordo com Margolin e Margolin (2002) que 

refletem sobre o potencial do impacto social da profissão. De forma 

geral, estes autores caracterizam abordagens que promovem um 

diálogo entre as partes, para reverter ou otimizar os resultados e 

impactos gerados decorrentes da profissão, onde a qualidade da 

conversação é entendida como potenciadora de inovação, aplicável 

a cenários e estruturas complexas, como forma de fazer emergir o 

entendimento, o conhecimento e a inovação (Buur & Larsen, 2010). 

A necessidade de inclusão ou abertura à integração das pessoas 

pode ser entendida como um processo natural e evolutivo da 

sociedade, que é considerado como próprio da evolução do Homem 

através da sua relação com um mundo material, que lhe permite 

sonhar ou ambicionar determinadas coisas ou cenários (Manzini, 

2015). Por outro lado, esta pode ser interpretada através da forma 

de como os “produtores” vêm os clientes (Sanders, 2005) (fig. 8) e a 

sua relação com o que Manzini (2015) denomina de primeiro mundo. 

Deste modo, consideramos que a perspetiva de relação entre 

produtores/clientes pode evoluir de diversas formas: em paralelo, 

impulsionada pelo mundo material, ou sugerida/exigida pelas 

pessoas ou pelas mudanças sociais (Norman & Verganti, 2012), onde 

as pessoas atuam como parceiros participativos.

Em abordagens mais efetivas, a pessoa é vista como parceiro 

cooperativo ou colaborativo, detentor de um grau de conhecimento 

relevante, com possível impacto positivo no desenvolvimento 

projetual (Fuad-Luke, 2009; Steen et al., 2011), um especialista das 

suas próprias experiências (Sanders, 2002), mesmo que aparentem 

ser pessoas normais, são considerados professionals of everyday 

(Meroni, 2007), com determinação e vontade de atuar positivamente 

perante a sociedade. As referências apresentadas, denotam a forte 

relação quer na inserção das pessoas na fase inicial do processo, 

numa vertente clarificação e desenvolvimento de ideias e primeiras 

propostas, quer através de uma abordagem de ação de construção, 

implementação e teste mais próxima de comunidades criativas. 

fig. . Evolução da mudança de como os 
produtores vêm as pesssoas de cliente a 
co-criador. Sanders, 2005.
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Porém, é extremamente complexo tentar apresentar uma definição 

ou identificar a raiz da motivação para a colaboração por parte 

das pessoas, a qual é interpretada como extremamente pessoal, 

ideológica, onde a recompensa ou a forma de colaboração nem 

sempre é materializável em forma, formato ou conteúdo (Florida, 

2002; Leadbeater, 2008).

A abertura do processo de design coloca as pessoas em diversos 

papeis perante o processo de design, gerando os denominados 

blurring roles (Scott et al., 2009), entre o designer e a pessoa, os 

quais Ezio Manzini (2015) tenta clarificar através apresentação dos 

conceitos de difuse e expert design: o primeiro é desenvolvido por 

um não designer e o segundo por um designer profissional. Uma 

perspetiva que pode ser complementada e integrada na proposta 

de Gary Pisano e Roberto Verganti (2011), que sugerem um 

enquadramento entre o processo de colaboração e o formato de 

relação, onde demonstram a capacidade de alternância, evolução da 

relação e forma de integração entre o difuse e expert designing.

Quando referimos o envolvimento de pessoas em processos ou 

sessões de trabalho com abordagens eminentemente colaborativas, 

estamos a posicionar as pessoas no processo de design, que em 

parte reflete-se na sua responsabilidade e capacidade de criar, 

desenvolver, propor resultados ou conteúdos, quando confrontado 

com um determinado programa, e sua ação através de diversas 

tarefas desempenhadas. 

Numa perspetiva relativa aos conteúdos gerados, Vogelij (2015)

apresenta uma divisão relativa à vertente de ação através do  

co-design e co-produção, e relativa à vertente da relação pessoal 

entre o indivíduo e o resultado/conteúdo obtido/produzido, anexa 

à co-autoria e co-propriedade. A noção de co-design, apesar de 

ter sido referida anteriormente, é enquadrada por Vogelij (2015) 

numa dimensão prática e em ambiente de sessão de trabalho, 

esta é considerada uma abordagem processual e gradual, que 

procura refletir o entendimento e ambições das pessoas, através 

da comunicação e construção de conceitos ou cenários, que 

realizados em conjunto. Por sua vez, a noção de co-produção está 

afeta à contribuição dos vários participantes para o resultado/

materialização da ideia. Pelo que, é uma atividade que pode originar 

algum tipo de orgulho e até mesmo uma sensação psicológica de 

propriedade, que é considerada uma motivação para o envolvimento 

(van Rijn & Stappers, 2008; Vogelij, 2015), esta surge como resultado 

da dimensão instrumental e da perspetiva sentimental geradas no 

processo. 

Numa abordagem de reflexão relativa à relação entre a pessoa e o 

resultado, Vogelij (2015) assume a diferenciação entre o empenho 

no conteúdo e no processo, onde a noção de co-autoria apresenta 

uma vertente mais forte, mesmo que esta seja orientada através 

de um processo plural, existe a identificação do contributo pessoal 

para o resultado, por sua vez, a co-propriedade pode refletir mais a 

questão de orgulho no processo e resultado gerado juntamente com 

outras pessoas. Esta clarificação desenvolvida pelo autor referido 

alerta-nos para a complexidade do processo de co-design e co-

produção, sua relação com a co-propriedade e co-autoria, as quais 

podem ser complexas de identificar num processo prático de design.

As temáticas relativas aos direitos de autor ou propriedade 

intelectual são questões importantes, embora raramente sejam 

referidas nestas abordagens, uma vez que na sua maioria têm 

recaído sobre temáticas onde as pessoas são utilzadores e 

usufrutuários das propostas desenvolvidas. Iniciativas como a 

Creative Commons, possibilitiva um procedimento altruísta e de 

partilha conhecimento e conteúdos, embora seja-nos possível 

controlar e salvaguardar os direitos do autor, através da definição 

dos seus termos. Contudo, questionamos qual a capacidade e forma 

deste enquadramento teórico e das práticas colaborativas serem 

incorporadas efetivamente nas estruturas empresarias atualmente 

vigentes, uma questão que apresenta uma resposta incerta e 

possivelmente complexa de testar.

Esta breve análise permitiu-nos refletir sobre a forma de como as 

pessoas são vistas pelo design, mas também a relação de evolução 

que estas tiveram perante uma sociedade de consumo e em contato 

com o produto gerado pela prática do design. A necessidade de 

equilibrar, atuar ou eliminar os danos negativos deste produto, 

motivou as partes (disciplina do design/designer e pessoas) a 

desenvolverem ações mais ou menos consciente, de partilha de 

conhecimento e colaboração, por forma a tentar inverter a situação 

gerada ou criar novas possibilidades e caminhos a explorar.

A importância das pessoas no processo de design colaborativo, 

não se encerra somente na potencialidade de gerar propostas mais 

eficazes, pelo que também extrapula a dimensão operativa e incide 

sobre questões de relevo social, educacional, através da promoção 

de novas formas de atuação e organização. Contudo, é notório que a 

fluência destas abordagens para estruturas e formas de organização 

instituídas, podem ser interpretadas como um desafio, que tem 

impato na forma de como o design atua, mas também no papel e 

responsabilidade que a pessoa assume perante ele.
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Perante a complexidade, dinâmica e fluidez dos cenários de ação da 

sociedade contemporânea (Bauman, 2000) conseguimos observar 

a diversificação de cenários de ação da disciplina do design, por 

outro lado, registamos a noção commodity10 e a sua evolução anexa 

a diversos contextos desde mercadoria a experiência (Pine, 2004). 

Esta conformação, inserção e relação de objetos em contextos 

materiais ou imateriais, reforça a noção do processo de design como 

indeterminado (Buchanan, 2001). Embora este possa ser pensado 

em relação ao objeto e às atividades desenvolvidas pelo designer 

(Buchanan, 2001), o autor considera que o signos, as coisas, as ações 

e os pensamentos estão interligados (Buchanan, 1992).

O entendimento da interligação das diversas atividades do designer 

anteriormente referidas, são relevantes na noção sistémica e 

possível transversalidade da sua ação, onde a referência de contextos 

potencia a identificação de espaços anexos novas práticas e áreas de 

conhecimento. O princípio de product service system (PSS) acentua 

uma visão mais holística e de potencial impacto para a sustentabilidade 

(Manzini, & Vezzoli 2002), que é entendida numa dimensão integrante 

da totalidade do produto/projeto e não de algo integrável. Em parte, 

este entendimento motiva novas abordagens relacionais (designer-

utilizador), com o objetivo de potenciar soluções win-win11, no sentido 

de gerar maior entendimento sobre o enquadramento sócio-

tecnológico afeto às novas dimensões das atividade do design (Morelli, 

2002). Cenário que consideramos potenciar o afastamento daquilo 

que Buchanan denomina como investigação clínica e aproxima-a de 

um modelo de investigação aplicada a contextos práticos e reais.

O design de serviços, foi um campo impulsionado pela noção de PSS 

(Meroni & Sangiorgi, 2011), embora seja um território complexo com 

dimensões relacionais que não podem ser totalmente definidas ou 

pré-determinadas (Sangiorgi, 2004). O que nos possibilita referir 

o conceito de co-criação de valor e sua relação com o design de 

serviço (Prahalad & Ramaswamy, 2004; Sanders, 2009), onde o 

mercado pode ser entendido como alvo ou como fórum (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004). Contudo, Prahalad e Ramaswany referem 

a questão da co-criação através da dimensão de interação do 

consumidor com a empresa, no sentido de redefinir o valor e o 

processo de criação de valor. Ou seja, o momento de co-criação é 

transferido para o locus onde a interação entre os dois agentes é 

definida (Prahalad, 2004) como forma de criar valor, neste sentido, 

a relevância não é dada ao processo criativo que antecede a 

10 Termo utilizado em transações comerciais, que designa mercadoria. Usado como 
referência às matérias-primas, que têm um forte impacto nos fluxos financeiros 
mundiais. 
11 Solução que resultados igualmente satisfatórios e equilibradas para as diversidade 
de atores/partes interessadas e incluídas no processo.  

1.3.1 NOVOS CONTEXTOS  
DE ATUAÇÃO DO DESIGN
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disponibilização do produto, serviço ou sistema, apesar dessa 

também ser referida. O discurso recai mais numa experiência da 

interação/contato entre o consumidor e a empresa (nos seus 

diversos agentes ou suportes), aberta, no sentido da possibilidade 

de diversos acontecimentos, discursos e personalizações, dando 

relevo à co-criação de valor no momento/experiência. Sobre o ponto 

de vista do marketing, os autores referem o processo de co-criação 

como forma de mudança de paradigma relativamente a abordagens 

mais tradicionais (centradas na empresa). Os autores referem os 

conceitos de “cadeia de valor” de Porter e a criação de valor de 

Kotler, como sendo separadas do mercado, no sentido de separar o 

mercado e o consumidor. O mercado é interpretado como o local de 

troca ou agregação de consumidor (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Contudo, a diversificação e excedente de oferta e a facilidade de 

acesso à informação disponível, faz com que abordagens como a 

definição do público-alvo, tentativa de relação entre o mesmo e o 

que a empresa tem para oferecer como conceito, começem a ser 

considerados como modelos obsoletos. 

Desta forma, podemos apreender a co-criação de valor como focada 

em todos os pontos de interação entre a empresa e consumidor, que 

são entendidas como momentos críticos, palcos de criação e extração 

de valor, individualizáveis, focando o mercado no que a empresa 

pode oferecer e não como um espaço de agregação. Ou seja, o 

mercado como um fórum de co-criação de experiências, que de certa 

forma não podem ser totalmente previstas ou controladas. Assim, 

o processo de co-criação de valor baseia-se no diálogo, acesso, 

transparência e risco-benefício (Prahalad, Ramaswamy, 2004).

Já em 2010 Prahalad orienta o discurso da co-criação para a 

erradicação da pobreza e promoção da igualdade social anexa ao 

mercado/empresas. Prahalad refere três filões de tensão: o papel 

do sector privado; elevada qualidade a baixo preço; e por fim a 

rapidez de aprendizagem sobre consumidores locais. Aqui, o autor 

realça várias questões interessantes a trabalhar que podem fazer a 

ponte numa linguagem comum com o design. A questão da tensão 

entre o global e o local, onde a localidade também representa o 

potencial de disseminação e proliferação, um novo conceito de 

escala; a flexibilização das estruturas organizacionais em vista a 

otimização (da estrutura e da sua resposta), não só como forma de 

reduzir custos mas também como forma de criar novas estruturas 

organizativas; a proximidade com o consumidor como catalisador 

para a rápida aprendizagem, assim como modo de redução e partilha 

de custos. Em parte, estas questões fazem com que o discurso 

altere algumas questões referenciais dos consumidores como 

co-criadores e não somente recetores passivos de um produto ou 

serviço (Prahalad, 2004; Sanders, 2005)

Desta forma, podemos concluir a relação da escala (tanto do 

mercado/soluções e estruturas), e da proximidade (através da  

co-criação e como forma de gerar propostas mais efetivas), como 

temas fraturantes em contextos e discursos relativos à base da 

pirâmide social. Estes temas incorporam a questão da empresa e 

responsabilidade social da mesma perante as pessoas e próprio 

mercado, endereçados e afetos a constrangimentos reais (Prahalad, 

2010; Fuad-Luke, 2009). 

Apesar de ser possível encontrar pontos de contato entre as duas 

disciplinas (marketing e design) relativamente à co-criação, é 

possível definir de forma clara esta barreira (fig. 8). Apesar de admitir 

o potencial e viabilidade da introdução de pessoas como atores 

na definição do problema e desenvolvimento de respostas, no 

marketing a co-criação é tida como veículo para a criação de valor 

e como forma de reforçar os laços entre consumidor e empresa, 

através de uma flexibilização de experiências pessoais e distintas. 

Abordagens que fortalecem o potencial criativo de conhecimento 

da pessoa (Sanders, 2006; Visser, 2009; Florida 2003), que potencia 

o serviço cada vez menos abordado como objeto, e mais como meio 

de suporte de uma sociedade e economia sustentável, colaborativa 

e criativa (Sangiorgi, 2011; Florida, 2003). Estas abordagens 

apresentam novos desafios quando entendidos, através da divisão 

da noção de serviço, relativo a organizações/mercados ou próximo 

das comunidades (Sangiorgi, 2011), pelo que neste último espaço 

referido, podemos considerar as propostas por François Jejou e Ezio 

Manzini (2008), referentes a abordagens mais disruptivas, através 

da criação de serviços colaborativos em contexto de inovação 

social e design para a sustentabilidade. A importância da imersão, 

maturação e disseminação, referidas por Manzini (2008), possibilita-

nos reconhecer o potencial de alteração de paradigma e o possível 

desenvolvimento de espaços criativos e colaborativos (Franqueira, 

2010), ou até mesmo abordagens de ativismo através do design 

fig. . Diferenciação entre entendimento 
de co-criação entre marketing e design, 
João Sampaio, 2015.



5352

(Fuad-Luke, 2009; Meroni et al., 2014). Porém, numa ação próxima 

de organizações, Daniela Sangiorgi (2011) refere duas abordagens: 

dentro para fora e de fora para dentro. A primeira apresenta-se mais 

tradicional e próxima ao HCD; e a segunda, apresenta desafios 

e ambientes menos controláveis e focada em abordagens de 

envisioning, o que nos permite identificar e alocar espaços de ação.

Por sua vez, o impacto da utilização de co-design no design de 

serviços é entendido como benéfico para o próprio projeto/serviço, 

assim como para os potenciais utilizadores e para a organizações 

envolvidas (Steen et al., 2011). Porém, salvaguardamos a necessidade 

da correta seleção e aplicação de métodos e formas de trabalho de 

modo ao esforço desenvolvido ser mais efetivo (Steen et al., 2011).

A abordagem desenvolvida, teve como o objetivo enquadrar, mesmo 

que de forma mais superficial, o desenvolvimento e promoção de 

novos contextos de ação onde as pessoas são parte integrante 

e colaborativa do processo de design. A sua inserção não reside 

somente no apoio ao teste de validação de objetos mas centrada em 

abordagens emergentes anexas ao design de serviços e inovação 

social e design para a sustentabilidade. Pelo que, é possível identificar 

diversos desafios anexos ao desempenho e abordagens do designer 

perante as pessoas, relacionadas com os sete princípios para 

transformative practices em design (Sangiorgi, 2011), que podem ser 

integrados nas abordagens colaborativas, de acordo com o foco desta 

investigação centrada na capacidade das pessoas desenvolverem 

propostas de impacto social.

“This change in why we design things and processes in turn affects what and how 
we design. (Wahl & Baxter, 2008) p. 72

Com base na reflexão elaborada sobre novas abordagens e 

contextos de ação do design, por consequência o papel do 

designer é tido como objeto de análise essencial. É notória a 

relação da prática do co-design e das ações do profissional 

paralelamente com áreas do design para a sustentabilidade 

(Manzini, 2007; Wahl & Baxter, 2008; Fuad-Luke, 2009;Wood, 

2010), onde podemos referir novas valências do designer perante 

novos desafios e contextos (Manzini, 2007; Fuad-Luke, 2009); em 

dimensões/universos de presença do profissional (Wahl & Baxter, 

2008). O que está intimamente relacionado com o quê e como 

desenhamos (Wahl & Bax ter, 2008), por sua vez relacionável com 

as abordagens metaprocessuais (Wood, 2010), onde a questão 

da complexidade dos contextos e da informação surgem como os 

principais pilares orientadores (De Moraes, 2009).

Neste processo, identificamos duas dimensões anteriormente 

referidas: a jusante, nas suas manifestações finais de resultado do 

processo de design; e a montante, numa dimensão meta processual 

e imaterial de definição e análise de contextos e intencionalidades 

(Wahl & Baxter, 2008). A qual é entendida como uma divisão do 

design relativa às suas dimensões material e imaterial, onde a 

primeira manifesta-se na interação e relação com o resultado 

material do processo de design; e a segunda manifesta-se no 

processo de colaboração, transdisciplinaridade e organização de 

ideias com o resultado imaterial relativo às orientações e estratégias 

processuais a assumir. Um processo que procura estimular o diálogo 

entre diversos sistemas de valores, através de uma abordagem 

projetual transdisciplinar e analítica (Wahl & Baxter, 2008), por forma 

a potenciar o máximo resultado da colaboração, co-evolução 

motivadas pelo constante processo de aprendizagem. Ou seja, 

identifica-se um território de ação anterior e durante o processo 

projetual que tem como base a definição de estratégias e suportes. 

The solutions to the “wicked problems of design” are more likely to be new 
processes, lifestyles, and changes in meaning, rather than purely material artifacts 
(...) The necessary shift towards more appropriate and sustainable modes of 
participation requires that design and education contribute to a widespread increase 
in social and ecological awareness through transdiciplinary design dialogues  
Wahl & Baxter (2008)

A importância do diálogo inclusivo e participativo numa dimensão 

individual e colectiva, é essencial para a criação de uma sociedade 

mais sustentável. Contudo, a complexidade dos problemas a 

tratar, por vezes denominados wicked problems, são verdadeiros 

desafios e carecem de abordagens mais holísticas por parte do 

design, potencialmente relacionadas com questões apresentadas 

por John Wood sobre a atuação de meta-designers na geração de 

sinergias de sinergias (Wood, 2010), para obter uma visão holística, 

1.3.2 O PAPEL DO 
DESIGNER
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transdisciplinar, integrativa e bem informada. Abordagem que parece 

facilitar o acesso a níveis mais profundos do conhecimento que 

assinalamos a cor de laranja (fig. 10).

Assumindo o mesmo espaço processual de ação e de estudo de 

Visser (2009), o foco da sua investigação coloca o user researcher12 

(UR) como elemento e intermediário principal da mensagem. Contudo, 

mesmo que este possa ser um elemento integrante da equipa de 

design, questionamos o potencial de eliminar intermediários com o 

intuito de potenciar, níveis e modos de comunicação menos filtrados, 

numa abordagem que denominamos como designing through people. 

Através do qual as pessoas são entendidas como sujeitos ativos e 

responsáveis no processo de materialização da mensagem, com um 

papel definido na construção de conhecimento, geração de ideias, 

desenvolvimento e comunicação do conceito/proposta. Este papel 

pode basear-se na evolução do utilizador a especialista das suas 

experiências. No sentido de ser um sujeito passivo e objeto de estudo 

aquando um processo de UCD, para ser considerado um membro 

ativo no processo de design, com um papel definido na construção 

de conhecimento, geração de ideias e desenvolvimento de conceito. 

Neste processo, investigador ou designer pode atuar como facilitador, 

no sentido de apoiar o especialista na comunicação e materialização 

das suas análises ou proposições (Sanders, 2013). Através do qual 

se procura gerar maior autonomia e potenciar a capacidade de 

comunicação de pessoas, não deixando de dar relevância ao processo 

12 User Researcher (R): the person who is responsible for conveying the rich 
experience information in an actionable way to designers. This includes the collecting,
analysis and sending of the information, but most of all engaging designers
to make fruitful use of the information in their design activities. This
role can be taken by a user researcher, a human factors specialist, or by a designer.
Often this role is performed by someone who is part of the design team.
The challenge is then to communicate the information in an engaging way to
his fellow team members. (Visser, 2009) p. 19

fig. 1.Diferentes níveis de conhecimento 
sobre experiência são acedidos por 
diferentes técnicas (adaptado por João 
Sampaio, 2015). in Visser, F. S., Stappers, 
P. J., van der Lugt, R., & Sanders, E. B. N. 
(2005). Contextmapping: experiences 
from practice. Co-design, 1(2), 119–149. 
doi:10.1080/15710880500135987

de facilitação de tal exercício por parte do designer. Com o intuito de 

tentar actuar sobre o gap que Sanders e Stappers (2014) referem.

No sentido de tornar o envolvimento das pessoas mais efetivo, não 

consideramos estar a anular o papel do designer, mas a potenciar 

e adequar a evolução do seu papel anexo a novas abordagens e 

contextos de ação. Contrariamente às preocupações relativas à 

obsolescência da profissão (designer), futuramente esta irá assumir 

um papel cada vez mais relevante através das suas capacidades 

específicas em contextos emergentes onde este atua. Podendo ser 

relevantes a nível de pensamento visual e complexidade, condução 

do processo criativo, pesquisa, recolha e gestão de informação, 

tendo capacidade de decisão na ausência de informação, 

prototipagem, materialização de ideias (Sanders. 2013). Nesse 

sentido, a sua atuação recai na facilitação de meios de expressão 

e orientação processuais, com o intuito de potenciar obtenção de 

resultados específicos. Estes meios têm como apoiar as pessoas 

na geração e gestão de informação, entendimento de contexto de 

ação e o desenvolvimento e estabilização estruturada de propostas 

e suportes de comunicação/expressão. 

Para que a abordagem de co-design seja mais rica e torne o 

processo de colaboração das pessoas mais natural e integrado na 

equipa de design, consideramos que o designer como facilitador 

possa assumir duas abordagens. Elisabeth Sanders (2013) 

caracteriza-as num processo de facilitação design with people mais 

próximo à ação conjunta de autoria partilhada entre designers e 

pessoa na visualização e construção de modelos de comunicação de 

propostas no fuzzy front end, onde o designer pode assumir o papel 

de facilitador/tradutor/co-autor; ou numa abordagem de design 

through people, mais próxima a uma ação imparcial na questão da 

autoria da proposta embora assumindo uma postura crítica, criativa 

e dialógica (Manzini, 2015; Sennett, 2012), atuando como facilitador/

orientador processual das pessoas na visualização e construção 

de modelos de comunicação de propostas no fuzzy front end. Por 

forma a facilitar o processo de identificação e comunicação de algo 

latente, clarificá-lo e torná-lo visível. Por sua vez, o enquadramento 

apresentado, não põe em questão o trabalho anteriormente 

desenvolvido mas tenta focar-se no envolvimento das pessoas no 

processo coletivo de design. O que estamos a propôr através desta 

abordagem (fig. 11), será a identificação das diversas formas de o 

designer actuar perante os cenários referidos. Tentamos definir 

uma proposta (fig. 12) com o intuito de desenvolver considerações 

mais precisas durante a investigação, recorrendo à diferenciação 

das possíveis tarefas e abordagens a desenvolver pelo designer, 

aquando envolvido num processo de co-design com as pessoas. 

Diferenciando o processo em dois momentos: antes da sessão de 

trabalho e durante a sessão de trabalho. No primeiro, assumimos 
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1.3.3 O ESPAÇO FÍSICO  
DO CO-DESIGN

fig.  .Diferentes espaços de ação do 
designer em co-design (baseado em 
Sanders, E., & Stappers, P. (2014), João 
Sampaio, 2015.

fig.  .Proposta de definição dos 
diferentes papeis do designer co-
designing with e through people, João 
Sampaio, 2015.

a necessidade de definir a abordagem processual, identificação 

prelimiar de contexto, fomentar o envolvimento das pessoas 

e definição dos recursos e ferramentas a utilizar. No segundo 

momento, numa abordagem de orientação e facilitação processual, 

sem influenciar a proposta em desenvolvimento mas garantindo 

a obtenção de resultados específicos anexos às diversas tarefas 

definidas e a desenvolver na sessão de trabalho. Apesar ser 

complexa, a definição dos papeis assumidos pelo designer, torna-se 

clara a importância da investigação e que a junção de diversas tarefas 

elaboradas pode influenciar o resultado, assim como as capacidades 

e competências de facilitação no apoio à imersão e geração de 

dinâmicas relevantes durante as sessões de trabalho.

Quando questionamos o possível impacto do espaço no processo 

de co-design, focamos a questão do espaço físico e se este pode ter 

impacto ou facilitar o processo de trabalho. Embora exista a noção da 

identificação de outras temáticas relativas ao espaço de design a nível 

do espaço/enquadramento de contexto prático ou teórico atual ou 

futuro do design (Sanders & Westerlund, 2011). 

Nestas abordagens não ambicionamos identificar a ideal definição e 

organização espacial e dos seus diversos componentes (mobiliário, 

tecnologia, etc.), mas aferir linhas orientadoras e características 

primordiais para o apoio à determinação e caracterização espacial do 

local onde o evento acontece. Contudo, será de referir a dificuldade 

na identificação de bibliografia específica relativa ao tema em análise, 

pelo que será de notar que alguns autores referenciados mencionam 

a definição do espaços de trabalho com o objetivo de potenciar o 

processo criativo, como uma área nova para a arquitetura e design de 

espaços e interiores (Sanders & Stappers, 2014).

O conceito de symmetry of ignorance 13 de Rittel (1984) pode ser 

considerado como contíguo à co-evolução (Dorst & Cross, 2001) do 

problema e solução. Num conceito de aprendizagem colaborativa, o 

primeiro conceito transporta novas características situacionais onde 

nenhum elemento assume o papel de “professor” (Fischer, 2000), que 

gera o nivelamento da importância e papel das pessoas no e perante 

o processo. Contudo, Gerhard Fischer (2000) refere a importância 

de alteração da ação de professor, onde através da coordenação, 

facilitação, este estimula situações de construção de conhecimento 

através da criação, discussão e evolução de artefatos. Desta forma, 

assumimos este papel de professor anexo à postura do designer num 

espaço de co-design.

(symmetry of ignorance) It provides a model for learning in a knowledge society that 
is build upon distributed cognition, articulate learners, peer-to-peer learning, and 
incremental enhancement of information spaces by community of pratice. Mutual 
competency supported by objects-to-think-with /externalization of ideas, concepts, and 
goals), leads to setting and opportunities for learning by all participants.   Fischer, (2000)

Tendo em conta a citação apresentada conseguimos apreender os 

seguintes pontos: a importância de um modelo de contato direto 

(peer-to-peer), mesmo sendo presencial ou virtual; através de uma 

comunidade de prática. Apesar de não descrever características 

físicas referentes ao espaço (mesmo brevemente ilustradas no 

13 “The first characteristic is the assumption that the expertise is distributed as well as 
the ignorance about the problem; that both are distributed over all participants, and that 
nobody has any justification in claiming his knowledge to be superior to anybody else’s. 
Thus there is no logical reason or reason of education for sayin, ‘I know better than you’. We 
call this the ‘symmetry of ignorance’. The consequence of this assumption is to attempt 
to develop a maximum participation in order to activate as much knowledge as possible.” 
Rittel, H. (1984). Second generation design methods. In N. Cross, Development in 
Design Methodology (pp. 317–327).  
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artigo referido), é possível identificar características relativas ao 

trabalho em grupo e tipos de relação entre as pessoas e as pessoas 

e o “professor”/facilitador. Que em parte, possibilita-nos breves 

orientações com o intuito de proporcionar espaços de reunião, 

discussão, intermediação e trabalho e construção.

Numa tentativa de caracterização de linhas gerais de espaços de 

trabalho que potenciam a criatividade e a inovação, Sanders e Stappers 

(2014) referem linhas gerais caracterizadas por:

- mobiliário facilmente amovível para os espaço assumirem novas 

configurações;

- possibilidade de fixar na parede materiais (especialmente suportes 

de comunicação visual);

- acomodar uma variedade de comportamentos como: reflexão, 

relaxe, colaboração ativa, confusão, etc.;

- promover atividades individuais ou de grupo com variação de 

elementos a trabalhar em contato direto e presencial;

- promover diversos ambientes de brincadeira, estímulo, formal, informal;

- estar aberto a pessoas de dentro e fora da organização.

Numa das possíveis entrevistas realizadas durante a investigação, 

ao designer Pedro Pineda [efetuada dia 10/03/14 e presente no 

Memory Card], afeto ao projeto Enable Berlim, no qual atuava e 

exercia a atividade profissional como designer e experience designer, 

considerou que espaços amplos, flexíveis com facilidade de acesso 

a diversos recursos, assim como a existência de um espaço à 

parte onde decorrem os coffee-breaks são fatores relevantes. Este 

último com o intuito de promover o contato entre as pessoas fora 

do espaço de trabalho, o qual considera facilitar a comunicação e 

fluidez do trabalho em desenvolvimento. Apesar de considerar que 

a importância está nas pessoas o espaço pode influenciar positiva 

ou negativamente. Porém, baseado na experiência profissional 

considera que podemos ser obrigados a trabalhar em condições 

menos favoráveis, o que nos obriga a atuar por forma a tentar 

eliminar ou reduzir o impacto negativo do mesmo. 

De forma complementar, a referência aos dialogue labs (Lucero et 

al., 2012), embora centrada numa fase intermédia do processo de 

design – que consideramos ligueiramente diversa da qual estamos 

focados – é assinalada a importância da relação entre o processo, 

o espaço e os materiais. Por sua vez, tanto os processos como os 

materiais facilitam o diálogo de design colaborativo. Já o espaço, na 

sua definição de ambiente envolvente, complementa um cenário 

passível de promover aspectos criativos, inspiradores ou relaxantes 

(Binder, 2007). Ou seja, aqui podemos referir o espaço, apesar de 

descrito de forma bastante abstrata como palco, onde se desenrola 

a ação que atua como complemento de reforço e em sintonia com o 

processo e os materiais utilizados.

Caracterizada por uma sessão co-criativa de desenvolvimento de 

propostas denominada Designing Spaces for Creative Collaboration and 

Co-Design [in: http://imagination.lancs.ac.uk/news/Designing_Spaces_

Creative_Collaboration_and_CoDesign, acedido em: 23/03/2014], 

realizada pelo grupo de estudo Creative IDEAS da Imagination 

Lancaster, demonstra o possível interesse do tema. Através do 

relatório é possível identificar a importância dada à flexibilidade do 

espaço, espaço de trabalho de grupo, disposição dos equipamentos 

e recursos, armazenamento, ambiente geral (som, luz, cor, texturas, 

mobiliário) e tecnologia disponível.

Contudo, o espaço é considerado como um possível fator negativo no 

processo de trabalho quando não apresenta condições de conforto 

tais como a existência de cadeiras para todos os elementos, espaço 

suficiente para albergar a totalidade dos participantes, facilidade de 

contato visual entre os vários elementos da equipa.

Apesar de extremamente breve e lato no que diz respeito a possíveis 

conclusões aquando de uma análise específica relativa à criação de 

espaços físicos relacionados com eventos de co-design consideramos 

quatro fatores orientadores na definição de espaços:

Flexibilidade - referente à morfologia do espaço e equipamento, 

facilmente adaptável, por forma a configurar o espaço de acordo com 

as necessidades específicas da sessão (equipamento e tecnológico), 

momentos ou tarefas a desenvolver, assim como na capacidade de 

utilização e intervenção sobre o mesmo.

Neutralidade - possibilidade de criação de espaços neutros 

referentes a momentos de pausa, espaços comuns de acesso 

aos diversos participantes (como possíveis recursos comuns 

disponibilizados), com o intuito de gerar condições idênticas para 

sessões com mais de um grupo de trabalho.

Conforto - apresentar condições generalizadas de conforto 

(de acordo com o contexto de intervenção), com capacidade de 

acolhimento adequado da totalidade de participantes e por forma a 

facilitar e potenciar a facilidade do processo de trabalho.

 Complementaridade - apresentar características de suporte e 

complemento ao processo e materiais/recursos utilizados por forma a 

potenciar a exploração e resultado das tarefas desenvolvidas.

1.3.3.1 LINHAS 
ORIENTADORAS
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fig.  . Appreciative Inquiry 4-D Cycle in http://www.playprelude.com/appreciative-
inquiry-prelude/ [acedido a 22/02/2013) 

fig.  .Proposta taxonómica de modelos usados na prática do design, de Joanne 
Mendel (2012) in Mendel, J. (2012). A taxonomy of design methods process models. 
Interactions, 2(3). doi:10.1145/2065327.2065343

No ponto 1.3.1 (Novos contextos de atuação do design), é referido 

que para os novos contextos do design, é importante a escolha e 

definição da abordagem processual, com o intuito de potenciar os 

resultados efetivos decorrentes da trabalho desenvolvido. Uma vez 

que os modelos processuais aumentam de importância à medida em 

o design atua em equipas multidisciplinares, sendo também meios de 

exploração de relações entre as diversas linguagens (Mendel, 2012). 

No sentido de tentar criar um entendimento, identificação e possível 

orientação sistematizadora procurou-se reconhecer abordagens 

processuais próximas da temática do co-design para possível 

utilização. Mantendo o foco no envolvimento das pessoas, na 

atuação no fuzzy front end, e na capacidade de apoiar a transição do 

gap para abordagens mais tradicionais (Sanders & Stappers, 2014). 

Appreciative Inquiry is the cooperative, co-evolutionary search for the best in 
people, their organizations and communities, and the world around them. It involves 
systematic discovery of what gives “life” to an organization or community when 
it is most effective,and most capable in economic, ecological, and human terms. 
Cooperrider, & Whitney, (2006) in: The Change Handbook : Appreciative Inquiry: A 
Positive Revolutionin Change, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco

No processo de análise da importância do envolvimento de múltiplos 

atores em sistema complexos, Augusto Cuginotti (2009) refere 

o potencial do 4D Cycle (fig. 13) diretamente relacionado com 

Appreciative Inquirity (AI) e a importância da colaboração (Cooperrider & 

Withney, 2006). O conceito inicial de AI (Cooperrider & Srivastva, 1987) 

– que propõe um enquadramento baseado na apreensão, colaboração, 

provocação e aplicação –, evolui para um modelo sistematizado em 

quatro momentos (discovery, dream, design e delivery/destiny), que de 

acordo com diversos autores, é considerado um conceito notável, 

uma proposta de criação de um novo paradigma de visão e processo 

de aprendizagem social, que permite a percepção e instigação ao 

compromisso coletivo (Cuginotti, 2009; Cooperrider & Withney, 2006). 

Uma abordagem que evidencia a oportunidade positiva, considerada 

como um novo paradigma de evolução consciente, pautada pela 

construção social da realidade, considerando que o crescimento do 

sistema está diretamente relacionado com as questões efetuadas e a 

forma positiva como estas são feitas (Cooperrider & Withney, 2006). 

Por sua vez, num campo de proposta taxonómica de modelos 

utilizados em processos de design (fig. 14), Joanne Mendel (2012) 

sugere um modelo igualmente estruturado em quatro momentos 

(discovery, reframe, envisioning e create), que manifesta uma 

terminologia contiguidade à utilizada no Appreciative Inquiry 4-D 

Cycle. Contudo, e tendo em conta o foco específico no design, 

Mendel identifica diversas tarefas específicas para cada fase. Assim 

como é de realçar, o que consideramos ser uma proposta de caráter 

mais analítico, uma vez que os dois primeiros momentos (discover e 

reframe), são passíveis de estarem incluídos no momento discover do 

1.4.1 TAXONOMIA E 
MODELOS PROCESSUAIS
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Discover.is about understanding 
the current situation. Discover models 
provide structural schemes for organiz 
ing and juxtaposing the often disparate 
sets of data gathered in research to 
reveal patterns and highlight key factors 
in the current situation. This provides 
clues for unlocking the problem and 
points to areas that require deeper 
analysis. In so doing, discover models 
provide a critical bridge for transitioning 
to the work that follows of reframing how 
we understand the current situation. 

Reframe.requires a deep study of data 
gathered to understand the current 
situation in non-obvious ways. In the 
reframe phase, the current situation is 
unlocked through a richer understanding 
of gaps, relationships, and unmet needs. 
Questions raised while gathering and 
organizing information are more deeply 
analyzed in this phase, in which the current 
situation is considered from multiple 
perspectives. Models are used to cut, 
map, and present information in ways that 
reveal new salience, relationships, and 
meanings, which might otherwise remain 
hidden in data. Opportunity areas are 
revealed. 

Envisionini.is about exploring potential 
solutions. During the envision phase, 
ideas are generated, evaluated, and 
prioritized for the opportunity areas 
identified. Models provide a framework in 
which designers can identify possibilities, 
explore alternatives, and envision new 
realities that are grounded in research 
insights. The resulting solutions frame 
and prioritize potential courses of action 
for addressing the situation. Paths from 
the current situation to the desired future 
state are conceptualized. This provides 
context for the work that follows in 
actualizing a solution.

Create.is about designing the future
In this phase, concepts formulated in 
the previous phase are explored in more 
concrete forms to prototype and test 
assumptions against reality prior to the 
investment in build cycles. Create models 
will vary based on the types of solutions 
that are envisioned: products, services, or 
experiences. Concepts are translated into 
concrete specifications that can include 
feature lists, wireframes, site maps, task 
flows, and page templates, among other 
deliverables. User testing takes place in 
iterative build cycles to ensure that the 
envisioned customer experience is useful, 
usable, and delightful. 

in: Mendel, J. (2012). A taxonomy of 
design methods process models. 
Interactions, 2(3). 

Appreciative Inquiry 4-D Cycle. Diferença que possivelmente pode ser 

justificada e afeta ao detalhe de que a primeira abordagem analisada 

assume o denominado positive core14 que é entendido como a raíz 

do sucesso da análise. O qual não ignora a questão do problema, do 

stress ou conflito, somente não os utiliza como bases para análise ou 

ação (Cooperrider & Withney, 2006). Reforçando um ponto de partida 

positivo, mesmo que não apresente expressão contextual mas que 

possa ser considerado interessante a desenvolver e afirmar.

A proximidade do trabalho de investigação de Joanne Mendel com Jan 

Yeager (2010) e com Hugh Dubberly, Shelley Evenson e Rick Robinson 

(2008), facilitou o desenvolvimento da proposta apresentada, 

refletindo-se em duas questões referidas pelos autores: a importância 

da exploração do poder da visualização do conhecimento na resolução 

de problemas e análise do fosso entre a passagem da análise à síntese.

A primeira questão é considerada notável como meio e suporte de 

gerar, analisar e sintetizar informação, facilitar o diálogo e revelar 

dados, relações e campos de exploração e construção de soluções 

(Mendel & Yeager, 2010). Como forma de conhecimento concreto 

(entender) e abstrato (desconstruir) do o quê (what is); e como forma 

de construção abstrata (explorativa) e abstrata (construtiva) do que 

poderia ser (what could be) (Mendel & Yeager, 2010).

Na segunda questão é referida a necessidade de identificar formas 

de atuar como ponte de ligação do problema à solução, que através 

da análise de diversos modelos de ação, identifica a importância da 

materialização (modelling) como forma de atuar nos dois eixos (real/

14 Any form of organization change, re-design, or planning that begins with 
comprehensive inquiry, analysis and dialogue of an organization’s “positive core,” involving 
multiple stakeholders, and then links this knowledge to the organization’s strategic 
change agenda and priorities. (Cooperrider, Whitney, 2006) in: The Change Handbook : 
Appreciative Inquiry: A Positive Revolutionin Change, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San 
Francisco  

Discover.mobilizing a whole system, 
multiple stakeholder inquiry into the 
positive core; 

Dream.creating a results-oriented 
vision based in discovered potential and 
questions of higher purpose, i.e., “What is 
the world calling us to become?”

Desiin.creating possibility propositions 
of the ideal organization or community, 
articulating a design capable of drawing 
upon and magnifying the positive core to 
realize the newly expressed dream; and

Deliver.(destiny).strengthening the 
affirmative capability of the whole system 
enabling it to build hope and sustain 
momentum for ongoing positive change 
and high performance.

(Cooperrider, Whitney, 2006) in: The 
Change Handbook : Appreciative Inquiry: 
A Positive Revolutionin Change, Berrett-
Koehler Publishers, Inc., San Francisco

fig.  .Double Diamond design 
process model (Design Council, 2005) 
in: http://www.designcouncil.org.uk/
designprocess [Acedido em: 27 May 
2013] 

fig.  . (página da direita) The Social 
Innovation Journey’ in: Meroni, A., Fassi, 
D., & Simeone, G. (2013). Design for 
Social Innovation as a form of Design 
Activism: An action format. Presented 
at the Social Frontiers: The next edge of 
social innovation research Conference, 
UK.

abstrato e conhecer/fazer) (Dubberly et al., 2008). Considerando 

que a materialização para além de estimular a fluidez do processo, 

acelera a convergência e entendimento dos diversos elementos de 

equipa, assim como reduz a possibilidade de formas divergentes de 

interpretação (Dubberly et al., 2008).

Num processo de transição de modelos e taxonomia para análise 

de propostas de processos de design, referimos a continuação das 

questões relacionadas com os dois eixos (real/abstrato e conhecer/

fazer), assim como a análise e síntese nos diversos momentos e 

tarefas do processo de design. Neste ponto procuramos considerar 

bases de análise que demonstrem a sua natureza conceptual ou 

aplicação real, através da incorporação das pessoas no processo de 

design. Desta forma, são apresentados do Double Diamond (Design 

Council, 2005) (fig. 15), Social Innovation journey (Politecnico di 

Milano) (fig. 16) e o Co-design loop (Fuad-Luke, 2009 e 2013)(fig. 17).

Paralelamente podemos identificar Double Diamond e o Co-design 

loop como abordagens similares a nível de formato, uma vez 

denominam os momentos processuais relativos à prática projetual. 

A proposta do Politecnico di Milano o Social Innovation journey, ilustra 

diagramaticamente diversas fases, incluindo momentos anteriores 

ao momento de co-design, pelo que refere nomeadamente os 

momentos de promoção e estímulo ao envolvimento de pessoas 

no projeto. Porém, as três propostas assumem abordagens 

antes e depois do momento de definição do brief/programa, ou 

seja desenvolvimentes anteriores e posteriores à definição do 

documento orientador da proposta, que em parte é análogo a nível 

teórico ao fuzzy front end referido por Sanders, no que diz respeito 

à identificação e clarificação do contexto de ação. Por outro lado, o 

Double Diamond apesar de não estar especificamente relacionado 

com abordagens colaborativas e anexo às fases iniciais de projeto, 

no sítio web do Design Council podemos comprovar a diversidade 

de projetos onde as pessoas são envolvidas de forma mais pontual ou 
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prolongada a nível processual. Em parte, podemos referir a adaptação 

do Double Diamond a abordagens colaborativas e implementadas como 

o Silk Design Method [in: http://socialinnovation.typepad.com/silk/about-

silk-1.html, acedido em 13.06.2012], onde são mantidos os diversos 

momentos de divergência e convergência (análise e síntese), através 

da referência diagramática reveladora da abordagem processual (com 

potencial cíclico) que atua desde a definição e consolidação da proposta.

Just as with nearly any creative or exploratory process the design innovation 
process moves back and forth through modes of activity, oscillating between 
poles of Real versus Abstract and Understanding Versus Making.  Kumar (2012)

Por sua vez, como forma de complemento, é de registar a relevância 

de referências bibliográficas como 101 Design Methods: A Structured 

Approach for Driving Innovation in Your Organization de Vijay Kumar 

(2012) e This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases de Marc 

Stickdorn e Jakob Schneider (2012). Propostas que apresentam 

modelos de ação com quatro momentos processuais, similares 

aos modelos anteriormente referidos, embora Kumar (2012) tente 

ser mais específico através da definição de sete nodos. Estes 

têm como objetivo categorizar tarefas ou resultados específicos, 

para os quais os sete nodos são importantes para a fluência no 

desenvolvimento do projecto. Referenciamos o primeiro nodo (sense 

intent), como uma pré-fase que poderá ser realizada somente pela 

equipa de design, o que por sua vez apresenta paralelismo com 

o primeiro momento da obra de Bella Martin e Bruce Hanington, 

Universal Methods of Design (2012), que propõe uma organização em 

cinco momentos (planeamento, exploração e síntese, geração de 

conceitos, avaliação e por fim disponibilização).

O processo de Kumar é descrito como iteractivo e possivelmente 

não linear. Apesar da noção de processo implicar uma sequência 

linear de ações, tal é entendido pelo autor como sendo algo que 

poderá conduzir para caminhos errados. Uma vez que é necessário 

entender o estado e particularidade de cada projeto e ações 

necessárias para o seu desenvolvimento.

Podemos considerar a característica cíclica dos modelos 

apresentados e referenciados, possibilitando a repetição e aplicação 

do modelo processual sobre o resultado gerado. Com o objetivo 

de desenvolver a proposta adequada ou ideal para as questões ou 

oportunidades definidas. Contudo, essa característica somente 

é assumida de forma mais evidente no Co-design loop, Social 

Innovation journey e no modelo proposto por Vijay Kumar. Apesar 

das divergências terminológicas e diagramáticas apresentadas 

pelos modelos referenciados, consideramos que estes refletem 

enquadramentos teóricos similares. Os quais tentam operar sobre os 

eixos do real e abstrato, e o conhecimento e o fazer (materialização), 

orientados por processos de análise e síntese. Contudo, quando 

aplicados a projetos que procuram o envolvimento das pessoas 

no processo de design, identificamos abordagens específicas de 

complemento. Para tal, são consideradas as seguintes referências 

complementares: Ana Meroni, Anna Fassi e Giullia Simeone 

(planeamento geral de projeto) (2013) e de Teresa Franqueira e Giullia 

Simeone (2010) (modelo de sessão de trabalho), que terão impacto 

direto nas abordagens práticas e experimentais apresentadas na 

Parte 2 deste documento. Esta opção recai sobre três questões 

específicas: adequação dos modelos propostos aos modelos 

analisados; enquadramento teórico relativo à área da inovação 

social e proximidade, afinidade e desenvolvimento das abordagens 

desenvolvidas pela orientadora de tese Dra. Teresa Franqueira. 

De acordo com os modelos, referências e conceitos apresentados 

tentamos definir um modelo conceptual de ação que apresentasse 

uma estrutura clara e incorporasse elementos considerados com 

potencial de reforço positivo. Para tal, e assumindo o foco no 

envolvimento em projetos e facilitação de sessões de trabalho com o 

envolvimento das pessoas na criação de projetos, tentou-se elaborar 

um modelo passível de integrar ou desenvolver o modelo de sessão 

de trabalho referido (Franqueira & Simeone, 2010). Desenvolvendo 

um planeamento de inclusão consciente de diversos momentos 

de análise e síntese, que atuam sobre os dois eixos (real/abstrato 

e conhecer/fazer), a importância da materialização (modelling) e a 

utilização de uma abordagem centrada no positive core como ponto 

de partida inicial. Desta forma, propomos um modelo conceptual de 

ação para os projetos a integrar definimos 6 momentos de base:

fig.  . Co-design loop (Fuad-Luke), 
versão 2009 e actualização (2013) 

1.4.2 UM MODELO 
DE ABORDAGEM 
PROCESSUAL 
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MOMENTO 1 - CARATERIZAÇÃO E CONSCIÊNCIALIZAÇÃO
Caraterização do projeto, análise preliminar de contexto de ação, 

identificação de potenciais atores e canais de comunicação 

relevantes. Comunicação e divulgação do projeto por forma a 

promover o envolvimento efetivo de pessoas através de promoção 

de modelos e cidadania ativa com base na divulgação e participação 

da pessoas em eventos a realizar

MOMENTO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE CONTEXTO
Clarificação, identificação e caracterização de conceitos e contexto 

de ação. Este momento pode ser apoiado com informação 

específica e transmitida pela liderança, assim como pelos 

participantes na sessão com o objetivo de iniciar o processo de 

trabalho, partilha, enquadramento e geração de uma base de 

entendimento entre os vários elementos. Através da produção 

de suportes visíveis (com recurso a escrita e ou grafismo), 

caracterizadores do contexto macro e micro, passíveis de serem 

interpretados e utilizados como informação e dados a trabalhar. 

MOMENTO 3 - GERAÇÃO DE IDEIA
Produção de ideias ou possíveis orientações por forma a atuar 

positivamente sobre o contexto anteriormente caracterizado. 

Tem como objetivo principal a geração, análise, desenvolvimento 

fig.  . Proposta de modelo conceptual 
de ação para práticas de design 
colaborativo. João Sampaio, 2015

preliminar e seleção das ideias a trabalhar, através da produção de 

suportes visuais (com recurso a escrita e ou grafismo), momentos de 

partilha e avaliação intra e inter grupos/participantes.

MOMENTO 4 - CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO
Desenvolvimento da ideia com o intuito de aprofundar e explorar a 

sua estrutura preliminar, com o objetivo de validação da ideia. Através 

da produção de narrativas visuais (com recurso a escrita, grafismo e 

elementos volumétricos), momentos de partilha e avaliação intra e 

inter grupos/participantes e de fontes externas ao grupo de trabalho e 

recursos de apoio à análise e desenvolvimento da ideia.

MOMENTO 5 - CONSOLIDAÇÃO
Definição da proposta com o intuito de clarificar e comunicar as suas 

valências, estrutura e funcionamento, através da produção de narrativas 

visuais (com recurso a escrita, grafismo e elementos volumétricos), 

momentos de partilha, avaliação e debate generalizado.

Contudo, as tarefas e recursos utilizados foram sendo adaptados 

tendo e vista a análise e avalição das respostas e resultados.

MOMENTO 6 - INCUBAÇÃO E PROTOTIPAGEM
Tentativa de definir estratégias de apoio adicional na 

incubação e prototipagem do projeto desenvolvido com vista 

à sua implementação. Através de apoio em diversas áreas de 

conhecimento com a gestão e economia, entre outras como forma 

de potenciar a implementação dos projetos.

Este modelo definido serviu como base orientadora processual, 

a implementar, analisar e avaliar, salvaguardando a possibilidade 

da sua não total implementação tendo em conta as restrições 

e particularidades de alguns projetos. A sua aplicação e 

implementação procura reforçar o caráter da abordagem sobre 

uma vertente prática, experimental e empírica, com o objetivo de 

desenvolver uma ação explorativa e flexivel perante as diversos 

cenários e situações nos quais é aplicado.
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“More recently and with inspiration from neighboring traditions mainly with 
interaction design of providing potencial future users with inspirational probing 
kits that may produce inspirational material for the professional designer, we have 
seen a proliferation of approaches that suggest extensive crossovers between 
previously separate participatory design “tool boxes”.”  Sanders et al., (2010)

A constatação da proliferação e disponibilização de ferramentas, 

conjunto de ferramentas (toolkits) e técnicas de apoio a processos 

de design participado, cooperativo e colaborativo torna-se cada 

vez mais uma evidência (Sanders et al., 2010). Por sua vez, anexa à 

temática do design participado, é notória a tentativa de propor uma 

organização taxonómica por parte de diversos autores (Sanders 

et al., 2010; Muller et al., 1993; Osterggard & Summers, 2009). 

Estas abordagens têm em comum a capacidade de gerar um 

entendimento de apoio à prática do design, por forma a simplificar 

e otimizar o processo projetual. Porém, a diversidade de escolha 

anexa à dispersão terminológica apresentada por vários autores 

(Mattelmäki & Visser, 2010) é muita das vezes confusa, torna o 

processo de seleção e aplicação dos recursos mais indicados uma 

tarefa complexa. 

Com o objetivo de identificar e catalogar diversas entidades de apoio à 

prática do design (participado, cooperativo ou colaborativo), dividimos 

esta análise em três momentos. Primeiramente, através de uma 

abordagem de entendimento e sustentação teórica, seguida de uma 

proposta de parâmetros de catalogação, e por fim a apresentação das 

conclusões relativas à catalogação elaborada. Não foram catalogados 

recursos estritamente aplicáveis a práticas colaborativas mas também 

aqueles que apresentem potencial para tal. 

Com o recurso à proposta taxonómica de práticas de PD de Michael 

Muller, Daniel Wildman, e Ellen White, é-nos possível identificar 

(fig. 19) uma tentativa de organização de acordo com duas 

dimensões: tempo/momento cronológico do processo projetual; e o 

relacionamento/envolvimento, quem participa com quem e em quê. 

Porém, também é possível identificar a relevância dada à dimensão 

do grupo de trabalho de acordo com a ferramenta, estratégia ou 

recursos utilizado. Outro argumento que surge como relevante 

nesta comunicação, é a demonstração de aplicabilidade destas 

abordagens em contextos profissionais, com o intuito de contrariar 

a relação destas práticas a contextos de aplicação mais habituais, 

procura-se não limitar a sua aplicação a laboratórios e a projetos de 

investigação escandinavos (Muller et al., 1993). Um fator que nos 

parece relevante na tentativa de afirmação, promoção e possível 

validação destas práticas em contexto profissional, por conseguinte, 

a autoria e proveniência das abordagens analisadas é diversificada. 

É observável a transversalidade de abordagens faseadas em 

1.5.1 ESPAÇO TEMPORAL 
E A TIPOLOGIA 
RELACIONAL
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momentos projetuais (eixo do “x”), que é complementada pela 

segunda dimensão (eixo do “y”) relativa ao designer e o utilizador 

(tal como é denominado) de acordo com o contexto ocupado, 

assinalamos na imagem (laranja) atividades que exploram 

terminologias mais latas do que a participação como a cooperação e 

colaboração. É notório que as atividades com maior relevo analítico e 

visam a recolha de informação e validação de propostas  

situam-se na parte inferior do diagrama. Por sua vez, na parte 

superior é notória uma abordagem mais construtiva e generativa, 

onde a integração do utilizador no processo de design é mais 

afirmativa. Pelo que consideramos maior potencial de cooperação ou 

mesmo colaboração na parte superior, devido à partilha de objetivos 

comuns de atividades identificadas.

O relevo desta proposta, reflete-se nas dimensões prática e conceptual: 

a primeira incide no apoio do designer na prática projetual e identificação 

específica de atividades, exemplos e seu posicionamento no espaço 

processual, aplicacional (investigação ou comercial), dimensional (n.º de 

participantes) e autoral; a segunda, num campo conceptual e relativo 

ao entendimento teórico das práticas, a clarificação espaço projetual e 

contexto de utilizador, cria uma estrutura de análise relevante sobre a 

dimensão relacional, papéis e atividades desenvolvidas pelos designers 

e pelo cidadão comum envolvido no processo, nesta comunicação 

denominado como utilizador.

1.5.2 FERRAMENTAS E 
TÉCNICAS, APLICAÇÕES  
E TIPOLOGIAS

Numa tentativa de organização de ferramentas e técnicas de design 

participado, Elisabeth Sander, Eva Brandt e Thomas Binder, 

estabelecem dois cenários; cooperação entre designers e as 

pessoas como forma de criar bases ou artefatos de diálogo de 

design; capacitação de articulação de propostas preliminares de 

design por everyman para consequentemente serem trabalhados 

por designers (Sanders et al., 2010). Ou seja, as ferramentas e 

técnicas surgem como meios de criação de interação direta e 

cooperativa, assim como suportes de facilitação de materialização e 

comunicação de possíveis propostas. Contudo, neste último cenário, 

a dimensão relacional e presencial do designer no processo não se 

apresenta muito clara.

Nesta proposta, os autores cruzam diversos tipos de recursos 

relativos a ações específicas e objetivos primordiais, assim como a 

sua atual aplicação de encontro aos tipos de trabalho (individual e 

grupo) e de contato (presencial ou virtual). Embora, seja considerado 

relevante, o seu foco de facilitação de seleção das ferramentas ou 

técnicas, tal não nos parece concretizada. Uma vez as tipologias 

de ferramentas e técnicas definidas ficam cingidas a determinadas 

aplicações. Mesmo tratando-se de uma proposta que apresenta 

definições e terminologias proveitosas, pode ser limitadora na 

definição e criação de novas tipologias ou utilização de tipologias 

previamente definidas noutros contextos de aplicação. Abordagem 

que em parte contraria a noção da possibilidade de utilização 

de ferramentas e técnicas em diversos momentos que não os 

originalmente definidos (Sanders & Stappers, 2014). 

Comparativamente à taxonomia anteriormente analisada, esta 

proposta de organização assume claramente o foco na organização 

de ferramentas e técnicas para o envolvimento das pessoas em 

atividades específicas de PD (Sanders et al., 2010). Através da qual 

podemos considerar um avanço na identificação dos possíveis 

papeis do designer neste processo, assim como evolui através da 

tentativa de sintetização e agrupamento das atividades. Deste 

modo, é proposta a organização em três dimensões basilares: tipo 

de ação do participante na atividade e qual a forma de tradução do 

resultado (Form); o propósito da utilização das técnicas e ferramentas 

(Purpose); e por fim, onde e como estas técnicas e ferramentas são 

utilizadas (Context) (Sanders & Stappers, 2014). Estas dimensões 

refletem respetivamente o papel do participante, o motivo da 

escolha da técnica ou ferramenta e por fim uma dimensão relacional 

entre participantes, e participantes com designers. Contudo, 

a especificidade na identificação da técnica ou ferramenta é 

abandonada, que pode ser considerada anexa à diversificação dos 

recursos, técnicas e contextos próprios da evolução do objeto em 

estudo. Assim como, à própria evolução no entendimento da pessoa 

e do papel do design próximo de conceito espaço de colaboração de 

Yanki Lee (2008).

fig.  .Organização 
taxonómica espacial de 
práticas in: Muller, M. J., 
Wildman, D. M., & White, E. 
A. (1993). Taxonomy Of PD 
Practices: A Brief Practitioner’s 
Guide. Communication of 
the ACM, 36(4), 25–28. 
Sinalização cromática 
efectuada por João Sampaio.
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A relevância no fazer/construir artefatos, é referida por Elisabeth 

Sanders e Pieter Stappers (2014) como um dos principais ingredientes 

para as designerly ways of doing research, que é caracterizado pelo 

envolvimento em atos criativos de construção (making). Abordagem 

que faz o paralelismo e reflete o conceito apresentado por Nigel Cross 

(2001), through design (através do design) e mais próxima da proposta 

de Donald Schön (1983), embora seja de referir a natureza académica 

dos três autores (Sanders et al., 2010).

A importância da construção, não só como um ato performativo 

de reprodução mas uma forma de dar sentido, mesmo que em 

formatos diversos, assuma um papel potenciador de discussão, 

foco, confronto, desenvolvimento, exploração, teste e clarificação. O 

que pode ser considerada como veículo de clarificação e criação de 

uma linguagem comum que produz maior entendimento entre os 

diversos elementos da equipa. Nesta linha de pensamento, podemos 

referir a importância da materialização, os seus objetivos e como que 

esta pode potenciar a narrativa em torno do projeto. 

Numa vertente relativa ao co-design, Sanders e Stappers (2014) 

definem (fig. 20) uma moldura de abordagens processuais relativas 

ao designing for e with (para e com as pessoas), onde a relevância 

assumida da dimensão linguagem comum e narrativa, consideramos 

que surge como mais premente aquando uma atividade de 

colaboração (com as pessoas). Que para além do anteriormente 

referido representa uma evolução da proposta de Michael Muller, 

Daniel Wildman e Ellen White (1993), no sentido de tentar identificar 

momentos específicos e assumir a análise somente sobre o ponto 

de vista do design.

fig. 1.Enquadramento de três 
abordagens de fazer e localizar 
temporalmente e relativamente 
às fases no processo de design. in: 
Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2014). 
Probes, toolkits and prototypes: three 
approaches to making in co-designing. 
Co-design, 10(1), 5–14. doi:10.1080/15
710882.2014.888183

Thus, collaborative design is defined as a collection of agents (human or artificial) 
that are working towards a common shared goal using shared resources or 
knowledge.{ (Ostergaard & Summers, 2009) p. 58

Mesmo que numa vertente mais próxima do design engineering, 

Karen Osterggard e Joshua Summers (2009) sugerem uma 

estrutura taxonómica das atividades de design colaborativo, que 

surge como relavante pela terminologia apresentada (colaborativo). 

A qual está definida em seis níveis em ordem ao processo do design 

colaborativo e aos fatores que o afetam: composição da equipa, 

comunicação, distribuição, abordagem de design, informação e a 

natureza do problema. 

Recorrendo a esta abordagem como base de exploração e tendo em 

conta o estudo desenvolvido, delineamos uma estratégia de análise 

através de duas abordagens com objetivo de mapear quais as relações 

geradas (fig. 21): uma em ordem às ferramentas (cor de laranja) a 

utilizar, e outra em ordem aos cenários complexos (azul) a intervir. Desta 

forma, assumindo as ferramentas como ponto inicial, identificamos 

a sua relação directa com a fase/estágio da abordagem de design, 

assim como com o tipo de problema a tratar. Por consequência, o 

tipo de problema assume relação com o expertise (peritos) e com a 

quantity (frequência e duração) de comunicações desenvolvidas. Ou 

seja, identificamos uma dimensão processual no sentido temporal 

da sua aplicação, de contexto de atuação/tipo de problema e uma 

dimensão convivial que reflete o tipo de contacto e pessoas a 

fig.  .Proposta taxonómica de 
actividades de design colaborativo . 
in: Ostergaard, K. J., & Summers, J. D. 
(2009). Development of a systematic 
classification and taxonomy of 
collaborative design activities. Journal 
of Engineering Design, 20(1), 57–81. 
doi:10.1080/09544820701499654
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envolver. Já numa vertente de análise em ordem à natureza do 

problema, assumindo o problema complexo, temos duas ligações 

primárias relativamente ao size (tamanho do grupo de trabalho ) e 

novamente à quantity. Estas ligações refletem a dimensão convivial 

relativamente ao tamanho da equipa/participantes e novamente a 

frequência e duração do contato desenvolvido.

Será de notar que relativamente a nível da equipa os parâmetros 

cultura e liderança não estão contemplados. Contudo, a constituição 

da equipa de trabalho um fator determinante para a obtenção de 

resultados e construção da abordagem de design, sendo que a 

proposta de Ostergaard refere diversas dimensões: grupal, de 

características individuais, relacionais e gestão/liderança. Apesar de 

apresentarmos as três propostas separadamente, consideramos a 

sua relevância bases teóricas de apoio à criação da estrutura para o 

processo de catalogação. Uma vez que através desta breve análise 

à proposta de Karen Osterggard e Joshua Summers, é-nos possível 

identificar o reforço da relação entre ferramentas, fases processuais 

e sua relação com o contexto de ação. Assim, a dimensão convivial 

anexa a questões de tempo e quantidade de contato, dimensão 

grupal e características dos indivíduos presentes no processo.

Tendo em conta a proposta de organização de prática de PD, e o 

segundo cenário apresentado (Sanders & al, 2010), e a sua relação 

com comunicação onde está presente a fig. 12, questionamos a 

necessidade de acrescentar um terceiro nível designing through 

people. Onde o designer desenvolve recursos, ferramentas 

e técnicas para facilitar o desenvolvimento, materialização e 

comunicação de propostas por parte das pessoas. Uma vez que 

atua como facilitador não estando diretamente envolvido no 

desenvolvimento da proposta.

Salvaguardando alguma natureza diversa das propostas analisadas, 

é possível identificar temáticas basilares às três propostas. Embora 

assumindo áreas/terminologias e enquadramentos de análise 

ligeiramente diferentes existem fatores comuns como: a relação 

entre os momentos processuais e as ferramentas e técnicas 

utilizadas; a dimensão do grupo de trabalho; e tipo de relação/

contacto desenvolvida entre as pessoas e as pessoas e a equipa 

de design. Em continuação à análise desenvolvida e assumindo a 

catalogação como possível recurso de apoio ao designer e orientada 

em ordem às entidades a catalogar consideramos que estas devem 

ser clarificadas em ordem à sua tipologia, momento de aplicação, 

tipo de ação a desenvolver, resultado, tempo de utilização e número 

de pessoas a envolver.

1.5.4 PROPOSTA DE 
CATALOGAÇÃO  
DE ENTIDADES

1.5.3 CONCLUSÃO

Por forma a caracterizar os diversos suportes de apoio 

desenvolvidos, disponibilizados e passíveis de serem integrados 

como apoio a prática do design colaborativo, procedeu-se à 

catalogação de diversas entidades. A recolha foi orientada 

pela facilidade de acesso, consulta e disponibilização facilitada, 

dando primazia às entidades disponíveis on-line e passíveis de 

serem analisadas, embora também houve recursos a bibliografia 

especializada. Após a recolha, não foi desenvolvido o teste 

exaustivo e individual de cada entidade mas uma análise por 

forma a criar um paralelismo de acordo com a análise teórica 

desenvolvida e a facilitação na seleção e apoio na criação de 

processos de colaboração. Apesar de previamente definida, a 

matriz de catalogação foi sendo aprimorada por forma a responder 

produtivamente ao processo de catalogação. Este estudo procurou 

potenciar o desenvolvimento de uma abordagem que criasse 

uma base útil de escolha e apoio à prática do design colaborativo. 

Desta forma, com base na recolha e análise geral das entidades 

catalogadas, foi criada uma matriz de catalogação composta pelos 

seguintes parâmetros:

NOME
Identificação do nome da entidade catalogada

ACESSO
Tipo de acesso para obtenção ou consulta das entidades catalogadas.

Livre.De acesso público totalmente disponibilizado de forma 

gratuita, em formato físico ou digital;

Condicionado De acesso limitado, acessível mediante pagamento 

para aquisição de publicação ou outro formato disponibilizado em 

formato físico ou digital.

Ag.Observações Informação completar das entidades catalogadas. 

São referidos dados considerados relevantes como: o valor de 

aquisição (com valor apresentado em euros) e outras informações 

adicionais consideradas relevantes (por ex. tipo de atribuição quando 

inscrito no Creative Commons)

TIPOLOGIA.DE.RECURSOS.
Categorização tipológica dos recursos (físicos ou conceptuais) de 

apoio à prática do design em atividades participadas ou colaborativas.

Método Programa que antecipadamente regula de forma específica 

uma sequência de operações e ações a executar, com intuito de 

atingir um certo resultado.

Guia Documento ou plataforma que contém informações úteis e apresenta 

variáveis e opções a adotar com intuito a atingir um certo resultado.

Conjunto.de.ferramentas.(Toolkit).Grupo de ferramentas pensadas 

para serem utilizadas em conjunto para um propósito particular.

Ferramenta.Conceito ou recurso específico que se emprega para 

realizar determinado objetivo.
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SUB-TIPOLOGIA.DE.RECURSOS.
Durante o processo de catalogação sentiu-se a necessidade 

de detalhar os formatos das diversas entidades e uma vez que 

começou a ser possível criar categorias/tipologias de acordo com 

a forma de apresentação/materialização. Considerou-se que esta 

caracterização poderia ser útil em termos práticos para seleção, 

assim como para o desenvolvimento do estudo em causa.

Cartões Cartão ou conjuntos de cartões com informação 

específica ou generalizada com o objetivo de estimular atividades 

de desenvolvimento processual através do desempenho de tarefas 

que facilitam a identificação de contexto, geração de ideias, criação 

e exploração de cenário ou consolidação da proposta, através de 

iniciativas de identificação, materialização ou síntese/avaliação.

Póster.(Canvas).Layout impresso (A5 a A1) ou modelo digital 

predefinido com informação/áreas específicas com o objetivo de 

estimular atividades de desenvolvimento processual através do 

desempenho de tarefas que facilitam a identificação de contexto, 

geração de ideias, criação e exploração de cenário ou consolidação 

da proposta, através de iniciativas de identificação, materialização ou 

síntese/avaliação.

 D.Objeto ou conjunto de objetos que facilitam a construção e 

materialização anexa à entidade. Tem o objetivo de estimular 

atividades de desenvolvimento processual, através do desempenho 

de tarefas que facilitam a identificação de contexto, geração de ideias, 

criação e exploração de cenário ou consolidação da proposta, através 

de iniciativas de identificação, materialização ou síntese/avaliação.

Media.Entidade de suporte digital com o objetivo de estimular 

atividades de desenvolvimento processual, através do desempenho 

de tarefas que facilitam a identificação de contexto, geração de ideias, 

criação e exploração de cenário ou consolidação da proposta, através 

de iniciativas de identificação, materialização ou síntese/avaliação.

Joios.Jogo (tabuleiro ou digital), assim como conceito de atividade/

jogo (não materializado) que tem como objetivo estimular atividades 

de desenvolvimento processual, através do desempenho de tarefas 

que facilitam a identificação de contexto, geração de ideias, criação 

e exploração de cenário ou consolidação da proposta, através de 

iniciativas de identificação, materialização ou síntese/avaliação.

MOMENTOS.PROCESSUAIS.
Em consonância com a estrutura que foi sendo definida 

paralelamente e decorrente da taxonomia processual, foram 

identificados quatro momentos:

Identifcação.e.análise.de.contexto Clarificação, identificação e 

caracterização de conceitos e contexto de ação. Este momento 

pode ser apoiado com informação específica e transmitida pela 

liderança, assim como pelos participantes na sessão com o objetivo 

de iniciar o processo de trabalho, partilha, enquadramento e geração 

de uma base de entendimento entre os vários elementos. Através da 

produção de suportes visíveis (com recurso a escrita e ou grafismo), 

caracterizadores do contexto macro e micro, passíveis de serem 

interpretados e utilizados como informação e dados a trabalhar. 

Geração.de.ideia Produção de ideias ou possíveis orientações 

por forma a atuar positivamente sobre o contexto anteriormente 

caracterizado. Tem como objetivo principal a geração, análise, 

desenvolvimento preliminar e seleção das ideias a trabalhar, através da 

produção de suportes visuais (com recurso a escrita e ou grafismo), 

momentos de partilha e avaliação intra e inter grupos/participantes.

Criação.e.exploração.de.cenário Desenvolvimento da ideia com 

o intuito de aprofundar e explorar a sua estrutura preliminar, com 

o objetivo de validação da ideia, através da produção de narrativas 

visuais (com recurso a escrita, grafismo e elementos volumétricos), 

momentos de partilha e avaliação intra e inter grupos/participantes 

e de fontes externas ao grupo de trabalho e recursos de apoio à 

análise e desenvolvimento da ideia.

Consolidação Definição da proposta com o intuito de clarificar e 

comunicar as suas valências, estrutura e funcionamento, através da 

produção de narrativas visuais (com recurso a escrita, grafismo e 

elementos volumétricos), momentos de partilha, avaliação e debate 

generalizado.

TIPO.DE.AÇÃO
Anexo aos vários momentos as tarefas e recursos utilizados foram 

sendo adaptados tendo e vista a análise e avalição das respostas e 

resultados.

Identifcação.Atividade que tem como objetivo recolher, gerar 

informação relativa ao contexto de ação ou tema a trabalhar.

Materialização Atividade que tem como objetivo gerar suporte de 

materialização e comunicação das propostas em desenvolvimento.

Síntese/avaliação Atividade que tem como objetivo organizar 

informação e facilitar o processo de tomada de decisão e avaliação 

da informação ou suportes gerados. 

TA.Observações Informação completar das entidades catalogadas, 

como as áreas de aplicação mais adequada ou específicidade da sua 

aplicação.

RESULTADO
Tipo de ação ou formato de materialização resultante da aplicação da 

entidade catalogada.

Oral.Comunicação oral, sem qualquer registo gráfico.

Grafa.Registo através de sinais para exprimir por escrito ideias ou 

conceitos.

Gráfco Registo através de diagramas referentes a objetos, linhas ou 

figuras (2D e 3D) representativos da ideia, conceito ou proposta a ilustrar. 

Narrativa.Registo simultâneo com recursos de elementos gráficos e 

de grafia por forma a construir um suporte comunicacional da ideia, 

conceito ou proposta a comunicar.
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QUANTIDADE.DE.UTILIZADORES
Identificação da quantidade de pessoas adequada ou sugerida como 

mais proveitosa na aplicação da entidade catalogada, desta forma 

foram definidos três grupos de acordo com a informação após a 

catalogação total das entidades:

 .–. 1.pessoas
 1.–. 1.pessoas
Superior.a. 1.pessoas
Nota: Não foi possível identificar ou aferir esta informação para a 

totalidade das entidades catalogadas.

 

TEMPO
Identificação do tempo sugerido e considerado mas proveitoso para 

a execução das tarefas ou utilização dos recursos catalogados, para 

tal assumiu-se o minuto como unidade de padrão.

AUTOR
Identificação do autor ou autores da entidade catalogada.

ANO
Identificação do ano de criação da entidade catalogada.

FONTE
Identificação da fonte (digital ou analógica) onde a entidade foi 

identificada ou referenciada.

1.5.5 RESULTADO E 
ANÁLISE DO PROCESSO 
DE CATALOGAÇÃO

Após o processo de catalogação, foi-nos possível identificar 110 

entidades passíveis de registo referentes às diversas tipologias 

definidas. Em caso de repetição de entidades com intenções 

semelhantes (mesmo que apresentando nome diferente), optamos 

por manter as entidades disponíveis em plataformas 

on-line, por uma questão de conforto e facilidade de consulta. 

É-nos possível constatar (fig. 14 e fig. 15) os resultados obtidos 

deste processo, que passaremos analisar e complementar através 

da tabela de catalogação (em Memory Card anexo). Neste processo 

foram identificadas sete entidades catalogadas que visam o apoio 

do designer como facilitador (assinaladas a amarelo na tabela). 

Orientadas para a definição da sessão de trabalho, caracterização da 

abordagem processual e avaliação dos recursos e abordagens por 

parte das pessoas envolvidas no processo de design.

Nesta catalogação facilmente podemos aferir que as entidades 

registadas estão compreendidadas num intervalo cronológico entre 

1902 e 2014. Num processo de análise das primeiras propostas de 

apoio processual, concluímos que por vezes são base de criação, 

adaptação ou até mesmo atualização para novos contextos. 

Onde podemos identificar quatro ações relevantes: visualização, 

pensamento criativo, processo analítico qualitativo (textual e oral) 

e o processo analítico (qualitativo e quantitativo), apoiado pelo 

tratamento visual para facilitar a interpretação de dados. 

“I Keep six honest serving-men:
 (They taught me all I knew)
Their names ar e What and Where and When
 And How and Why and Who.
I send them over land and sea,
 I send them east and west;
But after they have worked for me,
 I give them all a rest.”

in: Kipling, R. (1902) The Elephant’s Child: in Just so stories

Como a referênciação específica de algumas abordagens mais 

antigas e compreendida entre 1902 a 1985 podemos referir: a 

história infantil The Elephant’s Child (fig. 29) de Rudyard Kipling 

publicada a 1902 no livro Just so stories, que facilmente se relaciona 

com a ferramenta 5 W’s and H, anexo ao estímulo da análise e 

caracterização de dúvidas/problemas e entendimento do contexto 

que nos rodeia; o storyboard a 1928, por Walt Disney (fig. 26), como 

forma de visualização e apoio ao processo de criação de filmes de 

animação; Alex Osborne, a 1941 desenvolve o brainstorming como 

apoio ao desenvolvimento criativo passível de ser individual ou em 

grupo; Robert K. Merton, entre 1956-1990) que através da sua 

vasta investigação foi creditado como o autor do Focus Group que 

potenciou todo um processo de análise qualitativa; o role playing 
uma abordagem milenar aplicada em vários campos e utilizada 

em experiências de psicologia social na década de 60 (Kurt Lewin, 
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fig.  .(à direita) Identificação de intervalo 
cronológico da criação ou apresentação da 
entidade catalogada (ano), e intervalo de valor 
moetário das 

Stanley Milgram, Phillip Zimbardo e Herbert Kelman); Kj Method 

(atualmente referido como Affinity map) década de 60 Jiro Kawakita, 

com o intuito de gerir e ordenar visualmente informação; Edward 

Toward a 1972 com Hit - Heuristic Ideation Technique (Toward, 

1972), um processo com foco analítico para identificação de novos 

produtos; Brian Eno e Peter Schmidt a 1975 com o conjunto de 

cartões Oblique Strategies (fig. 28), uma ferramenta com o objetivo 

de desbloquear o processo criativo; Sakichi Toyoda (fundador da 

Toyota Industries Co., Ltd) em 1978 com os Cinco Porquês de um 

problema; e por fim Edward de Bono a 1985, com o Six Hat Thinking, 
uma técnica de apoio ao processo criativo para equipas de projeto e 

estímulo ao pensamento lateral.

Apesar de ter sido considerado um objetivo inicial da catalogação, 

a disponibilização das entidades apresenta-se maioritariamente 

livre (92), apontando para a facilidade de acesso. Contudo, existem 

entidades de acesso condicionado (47), que podem apresentar os 

seguintes condicionamentos: aquisição mediante pagamento; projetos 

escolares e não disponibilizados publicamente; apresentado em 

bibliografia específica; por último, e apesar de poderem ser de acesso 

livre, são passíveis de aquisição em versão impressa e produzida 

pelos distribuidores. Relacionado com este último condicionamento, 

registamos 29 entidades de característica mista (livre e condicionado), 

onde identificamos 10 entidades em igual número de registo como 

Creative Commons (CC) cinco de acesso livre (exemplo fig. 16) e 

cinco de condicionado. Por último, apresentamos alguns exemplos 

passíveis de serem adquiridos através de sua compra com valores que 

oscilam entre os 8,10€ aos 1995€ (fig. 23), sendo a sua maioria (38) 

catalogados nos intervalo de 1 a 50€. Neste intervalo bastante alargado, 

podemos identificar desde um simples póster (canvas) de trabalho, 

um conjunto ou conjuntos de cartas, ou requisitar um evento (que 

inclui materiais e facilitadores) (fig. 25). De uma forma geral, podemos 

considerar a facilidade de acesso às diversas entidades, assim como a 

fig.  . (em cima) Gráficos de análise de 
resultados da catalogação das entidades de 
apoio à prática do design colaborativo.  
Nota: O diagrama “N.º de Pessoas” apresenta 
somente 55 entidades, as quais foi possível 
obter esse tipo de informação.
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fig.  . (cima para baixo) Exemplos de 
entidades de acesso condicionado: 
Service Design Toolkit, Namah, 2014 
(foto Julien Hennequart); conjunto de 
cartas Design play Cards Eco Innovatores, 
2013 in http://disruptdesign.myshopify.
com/collections/games/products/
design-play-cards; evento #104 innowiz 
brainstorm, Research Group Innowiz, in 
http://webshop.industrialdesigncenter.be/
innowiz-custom-104-brainstorm.html

fig.  . (cima para baixo) Exemplo de 
entidades (CC): página do guia Adaptive 
Path Guide in http://www.adaptivepath.
com/; Ferramenta de avaliação Koala 
Evaluation Tool (parte B) in http://
imagination.lancs.ac.uk/news/Koala_
Evaluation_Tool_%E2%80%93_new_
way_evaluating_facilitated_workshops; 
ferramenta Design Capitalia in http://
window874.com/2012/09/28/
designcapitalia-launched-at-okf/
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fig.  . (em cima à esquerda) Reunião 
de trabalho da Walt Dysney com recurso 
ao storyboard na realização do filme 
Steamboat Willie in 1928. in http://www.
contentgroup.com.au/mouse-can-
teach-us-marketing/ 

fig.  .(em cima à direita) Primeiros 
desenhos/storyboards de rato Mickey 
de Walt Dysney, 1928. Fotografia 
de Zoe Christopher in: http://www.
sanfranciscosentinel.com/?p=46816

fig.  .(em cima) Conjunto de cartas 
Oblique Strategies desenvolvidas por 
Brian Eno e Peter Schmidt. A imagem 
apresenta o baralho pessoal de David 
Bowie. Simon Armitage on Oblique 
Strategies on BBC R4 in: http://www.
davidbowie.com/news/simon-armitage-
oblique-strategies-bbc-r4-51771 

fig.  .(à esquerda) Just So Stories 
for Little Children de Rudyard Kipling 
, publicado a 1902. Livro de histórias 
infantis que apresenta o conto “The 
Elephant’s Child”, base de inspiração 
teórica da ferramenta 5 W’s and H.

sobre temáticas ou resultados específicos. Porém, estes apresentam 

conteúdos bastante interessantes no que diz respeito à definição de 

abordagens processuais e à relevância de determinados momentos 

ou tarefas sugeridas. Por fim, os métodos assumem-se próximos 

de organizações ou instituições com abordagens estabilizadas e 

extremamente focadas. 

A nível de momentos, de forma geral é possível assinalar um elevado 

foco na identificação de contexto (85), sendo que a consolidação 

da proposta e implementação (43) apresenta-se como o momento 

com menos expressão, mesmo considrando que a grande maioria 

das entidades catalogadas não apresentam uma abordagem e 

apresenta total no processo projetual, por último e bastante próximos 

temos a geração de ideias (70) e construção de cenários (66). Anexo 

às tipologias, é fácil identificar que os métodos abordam os quatro 

momentos definidos, sendo que à medida que avançamos para os 

guias e toolkits tal regularidade não é registada, o que reforça a ideia de 

especificidade anexa a tarefa/atividades anteriormente referida. Por 

sua vez, podemos identificar que existem ferramentas extremamente 

específicas tendo em conta o objetivo a alcançar.

Relativamente ao tipo de ação a desenvolver, é possível entender 

que a atividade menos explorada é a materialização (46), sendo 

que a síntese/avaliação (77) e a identificação (71), apresentam mais 

expressividade. O que denota o foco na facilitação do processo 

de análise e tomada de decisão, assim como no mapeamento e 

caracterização do contexto de ação a trabalhar. Porém, é possível 

apreender que muitas das entidades catalogadas, condensam as 

duas atividade de identificação e síntese/avaliação, numa abordagem 

definida por vários momentos para obtenção de um resultado 

particular.

facilidade de partilha de conhecimento, porém também conseguimos 

identificar algumas organizações que começam a comercializar guias, 

toolkits, ferramentas ou serviços, decorrentes da investigação ou 

atividade profissional desenvolvida. Ainda na categoria de entidades 

de acesso condicionado, 11 ocupam um espaço cronológico anterior 

ao ano de 2000. Por sua vez, as restantes 17 entidades com a mesma 

categorização apresentam-se após no ano 2000, sendo que somente 

quatro estão compreendidos entre 2000 e 2009 e os restantes 13 

entre 2010 e 2014, o que nos possibilita identificar um crescimento no 

desenvolvimento deste recursos específicos.

A identificação das tipologias foi a tarefa mais complexa da 

catalogação, o que originou a definição de sub-tipos para facilitar este 

processo de análise e organização, o que nos permitiu diferenciar 

abordagens especificas de outras mais genéricas e a sua forma 

de apresentação (material ou imaterial). Tal como expectável, 

observamos uma maioria de ferramentas (83 num universo de 

110), que possibilitam maior flexibilidade de escolha e integração 

na construção de uma abordagem processual. As ferramentas 

apresentam-se maioritariamente materializadas em póster (canvas) 

(56), o que demonstra o intuito de tornar a informação visível, embora 

a sua maioria assuma possíveis abordagens com base em grafia, 

ou grafia apoiada por matrizes gráficas com o objetivo de gerar 

diagramas visuais ou mistos. Seguidamente, os jogos (47) e os cartões 

(36) apresentam maior registo, sendo que o primeiro sub-tipo pode 

caracterizar um jogo ou um conceito de atividade a desenvolver que 

não seja materializável. Já os cartões representam recursos físicos, 

cada vez mais populares, pelo que a maioria foi desenvolvida e editada 

nesta última década. Contudo, à medida que avançamos para os 

conjuntos de ferramentas (toolkit) entendemos alguma especificidade 

relativa a temas ou tarefas/atividades, assim como os guias recaem 
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Relativamente ao tipo de resultado produzido, a presença minoritária 

de resultados puramente orais, leva-nos a concluir a regularidade de 

registo de informação a nível visual (grafia, gráfico ou misto). Contudo, 

salvaguardamos que o tipo caracterizado como misto (77), muita das 

vezes uma maioria de registo com recurso a grafia, embora inclua 

outros elementos gráficos de apoio à materialização da mensagem ou 

suporte a produzir.

Fatores como o tempo e o número de pessoas sugeridas como 

adequadas a incluir, não foram elementos passíveis de serem 

catalogados com maior regularizada. O tempo (somente passível 

de aferir em 45 entidades), apresenta-se num intervalo de menos 

de 5 minutos a 240 minutos, sendo que a grande maioria está 

compreendida no intervalo de entre 10 a 60 minutos. Por sua vez, 

pequenas equipas de trabalho compostas por 1 a 10 pessoas assume 

a maioria (57), seguido por 10-30 pessoas (32) e mais de 30 pessoas 

(14), pelo que será de notar que algumas entidades podem ser 

consideradas como viáveis nos três intervalos definidos.

Referimos a existência de parâmetros que não foi possível registar de 

forma regular como autoria e ano de criação da entidade, porém na 

amostra apresentada observamos maior representatividade entre 

2008 e 2014. Estas entidades apresentam diversas proveniências 

onde podemos incluir estúdios de design, Laboratórios e grupos de 

investigação, Investigadores/designers, assim como estudantes de 

design que demonstram interesse e desenvolvem possíveis recursos 

de apoio processual colaborativo. O que poderá ser indicativo de novas 

necessidades identificadas parte dos atuais e futuros profissionais, 

tendo em conta a diversidade de contextos de ação do design. 

Apesar de consideramos que o formato de catalogação apresentado, 

ainda não estar materializado num suporte simples e rápido de 

consultar para apoiar a prática do design, consideramos ser um 

exercício revelador. Uma vez que, através deste conseguimos 

traçar um enquadramento geral que apesar de não demonstrar 

divergências acentuadas, denota alguns défices. Nomeadamente 

em questões relativas ao momento consolidação e implementação 

e por consequência a materialização e visualização como tipo de 

ação. Tal como foi referido, é notória a catalogação de entidades que 

são desenvolvidas com foco no design de serviços e abordagens 

sobre temáticas sociais o que se apresenta lógico, tendo em conta o 

princípio democrático e de promoção de modelos de cidadania ativa 

da abordagem (Sanders & Stappers, 2014). 

A diversidade de guias, toolkits e ferramentas, possibilitou o 

entendimento e reforço da ideia da necessidade de adequação 

da abordagem ao contexto e tema de ação, o que faz com que 

os métodos se afirmem mais limitados a modelos de ação 

extremamente fechados e endereçados a questões ou abordagens 

específicas. Contudo, tendo em conta a proliferação deste género de 

recursos, alguns tendem a ser interpretados “receitas para o sucesso” 

na criação e desenvolvimento de ideia. É-nos possível identificar uma 

massificação e criação de áreas de negócio, que por vezes não se 

apresentam como positivas devido à diversidade de linguagem e áreas 

de ação. No processo de catalogação, também foi possível identificar 

a influência o cruzamento de outras disciplinas anexas à psicologia, 

marketing, sociologia e antropologia, que de alguma forma reforçam 

a ideia da utilidade da multidisciplinaridade processual para potenciar a 

possibilidade de resultados positivos.

Será interessante observar a presença de três questões 

interessantes exploradas pelas entidades referenciadas: a 

importância da visualização (mesmo que inerente a uma atividade 

anexa à imagem), o estímulo à criatividade e ao pensamento 

divergente quer a nível individual ou em grupo próximo do exercício 

da disciplina do design; por fim, a base analítica para o apoio à 

identificação de novos produtos a criar, uma necessidade inerente 

ao um momento histórico caracterizada pelo potencial industrial, 

produtivo e aumento da diversidade de bens, produtos e escolha por 

parte do consumidor. 

Não consideramos que o resultado apresentado seja o ideal, 

relativamente à facilidade de consulta para apoio à prática do design, 

porém este apresenta uma boa base de trabalho, cumprindo a sua 

função e mais valia para o estudo e com potencial de desenvolvimento, 

melhoria e relevância na adequação a trabalhos futuros.

1.5.6 CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O PROCESSO DE 
CATALOGAÇÃO
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1.6 Questionário

1.6.1 Justificação e pertinência do questionário 95

1.6.2 Conclusão dos resultados obtidos 103 

NOTA: OS QUESTIONÁRIOS VALIDADOS ESTÃO PRESENTES NO CARTÃO DE MEMÓRIA CONTIDO NESTE 

DOCUMENTO
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fig. 1.Contextos e possíveis formas de 
ação: (P) para o design - demonstrativa e 
(A) através do design - projetual.

Considerada a necessidade de obtenção de informação 

complementar de apoio ao estudo em desenvolvimento, para 

consequente análise, recorreu-se ao questionário. Este foi criado 

e alojado na plataforma Typeform.com, que posteriormente foi 

analisada com recurso à plataforma Dedoose. Tendo como objetivo 

aferir informação relativa às abordagens processuais, sendo definida 

uma matriz de análise tendo em conta os seguintes conceitos:

Índole Centra-se no campo de atuação do projeto e tipologia do 

processo, com o objetivo de clarificar o mesmo relativamente: à 

sua identificação; objetivo principal; área de atuação; localização 

geográfica; período cronológico; contexto; promotores e parceiros; 

tipologia do projeto; e URL (se aplicável).

Operatividade Centra-se na ação processual com o objetivo 

aferir informação de modo a potenciar a delineação das diversas 

abordagens processuais assumidas por forma a clarificar: o 

envolvimento de pessoas; a existência de abordagens estabilizadas; 

tipo de ferramentas, fases processuais e materiais utilizados.

Convivialidade.Centra-se na tipologia de orientação da colaboração 

e dimensão relacional entre os diversos atores, com o objetivo 

aferir informação, de modo a potenciar a considerações relativas 

ao tipo de relacionamento e contato desenvolvido nas sessões, 

nomeadamente: número de participantes por sessão; número 

de elementos da equipa de liderança; os papéis assumidos pelos 

designers; tipo de hierarquias estabelecidas; média de tempo e 

sessões realizadas; e tipologia de contato.

Após a definição de parâmetros a amostra centrou-se em projetos 

evidenciados por práticas eminentemente colaborativas para 

o desenvolvimento de propostas, compreendidos em quatros 

contextos diversos (laboratórios, design studios e iniciativas bottom-

up ou top-down), circunscritos ao continente europeu e assumindo 

um intervalo cronológico de 1970 a 2015.

A proposta de organização tem como base de pensamento a criação 

de conhecimento através e para o design, no sentido de analisar a 

ação projetual e sua vertente demonstrativa (Frayling, 1993), por 

forma a delinear o questionário e definição de métricas, tentamos 

organizar diversas abordagens de ação do designer em contexto 

de investigação, profissional individual (como pessoa ativa num 

contexto que lhe é próximo ou perante algo/ que o motiva a agir), 

ou anexo a uma estrutura/organização. Ou seja, propusemos uma 

organização em contextos de investigação e prática profissional em 

design (laboratórios, estúdios de design e social), passíveis de criar e 

desenvolver conhecimento, em contextos baseados em iniciativas 

do tipo bottom-up ou top-down.  

1.6.1 JUSTIFICAÇÃO 
E PERTINÊNCIA DO 
QUESTIONÁRIO
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Entende-se a possibilidade da otenção de resultados de 

investigação ação (fig. 30) através do design, que em contextos 

profissionais, passiveis de serem validados entre os pares, a 

comunidade científica, com o objetivo de implementação interna da 

estrutura/organização. 

Laboratórios.de.investiiação.(Labs).Iniciativa promovida por uma 

estrutura de investigação (laboratório, núcleo, clusters ou projeto de 

investigação anexo a universidades, organizações, redes ou institutos 

de investigação), que aplicam estratégias colaborativas e ferramentas 

operativas na prática projetual. Podem ter o objetivo de testar e produzir 

conhecimento e desenvolver projetos no campo da prática do design 

colaborativo. A origem da proposta/projeto pode ser organizada ou 

espontânea, centrada no impacto e melhoria do social e económico 

com implementação ou efeito local, regional, nacional ou europeu.

Design Studio Iniciativa promovida por uma estrutura empresarial 

de design (ateliers ou gabinetes de design, design studio, coletivos, 

etc.), que aplicam estratégias colaborativas e ferramentas operativas 

na prática projetual. Podem ter o objetivo de testar e produzir 

conhecimento e desenvolver projetos no campo da prática do design 

colaborativo. A origem da proposta/projeto pode ser organizada ou 

espontânea, centrada no impacto e melhoria do social e económico 

com implementação ou efeito local, regional, nacional ou europeu.

Bottom-up Iniciativa promovida no espetro da sociedade civil, 

que parte das bases, organizada ou espontânea, centrada no 

impacto e melhoria do contexto social, económico e ambiental, 

com implementação ou efeito local, regional, nacional ou europeu. 

Caracterizados pela aplicação de estratégias colaborativas e 

ferramentas operativas na prática projetual. Podem ter o objetivo de 

testar e produzir conhecimento e desenvolver projetos no campo da 

prática do design colaborativo. A iniciativa pode apresentar fins não 

lucrativos ou lucrativos, sendo que na segunda, a aplicação do capital 

visa a melhoria e otimização da proposta criada ou âmbito social em 

que esta está centrada.

Top-down Iniciativa promovida por estruturas governamentais ou 

organizacionais, que parte das lideranças, de forma organizada, 

centrada no impacto e melhoria do contexto social, económico e 

ambiental, com implementação ou efeito local, regional, nacional ou 

europeu. Caracterizados pela aplicação de estratégias colaborativas 

e ferramentas operativas na prática projetual. Podem ter o objetivo 

de testar e produzir conhecimento e desenvolver projetos no campo 

da prática do design colaborativo. A iniciativa pode apresentar fins 

não lucrativos ou lucrativos, sendo que na segunda, a aplicação do 

capital visa a melhoria e otimização da proposta criada ou âmbito 

social em que esta está centrada.

Num segundo e terceiro níveis de justificação da delimitação 

da amostra (espaço geográfico e cronológico), está advém da 

perceção de desenvolvimento histórico do design participado, no 

qual observa-se uma divergência e evolução natural mais próxima 

do user-centred design, com maior evidência no continente 

americano; por sua vez, o intervalo cronológico, apesar de vasto, 

admite a possibilidade de registar casos decorrentes das primeiras 

manifestações de abordagens colaborativas.

A pesquisa e seleção efetuada teve como base dados disponíveis 

on-line, em publicações científicas (conference proceedings, revistas 

especializadas) e através de contatos pessoais desenvolvidos 

entre pares durante o processo de investigação. Neste processo, 

foram efetuados 243 contatos via e-mail, incluindo 137 instituições 

ou organizações (fig. 31), através dos quais foram obtidas 54 

respostas, sendo somente 40 consideradas válidas (fig. 32), para 

potenciar maior abrangência de público, o questionário foi redigido 

em inglês. Contudo, em alguns casos e com o intuito de agilizar o 

preenchimento do mesmo aceitaram-se submissões em português, 

espanhol, francês e italiano, fator que não criou qualquer tipo de 

entrave ao processo de análise dos questionários.

O questionário é caracterizado pelas seguintes premissas, 

justificação e aplicação: 

Momento de aplicação Verificação empírica

Função Contributo para teste de verificação, através do 

aprofundamento dos dados de análise recolhidos.

Foco do questionário Hipótese de trabalho

Conteúdo Elementos compreensivos dos dados recolhidos e outros 

passíveis de testar/aperfeiçoar as hipóteses de trabalho.

Modo de comunicação Recurso à plataforma Typeform para 

alojamento do questionário. Envio do convite por e-mail com 

objetivo de apresentação do estudo e do link de alojamento do 

questionário.

Limites A diretividade total do questionário não se traduz por uma 

completa espontaneidade do inquirido.

Limitações Inexistência de contato direto (real ou virtual) entre o 

inquisidor e o inquirido.

Técnicas.complementares.Análise de conteúdo (na análise 

de conteúdo, deve ser elucidada a relação específica do par 

de entrevistado e entrevistador que implica na intervenção do 

entrevistador e na forma e conteúdo discursivo do entrevistado)

(ver questionário e métricas, Anexos p. 401 )
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fig.  .Caracterização dos contactos 
efectuados.
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fig.  .Caracterização das respostas 
obtidas ao questionário enviado.
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fig.  .Área de ação - Questão 1.4
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No sentido de apoiar a caracterização da amostra e análise dos dados 

recolhidos, apresentamos os gráficos com dados obtidos através dos 

questionários realizados, pelo que a análise está estrutura em quatro 

momentos: índole, operatividade, convivialidade e co-design.

De forma geral podemos concluir que a amostra reflete-se mais sobre 

iniciativas relativas a contextos de Bottom-up e Labs, sendo os Design 

Studios e iniciativas Top-down são menos representativas (fig. 34). 

Relativamente aos objetivos e contextos de atuação (fig. 33), as 

temáticas de trabalho como regeneração urbana e identidade local, 

cidadania ativa e inserção social, assim como saúde e cuidado, 

surgem como os temas mais relevantes. Contudo, é possível 

observar que para as duas primeiras temáticas de maior índice de 

presença estão anexas a contextos de Labs e Bottom-up, sendo 

4 Processos 
    e ferramentas

11 Regeneração Urbana
       e identidade local

2 Agricultura 
    e Gastronomia

Cidadania activa  9 
e inserção social     

Conhecimento 5 
e educação  

Saúde e  9 
cuidado     
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T

T

T
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op-down 00

Labs 04
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Bottom-up 04

op-down 01

Labs 04

Design Studios 04

Bottom-up 01

op-down 00

Conhecimento e educação

Cidadania activa e inserção social

Saúde e cuidado

Labs 00

Design Studios 00
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Top-down 00

Labs 00

Design Studios 02
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Top-down 00

Labs 05

Design Studios 01

Bottom-up 04

Top-down 01

Agricultiura e gastronomia

Processos e ferramentas

Regeneração urbana e identidade local

fig.  .Objetivos - Questão 1.3

fig.  .Objetivos - Questão 1.3 do 
questionário realizado e sua relação/
proveniência relativamente aos 
contextos definidos.

fig.  .Área de ação - Questão 1.4. 
Caracterização da amostra e sua 
relação com os quatro contextos 
definidos.

1.6.2 ANÁLISE DOS 
RESULTADOS OBTIDOS

ÍNDOLE
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40 4 Top-down

26 Ambas

10 Bottom-up

fig.  .Tipologia de iniciativa - Questão 
1.9 
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Relativamente à tipologia da iniciativa existe uma maioria evidente 

de abordagens mistas (bottom-up e top-down), o que é interessante 

considerarmos possível a existência de abordagens mais 

democráticas entre pessoas. 

Será de referir que os contatos definidos e apresentados (fig. 38) 

tentarem obter uma diversidade de representatividade, assim 

como era dada liberdade de escolha ao inquirido de escolher e 

responder de acordo com um projeto que tivesse desenvolvido. Não 

sendo possível generalizar e apresentar algum tipo de afirmação 

referente ao panorama global do território europeu, pensamos 

que existem resultados interessantes que apresentam diversidade 

representativa de contextos.

UK 12

IT 05

DK 05

NL 04

ES 02

BE 02

FR 02

DE 02

NO 02

FI 02

PT 02

SE 01

fig.  . Localização 
geográfica - Questão 
1.5 do questionário 
realizado e sua 
relação/relativamente 
aos contextos 
definidos. 

40 2 Top-down

14 Labs

7 Design Studios

Bottom-up 17 
 

que a última temática (Saúde e cuidado) apresenta igual índice de 

presença de Labs e Design Studios.Por sua vez, no que diz respeito 

à área de ação, podemos concluir que as iniciativas minoritárias são 

comerciais (fig. 35), sendo a restante amostra dividida entre social 

(17) e ambas (14) (fig. 36). Ou seja, as áreas de ação exclusivamente 

comerciais não se apresentam como expressivas, ou mesmo com 

objetivos comerciais, este atuam sobre um cariz ou missão social.

A nível de localização geográfica podemos identificar (fig. 37) que 

o Reino Unido apresenta o maior índice de participação em três 

contextos diferentes. A Itália demonstra maior representatividade 

a nível de projetos desenvolvidos por Design Studios e a Dinamarca 

caracteriza-se numa participação exclusivamente afeta ao universo 

de Laboratórios.

fig.  . Base de projecto 
- Questão 1.7

fig. 1.Tipologia de iniciativa - Questão 
1.9 do questionário realizado e sua 
relação/proveniência relativamente aos 
contextos definidos. 
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Top-down 01
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N.º de participantes

Projecto Fases/resultados
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Receptores

fig.  .Condicionante para a 
definição do método ou guião 
das sessões de trabalho - 
Questão 2.3 Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos.

Relativamente ao tipo de condicionamento (questão 2.3) 

suburdinaram a definição do programa de trabalhos (fig. 43), a 

opção referida com mais regularidade são as fases processuais (33), 

seguida do número de participantes (28), o tempo (27), os recetores 

(20) e por último a opção de acesso às mesmas (13). 

Na opção “Outros”, que apresentava possibilidade de inserir 

informação, somente registamos duas entradas referindo o 

orçamento disponível e o local onde as sessões se realizam, estas 

foram provenientes respetivamente de Design Studios e Bottom-up.

Já a questão 2.4, referente às ferramentas e recursos utilizados 

nas sessões de trabalho (fig. 44), é possível concluir que a maioria 

é representada por ferramentas pessoais (39) desenvolvidas pelos 

designers ou equipa responsáveis pelo projeto. Seguidamente, 

No segundo momento do questionário, é-nos possível analisar 

as respostas relativas à operatividade que se debruçam sobre 

questões processuais. Podemos referir que 25 registos da amostra 

validada possibilitam o envolvimento das pessoas, enquanto 15 não 

o fazem (fig. 41). Será interessante observar que na segunda opção 

(não), 47% dos projetos Bottom-up, apesar de partirem das bases, 

possivelmente limitam o envolvimento de pessoas a um grupo 

claramente definido ou identificado.

Apesar da questão 2.2 não apresentar os resultados desejados, 

optou-se por adequar a sua análise de acordo com as respostas 

obtidas (fig. 42), sendo que 18 inquiridos assumem utilizar um 

método original, contrariamente aos restantes 22 inquiridos que 

admitem a definição da sua abordagem processual baseada em 

diversos recursos, ferramentas e estratégias disponíveis e por 

vezes ligeiramente adaptadas. Por fim, é de referir existência 

de três iniciativas bottom-up que combinam um método 

original complementado por alguns recursos dos quais não são 

autoralmente responsáveis.

Labs 10

Design Studios 04

Bottom-up 09

Top-down 02

Labs 04

Design Studios 03

Bottom-up 08

Top-down 00

Sim

Não

fig.  .Envolvimento do cidadão 
comum (everyman) - Questão 
2.1 Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.

Labs 05

Design Studios 04

Bottom-up 08

Top-down 01

Labs 08

Design Studios 03

Bottom-up 12

Top-down 01

Método Original

Método não original

 

fig.  .Metodologia utilizada - 
Questão 2.2 Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos.

OPERATIVIDADE
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fig.  .Fases Processuais - 
Questão 2.5 - Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos.
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Labs 12

Design Studios 06

Bottom-up 14

Top-down 01

representantes do segundo nível, estas opções apresentam regitsos 

elevados e próximos ao primeiro nível.

Terceiro.nível.Apresenta valores entre 0 e 20 entradas e é composto 

pela implementação (18). Apesar da fase teste e avaliação apresentar 

27 entradas, através do cruzamento de dados podemos concluir que 

desse grupo, 16 propostas passaram à implementação, apresentando 

uma percentagem positiva de 59%.

Se efetuarmos uma análise comparativa de fases adjacentes podemos 

concluir que:

- A nível da identificação de contexto paralelamente com 

enquadramento e análise de contexto, se assumirmos os valores 

superiores (identificação de contexto), conseguimos identificar que 

no total dos 31 registos, 24 dos 28 registos de enquadramento de 

 Labs 14

Design Studios 07

Bottom-up 16

Top-down 02

Labs 02

Design Studios 03

Bottom-up 06

Top-down 01

Labs 01

Design Studios 01

Bottom-up 02

Top-down 00

Labs 06

Design Studios 02

Bottom-up 05

Top-down 00

Pessoais

Gratuítas (disponíveis on-line)

Pagas (disponíveis on-line)

Livros e outras publicações

fig.  .Proveniência das 
ferramentas utilizadas - 
Questão 2.4 - Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos.

e quase em paralelo temos livros outras publicações (13) e 

ferramentas disponíveis gratuitamente on-line (12) e em última 

opção pagas disponíveis on-line (4). Ou seja, mesmo com notório 

crescimento e disponibilização de recursos e ferramentas aplicáveis 

a este tipo de abordagem processual, com base na amostra 

podemos verificar que os inquiridos optam por desenvolver uma 

boa parte dos recursos utilizados e definir a própria sessão de forma 

específica e original.

Quanto às fases processuais de projeto, referente à questão 2.5, os 

questionários validados não registam variações muito expressivas 

(fig. 45), contudo podemos organizar os dados em três níveis:

Primeiro.nível.Consideramos que contém as fases mais relevantes ou 

regulares, apresentando opções com valores iguais ou superiores a 

30 entradas composto por: geração de ideias (33); apresentação (32); 

identificação de contexto e prototipagem (31).

Segundo nível Apresenta valores entre 20 e 30 entradas, composto 

por: enquadramento de contexto (28); análise de contexto e teste e 

avaliação (27) e pré-brief e criação de cenários (25), mesmo sendo 
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fig.  .Materiais e recursos 
disponibilizados - Questão 2.7 
- Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.
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cedidos e disponibilizados às pessoas durante as sessões 

de trabalho, a cedência de materiais bidimensionais (2D) é 

maioritariamente referente a uma diversidade de objetos e 

riscadores, post-its, assim como imagens, cola, tesouras, que por 

vezes são referidos como arts and crafts materials. Por sua vez, 

com representação expressiva, em segunda posição surgem os 

documentos informacionais (como relatórios e apresentações, 

registos de imagem e vídeo) referentes à temática e contexto a 

trabalhar, onde é interessante notar os registo de valores iguais ou 

superior a 50% nos vários contextos à exceção do contexto Top-

Down. A terceira categoria com mais registos, relativa aos recursos 

tridimensionais (3D), na qual identificamos recursos utilizados na 

criação de cenários, protótipos e outras formas tridimensionais 

de representação. Nesta categoria registamos referência a 

Legos, Playmobil, barro, plasticina e outras pastas moldáveis, 

assim como cartão canelado. Por fim, os recursos digitais, surgem 

como referência à criação de maquetas de aplicações, recursos 

de apresentação e como registo de som e imagem. O quais são 

igualmente referidas como sendo plataformas de trabalho e 

comunicação, neste caso referentes a projetos que assumem 

abordagens de contato virtual.

Labs 07
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Bottom-up 11

Top-down 02

Labs 13

Design Studios 06

Bottom-up 11

Top-down 01

Labs 12

Design Studios 06

Bottom-up 13

Top-down 01
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Criação de cenários

Prototipagem

Apresentação

Implementação
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contexto; 23 dos 27 registos de análise de contextos realizaram a fase 

de identificação de contexto; por sua vez, 21 dos 28 que efetuaram 

enquadramento e análise de contexto, o que são valores com pouco 

intervalo de variação. Em forma de conclusão, será de realçar que 

aproximadamente 50% da amostra total de projetos que efetuaram a 

implementação, dos 18 registos, 16 apresentam fase de identificação e 

análise de contexto, o que nos parece dado interessante relevante.

- A nível da geração de ideias, criação de cenário e prototipagem 

e mantendo uma abordagem semelhante à anterior, comparação 

através do valor superior, podemos observar que 21 dos 33 registos 

de geração de ideias levaram a cabo a construção de cenários, assim 

como 28 dos 33 registos apresentaram a construção de protótipos. 

Por sua vez, 18 dos 31 registos de criação de protótipos também 

recorreram à criação de cenários, o que representa 58% da amostra.

Relativamente à questão 2.7 (fig. 47), referente aos materiais 

fig.  .Fases Processuais - 
Questão 2.5 - Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos.
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fig.  .Número de participantes 
por sessão - Questão 3.1 - 
Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.

Passamos desta forma a analisar os dados aferidos na terceira 

parte do questionário, denominada convivialidade, sendo relativa às 

pessoas envolvidas, tipo de relações e contatos desenvolvidos.

A nível do número de participantes por sessão (fig. 48), rapidamente 

podemos visualizar que as sessões com mais de 20 pessoas não 

registam qualquer representatividade nos contextos de Design 

Studios e Top-down. Por sua vez, são apresentados valores bastante 

equilibrados para iniciativas com 20 a 30 e mais de 30 pessoas, as quais 

estão afetas a contextos de Labs e Bottom-up. Por sua vez, através de 

iniciativas com 2 a 10 (12 registos) e 10 a 20 pessoas (13 registos), 

podemos concluir que apresentam valores similares nos contextos 

de Labs e Bottom-up.

Quanto ao número de elementos das equipa por sessão, relativo à 

questão 3.2 (fig. 49), existe regularidade em contextos de Design 

Studios e Top-down, uma vez que não se registam equipas com mais 

de quatro elementos. Pelo que registamos maior regularidade na 

existência de equipas de liderança de sessão constituídas por um 

CONVIVIALIDADE

a dois e três a quatro elementos nos quatro contextos. Somente 

admitindo registo de equipas constituídas por cinco a 10 elementos 

para os contextos de Labs e Bottom-up.

Num exercício de cruzamento do número de elementos da 

equipa e o número de participantes (fig. 50), com o intuito de aferir 

possíveis relações, é interessante observar a composição de equipa 

mais regular, independentemente do número de participantes, é 

composta por três a quatro elementos. O que podemos referir 

que equipas constituídas por cinco até 10 elementos, somente 

se registam em sete das 40 amostras validadas, sendo que estão 

afetas a registos que apresentam mais de 30 participantes (seis 

ocorrências) e 10-20 sessões (uma ocorrência). 

Através da análise dos resultados à questão 3.3 (fig. 51), rapidamente 

podemos concluir que o papel de facilitador é o referenciado de 

forma mais regular, sendo que somente um dos 40 registos não 

assinalou o papel de facilitador. Seguidamente, é interessante 

observar que o segundo papel mais registado é o de investigador, 

tendo em conta que o contexto de base da totalidade dos projetos 

não esteja anexo a Labs, que neste caso específico é representado 

por 13 em 31 registos. Desta forma, podemos definir os papeis 

de facilitador (39) e investigador( 30) como representantes de 

um primeiro nível definido por 30 a 40 registos. No segundo 

nível de análise, 20 a 30 registos temos a registar: designer de 

experiências (26), motivador (23) e orientador (20). No terceiro nível, 

representativo de papeis com 10 a 20 registos temos: planeador 

(18), tradutor (17), líder (16) e avaliador (12), por fim no quarto nível 

com um a 10 registos temos a opção outros (5).

Desta forma, tendo em conta a amostra apresentada que é-nos 

possível concluir que sem grande surpresa o papel de facilitador 

surge como primordial. Contudo, os três primeiros papeis com 

mais registos apresentam intermediação no momento da sessão 

(facilitação), assim como anterior à sessão numa dimensão projetual 

no desenho da sessão como um experiência definida; por fim, 

numa dimensão de análise e avaliação, o papel de investigador 

surge e apresenta-se como relevante mesmo fora da esfera de 

contexto Labs. Como quarto e quinto lugares, respetivamente os 

papeis de motivador e orientador, são definidos por uma dimensão 

humana e relacional para o estímulo e incentivo durante o processo, 

assim como num processo de apoio ao desenvolvimento. Por fim, 

os seguintes papeis assumem características de intermediação 

específica como planeamento, tradução, liderança e avaliação, sendo 

que alguns destes papeis podem assumir cargas mais afirmativas.

Os resultados relativos à questão 3.4, relacionamento entre 

membros da equipa (fig. 52), é-nos possível afirmar uma maioria de 

hierarquias horizontais entre os diversos membros da equipa, sendo que 
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fig.  .Papéis do designer - 
Questão 3.3 - Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos, 
(continuação de resultados na 
página seguinte).

02

esta abordagem é mais representativa em projetos a partir do ano de 

2010 a 2015 num total de 22 em possíveis 26. Por sua vez, abordagens 

de hierarquia vertical ou outras surgem com a mesma quantidade de 

registos e sem apresentarem variações significativas. 

Quando analisamos o número de sessões desenvolvidas durante o 

projeto, optamos por trabalhar a informação em cinco grupos, por forma 

a facilitar a análise de resultados (fig. 53):

- Primeiro grupo composto por iniciativas com uma a cinco sessões de 

trabalho, que representa a maioria dos projetos submetidos em todos 

os contextos exceto Top-down. Será interessante referir que quando 

cruzada esta informação com a tipologia de contato anteriormente 

referido, o contato direto é o único representativo neste primeiro grupo.
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fig.  .(à direita) Número de 
elementos das equipa por 
sessão por sessão - Questão 
3.2 - Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos. 

fig. 1.(em baixo) N.º de 
elementos da equipa (eixo X) de 
participantes (eixo Y) - Valores 
anexos às questões 3.1 e 3.2.
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- Segundo grupo composto por inciativas com seis a 10 sessões de 

trabalho, apresenta somente registos nos contextos de Labs e  

Bottom-up, apesar de existir uma prevalência de contato direto (3), 

identificam-se dois registos através de contatos misto (1) e virtual (1).

- O terceiro grupo composto por inciativas com 10 a 20 sessões de 

trabalho, não apresenta qualquer iniciativa em contexto Top-down 

e quando cruzadas com a tipologia de contato somente apresenta 

registos de contato direto.

- O quarto nível composto por iniciativas com 20 a 30 sessões de 

trabalho, é somente composto por uma iniciativa Bottom-up baseada 

em contato direto.



117116

podemos novamente aferir uma primazia do contato direto, sendo que 

o contato misto e virtual somente surge até ao máximo de sessões até 

4 horas de duração.

A nível do tipo de contato desenvolvido com os participantes durante 

as sessões de trabalho (fig. 55), este é maioritariamente direto, com 

30 registos, seguidamente por ambos (contato direto e virtual) com 

8 registos e por fim o contato virtual somente com 2 registos. Será 

de notar que o contato exclusivamente virtual foi efetuado em dois 

projetos com 10 a 20 participantes e mais de 30 participantes.

Labs 02

Design Studios 00

Bottom-up 04

Top-down 01

Labs 10

Design Studios 06

Bottom-up 09

Top-down 01

Labs 02

Design Studios 01

Bottom-up 04

Top-down 00

Hierarquia Vertical

Hierarquia Horizontal

Outra

fig.  .Relação entre membros 
da equipa - Questão 3.4 - 
Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.

Por fim, o quarto grupo composto por iniciativas com mais de 30 

sessões de trabalho, verifica-se que apresenta registos de contato 

direto (5) e misto (2). Optamos por apresentar cinco níveis, mesmo que 

os dois primeiros apresentem um intervalo diferente, o que teve como 

objetivo tornar a informação mais detalhada, tendo em conta que esses 

concentram a maioria dos registos.

Por sua vez, anexo ao tempo de horas de cada sessão (fig. 54) e de 

acordo com as respostas, optou-se por organizar quatro grupos, 

dividindo um dia de trabalho composto por oito horas em quatro partes 

iguais. Dessa forma, torna-se facilmente observável que a opção com 

maior adesão é representada por sessões com duração de três a quatro 

horas, apresentando 20 registos. Porém, será interessante notar que 

as sessões de 5 a 6 horas não são muito representativas, apresentando 

somente dois registos. Nas 36 respostas aferidas nesta questão, 
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Labs 07
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Bottom-up 05

Top-down 01

Labs 03

Design Studios 00

Bottom-up 02

Top-down 00

Labs 01

Design Studios 01

Bottom-up 02

Top-down 00

Labs 00

Design Studios 00

Bottom-up 01

Top-down 00

Labs 02

Design Studios 02

Bottom-up 03

Top-down 00

1 - 5

6 - 10

10 - 20

20 - 30

+30

fig.  .Número de sessões - 
Questão 3.5.1 - Caracterização 
da amostra pelos quatro 
contextos previamente 
definidos.
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fig.  .Duração das sessões 
(em horas) - Questão 3.5.2 
- Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.
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fig.  .Tipo de contacto com 
os participantes durante 
as sessões - Questão 3.6 - 
Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.
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fig.  .Forças das abordagens de  
co-design - Questão 4.1 - 
Caracterização da amostra pelos 
quatro contextos previamente 
definidos.
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fig.  . Fraquezas das 
abordagens de  
co-design - Questão 4.1 - 
Caracterização da amostra pelos 
quatro contextos previamente 
definidos.
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sete possíveis para outro tipo de relacionamento. Por sua vez, 

relativamente à confiança esta apresenta a totalidade dos registos 

(26) para hierarquia horizontal; para hierarquias verticais três em 

sete possíveis e em último seis em sete possíveis para outro tipo de 

relacionamento.

A confiança surge como a terceira característica que apresenta 

mais registos, apresentando 24 registos em 26 possíveis anexos 

a abordagens de hierarquia horizontal; para hierarquias verticais 

registam-se quatro em sete possíveis e por fim seis em sete 

possíveis para outro tipo de relacionamento. De certa forma, a 

capacidade de ser flexível, talvez na sua capacidade de adaptação, 

baseada num grupo de trabalho partilha a confiança nos restantes 

elementos, juntamente com a diversidade de conhecimento, surgem 

como as características principais para uma equipa eficiente.

A quarta e última parte do questionário denominada co-design é 

representada por três questões.

A nível de pontos fortes (fig. 56), aquele que apresenta maior 

relevância é a multidisciplinaridade (12 registos), no sentido da 

partilha e colaboração entre pessoas com diversos níveis de 

formação e áreas de conhecimento. Seguidamente, o impacto 

(nove registos), no sentido do potencial positivo das propostas 

desenvolvidas. Por sua vez, com oito registos, é referida a 

representatividade das ambições das pessoas no desenvolvimento 

das soluções, num sentido de cidadania ativa. Com seis registos, 

surge a co-criação e por último o tempo, que somente apresenta 

um registo, referente à disponibilidade de tempo para analisar e 

debruçar-se sobre a questão ou problema durante o processo.

A nível de pontos fracos (fig. 57), a dificuldade no envolvimento 

efetivo do poder local no processo de design surge como a 

referência mais constante. Seguidamente, as dificuldades operativas 

apresentadas por iniciativas em contexto de Labs e Bottom-up, 

sendo representativas de: sete registos relativos à dificuldade de 

adequação e adopção das ferramentas e recursos por parte dos 

participantes; cinco registos referentes à gestão do processo por 

parte dos designers ou líderes da sessão; três registos relativos 

à dificuldade de identificação de problemas; duas referências 

à dificuldade de identificação e angariação de pessoas para 

participação nas sessões; e por fim com igual número de registos, 

uma referência à dificuldade de implementação e uma referência 

ao próprio designer no sentido em que não é considerado que cada 

designer é possível de desempenhar estas funções.

A nível de expectativas, é referida a dificuldade de obtenção de ganhos por 

parte de todos os participantes (três registos), assim como por parte dos 

designers a nível dos resultados que por vezes (cinco registos).

A quarta referência, a motivação no sentido de manter os níveis de 

envolvimento das pessoas e constante entusiasmo durante o processo. 

E por fim, as limitações orçamentais anexas a este tipo de iniciativas.

A nível de características basilares para a criação de equipas 

eficientes de co-design (fig. 58), efetuamos a análise em quatro 

níveis relativos ao nível de incidências:

- Num primeiro nível representativo de características que 

apresentam entre 40 a 30 registos, desta forma, as características 

mais referenciadas foram: flexibilidade e confiança (35 registos) 

e multidisciplinaridade (34 registos). A flexibilidade é uma das 

características que apresenta 24 registos em 26 possíveis 

anexos a abordagens de hierarquia horizontal; para hierarquias 

verticais registam-se quatro em sete possíveis e por fim sete em 

CO-DESIGN
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fig.  .Características basilares para 
equipas de co-design eficientes - 
Questão 4.2 - Caracterização da 
amostra pelos quatro contextos 
previamente definidos.
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Labs 02

Design Studios 02

Bottom-up 07

Top-down 02

Labs 03

Design Studios 02

Bottom-up 02

Top-down 00

Labs 03

Design Studios 00

Bottom-up 03

Top-down 00

Labs 02

Design Studios 02

Bottom-up 02

Top-down 00

Labs 00

Design Studios 01

Bottom-up 01

Top-down 00

Labs 01

Design Studios 00

Bottom-up 00

Top-down 00

Labs 01

Design Studios 00

Bottom-up 00

Top-down 00

Novas competências

Novos contextos

Maximização de resultados

Problemas complexos

Multidisciplinaridade

Multidisciplinaridade

Criatividade

Inovação

fig.  .Relevância do co-design 
nos programas curriculares 
de design - Questão 4.3 - 
Caracterização da amostra 
pelos quatro contextos 
previamente definidos.

- No segundo nível representativo de características que 

apresentam entre 30 a 20 registos, podendo referir as seguintes 

características: comunicação aberta (28), coordenação (24), 

inovação (23), foco e equipa pequena (22) e objetivo comum (21). 

Podemos concluir que a facilidade de relacionamento e comunicação 

(possivelmente decorrente da confiança anteriormente referida), 

a organização e objetivação de um pequeno grupo, surgem como 

elementos selecionados como importantes numa equipa de trabalho 

eficiente.

- No terceiro nível representativo de características que apresentam 

entre 20 a 10 registos, podemos referir as seguintes características: 

papeis definidos (17), liderança partilhada (14), autonomia e forte 

relacionamento (12), gestão de conflito (11) e por fim liderança 

(10). De certo modo, como validação e reforço de algumas 

características referidas, surgem indicações mais específicas mas 

possivelmente anexas às anteriormente selecionadas. Ou seja, 

papeis definidos possivelmente decorrentes da boa coordenação, 

da liderança partilhada e da autonomia, muita das vezes anexas 

à confiança, facilidade de comunicação e forte relacionamento. 

Por fim, apresentando menos registos mas ainda com alguma 

representatividade, consideramos a gestão de conflitos e a liderança 

como duas características interessantes, sendo que a segunda 

representa uma abordagem diversa de liderança partilhada que 

apresenta mais quatro registo. 

- No quarto nível representativo de características que apresentam 

entre um a 10 registos. De forma imediata podemos visualizar que 

equipas grandes com mais de 10 elementos, somente apresentam 

dois registos, sendo que estes dois registos quando cruzados com 

o tipo de relação entre os membros da equipa, refletem-se em 

abordagens de hierarquia horizontal.

Referente à última questão 4.3 (fig. 51) apresenta os resultados 

tratados relativos à importância da presença do Co-design nos 

planos curriculares de formação em design. Deste modo, passamos 

a apresentar por ordem de relevância. Primeiramente, podemos 

referir o destaque dado à obtenção de novas competências (13 

registos); seguidamente, apresentando um fosso considerável 

entre a primeira opção, temos a referência do co-design como 

atuante em novos contextos de ação (7 registos); a sua importância 

no potencial de maximização de resultados recorrente da sua 

atividade, juntamente com o aumento dos problemas complexos 

com 6 registos. Por fim, representando um novo fosso entre 

registos temos a importância do co-design no fomento efetivo da 

multidisciplinaridade (2 registos), seguido de apenas com 1 registo o 

potencial criativo e inovador estimulado pelo co-design. 
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desenvolver abordagens específicas anexas ao projeto, assim como 

no desenvolvimento de um método pessoal (quer como profissional 

individual, quer como representante de organização ou instituição).

Aliado à forte presença de projetos com foco de impacto social e 

misto (social e comercial), podemos aferir que as áreas de ação 

e objetivos mais regulares centram-se em questões anexas: à 

regeneração urbana e identidade local, a saúde e cuidado, e por 

fim à cidadania ativa e inserção social. Estas questões em parte 

atuam sobre necessidades humanas básicas, tendo em conta a 

pirâmide de Maslow ou Hierarquia de necessidades de Maslow (fig. 

60), algo relevante uma vez que a amostra está circunscrita a países 

supostamente desenvolvidos. 

Por sua vez , não nos é possível concluir nenhum tipo de supremacia 

ou presença expressiva, de um método ou país, embora seja notória 

algum destaque por parte do Reino Unido, não nos é possível afirmar 

tal pois existem diversas questões que podem automaticamente 

viciar os resultados. Das quais podemos referir a utilização maioritária 

do inglês como língua empregue no processo de identificação de 

possíveis inquiridos, assim como na construção do questionário. 

Apesar de considerarmos a relevância sobre estas temáticas e 

práticas anexas ao norte da Europa, será de registar que com base 

nos contatos efetuados, observou-se afraca disponibilidade para a 

participação nesta investigação.

Segundo os dados recolhidos, é notório que no intervalo cronológico 

dos projetos da amostra total (1970 a 2015), o período entre  

2010-2012 é o mais significativo nos quatro contextos. Este 

apresenta um somatório de 22 dos 40 questionários validados, que 

são complementados por 11 questionários com projetos afetos ao 

período de 2013-2015.

Numa abordagem analítica do processo optamos assumir uma 

estrutura conclusiva em duas áreas: processo/método e os recursos 

e ferramentas utilizadas. Uma vez que apresentam valores mais 

polarizados quando comparamos os projetos que apresentam 

métodos originais (18 registos) ou não originais (22 registos). 

Neste sentido, podemos afirmar que tendo em conta a amostra, a 

distribuição apresentada por métodos não originais é mais constante 

(embora focados essencialmente em temáticas como saúde e 

cuidado e cidadania ativa e inserção pessoal). Na utilização de 

métodos, ferramentas originais, é notória a primazia anexa à temática 

da saúde e cuidado. Por conseguinte, a nível de países identificamos o 

destaque do Reino Unido e Dinamarca na apresentação de métodos 

próprios. A utilização de métodos originais é uma realidade mais 

evidente para a Itália, resultado somente comparável com casos 

apresentados pelo Reino Unido. Tal como foi referido anteriormente, 

seria expectável a elevada representatividade de casos no período 

CONCLUSÃO O recurso ao questionário surge como alternativa à entrevista, 

abordagem inicial menos conseguida, tendo em conta a 

dificuldade de agenda ou falta de disponibilidade dos potenciais 

entrevistados, assim como a morosidade do processo. Apesar de 

comparativamente com o questionário, a entrevista ser considerada 

potencialmente mais rica, fluída e aberta a nível de comunicação, 

o questionário surgiu como uma opção válida neste cenário. Outro 

objetivo que se demonstrou impossível embora inicialmente 

desejado, foi apresentar igual número de amostras pelos quatro 

contextos definidos. Será de referir que as questões 2.2, 2.6 e 2.8 

apesar serem ambiciosas e pouco ajustadas a um questionário 

que tinha como objetivo facilitar o processo ou preenchimento 

(mesmo que extenso), foi consciente o risco da possibilidade de não 

obtermos resposta válidas ou menos produtivas para a investigação. 

Porém, considera-se que foi um recurso interessante para a aferição 

de resultados provenientes de dos quatro contextos definidos e 

afetos as questões de natureza mais prática e real.

Como estratégia conclusiva final desta tarefa, estruturamos uma 

abordagem de análise em três momentos, embora o questionário 

esteja estruturado em quatro. O primeiro momento, cruza de forma 

consciente os parâmetros relativos à índole e operatividade, visto 

que um dos objetivos do questionário era a possível identificação 

de semelhanças entre abordagens operativas, contextos e 

espaços geográficos. O segundo e terceiro momentos, refletem 

repetivamente de forma mais isolada os parâmetros relativos à 

convivialidade e codesign.

Índole.e.Operatividade.
De forma quase unânime, foi interessante perceber que a esmagadora 

maioria dos inquiridos desenvolvem ferramentas e recursos próprios 

para os seus projetos. O que denota a necessidade de adaptar e 

fig. 1.Pirâmide de Maslow ou Hierarquia 
de necessidades de Maslov, trabalho 
desenvolvido entre 1943-1945 e 
publicado a 1953 in: Motivation and 
Personality NY: Harper, 1954. Contents. 
Second Ed. NY: Harper, 1970. Contents. 
Third Ed. NY: Addison-Wesley, 1987.
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originais, num total de 16 projetos, sendo que oito são representativos 

de iniciativas com uma a cinco sessões e seguidamente para sessões 

de mais de 30 participantes com 4 registos.

No que diz respeito aos papeis que o designer ou equipa de liderança 

assumem em processos colaborativos, sem dúvida que o papel de 

facilitação assume um destaque de relevo. Contudo, a referência à 

importância do projeto da sessão e experiência nela promovida, assim 

como a condução da sessão são elementos a realçar. Uma vez que, a 

condução da sessão não assume um possível entendimento negativo 

da liderança (uma das opções disponíveis). Por outro lado, a definição e 

planeamento das sessões como espaços de experiênciação, denotam 

o cuidado na particularização dada a cada projeto.

De certo modo, e na sequência dos resultados anteriormente 

aferidos a maior representatividade de hierarquias horizontais em 

detrimento de hierarquias verticais ou mistas não surge como 

surpresa. Sendo esta opção francamente positiva em abordagens de 

métodos originais (11 registos) e não originais (14 registos).

Para finalizar a tipologia de contato e o número de horas por 

sessão apresenta resultados bastante regulares, sendo os mais 

representativos anexos a sessões com durações entre 2 a 8 horas 

através de contato direto.

Co-desiin
Numa tentativa de aferir as forças e potencialidades das abordagens 

de Co-design, assim como as suas fraquezas e através de uma 

respostas aberta, foi efetuada uma propostas de organização de 

a informação (fig. 56 e fig. 57) e com os parâmetros definidos no 

anexos (página 401). A nível de forças estes resultados espelharam 

o potencial da riqueza processual através do processo em si e 

suas formas de ação, assim como o possível resultado recorrente 

do mesmo. Ou seja, a importância da promoção efetiva da 

multidisciplinaridade, como meio de promover a co-criação, no 

sentido de potenciar o impacto das propostas e a representatividade 

das pessoas. Por outro lado, a fraqueza assume as dificuldades 

operativas decorrentes da complexidade do processo e sua gestão, 

assim como o envolvimento efetivo do poder local como sendo 

as mais relevantes. Por fim, e com caráter mais humano, a gestão 

das expectativas e manutenção dos níveis de motivação por parte 

da equipa de liderança e dos participantes, são referidas como 

relevantes e apresentam algum grau de dificuldade acrescido para 

estas abordagens.

As características de criação de equipas de trabalho, é uma questão 

que apresenta um largo espetro de opções, desse modo  

focando-nos nas opções com mais registos. As qualidades de 

confiança, flexibilidade e multidisciplinaridade surgem como 

entre 2010-2015, contudo, a adopção de métodos não originais 

apresenta-se superior no período de 2013-2015 com 6 registos 

mais de 50% comparativamente para registos de métodos originais. 

Será interessante notar que a criação de ferramentas pessoais, 

apresenta valores semelhantes entre ambas as abordagens 

metodológicas, apresentando 20 registos em potenciais 40. 

A definição processual ou método a ser aplicado na sessão de 

trabalho e seus condicionantes não apresenta grande variação, 

quer este seja original ou não original. Contudo, a causa e efeito 

das tarefas e consequentes resultados e fases a aplicar, assim 

como o número de participantes e tempo disponível surgem como 

mais relevantes, demonstram a preocupação na adequação dos 

meios aos objetivos a alcançar, à quantidade de pessoas e tempo 

disponível. Ainda refletindo sobre o processo e sua definição, a 

geração de ideias, a apresentação, identificação de contexto e 

prototipagem são nomeadas como as mais relevantes. De certo 

modo, podemos referir o processo de clarificação, divergência, 

teste e comunicação, como sendo algumas que tarefas não são 

expressivamente referenciadas, possivelmente por assumirem 

proximidade com as tarefas primordiais. Por último, decorrente 

da questão 2.7, é notória a transversalidade das ferramentas 2D, 

contudo é surpreendente a presença quase equiparável de recursos 

3D e documentação específica e informacional de apoio a todo o 

processo.

Convivialidade
No terceiro momento do questionário referente às formas 

de contato e relacionamento entre os elementos da equipa 

(internamente) e sua relação com as restantes pessoas/

participantes, denominada convivialidade. Podemos referir que é 

notória a supremacia de projetos com equipas de 1 a 2 e de 3 a 4 

elementos, sendo que o primeiro grupo apresenta-se como sendo 

aplicável em sessões até 20 elementos. Por sua vez, as equipas de 3 

a 4 facilitadores já apresentam presença na totalidade dos intervalos 

dos grupos definidos embora sejam mais expressivos em sessões de 

10 a 20 elementos. Contudo, quando cruzamos a informação relativa 

ao número de facilitadores e os métodos originais e não originais 

é notório que: para métodos originais são mais representativas 

equipas de 2 a 3 elementos, assim como para sessões de 2 a 10 

e de mais de 30 pessoas; em métodos não originais, o número de 

facilitadores apresenta-se o mesmo mas o número de participantes 

é especificamente mais representativo em sessões de 10 a 20 

elementos. Por outro lado, mantendo a mesmo ordem de raciocínio 

centrada nos métodos, para métodos não originais, num total de 18 

projetos, nove são representativos de iniciativas com uma a cinco 

sessões e as restantes apresentam valores idênticos (três sessões), 

exceto no intervalo de 20 a 20 participantes; por sua vez para métodos 
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destaque, que pela análise anteriormente apresentada assume 

proximidade com formas de comunicação aberta e baseadas em 

hierarquias horizontais. Que de certo modo aproxima o processo 

para alguns níveis de democratização e potencialidade de 

intervenção e influência no decorrer dos trabalhos.

Por fim, neste quarto momento do questionário, podemos aferir que 

maioritariamente os inquiridos assumem o co-design como uma 

abordagem relevante e útil no atual e futuro contexto da disciplina e 

suas áreas de ação. Desta forma, é assumida que os novos designers 

devem ser preparados para atuarem sobre estes pressupostos e 

contextos. Não só por questões de preparação formativa mas através 

da crescente importância que o design assume nos mais diversos 

contextos, afastados de abordagens mais usuais (gráfico e produto) 

mas mantendo o seu potencial de codificação, representação, 

clarificação, adição de valor e impacto holístico decorrente da sua 

atividade. Será de referir a alusão de termos como design participado, 

user-centered design e design thinking, o que denota, que mesmo 

numa população potencialmente bem informada, poderá persistir 

alguma dúvida relativamente à especificidade da terminologia, 

ou ser representativo de complementaridade ou coexistência de 

abordagens no mesmo processo.

1.7 Enquadramento 
teórico de apoio ao 
estímulo para  
a criação de narrativas 
visuais

1.7.1 Motivação da abordagem 135

1.7.2 Enquadramento teórico da abordagem 135
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1.7.1 MOTIVAÇÃO 
 DA ABORDAGEM

De acordo com a investigação e análise anteriormente desenvolvida, 

decorrente das considerações efetuadas, revelou-se preponderante 

realizar um processo de investigação ação. A qual tem como intuito 

desenvolver e experimentar um modelo de ação, estratégias e 

ferramentas operativas para o fomento da colaboração, com o 

objetivo apoiar ações de identificação e análise de contexto, gestão e 

síntese de informação e comunicação de projectos. Sendo que, nestas 

iniciativas pretendemos envolver as pessoas no desenvolvimento 

de projetos de forma mais autónoma, na tentativa de dinamizar a 

passagem do abstrato e latente para o explícito e comunicável (Visser 

et al., 2005). Procura-se deste modo eliminar o papel de designer 

como tradutor e co-autor da proposta, assim como aumentar 

a autonomia e capacidade de desenvolvimento de propostas, 

representação e comunicação por parte das pessoas envolvidas. 

Consideramos que esta abordagem não elimina o papel e a relevância 

do design e apresenta potencial para desenvolver projetos de impacto 

efetivo e facilitar a comunicação entre as fases iniciais do processo 

projetual com as fases e abordagens consequentes.

A relação existente do investigador com a Universidade de Aveiro, 

assim como com a rede DESIS através do ID+DESIS Lab facilitou 

o envolvimento em projetos enquadrados na área do Design para 

Inovação Social.

Desta forma, assumimos a aplicação prática baseada nos seguintes 

princípios:

- A.pessoa.como.especialista.de.um.determinado.contexto.e.com.
potencial.ienerativo;
-.O.desiiner.como.instiiador.e.promotor.da.colaboração,.assim.
como.tutor.processual;
-.A.importância.da.materialização.e.visualização.para.ierar.
conhecimento.e.siinifcadog

A.pessoa.como.especialista.de.um.determinado.contexto.e.com.
potencial.ienerativo
O desenvolvimento imposto pela sociedade pós-industrial, 

paralelamente com a noção do impacto sistémico deste modelo 

civilizacional, faz sobressair a complexidade dos contextos que 

habitamos e com os quais interagimos. O que transporta um enorme 

desafio para a promoção do impacto efetivo e positivo das ações 

desenvolvidas pelas pessoas, aquando a tentativa de promover soluções 

ou propostas holísticas perante cenários ou problemas complexos.

1.7.2 ENQUADRAMENTO 
TEÓRICO DA ABORDAGEM
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(…) creativity is any act, idea, or product that changes an existing domain, or that 
transforms an existing domain into new one. And the definition of creative person 
is: someone whose thoughts or actions change a domain, or establish a new 
domain.  Csikzentmihalyi (1996) 

Apesar da investigação não aprofundar o tema da criatividade sobre 

o ponto de vista teórico, este é tido como um ponto importante 

a aprofundar futuramente. Na definição apresentada podemos 

apreender vários conceitos como: o caráter evolutivo e (re)evolutivo 

da ação criativa. Que nos levam a identificar questões relativas às 

características específicas sobre o que é e quem é criativo. 

O primeiro conceito, recai na questão da definição e identificação 

da ideia criativa, que tem como pressupostos a originalidade e a 

novidade relativamente ao campo de especialidade. Um resultado 

de enriquecimento cultural, que mesmo de forma indireta poderá 

melhorar a nossa qualidade de vida (Csikzentmihalyi, 1996). Mais do 

que a questão evolutiva, o carácter inovador que gera um cenário de 

(re)evolução denota o potencial reorganizativo de impacto efetivo 

no código e nos símbolos até então conhecidos através de uma 

proposta original (Runco & Jaeger, 2012).

O segundo conceito, de caráter individual, assume o processo de 

geração da ideia criativa como inerente ao conhecimento adquirido 

pela pessoa, não apresentando a criatividade como característica 

inata a uma minoria de indivíduos. Contudo, embora não exista 

um padrão de personalidade criativa, a predisposição genética/

personalidade do indivíduo, assim como o interesse por um 

domínio, o acesso ao domínio e o acesso ao campo de ação, são 

características tidas em conta para o desenvolvimento de ações e 

obtenção de resultados criativos expressivos (Csikzentmihalyi, 1996; 

Ray & Anderson, 2000).

A clarificação estrutural, o papel central a nível cultural e a facilidade 

de acesso, são características do próprio campo de especialidade/

domínio, que podem facilitar e potenciar ações ou ideias criativas 

relativamente a ele (Csikzentmihalyi, 1996). Ou seja, quanto mais 

relevante e próximo a uma sociedade ativa e consciente, maior a 

probabilidade de obtenção de propostas criativas e inovadoras. 

Sendo interpretado como em fator sistémico, a criatividade e 

por consequência a cultura da criatividade, é tida como um valor 

social positivo, essencial para as formas de vida e trabalho. Esta é 

multifacetada, multidimensional e apresenta sempre um caráter de 

tensão em relação às formas de organização (Florida, 2002). 

A nível da pessoa, podemos referir os diversos tipos de criatividade 

apresentados por Elisabeth Sanders, que apresenta uma 

interpretação mais alargada da criatividade. A nível de contextos de 

ação, assim como a identificação dos espaços de ação (design de 

serviços e design social) que Sanders e Stappers (2014) sugerem a 

nível atual e futuro quando assumimos uma abordagem designing 

with the people, os quais incorporam as ambições e intenções das 

pessoas, muitas vezes ainda ocultas não expressadas de forma clara. 

Contudo, salvaguardamos a nossa interpretação de design social 

como design para a inovação social, uma vez que consideramos que 

todo o design deverá ser social.

Mesmo encarando o potencial de impacto que as redes sociais e 

plataformas informáticas possam assumir, sobre o ponto de vista 

da ação colaborativa na promoção inovação e novas formas de 

organização (Leadbeater, 2009; Manzini, 2015), consideramos que 

para esta investigação a relevância do contato direto e do local 

podem ser fatores importantes.

A dimensão local é considerada relevante no sentido de potenciar 

o papel da pessoa como especialista, conhecedor de um contexto 

no qual está inserido e atua. Desta forma, pretendemos elevar a 

sua relação e conhecimento específico, numa abordagem mais 

próxima ao Small is Beautifull de Schumacher (1999), como forma 

de manifestação resiliente num sistema, embora considerando 

potencial de replicação do conceito de pequeno, quando 

confrontado com uma sociedade sócio tecnológica (Manzini, 2015), 

que pode assumir um impacto sistémico considerável, onde a escala 

pode ser invertida. Ou seja, mesmo que estruturalmente pequeno, 

pode assumir proporções para além da sua escala e espaço físico. 

O reconhecimento do potencial criativo das pessoas, agregado a um 

contexto que lhes é próximo é considerado no tipo de abordagem 

delineada. No sentido de aspirar a máxima geração de conhecimento 

específico, para co-evolução de propostas, que se pertendem ser 

facilmente vertidas e testadas em contexto real. 

Uma vez que a proposta definida é orientada no sentido de 

automizar as pessoas durante o processo, considerou-se a 

possibilidade de circunscrever e anexar o tema a um território 

geográfico definido. Abordagem que procura facilitar a proximidade 

com o contexto, sentimento de domínio sobre as temáticas, posse e 

noção de impacto perante a comunidade. Com o intuito de ser uma 

possível estratégia de motivação para a colaboração e sentimento 

de confiança no processo de deliberação e exposição da proposta.

O.desiiner.como.instiiador.e.disseminador.da.colaboração,.assim.
como.tutor.processual;
Num cenário prático de atuação em projetos de características 

semelhantes às delineadas anteriormente, procuramos operar e 

analisar outras ações do designer em práticas colaborativas. Através 

da exploração e identificação de ações desempenhadas pelo designer 
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e sua relação com os momentos onde estas são aplicadas ou 

desenvolvidas. Por um lado, procuramos explorar o alargamento 

do papel de facilitador, muitas das vezes limitado a ações 

operativas do processo e tradução de conteúdos (Manzini, 2015), 

explorando outras abordagens específicas que possam potenciar 

o resultado da iniciativa. Por outro lado, propomos limitar ou anular 

a responsabilidade direta do designer e a co-autoria da proposta, 

proporcionando a autonomia das pessoas no desenvolvimento de 

tarefas. Desta forma, assumimos a abrangência da análise a diversos 

momentos do processo e possíveis contextos de impacto das 

abordagens de design colaborativo.

Como suporte à abordagem definida, utilizamos um modelo já 

implementado como base orientadora da estrutura processual das 

sessões de trabalho (Franqueira & Simeone, 2010). O qual, não é somente 

utilizado como guia cronológico e estrutural, mas também resgatamos 

alguns princípios experimentados, como a utilização de recursos visuais 

para expressão e comunicação dos participantes na criação de cenários. 

Como complemento do modelo de ação e proposta de alargamento 

da análise transversal do processo, são identificados os momentos 

anteriores e posteriores à sessão de trabalho (fig. 18, ver página 68). 

Através da qual propomos identificar momentos cronológicos relativos 

ao processo colaborativo, em diversos contextos e momentos de 

ação agregados ao processo. Ou seja, três áreas distintas embora 

relacionáveis que consideramos ser relevantes, os momentos, o 

processo operativo e o contexto. Porém, também consideramos 

relevante indiciar os campos de estudo onde o designer pode atuar. 

No sentido de entender as diversas tarefas inerentes à definição, 

orientação e implementação de projetos de base colaborativa. Desta 

forma, propomos explorar o papel do designer como: instigador 

e disseminador da colaboração, respectivamente com maior 

incidência nos diversos momentos processuais e nos possíveis 

contextos de atuação; e por fim como tutor processual do processo 

de colaboração, especificamente relacionado com a tutela do 

processo implementado. Os quais passaremos a caracterizar.

Designer como instigador da colaboração 
Consideramos o conceito de instigador como próximo da noção de 

ativista (Fuad-Luke, 2009), que caracteriza o designer como ator 

social, que catalisa algo, com o objetivo ou intenção de obter impacto 

efetivo sobre determinado tema ou contexto. Contudo, a terminologia 

escolhida pretende enaltecer o sentido positivo da palavra. Através 

do qual tentamos desvincular a ação de possíveis pré-conceitos 

relacionáveis com o ativismo, termo que é próximo a movimentos sem 

fins-lucrativos, políticos ou anárquicos. Muita vezes interpretado como 

fonte de desiquilíbrio ou instabilidade, através da ação reivindicativa e 

de reação negativa sobre uma estrutura, organização ou ideologia. 

Desta forma, caracterizamos o papel do designer como instigador 

da colaboração, através de ações de estímulo da colaboração em 

processos de design, atuando em diversos momentos cronológicos, 

antes, durante e depois da sessão de trabalho:

Antes da sessão de trabalho: Ação caracterizada pela definição de 

estratégias, canais de comunicação e criação de suportes ou ações de 

divulgação e informação dos eventos. 

Durante a sessão de trabalho: ação considerada de características 

imateriais e pessoais (inata ou desenvolvida), que pode complementar 

a atuação do designer como tutor processual. Pode ser assumida pela 

totalidade dos membros da equipa de liderança da sessão ou alocada 

especificamente a elementos da equipa. Tem como objetivo manter 

os níveis de motivação, assim como provocar e estimular a contínua 

colaboração no processo.

Depois da sessão de trabalho: ação teoricamente considerada 

semelhante à descrita na fase anterior, embora alocada a tarefas 

específicas de acordo com os objetivos definimos para este 

momento. 

Designer como disseminador da colaboração 
Numa abordagem de contaminar e ser contaminado, com vista à 

expansão e desenvolvimento da colaboração em forma e área. Sendo 

a forma, relativa ao modo como esta colaboração pode ser definida, 

planeada e materializada; e a área referente ao domínio de conhecimento 

e possíveis contextos de ação, onde esta abordagem pode prosperar. 

Pelo que, caracterizamos o papel do designer como disseminador da 

colaboração, através da promoção, mostra e divulgação das iniciativas 

desenvolvidas e resultados obtidos em diversos contextos:

Contexto académico: como forma de promover e desenvolver 

parcerias que potenciam novos espaços, contextos de atuação e 

parcerias transdisciplinares. 

Contexto social: como forma de impulsionar o desenvolvimento de 

iniciativas de impacto social e promoção de novos modelos de ação 

projetual colaborativa e cidadania ativa, juntamente com a sociedade 

civil e estruturas governativas.

Contexto empresarial: como forma de impulsionar o 

desenvolvimento de iniciativas de impacto organizacional e 

promoção de novos modelos de ação projetual colaborativa entre as 

organizações e as pessoas.
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Designer como tutor processual 
Entendemos a terminologia utilizada relativa a duas dimensões 

definidas por aquele que é responsável pelo e protege o processo; 

assim como pela designação metafórica, relacionada com o tutor, 

que apoia o crescimento de algo para que este não se vergue. 

Deste modo, consideramos respectivamente a sua atuação para e 

no processo, numa vertente de orientação e apoio. A ação do tutor 

processual encontra-se centrada na sessão de trabalho.

Na vertente para o processo, o designer ou a equipa de liderança 

é responsável por: definir o modelo de ação e estrutura específica 

das sessões, definição e desenvolvimento de tarefas e recursos 

considerados mais adequados a desenvolver, para alcançar os 

objetivos gerais pretendidos. Também opera sobre o espaço físico 

(considerando as limitações inerentes à possível manipulação), 

através da definição e organização do espaço e seus equipamentos, 

por forma a potenciar as condições de trabalho do local onde se 

desenrola a sessão.

Na vertente no processo, relativa ao decorrer da sessão de trabalho, 

a abordagem rege-se por uma postura dialógica, crítica (com o 

objetivo de promover consolidação) e criativa para a promoção da 

identificação de oportunidades, desenvolvimento de propostas/

projeto. Assumindo a relevância do positive core como estratégia de 

início de trabalho, centrado em questões positivas, oportunidades ou 

ambições e não em problemas.

A.importância.da.materialização.e.visualização.para.ierar.
conhecimento.e.siinifcado
Princípio baseado na importância dos conceitos de signo, significado 

e significante, como forma de descobrir a divergência e forma de 

potenciar a convergência em processos colaborativos. Ou seja, o 

signo e o significado como bases potencialmente interpretadas 

de forma estável, de acordo com os códigos e contextos sociais 

específicos. O significante que assume uma dimensão pessoal, uma 

interpretação única e relativa às experiências individuais da pessoa, 

que reflete o lado material e sensorial, representado ou idealizado 

visualmente. O qual pode ser entendido como possível ponto de 

divergência entre pessoas através da sua caracterização particular. 

Estes princípios vão ao encontro do que defende Ferdinand de 

Saussure (1983), que considera o signo um produto do significado 

e do significante. Neste sentido, consideramos a importância da 

materialização como forma de visualizar e representar, com o 

objetivo de promover o entendimento através do significante para 

gerar um significado comum que possa ser comunicado de forma 

clara, mesmo que recorra a signos. De acordo com Mattelmaki e 

Visser, que referem as atividades design colaborativo abordagens de 

making sense of the topic or expressing experiences collaboratively (p. 

38), assim com a importância dada por Sanders e Stappers ao atos 

criativos de construção (making) como veículo de conhecimento, 

numa vertente prática reforçada por diversos autores como Donald 

Schön ou Nigel Cross, onde a prática é referenciada como forma de 

conhecer.

The act of making here is not just a performative act of reprodution, but a creative 
act which involves construction and transformation of meaning, by any or all the 
people just mentioned, and in all those activities.  Sanders & Stappers (2015) 

Deste modo, assumimos a relevância dos recursos ou ferramentas 

utilizadas, como suportes que promovem a clarificação, o diálogo 

inter e intra grupos e a representação eminentemente visual. 

Utilização que se porpõe de forma gradativa, tendo a noção da 

dificuldade e o afastamento de pessoas externas à esfera projectual 

relativamente à representação gráfica, assim como a possível 

confluência de diversas áreas de conhecimento e níveis de formação, 

através duma orientação gradativa que procura: facilitar a introdução 

e utilização dos recursos visuais, por intermédio de um ínicio 

baseado em grafia que gradualmente vai sendo contaminado pela 

vertente gráfica; e estimular o entendimento inter grupo, através do 

desenvolvimento de uma linguagem comum.

Decorrente do estudo desenvolvido relativo à catalogação de 

diversas entidades de apoio à prática do design colaborativo, 

foi-nos possível identificar uma grande oferta de recursos que 

potenciam a identificação, síntese e avaliação. Pelo que, o aspecto da 

materialização não se apresenta tão expressivo. Embora este registe 

grande representativade, através de formas de expressão mistas, 

muitas das quais assumem uma matriz gráfica fechada, que serve 

de apoio à introdução e interpretação de informação escrita. Somos 

induzidos a explorar a liberdade de comunicação das pessoas, com o 

intuito de potenciar a expressão do abstrato, latente e significante.

Apesar de considerarmos o potencial de identificação de 

abordagens, recursos ou ferramentas que possam ser transversais 

a diversos contextos, consideramos a relevância e a possibilidade da 

sua adequação específica à temática ou contexto de ação (Hippel 

& Katz, 2002). O que nos leva a assumir a personalização ou criação 

de estruturas basilares facilmente adaptáveis ou apropriáveis pelas 

pessoas como forma de expressão, assim como a produção de 

recursos particulares para aplicação na construção de cenários 

e narrativas visuais. Entendemos como narrativas visuais, as 

representações visuais mistas (gráfica e grafia) de cenários, planos 

ou estruturas diagramáticas passíveis de comunicar propostas ou 

ideias, que são geradas através de diversos recursos disponíveis 

(bidimensionais ou tridimensionais). Podem ser utilizadas como 

suporte de análise, trabalho e desenvolvimento de soluções ou como 
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suportes finais de comunicação e representação de uma proposta 

consolidada.

A autora Joanne Mendel (2010) refere a importância da clarificação 

e visualização do conhecimento como elemento potenciador de 

resultados processuais na prática do design aplicado em problemas 

complexos.

Como forma de facilitar o entendimento e clarificação entre equipas 

transdisciplinaridade, relativamente a diversas matérias/conceitos/

dados. Ou seja, os suportes visuais de comunicação do conhecimento 

são uma forma de uniformizar e apoiar a comunicação entre os 

diversos elementos. Deste modo, absorvemos proposta de Joane 

Mendel (2010), sem os assumir como momentos mas como 

objetivos a alcançar durante o processo e que incidem sobre os 

seguintes pontos:

O.que.é:.dá-se relevância a abordagens de identificação, análise 

e ordenamento de informação. Neste ponto, a visualização surge 

como forma de tornar o implícito mais explicito, assim como a 

relação entre os diversos fatores identificados como relevantes no 

contexto ou área de ação.

Desconstrução.do.que.é:.utilização mista de abordagens de 

pensamento analítico e intuição para investigar o tema segundo 

outras perspectivas. Ferramentas através das quais nós pensamos. 

Um dos principais objetivos deste processo é a identificação de 

nodos ou lacunas que podem vir a ser trabalhadas.

Explorar.o.que.pode.ser: desenhar o futuro, através da visualização 

recorrendo a ferramentas generativas, como forma de criar novas 

soluções, perspectivas e idealizar novos cenários.

Fazer.o.que.pode.ser:.concretizar a proposta como forma de visualizar 

e testar, com o objetivo de consolidar e estabilizar a proposta 

De acordo com o enquadramento teórico, definição de linhas 

processuais orientadoras e conceitos, procuramos afrontar a próxima 

fase, que assume uma vertente prática, experimental e empírica com 

intenção de analisar e avaliar o modelo e recursos aplicados. Com o 

propósito de aplicar e analisar diversos recursos e ferramentas de 

apoio à prática do design colaborativo, através do fomento ao registo 

gráfico. Assim como apreender questões específicas relativas ao 

modelo de ação aplicado e o papel do designer em processos onde 

este não atua como co-autor da proposta.

2. Territórios  
de colaboração
Sessões práticas de 
trabalho de design 
colaborativoSessões práticas de trabalho design colaborativo 
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2.3 OIS Redes de Conhecimento 165

2.4 OIS Envelhecimento Activo 185

2.5 Programa Doutoral em Estudos Culturais 203

2.6 OIS IERA 217

2.7 Conclusão 375
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Este capítulo inicialmente apresenta e descreve a estrutura 

delineada para a apresentação e análise dos projetos desenvolvidos; 

numa segunda fase, descreve e analisa individualmente os projetos 

realizados; e por fim apresenta uma análise comparativa entre os 

diversos projetos apresentados.

Tendo em conta o foco da investigação desenvolvida, considerou-se 

pertinente o envolvimento e participação do investigador em 

projetos e sessões práticas de design eminentemente colaborativo. 

Os quais incorporam nas sessões de trabalho uma maioria de 

pessoas afastadas da esfera projetual em design.

Apesar de inicialmente o estudo incidir sobre temática da mobilidade 

ciclável na área metropolitana do Porto, rapidamente optou-se por 

não cingir a abordagem a uma temática específica. Desta forma, 

pretendeu-se centrar o estudo nas abordagens e recursos utilizados 

nas sessões, de modo a desenvolver e avaliar os seus resultados, a 

flexibilidade e adaptabilidade anexa às abordagens e temas a tratar. 

Desse modeo, serão apresentados vários projetos com temáticas 

dispares, que posteriormente serão analisados relativamente ao 

processo e recursos utilizados.  

DESCRIÇÃO GERAL
O investigador esteve envolvido em cinco projetos, num total de 

16 sessões de trabalho, compreendidas entre fevereiro de 2012 a 

maio de 2015. Os quais são caracterizados por diversas tipologias 

de iniciativa, nomeadamente bottom-up e top-down; anexos a 

contextos de investigação desenvolvidos na Universidade de Aveiro; 

e com sessões de trabalho com variação total compreendida entre 

duas horas (120 minutos)  e 12 horas (720 minutos) de trabalho 

desenvolvido pela e juntamente com a equipa.

O investigador é membro da equipa do  ID+ Desis Lab, onde o projeto 

OIS – Oficinas de Inovação Social tem vindo a ser desenvolvido através 

da criação de parcerias com diversas  equipas multidisciplinares 

(Design, Economia e Gestão e Ciências Sociais, Políticas e do 

Território). Ou seja, neste estudo será notório o destaque das OIS, que 

embora esteja afeto à área da Inovação Social, permite a atuação em 

diversas temáticas e o trabalho com pessoas provenientes de várias 

áreas e níveis de formação. Embora seja dada importância singular 

às iniciativas desenvolvidas, será de relevar os projetos 4 e 5, as quais 

destacaram-se respectivamente pelas alterações e resultados 

alcançados, assim como pela  sua organização e dimensão.

Projeto 1 Ciclismo urbano;

Projeto 2 OIS Redes de Conhecimento;

Projeto 3 OIS Envelhecimento Ativo;

Projeto 4 Aula Programa Doutoral em Estudos Culturais;

Projeto 5 OIS IERA: Saúde e Cuidado; Herança Cultural e Valorização 

do Património; Agricultura e Gastronomia; Turismo e Preservação do 

Ambiente.

INTRODUÇÃO
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OBJETIVOS GERAIS
- Desenvolver competência de liderança de sessões;

- Desenvolver recursos de apoio aos processos aplicados;

- Testar e avaliar resultados das abordagens e recursos aplicados;

- Evolução da abordagem processual aplicada e em desenvolvimento.

Tendo em conta o espaço temporal e o desenvolvimento do 

trabalho, por vezes são apresentados modos ou níveis de 

informação díspares entre os vários projetos. Contudo, foi feito 

o esforço para apresentar uma uniformidade de análise entre 

projetos e que não comprometesse as conclusões sobre as ações 

desenvolvidas.

No seguimento dos estudos desenvolvidos e apresentados no 

capítulo 1.5  e incluindo a estrutura desenvolvida por Teresa Franqueira 

e Giulia Simeone (2010), a estratégia de definição dos programas da 

sessões basearam-se num modelo de quatro fases (fig. 61): 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEXTO
Caracterizada pela clarificação, identificação e caracterização de 

conceitos e contexto de ação. Esta fase pode ser apoiada com 

informação específica e transmitida pela liderança, assim como 

pelos participantes na sessão, com o objetivo de iniciar o processo 

de trabalho, partilha, enquadramento e geração de uma base de 

entendimento entre os vários elementos. Através da produção 

de suportes visíveis (com recurso a escrita e ou grafismo),  

caracterizadores do contexto macro e micro, passíveis de serem 

interpretados e utilizados como informação e dados a trabalhar. 

GERAÇÃO DE IDEIA
Caracterizada pela produção de ideias ou possíveis orientações 

por forma a atuar  positivamente sobre o contexto anteriormente 

caracterizado. Tem como objectivo principal a geração, análise, 

desenvolvimento preliminar e seleção das ideias a trabalhar. Através 

da produção de suportes visuais (com recurso a escrita e ou grafismo), 

momentos de partilha e avaliação intra e inter grupos/participantes.

CRIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CENÁRIO
Caracterizada pelo desenvolvimento da ideia com o intuito de aprofundar 

e explorar a  sua estrutura preliminar, com o objetivo de validar a ideia. 

Através da produção de narrativas visuais (com recurso a escrita, 

grafismo e elementos volumétricos), momentos de partilha e avaliação 

intra e inter grupos/participantes e de fontes externas ao grupo de 

trabalho e recursos de apoio à análise e desenvolvimento da ideia.

CONSOLIDAÇÃO
Caracterizada pela definição da proposta com o intuito de clarificar, 

testar e comunicar as suas valências, estrutura e funcionamento. 

Através da produção de narrativas visuais (com recurso a escrita, 

grafismo e elementos volumétricos), momentos de partilha, avaliação e 

debate generalizado. Contudo, as tarefas e recursos utilizados foram 

sendo adaptados tendo em vista a análise e avalição das respostas e 

resultados.

Individualmente todas as sessões estavam estruturadas num 

formato que respeitava as três fases:

ABERTURA
Abertura formal da sessão de trabalho, comunicação do programa, 

abordagem e objetivos da sessão e clarificação de conceitos;

DESENVOLVIMENTO
Execução do plano de trabalho pré-definido garantindo momentos 

de divergência e convergência anexos aos momentos (identificação 

de contexto, geração de ideias, construção de cenários e 

consolidação) e tarefas e conteúdos produzidos. Sendo que, em 

projetos com diversas sessões a última tarefa desenvolvida procura 

ter um caráter convergente, mesmo que não se apresente como 

momento de reflexão completamente estabilizado.

ENCERRAMENTO
Análise e conclusão das tarefas desenvolvidas e resultados obtidos, 

sendo que em projetos com diversas sessões, são brevemente 

abordados os objetivos para a sessão seguinte.

MÉTODO GERAL DE SESSÕES

ESTRUTURA DE BASE  
COMUM DE PLANEAMENTO  
DE SESSÕES
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As fichas de descrição e análise dos projetos procuram caracterizar, 

relatar, analisar e concluir o panorama geral da sessão, assim como 

as atividades particulares desenvolvidas. Deste modo, criámos uma 

estrutura de análise em três níveis: índole, processual e convivial. 

Índole  Centra-se na caracterização da sessão: nomenclatura 

atribuída, identificação cronológica e geográfica, duração, contexto, 

promotores, tipologia da iniciativa, número de participantes, equipa e 

elementos externos. Em caso de necessidade é prevista a descrição 

e contextualização do projeto, assim como a caracterização visual do 

público presente nas sessões.

Operatividade  Centra-se na ação processual (criativa e funcional), 

mapeamento operativo e cronológico das estratégias e ferramentas 

operativas utilizadas. Quando aplicável é prevista a descrição da fase 

de anteprojeto e após projeto implementado e em funcionamento. 

Esta fase é representada através de um gráfico à semelhança do 

apresentado (fig. 62 e fig. 63).

 

Convivialidade  Centra-se na tipologia de orientação, colaboração 

e dimensão relacional entre os participantes e a liderança. Este 

parâmetro procura identificar o tipo de contato (local ou deslocal), 

direto ou indireto; o tipo de liderança, a adequação da equipa ao 

número de participantes, a dimensão relacional e o local onde se 

desenrolou a iniciativa.

Os níveis processual e convivial, são explanados durante o processo 

de descrição e caracterização das tarefas desenvolvidas durante as 

sessões. pelo que apresentam-se separadamente na conclusão final 

do projeto.

A conclusão individual dos projetos apresenta uma estrutura 

composta por:

- Pontos positivos

- Pontos negativos

- Dimensão processual

- Dimensão convivial

- Esquema visual do plano geral, tempo e respectivas tarefas 

desenvolvidas

- Esquema visual que representa a percentagem de tempo utilizado 

para momentos de: contexto, geração de ideias, construção 

de cenário, “consolidação”, coffee-break (pausas), transições e 

atividade formais (quando aplicável).

ESTRUTURA DE BASE COMUM 
DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO 
DAS SESSÕES

fig. 6.Momentos e tarefas definidas 
para a abordagem processual a aplicar.
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2.2 CICLISMO URBANO
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL PARA A CIDADE  
DO PORTO
66.de.fevereiro.de.6066

Objetivos Desenvolvimento de propostas para a promoção e 

melhoria da utilização diária da bicicleta em ambiente urbano na 

cidade do Porto.

Local. Es.Co.La da Fontinha, Porto

Duração  1 sessão de 270 minutos

Contexto Labs

Promotores  João Sampaio 

Tipoloiia.de.iniciativa..Bottom-up

Ngº.de.Participantes 6

Equipa.1 tutor processual (João Sampaio)

fig. 6.Caracterização dos participantes presentes na sessão da Es.Co.La da Fontinha.

6 6
4 Licenciatura

1

Género Formação

5
2 Mestrado

Residência

6 Grande Porto66

Faixa etária

2 20-30 anos 

4 31-40 anos 
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- Construção de cenários com adaptação de Business Model Canvas 

(BMC) (4). 

Construção de recursos específicos:
Apresentação projetada, mapa do município, mapa da rede de 

metropolitano do Porto, mapa da cidade com percursos diários de 

48 ciclistas urbanos da cidade do Porto, alvo de prioridades, empathy 

maps, póster de apresentação final, imagens e ícones relacionados 

com a temática.

Outros recursos:
Materiais media, materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); 

post-its; tesoura, x-acto, cola, borracha; folhas de papel de cenário;

ESPAÇO E MATERIAIS
Tendo em conta o processo de inscrições e pedido de confirmação 

de presença, foi possível prever o número de pessoas que iriam estar 

presentes. Desta forma, a sala foi organizada para três grupos e 

preparado um  kit de trabalho para cada um.

Nas três mesas de trabalho onde estavam presentes os seguintes 

recursos:

Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis);

Post-its;

Tesoura, x-acto, cola, borracha;

Folhas de papel de cenário;

Mapa de percursos mais utilizados da cidade do Porto;

Mapa da rede de metropolitano de superfície;

Objetivos da Sessão 
- Identificação de oportunidades e geração de ideias;

- Seleção e desenvolvimento de ideias;

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento;

- Construção e apresentação do cenário;

- Debate.

Após um processo de contato e entrosamento (aproximadamente 

durante três meses) na comunidade de ciclistas urbanos da cidade 

do Porto, anexo à participação em eventos como a Bicicletada do 

Porto, o Projeto de Mapeamento Colaborativo e a criação de rotas 

cicláveis para a cidade do Porto (projeto anexo ao blog 1 pé no 

Porto), foi proposto à comunidade de ciclistas urbanos este evento.  

Considerou-se que a análise desenvolvida entre pares, possibilitava 

maior consenso e definição de prioridades.

Sem espaço específico disponível e aproveitando a relação de alguns 

elementos da Bicicletada do Porto com a Es.Co.La da Fontinha, foi 

possível promover o evento neste espaço, com inscrições limitadas 

a 10 participantes. Para tal, foram desenvolvidos diversos suportes 

comunicacionais.

Objetivos
Desenvolvimento de ideias para a promoção e melhoria de 

condições para o uso diário da bicicleta na cidade do Porto. 

SUPORTES DIGITAIS 
Foram criados diversos suportes gráficos de promoção do evento 

(fig. 65), que foram divulgados em redes socias (criando um evento no 

Facebook), mailing lists – ciclistas urbanos de Portugal, massa crítica do 

Porto, M.U.B.I, entre outras – e em blogs de ciclistas urbanos da cidade 

do Porto (fig. 66). 

Evento Rede social
Foi criada uma página para o evento na rede social Facebook:

Páiina.web.https://www.facebook.com/events/146765302110028/

INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
As inscrições podiam ser efetuadas através da plataforma on-line 

(Facebook) e por correio electrónico. Foi definido o limite de 10 

pessoas, com o único pré-requisito de ser utilizador regular da bicicleta 

durante a rotina diária para deslocação em ambiente urbano, mais 

especificamente na cidade do Porto. Os participantes apresentaram 

diversas áreas de formação como: enfermeiros, professores do 

ensino secundário, biólogos, mecânicos de bicicletas  e engenheiros 

mecânicos. 

A abordagem foi estruturada nas seguintes fases: identificação e análise 

de contexto (1); geração de ideias (2); exploração e criação de cenário (3)  

e proposta final (4). Para tal recorreu-se aos seguintes exercícios:

- Alvo de prioridades (1);

- Geração de ideias (2);

- Squid map (2);

- Empathy map (3);

fig. 6.Imagem promocional utilizada 
para a promoção de evento em redes 
sociais, listas de correio electrónico

fig.  .Exemplo de divulgação no blog 
pessoal de Paulo Almeida: Na bicicleta. in 
http://nabicicleta.com/2012/02/09/sessao-
de-trabalho-sobre-utilizacao-urbana-da-
bicicleta/

DESCRIÇÃO GERAL  
DO PROJETO 

PREPARAÇÃO

PRÉ-SESSÃO
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fig. 6.Kit disponibilizado a cada grupo de trabalho.
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fig. 6. Resultado da tarefa executada: 
Squid mapág. 

fig.60. Empathy maps.

fig. 6. Alvo de prioridades. ABERTURA E ENQUADRAMENTO \\ 20 MINUTOS 
Objetivos Apresentação individual dos participantes; Apresentação 

do programa, objetivos da sessão e clarificação de conceitos; 

Criação de grupos de trabalho.

Descrição O início formal da sessão foi marcado pelo discurso 

de boas-vindas do tutor processual, apresentação dos objetivos 

inerentes à sessão e esclarecimento de dúvidas. Seguidamente, 

sem qualquer restrição ou indicação específica, foi pedido aos 

participantes para se apresentarem individualmente. Após este 

momento, foi efectuada uma apresentação (projeção media) de 

conceitos e exemplos de projetos de base colaborativa, com o intuito 

de clarificar e esclarecer potenciais dúvidas relativas à sessão e sua 

temática. Por fim, foram definidos os grupos de trabalho. 

Recursos Apresentação oral com apoio a projeção media.

Conclusões O processo de apresentação apesar de formal 

mostrou-se eficaz. Foi notória a surpresa e interesse nas atividades 

a desenvolver. Contudo, a totalidade das dez pessoas inicialmente 

confirmadas não compareceram e registou-se um ligeiro atraso por 

parte de dois participantes. Porém, optou-se por trabalhar somente 

com um grupo de quatro pessoas que acabou por incorporar as duas 

pessoas que apresentaram atraso.

 

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES \\ 20 MINUTOS
Objetivos Identificar, gerar e partilhar informação; iniciar debate interno e 

entendimento pessoal e plural da relevância dos conteúdos apresentados. 

Descrição Com o recurso ao alvo hierarquias (anexos pág. 418), foi pedido 

aos participantes para identificar, registar (em post-its)  e posicionar 

hierarquicamente potenciais áreas de ação, problemas, oportunidades, 

ideias, necessidades e possíveis soluções relativas à temática (Ciclismo 

Urbano · Mobilidade sustentável para a cidade do Porto).

Recursos Alvo de hierarquias e post-its

Conclusões O exercício decorreu sem problemas. Tal como pode 

ser comprovado (fig. 68), registou um satisfatório volume de 

informação gerada (maioritariamente registo escrito), embora seja 

de ressalvar o registo da identificação e foco em problemas.Alguns 

momentos de debate e análise foram gerados tendo em conta as 

diversas sensibilidades sobre a relevância de determinadas questões. 

Contudo, não se registou qualquer anomalia nesse processo, onde 

foi possível identificar que no decorrer do exercício os participantes 

trocam informação complementar à apresentação individual 

anteriormente efetuada. 

SQUID MAP \\ 15 MINUTOS
Objectivos Organização e gestão da informação gerada. 

Descrição Com o recursos ao squid map (anexos pág. 420),  como 

consequência da tarefa anterior, foi pedido ao grupo para organizar a 

informação através da identificação consensual de um tema principal 

e organizar e sintetizar a informação em sub-temas e por relevância 

(fig. 69).

Recursos Papel de cenário, post-its. 

Conclusões De forma geral, o grupo conseguiu cumprir a tarefa 

proposta sem dificuldade, contudo foi evidente a necessidade de 

apoio e orientação por parte do tutor processual no processo de 

organização da informação. Desta forma, podemos referir que o 

grupo ordenou a informação por: infraestruturas, sensibilização, 

incentivos, serviços, apoio social e parcerias.

GERAÇÃO DE IDEIAS  \\ 30 MINUTOS
Objetivos  Geração de máximo cinco ideias, mínimo duas ideias 

preliminares e consensuais para desenvolvimento.

Descrição  Fomentando a continuidade com as tarefas 

anteriormente desenvolvidas, em formato de brainstorming (anexos 
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fig.66.Resultado da tarefa executada: 
Construção de cenário final. 

pág. 420), foi pedido aos participantes para registarem em  

post-its potenciais ideias e soluções. No final, e de forma consensual 

deveriam proceder à selecção de um dado número de propostas.

Recursos  Papel de cenário, post-its.

Conclusões  Os participantes não conseguiram completar a tarefa 

de acordo com o pedido e geraram somente uma ideia. Em vez 

de desenvolveram ideias separadas, começaram a aglutinar as 

oportunidades ou possíveis ideias anteriormente identificadas 

numa só. Desta forma, não foi criado nenhum suporte mas sim uma 

reordenação dos post-its anteriores. Mesmo com a intervenção do 

tutor processual, os participantes consideravam tudo relevante e não 

apresentaram flexibilidade para a seleção e separação de ideias.

INTERVALO  \\ 20 MINUTOS

MIND MAP  \\ 30 MINUTOS
Objetivos Desenvolvimento representação de um mapa visual que 

represente a ideia em desenvolvimento.

Descrição Decorrente de um processo analítico de definição e 

clarificação de ideias e conceitos gerados, foi pedido ao grupo para 

desenvolver um registo visual ilustrativo da estrutura preliminar da 

proposta em formato de mind map (anexos pág. 422). 

Recursos  Post-its e papel de cenário.

Conclusões  Foi notória alguma dificuldade na elaboração da tarefa 

no sentido da estruturação e ordenação visual da informação. A 

complexidade da proposta e algumas indecisões resultaram numa 

desordem de ideias.

EMPATHY MAPS  \\ 20 MINUTOS
Objetivos  Análise da proposta de acordo com as personagens fictícias.

Descrição Foram cedidos três empathy maps (fig. 70) (anexos pág. 

431), com três tipos de personagens diferentes e definidas pelo tutor 

processual, para que o preenchimento dos participantes tendo como 

base de partida a proposta que haviam clarificado.

As três personagens foram caracterizadas como: elemento do sexo 

masculino de 16 anos e utilizador regular de bicicleta; Elemento do sexo 

feminino com 22 anos estudante universitária em Eramus no Porto e 

Elemento sexo masculino de 58 anos.

Recursos Empathy maps.

Conclusões O momento decorreu sem anomalias, apesar de se 

registar alguma dispersão por parte dos participantes. Foi notória 

alguma discussão interna no grupo, motivada pelas experiências 

pessoais de cada um dos participantes. O tutor processual atuou no 

sentido de completar a análise e caracterizar as personagens de modo 

a garantir maior amplitude e profundidade na análise da proposta.

CENÁRIO FINAL (BMC) \\ 40 MINUTOS
Objetivos Análise, reestruturação e comunicação visual da proposta.

Descrição Após a cedência do suporte impresso (anexos pág. 433), foi 

pedido ao grupo para preencher os campos da área inferior (adaptado 

do BMC) e para representarem o fluxo de relações e informações da 

ideia na área superior. Para tal, foram cedidas imagens e ícones de 

forma a apoiar a representação visual da ideia (fig. 71).

Recursos  Post-its, imagens recortadas e ícones, papel de cenário.

Conclusões  De forma geral o grupo conseguiu cumprir as tarefas 

propostas sem grande dificuldade. Foi notória a melhoria na 

capacidade de comunicação visual, sendo grande parte desse 

trabalho liderado pelo elemento feminino. Considera-se que os 

elementos adaptados do BMC, presentes na folha, funcionaram 

como guia para a materialização visual da ideia, uma vez que o 

grupo iniciou a tarefa pelo seu preenchimento. Contudo, a cedência 

de elementos visuais como imagens e ícones também facilitou o 

processo de comunicação visual.

APRESENTAÇÃO E DEBATE \\ 30 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise e debate das propostas. 

Descrição Propôs-se a apresentação da proposta, efetuada por 

um porta-voz e  recorrendo ao cenário criado. Após a apresentação 

deu-se início a uma fase de análise e de debate, onde se abordaram 

os aspectos negativos e positivos, mas também onde nasceram 

mais sugestões para o futuro desenvolvimento e melhoria da ideia. 

Recursos  Cenário criado.

Conclusões  O porta-voz apresentou a proposta com base no 

suporte anteriormente produzido. Foi um momento relevante que 

permitiu a análise mais concreta e direcionada para as necessidades 

específicas e estruturais, a diversidade de fluxos e diferentes relações 

em desenvolvimento. O tutor processual inicialmente atuou como 

orientador/moderador do debate que naturalmente foi estimulado 

através da participação generalizada dos diversos participantes. Foi 

interessante registar um misto de satisfação pelo trabalho desenvolvido 

e algum sentimento de impotência na implementação da ideia criada.



163162

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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fig.66.Gráficos processuais da 
sessão de Ciclismo Urbano na 
Cidade do Porto

PONTOS POSITIVOS
- Potencial de aprendizagem (para o promotor/tutor processual);

- Forte motivação das pessoas envolvidas.

PONTOS NEGATIVOS
- Falta de experiência por parte do tutor processual;

- Poucos participantes;

- Dificuldade de agenda;

- Dificuldade na utilização e construção de um discurso gráfico por 

parte dos participantes;

- Controlo total do tempo/agenda da sessão.

PROCESSUAL 

 - Programa da sessão previamente definido e sem necessidade de 

alteração no decorrer do workshop, mesmo reconhecendo o ritmo 

acelerado da sessão;

- Foram criados suportes e ferramentas específicas originais anexas 

à temática e contexto de trabalho;

- Foram adaptadas ferramentas disponíveis gratuitamente (on-line 

ou de fontes bibliográficas) como por exemplo o BMC e os Empathy 

Maps, contudo apresentam-se como uma quebra no processo de 

comunicação visual.

- De forma geral, notou-se alguma dificuldade na adopção 

e construção de narrativas visuais com base nos elementos 

disponibilizados;

- Registou-se maior facilidade de adopção dos materiais para 

construção de narrativas visuais por parte do elemento feminino;

- Após a conclusão dos workshop foi notória a dificuldade de 

desenvolvimento do projeto para uma fase seguinte. Esta situação 

deveu-se à dificuldade de agenda e disponibilidade dos participantes.

CONVIVIALIDADE 
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança e 

os participantes, de fácil relacionamento e sem registo de anomalias;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por um tutor 

processual) adequada para o número de participantes;

- Apesar de se assumir uma abordagem chefiada, foi proposta 

um hierarquia horizontal entre os diversos participantes e com 

abertura para sugestões, algo que se registou mais no final a título de 

conclusão;

- Foi registada alguma dificuldade na gestão do tempo e considera-

se motivada por: pouca experiência do tutor processual, entusiasmo 

no debate de tratamento da temática por parte dos participantes.

- O espaço estava um pouco degradado e desorganizado, embora 

amplo, não era muito confortável.
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2.3 REDES DE CONHECIMENTO 
Para o desenvolvimento de S. João da Madeira
6,.6,. ,66,.66.e.66.de.maio.e.6.de.junho.de.6066.

Objetivo Disseminação de conceitos e princípios de Inovação Social 
junto  dos atores da economia social de SJM; 
Fomento de dinâmicas de rede para o empreendedorismo e 
inovação social entre os atores da economia social de SJM; 
Identificação de oportunidades concretas e desenvolvimento de 
ideias de inovação social;

Local  Torre Oliva · S. João da Madeira
Duração  7 sessões 180 minutos (não consecutivas)
Contexto Labs
Promotores  Universidade de Aveiro e Câmara Municipal de S. João 
da Madeira
Tipoloiia.de.iniciativa · Top-down
Ngº.de.Participantes 20
Equipa João Sampaio, Jaime Sarró e Teresa Franqueira (Design), 
Marlene Amorim e Liliana Ávila (Gestão), Filipe Teles (Território) 

Nota Apesar do  projeto completo ser composto por uma total de 7 sessões num total de 25 horas, 

somente serão alvo de análise mais profundo as três sessões de 15, 22 e 29 de maio, onde a presen-

ça e exploração processual foi da total responsabilidade do design (João Sampaio eJaime Sarró). 

fig.66. Caracterização dos participantes presentes nas sessões de S. João da Madeira.

22 22 22 Licenciatura
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A sessão de abertura das Oficinas de Inovação Social decorreu a 

3 de maio de 2013 na Torre Oliva em S. João da Madeira, na qual 

foram apresentados os objetivos gerais, assim como toda a equipa 

envolvida no projeto.

OBJETIVOS GERAIS
A sessão de 4 de maio esteve focada no team building, foi dinamizada e da 

responsabilidade do Dr. Marco Ramos (Psicólogo clínico e psicoterapeuta).

Conteúdo programático:

- Eu, tu, ele, aquele: construção do grupo (conhecimento, confiança):

- Nós: identidade do grupo (coesão);

- Nós sabemos, nós fazemos: trabalho do grupo (cooperação);

- Nós conseguimos: trabalho de equipa (eficiência e eficácia);

- Nós mantemo-nos: comunicação e conflitos interpessoais; 

tomada de decisão, liderança e trabalho de equipa.

Equipa  Dr. Marco Ramos

Duração 420 minutos

OBJETIVOS GERAIS
A sessão de 6 de maio esteve focada no identificação e 

caracterização do contexto e oportunidades, esta foi dinamizada e 

da responsabilidade do Dr. Filipe Teles.

Conteúdo programático:
- Caracterização de contexto (CAT Scan e TOP Analysis, © Filipe Teles);

- Desafios, Vantagens e Ameaças;

- Oportunidades, Armadilhas e Instrumentos para a Mudança;

- Análise de Instrumentos para a Mudança;

- Trabalhos de Grupo: Impressões, Sugestões e “Recomendações”;

- Identificação e Caracterização dos Agentes (stakeholders);

- Desenho de “Mapa de Agentes”;

- Articulação das “Recomendações” com os “Agentes”;

Conclusões Considerou-se bastante útil a presença do investigador 

(João Sampaio), no sentido de facilitar o conhecimento e noção do grupo 

e suas dinâmicas.

Equipa  Filipe Teles. João Sampaio e Liliana Ávila (como observadores)

Duração  180 minutos

6gª.SESSÃO.
6.DE.MAIO.DE.6066

6gª.SESSÃO.
 .DE.MAIO.DE.6066

As Oficinas da Inovação Social (OIS) foram uma das iniciativas 

levadas a cabo no âmbito do projeto “Redes de Conhecimento para 

o Desenvolvimento de São João da Madeira”, uma parceria entre 

a Câmara Municipal de São João da Madeira e a Universidade de 

Aveiro. Foi uma iniciativa de formação que integrou um conjunto de 7 

sessões (num total de 25 horas), que tiveram lugar na Torre da Oliva 

no período de 3 de maio a 5 de junho de 2013, sendo que as 4.ª, 5.ª, e 

6.ª sessões foram dedicadas ao desenvolvimento de propostas:

- 4.ª sessão (15 de maio) identificação de contexto, temáticas, 

grupos de trabalho e geração e seleção de 3 ideias relevantes. 

- 5.ª sessão (22 de maio) com base na ordenação e tratamento de 

informação gerada, e tratamento da informação recolhida entre 

sessões, melhoria e estruturação da ideia, speed dating de ideias 

(validação interna), optimização da ideia. 

- 6.ª sessão  (29 de maio) validação de ideias junto de atores reais 

(fonte externa), reajuste da proposta final e preparação de suportes 

de apresentação e comunicação da ideia.

A promoção do evento e selecção dos participantes foi da 

responsabilidade da Câmara Municipal de São João da Madeira, 

umas vez que este estava direcionado para entidades culturais, 

sociais e educativas e assim como técnicos superiores da Câmara. 

A diversidade de participantes caracterizou-se por: Assistentes 

Sociais (8), Psicólogas (4) e Professoras (3), estando representadas 

6 entidades diferentes do município (Câmara Municipal de São João 

da Madeira, Santa Casa da Misericórdia, Agrupamento de Escolas Dr. 

Serafim Leite, Habitar São João, Associação Jovens Ecos Urbanos e 

Associação do Centro de Apoio aos Idosos Sanjoanenses). Ainda é 

de referir que a formação foi concluída por 22 participantes, entre os 

quais apenas um era do sexo masculino.

OBJETIVOS
Análise do contexto (Munícipio de S. João da Madeira) e 

desenvolvimento de propostas para solucionar problemas 

específicos, promover ou optimizar estruturas existentes.

OBJETIVOS GERAIS
- Apresentação do  projeto;

- Exposição de conceitos e princípios do Design para a Inovação Social;

- Atividades a desenvolver;

- Estratégia Europa 2020;

- Desafios e oportunidades atuais;

- Desafios e oportunidades em São João da Madeira (participação de 

atores locais).

Equipa Filipe Teles, Gonçalo Gomes, João Sampaio e Liliana Ávila.

Duração 180 minutos

DESCRIÇÃO  GERAL  
DO  PROJETO

SESSÕES
 
6gª.SESSÃO.
6.DE.MAIO.DE.6066
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e objetivos da sessão. Seguidamente, e tendo em conta a base de 

trabalho desenvolveu-se a atividade denominada “para trás das 

costas” (anexos pág. 416), tendo como mote “o que desenvolver/

fazer crescer em S. João da Madeira”. Após o registo deveria colocar 

os post-its nas costas da sua cadeira (fig. 74). 

Recursos  Apresentação media, post-its

Conclusões  De forma breve, foi possível apresentar a equipa de 

trabalho e iniciar os trabalhos, mesmo que deixando os participantes 

positivamente curiosos sobre a atividade desenvolvida, apesar 

do resultado da mesma não ser imediatamente utilizado. Não foi 

efetuada a apresentação individual dos participantes, pois já havia 

sido feita em sessões anteriores. 

CHUVA DE CONCEITOS \\ 50 MINUTOS
Objetivos  Apresentação de exemplos e clarificação de conceitos 

relacionados com a Inovação Social.

Descrição Decorreu uma apresentação relativa aos princípios e 

conceitos de Inovação Social, e exemplos relevantes à temática a 

tratar.  Esta ação foi desenvolvida por dois representantes da equipa 

de design para Inovação Social da Universidade de Aveiro (João 

Sampaio e Jaime Sarró).  

Recursos Apresentação media e post-its.

Conclusões A apresentação apesar de um pouco extensa permitiu 

demonstrar e apresentar diversos exemplos, formas de atuação ou 

organização com impacto em diversos temas ou questões sociais. 

Apesar do resultado da mesma não ser imediatamente utilizado. 

Havendo abertura para debate e questão, foi registado interesse dos 

participantes relativamente a alguns projetos apresentados.

INTERVALO \\ 20 MINUTOS
Durante o intervalo, os participantes abandonaram a sala. Através da 

informação deixada nas costas da cadeira, os tutores processuais 

da sessão, reorganizaram a sala para três grupos de trabalho. A 

organização teve como objetivo organizar em grupos pessoas que 

demonstrassem interesses comuns ou registassem temas ou áreas 

de atuação com afinidade. Posto isto, foi possível gerar três grupos 

de trabalho com seis a sete elementos. As áreas identificadas foram 

as seguintes:

Grupo 1 Território

Grupo 2 Educação e Cidadania

Grupo.6.Democratização cultural

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 60 MINUTOS
Objetivos  Geração de máximo cinco ideias, mínimo duas ideias 

preliminares e consensuais para desenvolvimento.

Descrição  Fomentando a continuidade com as tarefas 

anteriormente desenvolvidas, em formato de brainstorming foi 

O planeamento da sessão foi construído pela equipa de design 

(João Sampaio, Teresa Franqueira e Jaime Sarró), sendo que os 

dois primeiros têm vindo a desenvolver este tipo de iniciativas e a 

aperfeiçoar o seu método. Convidou-se e propôs-se a inclusão da 

equipa de economia e gestão de forma ativa no apoio e construção 

das ideias e sua viabilidade económica.

A abordagem foi estruturada em quatro momentos: identificação e 

análise de contexto (1); geração de ideia (2); exploração e criação de 

cenário (3)  e proposta final (4). 

ESPAÇO E MATERIAIS
Uma vez que a sala de trabalho era bastante ampla, na primeira e 

na quarta sessões manteve-se o espaço como foi apresentado 

(organizado em plateia). Embora durante a primeira sessão foi sendo 

reorganizado à medida que foram criados os grupos. Nas segunda 

e terceira sessões a sala foi organizada em três grandes mesas de 

trabalho, uma por grupo.

Construção de recursos específicos 
Imagens específicas relativas à temática, Suporte do 1.º cenário, 

um suporte (adaptado BMC) e o suporte final de apresentação 

(adaptado BMC).

Outros recursos 
Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); Post-its; 

Tesoura, x-acto, cola, borracha; Folhas de papel de cenário. 

OBJETIVOS GERAIS
- Identificação de temáticas a trabalhar

- Clarificação de noções e conceitos de Inovação Social;

- Criação de grupos de trabalho

- Geração de Ideias

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento.

Equipa João Sampaio, Jaime Sarró, Marlene Amorim e Liliana Ávila 

(como observadora).

Duração 180 minutos

ABERTURA DE SESSÃO E IDENTIFICAÇÃO DA TEMÁTICA \\ 10 
MINUTOS
Objetivos Apresentação da equipa, plano e objetivos gerais da 

sessão. Identificação e registo das temáticas consideradas mais 

relevantes por parte dos participantes.

Descrição O início oficial da sessão foi marcado pelo discurso de 

boas-vindas, apresentação da equipa de trabalho presente e do plano 

PLANEAMENTO 
DAS SESSÕES [DESIGN]

6gª.SESSÃO.
66.DE.MAIO.DE.6066

fig.66.Exemplo do resultado do 
exercício denominado “Para trás das 
costas”.
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fig.66.Kit disponibilizado a cada grupo de trabalho.

pedido aos participantes para registarem em post-its potenciais 

ideias e soluções. Por fim, de forma consensual as pessoas deveriam 

proceder à selecção de um dado número de propostas. Como 

forma de apoio ao processo de comunicação, foram disponibilizadas 

diversas imagens ilustrativas de alguns problemas identificados 

e caracterizados pelos participantes na sessão do dia 6 de maio, 

dinamizada pelo Dr. Filipe Teles.

Recursos.Post-its e imagens

Conclusões  De uma forma geral, os grupos conseguiram cumprir 

as tarefas propostas sem grande dificuldade, apresentando níveis 

de desempenho semelhantes. Pelo que, conseguiram gerar a 

quantidade de ideias requerida e recorreram às imagens como 

suporte de apoio à caracterização do público ou questões sociais 

que pretendiam explorar.

APRESENTAÇÃO IDEIAS \\ 25 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise, discussão e seleção das ideias a 

desenvolver.

Descrição Foi pedido a cada grupo para nomear um porta-voz 

que apresentasse as ideias geradas, por forma a dar início a um 

breve debate e análise. Por fim, seriam indicadas algumas tarefas a 

desenvolver e breve referência sobre as atividades a desenvolver na 

sessão seguinte.

Recursos Post-its e imagens

Conclusões De forma geral os grupos conseguiram cumprir as 

tarefas propostas, sem grande dificuldade. A restrição de tempo 

para apresentação e consequente limitação na análise desenvolvida 

pelos vários participantes, tornou-se eficaz. Através dessa análise e 

tendo em conta o elevado grau de conhecimento das necessidades 

do território, os tutores processuais apoiaram-se nesta informação 

para decidir quais as ideias a selecionar e com mais potencial de 

desenvolvimento. Por fim, foi comunicado a cada grupo qual a ideia 

selecionada, por forma a entender se havia motivação para o seu 

desenvolvimento. Nesta fase não se registou nenhuma anomalia e foi 

notória alguma satisfação por essa seleção não ser efetuada por eles.

Grupo 1 Mobilidade e Espaços Público

Grupo 2 Educar para os afetos

Grupo 3 Novas formas de divulgação cultural

FECHO DE SESSÃO \\ 5 MINUTOS
Objetivos Conclusão das tarefas desenvolvidas; breve referência 

das tarefas a desenvolver e encerramento oficial da sessão. 

Descrição Foi efectuada uma  conclusão relativa às tarefas e 

momentos desenvolvidos na sessão e fez-se uma breve referência 

dos principais objetivos a alcançar na sessão seguinte, procedendo 

desta forma ao encerramento oficial da sessão.

Recursos  Sem registo

Conclusões  Sem qualquer questão ou anomalia a registar.



173172

Recursos Papel de cenário, post-its.

Conclusões Na sua generalidade os grupos conseguiram completar 

a tarefa proposta. Contudo, o nível de estruturação e facilidade de 

comunicação da ideia não obteve os melhores resultados. É notória 

a dificuldade a nível de tradução esquemática e visual da ideia em 

desenvolvimento, mesmo que demonstrando esforço e intensão.

Grupo 1 Completou a tarefa mesmo que registando bastante 

dificuldade de representação visual, identificação e estruturação 

da ideia em desenvolvimento. Houve necessidade de intervenção e 

apoio dos tutores processuais para que a tarefa fosse completada de 

forma positiva.

Grupo 2 Completou a tarefa mesmo que registando alguma 

dificuldade de representação visual e bastante necessidade em 

não utilizar o texto como forma de comunicação. Contudo, dos três 

grupos foi aquele que conseguiu apresentar claramente a ideia que 

se propunha desenvolver. Considera-se que o registo dos diversos 

passos/fases de utilização do serviço em desenvolvimento facilitou o 

processo de representação.

Grupo 3 Completou a tarefa mesmo que registando bastante 

dificuldade de representação visual, identificação e estruturação 

da ideia em desenvolvimento. Houve necessidade de intervenção e 

apoio dos tutores processuais para que a tarefa fosse completada de 

forma positiva.

INTERVALO \\ 20 MINUTOS
Sem registo de atividades específicas

SPEED DATING DE IDEIAS \\ 30 MINUTOS
Objetivos Comunicação, breve discussão e sugestões para melhoria 

das ideias.

Descrição Numa abordagem de speed dating de ideias (anexos pág. 

23) e recorrendo aos mind maps anteriormente desenvolvidos, o  

porta-voz do grupo comunicou, esclareceu dúvidas e anotou 

sugestões dos elementos dos outros grupos. 

Recursos Suportes criados (papel de cenário), sem recurso visual de 

autocolante, votação oral.

Conclusões Na generalidade os grupos conseguiram cumprir 

as tarefas propostas, sem grande dificuldade, quer a nível de 

apresentação, quer a nível das análises e sugestões desenvolvidas. 

Foi notória a importância deste momento, uma vez que o forte 

conhecimento dos participantes relativamente ao território, 

suas características e estruturas. Desta forma, registou-se um 

elevado grau de interação e sugestões específicas de apoio ao 

desenvolvimento e melhoria das ideias em desenvolvimento e 

registadas pelos porta-voz.

6gª.SESSÃO.
66.DE.MAIO.DE.6066

OBJETIVOS GERAIS
- Desenvolvimento da ideia;

- Estruturação da proposta e primeiros suportes de comunicação;

- Reestruturação, discussão de ideias e tarefas a desenvolver.

Equipa João Sampaio, Jaime Sarró.

Duração 180 minutos

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE EXEMPLOS \\ 20 MINUTOS
Objetivos Apresentação de exemplos inovadores.

Descrição Breve apresentação media de exemplos específicos e 

mais próximos com as áreas e temáticas de intervenção.

Recursos Apresentação media

Conclusões Foi notório o interesse e receptividade por parte 

dos participantes. Esta ação não teve o objetivo de influenciar ou 

condicionar os trabalhos em desenvolvimentos, mas expandir 

horizontes uma vez que tinham sido registadas abordagens 

tradicionais e dependentes de estruturas já sobrecarregadas.

MIND MAP \\ 40 MINUTOS
Objetivos Comunicação de ideia(s) através da elaboração de 

diagrama visual.

Descrição Através de suportes cedidos e organizados pelos tutores 

processuais (fig. 77),  contendo a informação e materiais gerados 

pelos grupos de trabalho na sessão anterior, ordenada e trabalhada 

visualmente. No espaço vazio do suporte (papel de cenário), foi 

pedido aos grupos para desenvolverem um mind map representativo 

da ideia e estrutura a trabalhar.

fig.6 .Início das tarefas realizadas em 
grupo e temáticas definidas, geração 
de ideias.
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1º CENÁRIO (ADAPTADO DO BMC) \\ 50 MINUTOS
Objetivos Comunicação/representação visual da estrutura preliminar, 

complementada por informação escrita adaptada do BMC. 

Descrição Apresentação do suporte para a construção do primeiro 

cenário composto por duas áreas: espaço em branco e uma área 

de preenchimento de campos adaptados do BMC. Deste modo, foi 

pedido aos grupos para preencherem os campos inferiores com 

a respectiva informação escrita e no espaço superior representar 

visualmente os fluxos de relações e informações da ideia em 

desenvolvimento (fig. 79). Para tal, foram cedidas imagens e ícones 

para o apoio na representação visual da ideia.

Recursos Papel de cenário, post-its e imagens.

Conclusões Na sua generalidade os grupos conseguiram cumprir 

as tarefas propostas, contudo demonstraram alguma dificuldade 

relativamente à eficácia da comunicação visual de conteúdos. Foi 

notório o pouco uso das imagens disponíveis, havendo sempre a 

utilização do texto como forma de comunicação.

Grupo 1  Completou a tarefa sem registo de grandes dificuldades e 

não fez uso de imagens como suporte de comunicação da ideia. 

Grupo 2  Completou a tarefa sem registo de grandes dificuldades e 

fez uso de imagens como suporte de comunicação da ideia.

Grupo 3 Completou a tarefa sem registo de grandes dificuldades 

e não fez uso de imagens como suporte de comunicação da ideia. 

Logicamente utilizou os post-its  por estes serem utilizados como a 

forma final de materialização da proposta.

FECHO DA SESSÃO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Conclusões e término da sessão 

Descrição Foram indicadas algumas tarefas a desenvolver, tal como 

convidar a estar presente na próxima sessão um possível utilizador 

ou agente relacionado com a ideia. Por fim, indicados quais os 

objetivos alcançados pelos grupos durante a sessão e referenciou-se 

brevemente as atividades a desenvolver na sessão seguinte.

Recursos Sem referência

Conclusões Não se registou nenhuma anomalia e foi notória alguma 

satisfação nas próximas atividades a desenvolver.

fig.66.Mind map 
das ideias (de cima 
para baixo): Educar 
para os Afectos, 
Novas forma 
de divulgação 
e Mobilidade e 
espaços públicos.  
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alunos com interesse nas áreas de fisioterapia, psicologia, psiquiatria, 

fig.66. Suportes, 
recursos 
disponibilizados 
e a pormenor 
de algumas 
abordagens para 
os primeiros 
cenário.

OBJETIVOS GERAIS
Validação de propostas;

Criação de cenário final e suportes de visualização;

Conclusão, crítica e afinação de soluções.

Equipa João Sampaio, Jaime Sarró e Teresa Franqueira

Duração 180 minutos

FONTE EXTERNA \\ 50 MINUTOS
Objetivos Apresentação, discussão, análise de ideias por potenciais 

utilizadores, beneficiários ou agentes. 

Descrição Sendo uma das tarefas a desenvolver entre sessões, cada 

grupo convidou no mínimo um potencial utilizador ou agente anexo 

à ideia em desenvolvimento. Posto isto, com base nos suportes 

criados na sessão anterior, foi pedido a cada grupo que apresentasse 

as ideias geradas aos convidados (fig. 80 e fig. 81). Seguidamente, os 

convidados emitiam a sua opinião e levantavam as suas questões.

Recursos 1.º cenário.

Conclusões Na sua generalidade os grupos conseguiram cumprir 

as tarefas propostas, sem grande dificuldade. A presença dos 

convidados, como avaliadores/fontes externas de análise foi 

extremamente bem sucedida relativamente à pertinência da 

questões enunciadas. Será de notar a postura ativa por parte dos 

vários convidados em relação aos projetos não afetos ao seu convite, 

sendo que tal registou-se sempre que estes consideravam ter 

informação relevante.

Grupo 1 O grupo desempenhou a tarefa com sucesso. Convidou 

um desempregado na área da construção civil, que refletiu sobre 

a sua condição de desempregado e colocou questões relevantes 

ao funcionamento e tipo e vínculo e questões anexas à segurança, 

criação de possível posto e trabalho e questões do projeto anexas ao 

centro de emprego. Considerou-se que a presença do convidado e 

interação gerada foi francamente positiva.

Grupo 2 O grupo desempenhou a tarefa com sucesso. Convidou 

alunos de uma escola secundária de S. João da Madeira, uma vez 

que estes representavam uns dos possíveis agentes/voluntários 

de apoio. Consideraram a ideia relevante, especialmente para os 

fig.66.Aspecto geral da ambiente gerado 
nas sessões.

 gª.SESSÃO.
66.DE.MAIO.DE.6066



179178

CRIAÇÃO DE CENÁRIO FINAL (BMC)\\ 45 MINUTOS
Objetivos  Comunicação final da ideia desenvolvida.

Descrição  À semelhança da tarefa desenvolvida no 1.º cenário, foi 

disponibilizada uma folha de papel de cenário composta por duas 

áreas: espaço em branco e uma área de preenchimento de campos 

adaptados do BMC. Foi pedido aos grupos para preencherem 

a informação requerida e construir uma estratégia visual de 

comunicação da ideia final.

Recursos Papel de cenário, post-its e imagens.

Conclusões Na sua generalidade os grupos conseguiram cumprir as tarefas 

propostas, sem grande dificuldade. Neste momento notou-se maior 

objetividade na estratégia de comunicação gerada pelo momento anterior.

Grupo 1 Completou a tarefa sem registo de dificuldades, não fez uso 

de imagens como suporte de comunicação da ideia e registou maior 

objetividade e eficácia no esquema visual apresentado

Grupo 2 Completou a tarefa sem registo de dificuldades, fez uso de 

imagens como suporte de comunicação da ideia e registou maior 

objetividade e eficácia no esquema visual apresentado.

Grupo 3 Completou a tarefa sem registo de dificuldades, fez uso de 

imagens como suporte de comunicação da ideia e registou maior 

objetividade e eficácia no esquema visual apresentado

ANÁLISE E COMENTÁRIOS  \\ 10 MINUTOS
Objetivos Análise dos suportes produzidos

Descrição Foram indicadas possíveis tarefas a desenvolver ou 

melhorar para a apresentação final das ideias

Recursos Póster finais

Conclusões Tendo em conta a análise efetuada, os participantes 

pediram o template do póster final, por forma a preencherem-no em 

formato digital para que fosse impresso para a apresentação final. 

fig.60.(página da esquerda) 
apresentação geral aos convidados e 
avaliadores externos. 

fig.66.(acima) apresentação do  projeto 
Post-its culturais aos convidados e 
avaliadores externos

enfermagem e medicina. No entanto tinham bastantes questões 

relativamente à forma de participação. Considerou-se que a presença 

dos convidados e interação gerada foi francamente positiva.

Grupo 3 O grupo desempenhou a tarefa com sucesso. Convidou 

vários agentes culturais que debateram questões específicas às 

questões de divulgação e relação entre os diversos espaços culturais 

de S. João da Madeira. Foi interessante notar a participação dos 

alunos de secundário com informação bastante relevante criando 

mais uma possível área de atuação e dinamização cultural, como 

o público juvenil e as agendas culturais escolares e dos diversos 

espaços noturnos. Considerou-se que a presença dos convidados e 

interação gerada foi francamente positiva.

ANÁLISE E REFORMULAÇÃO \\ 30 MINUTOS
Objetivos Análise, reestruturação e optimização da ideia em 

desenvolvimento.

Descrição Após a interação com as fontes externas convidadas, foi 

proposto um momento de análise interna a cada grupo, no sentido 

de definirem a estrutura final da ideia, tendo em conta o momento 

anteriormente gerado. 

Recursos  Suportes gerados (utilizados na tarefa anterior)

Conclusões Este breve momento foi relevante pois possibilitou o 

debate e consenso interno sobre as alterações a efetuar com base 

nas sugestões e questões efetuadas no momento anterior.

INTERVALO \\ 20 MINUTOS
Sem registo de atividades específicas
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PONTOS POSITIVOS
- Suportes e recursos criados;

- Diversidade de áreas de formação;

- Espaçamento temporal entre sessões;

- Espaço onde decorreram as sessões;

- Envolvimento de pessoas como avaliadores externos.

PONTOS NEGATIVOS
- Desconhecimento das redes municipais por parte dos tutores 

processuais;

- Falta de participação efetiva do campo da gestão;

- Alguma repetição de ações/conteúdos (desorganização de equipa 

total);

- Resistência na utilização de canais e soluções tradicionais, 

já demonstrados como sendo pouco eficazes (por parte dos 

participantes);

- Espaçamento temporal entre sessões (sete dias de intervalo).

PROCESSUAL 
- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: identificação 

e análise de contexto, geração de ideia, exploração e criação de 

cenário de proposta final, tentando explorar formas de construção 

de narrativas visuais, o que apresentou resultados positivos;

- Programa da sessão previamente definido e com necessidade de 

alteração após a primeira sessão, no sentido de potenciar soluções 

mais inovadoras;

- Embora fosse notória a quebra no trabalho em desenvolvimento 

era possível analisar e readaptar o programa entre sessões;

- Foram criados suportes, ferramentas específicas e originais 

anexas à temática e contexto de trabalho consideradas relevantes;
fig.66.Sessão de apresentação dos 
resultados e análise elaborada das sessões.

FECHO DA SESSÃO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Conclusões e término da sessão 

Descrição Foram indicadas algumas tarefas a desenvolver, tal como 

convidar a estar presente na próxima sessão um possível utilizador 

ou agente relacionado com a ideia. Por fim, indicados quais os 

ojectivos alcançados pelos grupos durante a sessão e referenciou-se 

brevemente as atividades a desenvolver na sessão seguinte.

Recursos Sem referência

Conclusões Não se registou nenhuma anomalia e foi notória a 

satisfação com os resultados obtidos.

OBJETIVOS GERAIS
- Apresentação final das ideias desenvolvidas;

- Apresentação de resultados das OIS SJM;

- Entrega de diplomas de participação.

Equipa João Sampaio, Gonçalo Gomes, Marlene Amorim, Teresa 

Franqueira, Liliana Ávila.

Duração 180 minutos

Inicialmente foi efetuado um discurso relativo ao projeto por parte 

dos representantes da Câmara Municipal de S. João da Madeira e 

da Universidade de Aveiro. Seguidamente, foram apresentados os 

resultados da informação gerada pelos participantes nas Oficinas 

de Inovação Social nas primeiras quatro sessões (fig. 82). Estes 

dados que foram recolhidos e analisados por parte da equipa da 

gestão e caracterizavam as preocupações e avaliação do municício 

de SJM  efectuada pelos participantes. Após apresentação desta 

análise, passou-se para apresentação e debate das três ideias 

desenvolvidas. Por fim, foram entregues os diplomas de participação 

e feito o encerramento da sessão por parte dos representantes da 

Câmara Municipal e Universidade de Aveiro.

6gª.SESSÃO.
6.DE.JUNHO.DE.6066

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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- Foram adaptadas ferramentas disponíveis gratuitamente (on-

line ou em fontes bibliográficas), como por exemplo o BMC, que se 

considerou um apoio na estruturação da ideia, contudo apresenta-se 

como uma quebra no processo de comunicação visual.

- De uma forma geral notou-se alguma dificuldade na construção 

de narrativas visuais com base nos elementos disponibilizados.

CONVIVIALIDADE 
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança e 

os participantes, de fácil relacionamento e sem registo de anomalias;

- A equipa de liderança trabalhou em formato de liderança partilhada;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por dois tutores 

processuais) adequada para os três grupos de trabalho;

- Alguma dispersão durante as tarefas por parte dos participantes, 

possivelmente por existir contato em âmbito entre os participantes 

em âmbito profissional;

- Foi notória a necessidade de alguma pressão no sentido de cumprir 

as tarefas nos períodos de tempo estipulado.

- Embora com algumas limitações de utilização (regras do próprio 

edifício), o espaço onde decorreram as sessões, apresentava boas 

condições, era amplo e facilitava o processo de trabalho.
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2.4 OIS AVEIRO
Oficinas de Inovação Social 
Envelhecimento ativo
6,.6,.6.e.66.de.abril.de.6066

Objetivo Contribuir para a aquisição de competências para o 

desenvolvimento de iniciativas empreendedoras que procurem 

satisfazer necessidades sociais da população sénior e que possam ser 

transformadas em oportunidades de negócio geradoras de valor social e 

económico.

Local.Aveiro (IERA - Universidade de Aveiro) | Portugal 

Duração 2 sessões não consecutivas de 240 e 360 minutos

Contexto.Labs

Promotores Universidade de Aveiro, IERA e Câmara Municipal de Aveiro

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down

Ngº.de.Participantes 10

Equipa 2 tutores processuais (João Sampaio e Mário Tavares)

fig.66.Caracterização dos participantes presentes nas sessões de OIS Aveiro - Envelhecimento Activo.
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Duração 240 minutos

Local Espaço C, Aveiro

Esta iniciativa teve bastante afluência e foi bastante importante, no 

sentido em que foram detetadas lacunas nos meios de comunicação 

e informações cedidas. Desta forma, concluísse que a mensagem e 

as expectativas geradas foram de certa forma deturpadas, contudo 

a sessão possibilitou a clarificação por parte dos representantes 

da Universidade de Aveiro. Em contrapartida, alguns potenciais 

participantes acabaram por desistir de participar nas oficinas. 

OBJETIVOS GERAIS
Conteúdo Programático:
- Caracterização de contexto (CAT Scan e TOP Analysis )

- Desafios, Vantagens e Ameaças

- Oportunidades, Armadilhas e Instrumentos para a Mudança

- Análise de Instrumentos para a Mudança

- Trabalhos de Grupo: Impressões, Sugestões e “Recomendações”

- Identificação e Caracterização dos Agentes (Stakeholders )

- Desenho de “Mapa de Agentes”

- Articulação das “Recomendações” com os “Agentes “Equipa presente: 

Dr. Marco Ramos

Equipa.Filipe Teles e Marco Ramos

Duração 420 minutos

Local Fábrica - Centro Ciência Viva e Espaço C, Aveiro

O planeamento da sessão foi construído pela equipa de design (João 

Sampaio e Teresa Franqueira) que tem vindo a desenvolver este tipo 

de iniciativas e a aperfeiçoar a sua metodologia. Convidou e propôs-se 

a inclusão da equipa de economia e gestão de forma mais presente e 

ativa. Contudo, foi algo que não se registou embora a abordagem tem 

sido estruturada nas seguintes momentos: de identificação e análise de 

contexto (1); geração de ideia (2); exploração e criação de cenário (3) e 

proposta final (4). Para tal recorreu-se aos seguintes exercícios:

Construção de recursos específicos:
Imagens específicas anexas à temática (2 e 3), 

Empathy maps (3)

1º Cenário adaptado BMC) (3)

Suporte final de apresentação (4)

Outros.recursos:
Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); post-its; 

Tesoura, x-acto, cola, Playmobils, borracha; papel de cenário; 

6gª.SESSÃO.
6.DE.ABRIL.6066

PLANEAMENTO DE SESSÕES 
(DESIGN)

O Município de Aveiro deu início a duas ações no Espaço C – Baixa de 

Santo António: a Oficina de Inovação Social – Envelhecimento Ativo e 

Saúde e o concurso “Tu és a Mudança”. Tratam-se de duas iniciativas 

promovidas no âmbito do Aveiro Empreendedor. A primeira surge para 

apoiar e incentivar a criação de um programa de empreendedorismo 

na área do Envelhecimento Ativo e a segunda para o apoio ao 

desenvolvimento de um modelo de negócio e projeto de crowdfunding.

Com 20 participantes, a Oficina de Inovação Social – Envelhecimento 

Ativo e Saúde pretende dar contributos para o desenvolvimento 

de iniciativas empreendedoras destinadas à população sénior, 

transformadas, igualmente, em oportunidades de negócio.

A primeira sessão da Oficina de Inovação Social teve lugar no dia 2 de 

abril de 2014 e contou com a representação da Câmara Municipal de 

Aveiro, que destacou a importância desta oficina destinada a incentivar 

e apoiar iniciativas para a população sénior, que se encontra nas suas 

plenas funções físicas e mentais para ter outro tipo de atividades depois 

de terem exercido funções laborais. A intenção deste trabalho é chegar 

ao fim com algumas ideias empreendedoras e de negócios destinadas a 

esta franja da sociedade, pelo que o desafio que se lança vai no sentido 

de procurar algumas respostas e ações que possam complementar 

atividades que já existam ou até, quem sabe, surgir outra ideia.

A oficina terá quatro momentos principais: a exploração de conceitos 

e princípios de empreendedorismo e inovação social; identificação 

de oportunidades; a concepção de projetos de empreendedorismo 

e inovação social e a sua apresentação final, com abordagem às 

estruturas e mecanismos existentes para a criação de empresas.

As sessões que decorreram nos dias 4, 9, 11 e 23 de abril, foram 

orientadas por docentes da Universidade de Aveiro, onde foram 

apresentados conceitos, exemplos e oportunidades atuais para o 

empreendedorismo e Inovação Social no âmbito do envelhecimento 

ativo e saúde.

OBJETIVOS
Análise do contexto (Munícipio de Aveiro) e desenvolvimento 

de propostas para solucionar questões específicas e relativas à 

temática em análise (envelhecimento ativo e saúde).

OBJETIVOS GERAIS
- Apresentação do programa

- Exposição de conceitos e princípios da Inovação Social

- Desafios e oportunidades atuais para o uso de tecnologias ao serviço 

do envelhecimento ativo e saúde

Equipa Representante da Câmara de Aveiro, Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Liliana Ávila.

DESCRIÇÃO  GERAL  
DO  PROJETO

6gª.SESSÃO. 
6.DE.ABRIL.6066
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fig.66.Kit disponibilizado a cada grupo de trabalho.
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para a interpelação por parte dos participantes, que aconteceu através 

de questionamento e emissão de observações e comentários relativos 

aos conteúdos apresentados.

INTERVALO \\ 20 MINUTOS

CÍRCULO DO MUNDO \\ 30 MINUTOS
Objetivos Promover o entendimento, identificação de oportunidades e 

caracterização do contexto de ação.

Descrição Após ter apresentado o mote – o que promover para o 

envelhecimento ativo no município de Aveiro  – , foi pedido a cada 

participante que registasse uma palavra por post-its (no total de 

dois post-its), relativa à temática ou oportunidades consideradas 

importantes e anexas ao mote apresentado (fig. 87), numa abordagem 

semelhante à relatada (anexos pág. 417). Por fim, foi promovida uma 

discussão e definição consensual de temáticas primordiais, que foram 

assumidas como base para criar os grupos de trabalho.

Recursos Post-its e quadro magnético 

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia e bastante 

consensual e com uma postura ativa e interventiva por parte dos 

participantes na identificação e interpretação dos resultados por forma 

a criar os grupos de trabalho.

Grupo 1 Saúde

Grupo 2 Turismo e bem-estar 

Grupo 3 Social e cultural

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 50 MINUTOS
Objetivos.Geração de ideias, potenciais soluções e formas de ação 

perante um dado problema, temática ou contexto.

Descrição.Em consequência da tarefa anterior, foi pedido aos grupos 

para inicialmente gerarem ideias que deveria ser registadas em  

post-its, esta tarefa foi desenvolvida durante 35 minutos. Nos 

restantes 15 minutos, foi pedido para os grupos selecionarem 

uma ideia consensual e clarificarem-na através da criação de uma 

estratégia/diagrama de comunicação visual.

Recursos Papel de cenário, post-its, imagens e ícones.

Conclusões De uma forma geral os grupos conseguiram cumprir as 

tarefas propostas sem grande dificuldade, apresentando níveis de 

desempenho semelhantes. Conseguindo gerar a quantidade de ideias 

pedidas e recorrendo às imagens como forma de apoio à caracterização 

do público ou questões sociais que pretendiam explorar. Os tutores 

processuais tiveram intervenções pontuais relativas a dúvidas e 

pequenas questões relativas à validade das ideias em desenvolvimento 

e apoio na divisão de ideia no sentido de não criar propostas 

extremamente complexas.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação, identificação e análise do contexto

- Clarificação de conceitos e exemplos de Inovação Social

- Geração e seleção de ideias

Equipa João Sampaio e Mário Tavares

Duração 420 minutos

Local IERA (Campus de Santiago Universidade de Aveiro), Aveiro

ABERTURA DE SESSÃO \\10 MINUTOS
Objetivos Apresentação do programa e objetivos da sessão; 

Apresentação individual dos elementos da equipa de liderança e dos 

participantes.

Descrição Início formal da sessão através da apresentação individual 

da equipa de tutores processuais (João Sampaio e Mário Tavares). 

Seguidamente, tendo em conta a existência de novos elementos 

não presentes na primeira sessão do projeto, pediu-se para que 

cada participante se apresentasse individualmente e referisse a sua 

motivação e expectativas relativas às sessões. Por fim, foi efectuada a 

apresentação do programa da sessão e seus objetivos.

Recursos Apresentação media. 

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia e foi útil no 

sentido em que havia a presença de novos elementos. Foram notórios 

alguns erros de comunicação no sentido em que as expectativas 

apresentadas no ato de inscrição (gerido por técnicos camarários) 

induziram as pessoas em erro relativamente às atividades a desenvolver.

ENQUADRAMENTO \\ 50 MINUTOS 
Objetivos Clarificação de conceitos de Inovação Social

Descrição Apresentação dos princípios e conceitos de Inovação Social, 

e exemplos relevantes à temática a tratar (Envelhecimento Ativo e 

Saúde). Este momento tinha como objetivo a clarificação de conceitos e 

esclarecimento de possíveis dúvidas relativas à Inovação Social.

Recursos Apresentação media.

Conclusão Não foram registadas anomalias. Apesar de existir abertura 

6gª.SESSÃO.
6.DE.ABRIL.6066

fig.6 .Elaboração do exercício Círculo 
do mundo.
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Ideia Hotel Sénior, um espaço turístico destinado ao turismo sénior com 

serviços de saúde e apoio. 

Grupo 2 O grupo efetuou a apresentação da ideia sem registar 

problemas. De uma forma geral a proposta foi acolhida positivamente, 

contudo foi referido que o investimento a nível de espaço e 

equipamento como sendo extremamente avultado.

Ideia Activ(i)dade, espaço de encontro e promoção de convívio Inter 

geracional e dinamização cultural. Primordialmente orientado para o 

público sénior, tem como objetivo a dinamização de workshops e outras 

atividades culturais e partilha de conhecimento local. 

Grupo 3  O grupo efetuou a apresentação da ideia sem registar 

problemas. De uma forma geral a proposta foi acolhida positivamente, 

sendo referida a importância do espaço embora este seja o maior 

entrave para a implementação do projeto 

FECHO DA SESSÃO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Conclusões e término da sessão 

Descrição Foi efectuada uma análise e conclusão dos objetivos 

alcançados por parte dos participantes fazendo um paralelismo com 

a metodologia de Bruno Munari (arroz verde), no sentido de analisar 

e referir as tarefas desenvolvidas e a desenvolver. Foi pedido a cada 

grupo que convidasse a estar presente na sessão seguinte um possível 

utilizador ou agente relacionado com a ideia. 

Recursos Apresentação media.

Conclusões Não se registou nenhuma anomalia e foi notória interesse e 

curiosidade nas atividades presvista na sessão seguinte.

fig.66. Estratégias de comunicação das 
primeiras ideias através dos recursos 
disponibilizados,

INTERVALO \\ 20 MINUTOS

ANÁLISE DE IDEIAS \\ 40 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise e discussão das ideias a desenvolver. 

Descrição Foi pedido aos grupos para apresentarem as ideias 

geradas, por forma a dar início a um breve debate e análise envolvendo 

todos os participantes. Após a selecção de um porta-voz, os grupos 

poderiam comunicar a ideia num período máximo de 5 minutos, onde 

seguidamente poderia dar início ao debate e esclarecimento de 

questões por parte dos restantes participantes.

Recursos Recursos visuais criados na tarefa anterior (fig. 89).

Conclusões De uma forma geral os grupos conseguiram cumprir as 

tarefas proposta sem grande dificuldade. A restrição de tempo para 

apresentação e consequente limitação na análise desenvolvida pelos 

vários participantes, tornou-se eficaz. Através deste momento, a análise 

efetuada apresentou maior grau de conhecimento das necessidades 

do território. A modo de conclusão foi referido a cada grupo quais os 

pontos positivos e negativos a desenvolver ou repensar. Nesta fase não 

se registou nenhuma anomalia e foi notória a satisfação na partilha e 

análise das ideias.

Ideia S+ Vida, proposta de um posto móvel (carrinha) de prestação de 

serviços de medicina preventiva e promoção de momentos de convívio 

junto da população sénior. 

Grupo 1 O grupo efetuou a apresentação da ideia sem registar 

problemas. De uma forma geral a proposta foi acolhida positivamente, 

embora a aquisição do posto móvel foi considerado o maior entrave e 

investimento para a implementação da ideia.

fig.66.Apresentação e análise das 
primeiras ideias geradas.
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notório que este momento possibilitou alguns momentos de discussão 

interna no grupo, relatando e argumentando através de experiências ou 

constatações pessoais. Os tutores processuais atuaram no sentido de 

completar a análise e caracterizar as personagens por forma a garantir 

maior amplitude e profundidade na análise proposta.

INTERVALO \\ 20 MINUTOS

1.º CENÁRIO [BMC] \\ 50 MINUTOS
Objetivos Comunicação/representação visual da estrutura 

preliminar ou final da proposta, complementada por informação 

escrita adaptada do BMC.

Descrição Apresentação do suporte para a construção do primeiro 

cenário composto por duas áreas: espaço em branco e uma área 

de preenchimento de campos adaptados do BMC. Sendo que foi 

pedido aos grupos para preencherem os campos inferiores com 

a respectiva informação escrita e no espaço superior representar 

visualmente os fluxos de relações e informações da ideia em 

desenvolvimento (fig. 91). Para tal, foram cedidas imagens, Playmobils 

e ícones para o apoio na representação visual da ideia.

Recursos Post-its, Playmobils, imagens e ícones, papel de cenário

Conclusões Os participantes demonstraram satisfação na utilização 

de recursos bidimensionais e tridimensionais. Foi notória a facilidade 

na utilização dos recursos cedidos para criação/simulação do cenário. 

Foi registado que através da visualização e processo de construção, 

estruturação e análise a proposta foi passível de criar análises e 

clarificações mais profundas e efectuar alguns ajustes. Não só numa 

questão de forma de comunicação mas do conteúdo da comunicação. 

A área de análise adaptada do BMC, foi bastante útil principalmente para 

o grupo 2.

fig.66.Na página esquerda é possível 
identificar os empathy maps desenvolvidos 
pelos grupos. 

fig.60.(acima) Construção dos primeiros 
cenários cm o recursos elementos 2D e 3D .

OBJETIVOS GERAIS
Definição e estabilização da ideia;

Análise e validação através de fonte externa:

Criação de cenário.

Equipa João Sampaio e Mário Tavares

Convidado Katiuska Cruz (Representante e Gestora de Projeto IERA)

Duração 420 minutos

Local IERA (Campus de Santiago Universidade de Aveiro), Aveiro

ABERTURA DE SESSÃO \\10 MINUTOS
Objetivos Início formal da sessão e comunicação dos objetivos

Descrição Início da sessão através de nova referência à metodologia 

de Bruno Munari (arroz verde), no sentido referir as tarefas desenvolver, 

desenvolvimento e maturação da ideia/conceito e comunicação do 

programa e objetivos da sessão.

Recursos Apresentação media. 

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia a registar.

EMPATHY MAPS \\ 50 MINUTOS
Objetivos Análise da proposta de acordo com personagens fictícias 

definidas.

Descrição Tendo em conta a eventual impossibilidade da não presença 

dos convidados (potenciais utilizadores ou agentes), a equipa estava 

preparada para desenvolver outra atividade, nesta caso específico os 

empathy maps. Para tal, criou-se dois empathy maps por grupo (fig. 90), 

sendo sempre uma personagem masculina e feminina, variando nas 

especificidades de acordo com as propostas em desenvolvimento.

Recursos Empathy maps previamente definidos/produzidos.

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia e de forma 

geral os três grupos apresentaram desempenhos semelhantes. Foi 

6gª.SESSÃO. 
66.DE.ABRIL.6066
Período.da.manhã
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OBJETIVOS GERAIS
Construção e verificação do modelo;

Construção do modelo final.

ABERTURA DE SESSÃO \\10 MINUTOS
Objetivos Início formal da sessão e comunicação dos objetivos.

Descrição Inicialmente e à semelhança da abertura das sessões 

anteriores, foi a referenciada a metodologia de Bruno Munari (arroz 

verde), no sentido enumerar as tarefas desenvolver e objetivos a 

alcançar.

Recursos Apresentação media. 

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia e sem 

qualquer questão a registar.

CRIAÇÃO DE CENÁRIO REFORMULADO \\ 50 MINUTOS
Objetivos Definição da proposta final, sua estrutura e funcionamento.

Descrição Tendo em conta as atividades e críticas desenvolvidas 

no período da manhã, foi proposto aos grupos a reformulação das 

propostas, tendo como base a relação do utilizador e a estrutura 

implementada.

Recursos Post-its, Playmobils, imagens e ícones, papel de cenário.

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia e sem 

qualquer questão a registar. De forma unânime foi notória a facilidade de 

utilização e exploração dos recursos utilizados, assim como a melhoria 

da eficácia das estratégias de comunicação adoptadas.

INTERVALO \\ 20 MINUTOS

APRESENTAÇÃO A ESPECIALISTA \\ 40 MINUTOS
Objetivos Simular a utilização e funcionamento do serviço.

Descrição Com base no cenário criado, foi proposto que cada grupo 

simulasse a interação entre o beneficiário e o prestador do serviço. 

Para este efeito deveriam utilizar de forma dinâmica o cenário criado. 

Registou-se a presença da representante e gestora de projeto IERA 

(Katiuska Cruz).

Recursos Post-its, Playmobils, imagens e ícones, papel de cenário.

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia. De forma 

geral foi notório que os participantes tendiam a iniciar o processo de 

simulação movendo os Playmobils, imagens e a elaborar diálogos. 

Contudo, essa atitude rapidamente ia desvanecendo e registava-se 

o refúgio numa explicação mais formal (fig. 92). Com esta atitude, o 

impacto e confronto com os problemas/falhas do serviço não são tão 

visíveis e até mesmo experienciadas. Neste momento, foi relevante a 

interpelação dos tutores processuais por forma a garantir uma análise 

mais eficaz. A representante da IERA presente comentou os projeto 

na óptica da viabilidade económica, o que foi bastante proveitoso para 

os participantes, embora sobre o ponto da temática específica não se 

considerou relevante ou com impacto positivo.

6gª.SESSÃO
66.DE.ABRIL.6066
Período.da.tarde

Grupo 1 Completou a tarefa sem registo de grandes dificuldades, fez 

uso dos diversos recursos disponibilizados. Manteve uma linguagem 

sintética contudo foi notória a melhoria relativamente ao primeiro 

suporte desenvolvido.

Grupo 2 Completou a tarefa sem registo de grandes dificuldades, 

fez uso dos diversos recursos disponibilizados. Contudo, a falta de 

eficácia da comunicação, em parte originou alguma incerteza gerada 

sobre a estrutura da ideia. Neste ponto, considera que a área de análise 

adaptada do BMC foi bastante útil.

Grupo 3 Completou a tarefa sem registo de grandes dificuldades, fez 

uso expressivo dos diversos recursos disponibilizados. Contudo, notou-

se uma maior dispersão relativa à forma de comunicação e sua eficácia 

comparativamente com o primeiro suporte desenvolvido.

SPEED DATING DE IDEIA \\ 25 MINUTOS
Objetivos Comunicação, breve discussão e sugestões para melhoria 

das ideias.

Descrição Numa abordagem de speed dating de ideias e recorrendo 

aos cenários anteriormente desenvolvidos, foi pedido ao porta-voz 

do grupo que num período de 7 minutos comunicasse, esclarecesse 

dúvidas e anotasse as sugestões dos elementos dos outros grupos. 

Recursos Suportes criados, sem recurso visual de autocolante, 

votação oral.

Conclusões De forma geral foi notório o interesse e envolvimento 

na tarefa, níveis de interação e sugestão por parte dos elementos 

dos grupos. Sentiu-se a necessidade de criar elementos específicos 

de registo para as sugestões, uma vez que tal não foi observado ou 

foi feito de forma um pouco inconstante ou desorganizada por parte 

dos porta-vozes. 

ANÁLISE E REFORMULAÇÃO \\ 30 MINUTOS
Objetivos Análise e eventual reestruturação, desenvolvimento e 

optimização da ideia em desenvolvimento .

Descrição Após o speed dating de ideias e a informação aí gerada, foi 

proposto um momento de debate e análise interna a cada grupo, no 

sentido de efectuarem eventuais ajustes na ideia, tendo em conta o 

momento anteriormente gerado. 

Recursos.Suportes gerados nas tarefas anteriores

Conclusões Este breve momento foi relevante pois possibilitou o 

debate e consenso interno sobre as alterações a efetuar com base nos 

momento anterior e sugestões e questões apresentadas.

INTERVALO ALMOÇO \\60 MINUTOS
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PONTOS POSITIVOS
- Utilização de Playmobils como recurso na criação de narrativas visuais;

- Acesso ao perfil e motivação dos inscritos;

- Diversidade de áreas de formação;

- Espaçamento temporal entre sessões (um dia de intervalo);

- Presença de analista externo.

PONTOS NEGATIVOS
- Erro de comunicação por parte da Câmara Municipal gerou 

expectativas erradas nos participantes; 

- Ausência da equipa de gestão;

- Utilização do BMC para colmatar questões de viabilidade da estrutura 

da proposta;

- A presença do convidado foi limitada na atuação específica 

- Falta de apoio na continuidade das propostas.

PROCESSUAL 

- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: identificação e 

análise de contexto, geração de ideia, exploração e criação de cenário 

de proposta final, tentando explorar formas de construção de narrativas 

visuais, o que apresentou resultados positivos;

- Programa da sessão previamente definido e sem necessidade de 

alteração no decorrer do workshopág.

- O curto intervalo temporal entre sessões tornou mais simples a 

continuidade do trabalho em desenvolvimento;

- Foram criados suportes e ferramentas específicas originais anexas à 

temática e contexto de trabalho consideradas relevantes;

- Foram adaptadas ferramentas disponíveis gratuitamente (on-line ou 

em fontes bibliográficas), como por exemplo o BMC e os Empathy Maps, 

que se considerou um apoio na estruturação da ideia, contudo

apresentaram-se como uma quebra no processo de comunicação 

visual.

- Apesar da interessante a utilização dos Playmobils, o suporte de 

comunicação final disponibilizado gera uma quebra com a qualidade dos 

suportes criados.

CONVIVIALIDADE 
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança e os 

participantes, de fácil relacionamento e sem registo de anomalias;

- A equipa liderança trabalhou em formato de liderança orientada;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por dois tutores 

processuais) adequada para os três grupos de trabalho;

- Espaço um pouco taciturno mas com condições aceitáveis, amplo e 

tutor processual do processo de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

SUPORTE DE APRESENTAÇÃO FINAL \\ 30 MINUTOS
Objetivos Criar suporte visual de apresentação final da ideia.

Descrição Fornecimento da matriz final de apresentação do projeto 

com o intuito de criar os suportes finais de apresentação das ideias.

Recursos póster matriz, imagens e ícones.

Conclusões O momento decorreu sem qualquer anomalia. 

De forma geral, foi notória maior indecisão e preocupação na 

materialização dos suportes de comunicação. Desta forma, mesmo 

estando disponíveis, as pessoas tenderam a não utilizar tanto as 

imagens, refugiando-se numa forma de comunicação mais visual e 

diagramática. Apesar da matriz cedida ser semelhante à apresentada 

na construção do 1º cenário [BMC], a pressão para o desempenho 

da tarefa é maior. A passagem para um suporte onde a utilização 

dos Playmobils deixa de estar presente, faz com que seja notória a 

adopção de outras estratégias aparentemente menos eficientes e 

criativas.

FECHO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Término da sessão e esclarecimento de dúvidas e debate 

sobre as sessões anteriores e preenchimento de inquérito. 

Descrição Conclusão geral das tarefas desenvolvidas e análise final 

do trabalho desenvolvidos durante as sessões. Entrega de inquérito 

relativo ao programa desenvolvido.

Recursos Sem registo

Conclusões Momento decorreu sem qualquer anomalia. Foi notória 

a satisfação do trabalho realizado, contudo sentiam algumas 

incertezas relativamente aos apoios para a próxima fase de 

desenvolvimento ou implementação da proposta.

fig.66.Na página da esquerda um 
momento de apresentação a um 
avaliador externo e representante da 
IERA - Incubadora de Empresas da 
Região de Aveiro.
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2.5 PROGRAMA DOUTORAL 
EM ESTUDOS CULTURAIS 
AVEIRO, CULTURA E LOCALIDADE 

6.de.novembro.de.6066

Objetivo Aula prática com o objetivo de contribuir para a aquisição 

de competências e desenvolvimento de iniciativas empreendedoras. 

O foco principal de análise desenvolvida procura satisfazer 

necessidades e promover o desenvolvimento socio-cultural da 

população de Aveiro.

Local. Depág. de Línguas, Campus Santiago Universidade de Aveiro

Duração  120 minutos

Contexto.Labs

Promotores  Universidade de Aveiro, Programa Doutoral em Estudos 

Culturais

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down

Ngº.de.Participantes 12

Equipa 1 tutor processual (João Sampaio)

fig.66.Caracterização dos participantes presentes na 
sessão/aula no Programa Doutoral em Estudos Culturais da 
Universidade de Aveiro
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Doutoramento 2 

10 Mestrado
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fig.66.Identificação de contexto e 
temáticas a trabalhar através da elaboração 
do Círculo do Mundo.

DESCRIÇÃO  GERAL 

6g.SESSÃO.DE.TRABALHO

A convite da diretora do programa doutoral em Estudos Artísticos 

da Universidade de Aveiro, Prof. Dra. Maria Manuel Baptista, foi 

desenvolvida uma aula prática das metodologias em desenvolvimento. 

Esta enquadrou-se no seguimento da aula apresentada pela Prof. 

Dra. Teresa Franqueira, que versou a temática da Inovação Social 

e modelos de cidadania ativa apoiados pelo Design. Por sua vez, 

o resultado gerado na aula prática iria ser desenvolvido numa aula 

seguinte, através de uma abordagem da Gestão e Economia da 

responsabilidade da Prof. Dra. Marlene Amorim.

OBJECTIVOS GERAIS
- Dotar os discentes de novos métodos e formas de atuação;

- Identificação de oportunidades e geração de ideias;

- Seleção e desenvolvimento de ideias;

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento.

O planeamento da sessão foi definido pela equipa de design (João 

Sampaio) de acordo com as abordagens e metodologias que 

tem vindo a aperfeiçoar nas iniciativas promovidas. Esta ação foi 

estruturada nos seguintes momentos: identificação e análise de 

contexto (1); geração de ideia (2); exploração e criação de cenário (3). 

Para tal recorreu-se aos seguintes exercícios:

Construção de recursos específicos:
Imagens específicas anexas à temática (2 e 3);

Kit de votação e speed dating de ideias (2 e 3);

1º Cenário 4A (3).

Outros.recursos:
Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); post-its; 

Tesoura, x-acto, cola, Playmobils, borracha; papel de cenário; 

ABERTURA E ENQUADRAMENTO \\ 10 MINUTOS 
Objetivos Apresentação do tutor processual, clarificação dos objetivos 

da sessão e breves princípios e conceitos de co-design. 

Descrição No seguimento natural de um horário escolar definido 

pelas suas disciplinas e aulas anexas, decorrendo sempre no mesmo 

espaço de aula, não existiu tempo para a preparação do espaço. 

Desta forma, procedeu-se à breve apresentação informal do tutor 

processual (docente e investigador em Design, João Sampaio), 

clarificação dos objetivos da sessão e princípios e conceitos de  

co-design. Paralelamente, foram distribuídos pelos participantes um 

conjunto de materiais individuais. 

Recursos Elementos individuais distribuídos durante a apresentação: 

post-its (para registar informação)  dois autocolantes (cor-de-laranja para 

votação das primeiras ideias) conjuntos de dois autocolantes verdes, dois 

vermelhos e dois amarelos (como recursos) de critica de ideias. 

Conclusões Foi notória a surpresa e interesse pelos recursos 

distribuídos, assim como pelas atividades a desenvolver. 

CÍRCULO DO MUNDO E CRIAÇÃO DE GRUPOS \\ 15 MINUTOS
Objetivos Promover o entendimento, identificação de 

oportunidades e caracterização do contexto de ação.

Descrição Após ter apresentado o tema a trabalhar (Aveiro, cultura 

e localidade)  – , foi pedido a cada participante que registasse uma 

palavra por post-its (no total de dois post-its), relativa à temática 

ou oportunidades consideradas importantes e anexas ao mote 

apresentado. Numa abordagem semelhante à relatada (anexos pág. 

417). Para a constituição dos grupos foram identificados os autores 

dos post-its mais relacionados, por forma a iniciar a criação de 

grupos de trabalho. Foi possibilitada a escolha aos participantes de 

qual o grupo ou tema que gostariam de integrar, contudo os grupos 

deveriam apresentar equilíbrio a nível de quantidade de elementos.

Recursos Quadro e post-its.

Conclusões O exercício decorreu sem registo de problemas e 

foi possível identificar o início de interação e comentários entre 

participantes sobre os temas identificados. Desta forma, após o 

processo de criação de trama de ligações, os post-its que apresentavam 

maior número de relações foram consideradas os mais relevantes (fig. 

95) e em consenso com os participantes foram criadas três temáticas/

grupos com quatro elementos cada.

Grupo 1 Arte de Rua

Grupo 2 Sustentabilidade

Grupo 3 Herança cultural local

PLANEAMENTO DE SESSÕES 
(DESIGN)
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fig.66.Kit disponibilizado a cada grupo e trabalho.
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fig.66.Resultado final  da tarefa 4A do 
grupo 3  - Museu Comunitário de Aveiro.

fig.6 .Resultado final  da tarefa 4A do 
grupo 2 -  Muda.

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 15 MINUTOS
Objetivos Geração de ideias, potenciais soluções e formas de ação 

perante um dado problema, temática ou contexto.

Descrição Em consequência da tarefa anterior, foi pedido aos grupos 

para gerarem no máximo três e no mínimo duas ideias. Essas ideias 

deveriam ficar registadas em post-its.

Recursos Papel de cenário, post-its 

Conclusões Na sua generalidade os grupos conseguiram cumprir 

as tarefas propostas sem grande dificuldade. Foi de notar que nem 

todos os grupos conseguiram gerar três ideias consensuais.

SPEED DATING DE IDEIA \\ 15 MINUTOS
Objetivos Comunicação, breve discussão, votação e seleção de ideias.

Descrição Cada grupo deveria escolher um porta-voz para 

apresentar a ideia em cinco minutos. Os restantes elementos 

do grupo reuniam com o porta-voz do outro grupo para lhes ser 

comunicada a ideia em desenvolvimento. Cada elemento do grupo 

podia exercer o voto através de pequeno autocolante (cor-de-

laranja), colocando no post-its que considerasse mais interessante. 

Também foi possível colocar questões, emitir e sugerir alternativas, 

que deveriam ser registadas por parte do porta-voz do grupo.

Recursos Autocolantes (cor-de-laranja)

Conclusões Atividade produtiva para os três grupos. De forma geral 

foi notório o interesse e envolvimento na tarefa e níveis de interação 

e sugestão por parte dos elementos dos grupos. Através dos 

autocolantes de votação é possível tornar e manter visível os registos e 

as opiniões dos restantes elementos. Contudo, sentiu-se a necessidade 

de criar elementos específicos de registo para as sugestões uma vez 

que tal não foi observado ou foi feito de forma uma pouco inconstante 

ou desorganizada. 

Grupo 1 Desencolveu a tarefa sem nenhum tipo de anomalias as 

registar. A ideia que apresentou mais votos foi a dinamização de 

espaço público considerado abandonado (Rossio) através de criação 

de eventos e tertúlias culturais de acesso livre/gratuito.

Grupo 2 Desencolveu a tarefa sem nenhum tipo de anomalias as 

registar. A ideia que apresentou mais votos foi o Museu/cooperativa de 

produtores locais com intuito de defender, divulgar e preservar as cultura 

material e imaterial da região de Aveiro. Todos os produtos seriam 

submetidos a um exame de qualidade relativo às técnicas de produção e 

qualidade do produto apresentado.

Grupo 3 Desencolveu a tarefa sem nenhum tipo de anomalias as 

registar. A ideia que apresentou mais votos foi o Museu regional, onde 

os conteúdos eram gerados/propostos pelas pessoas por forma a criar 

exposições e atividades a desenvolver e promover a cultura, história e 

saberes da região de Aveiro.

CENÁRIO 4A \\ 20 MINUTOS
Objetivos Apoio à clarificação da ideia e sua estrutura preliminar e 

representação visual da proposta com o recurso a elementos bi e 

tridimensionais. 

Descrição Disponibilização da matriz em papel de cenário previamente 

desenvolvido – Cenário 4A (anexos pág. 427) – juntamente com 

diversos recursos (fig. 96), foi pedido aos grupos que comunicassem e 

elaborassem a estrutura preliminar da proposta.

Recursos Papel de cenário previamente preparado, Playmobils, imagens 

e ícones, silhuetas 3D e post-its.

Conclusões Os participantes demonstraram satisfação na utilização de 

recursos bi e tridimensionais. Foi observado que a através da estrutura 

criada facilitou o processo de criação do elemento de comunicação 

da ideia. Na sua generalidade notou-se a facilidade e média utilização 
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fig.66.Resultado final  da tarefa 4A do 
grupo  1 - Arte e Partilha.

fig.66.Debate, análise  e encerramento da 
sessão/aula.

dos participantes na exploração da visualização no processo de 

construção, estruturação da proposta. A análise possibilitou a criação 

de momentos de clarificação mais profundos e gerou alguns ajustes 

na proposta. De forma geral foi notória a necessidade de colar as 

imagens ou ícones por forma a fixá-los num determinado espaço.

Grupo 1 Não registou dificuldade de maior no cumprimento tarefa. 

Foi notória a tentativa de estruturar e comunicar a ideia de forma 

sintética. Maioritariamente visual com forte relação com as imagens 

e ícones, sem utilização expressiva dos recursos 3D (fig. 99).

Grupo 2 Não registou dificuldade de maior no cumprimento tarefa. 

Recorreu à construção de um discurso visual misto, apoiado nos 

recursos visuais e elementos escritos, através da exploração dos 

recursos visuais 2D e 3D paralelamente com escrita, contudo a 

estrutura visual apresentou-se um pouco desorganizada (fig. 97).

Grupo 3 Não registou dificuldade de maior no cumprimento tarefa. 

Recorreu à construção de um discurso visual misto, largamente apoiado 

nos recursos visuais e elementos escritos, através da exploração 

dos recursos visuais 2D e 3D paralelamente com escrita, contudo a 

estrutura visual apresentou-se um pouco desorganizada (fig. 98).

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS \\ 15 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise e debate das propostas. 

Descrição Propôs-se a apresentação da proposta através do  

porta-voz do grupo e com recurso ao cenário criado. Os restantes 

elementos dos outros grupos podiam assinalar pontos positivos 

(com autocolante verde), pontos com algumas questões a trabalhar 

ou dúvidas (com autocolante amarelo) e pontos negativos na 

proposta (com autocolante vermelho). Cada elemento poderia 

assinalar no máximo dois pontos por cor. Após a apresentação 

estar finalizada os elementos que haviam colocado os autocolantes 

justificavam essa ação, que era registada nas cartolinas/cartões 

com a cor respectiva do autocolante em questão como forma de 

registar sugestões e reforços positivos e negativos para futuro 

desenvolvimento e melhoria da ideia.

Recursos Cenários criados. 

Conclusões Momento relevante que permitiu a análise mais 

concreta e direcionada para as necessidades específicas e 

estruturais, a diversidade de fluxos e diferentes relações em 

desenvolvimento nas propostas. Os grupos apresentaram a 

proposta com base no suporte anteriormente produzido. O tutor 

processual inicialmente atuou como orientador/moderador do 

debate, que naturalmente foi estimulado através da participação 

generalizada dos diversos participantes, o qual ia sendo gerado 

paralelamente com o processo de votação. Na generalidade não 

foi notória a utilização dinâmica dos diversos recursos 3D e 2D 

(maioritariamente colados). Desta forma, tivemos um segundo 

momento de análise com base em fonte externa ao grupo de 

projeto, nste momento registou-se a utilização das cartolinas de 

cor para registo das sugestões e problemas identificados pelos 

restantes elementos. Não foi registada a utilização de autocolantes 

vermelhos, somente o uso de autocolantes verdes e amarelos 

(aplicados na proposta do grupo 3). Contudo, mesmo que utilizando 

os autocolantes verdes, os participantes ressalvavam as questões 

positivas, mas de forma regular efetuavam sugestões, o que nos leva 

a concluir que alguns dos autocolantes verdes seriam mais corretos 

se fossem amarelos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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fig.600.Gráficos processuais 
da aula do Programa Doutoral 
em Estudos Artísticos da 
Universidade de Aveiro.

DISCUSSÃO FINAL E ENCERRAMENTO \\ 20 MINUTOS
Objetivos Encerramento e conclusão da sessão

Descrição Término da sessão e conclusões relativas ao trabalho 

desenvolvido.

Recursos Sem referência.

Conclusões Sem apresentar demarcação clara da tarefa 

anteriormente desenvolvida, o encerramento da sessão teve como 

objetivo clarificar a relevância do resultado/respostas obtidas 

decorrentes das tarefas desenvolvidas. Foi efetuada a referência que 

a a base trabalho criada ia ter seguimento na aula seguinte, onde o 

visão da gestão (através da Prof. Dra. Marlene Amorim) iria atuar com 

o objetivo de maturar e estruturar a ideia com maior rigor a nível de 

modelo de negócio e viabilidade económica.

Foi notório o interesse dos participantes relativamente ao método 

de atuação apresentado, o que suscitou diversas questões 

levantadas e relativas à geração, materialização e maturação de 

propostas/ideias através do co-design.

PONTOS POSITIVOS
- Suportes e recursos criados;

- Pouco tempo;

- Estímulo de contacto entre grupo

- Kits individuais;

- Obtenção de estruturas preliminares claras e bem estruturadas;

- Abordagem experimental. 

PONTOS NEGATIVOS
- Turma de gestão complicada;

- Velocidade empregue;

- Sem capacidade para apoio na análise das propostas.

PROCESSUAL 

- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: identificação 

e análise de contexto, geração de ideia, exploração e criação de 

cenário de proposta final, tentando explorar formas de construção 

de narrativas visuais, o que apresentou resultados positivos;

- Programa da sessão previamente definido e sem necessidade de 

alteração no decorrer da sessão;

- A criação de kits individuais deu uma dimensão de responsabilidade 

de ação individual mesmo estando a trabalhar em grupos.

- Foram criados suportes e ferramentas originais, tal como a folha de 

estruturação da ideia consideradas relevantes, pois condicionaram a 

geração e organização da informação (O quê?, Para quem?, Como? e 

Com quem?);

- Os momentos de análise e votação tornaram-se visíveis recorrendo 
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Geração de Ideias  100%

60%  Cenário 4A

40%  Apresentação e votação final

9
Comunicação 100% 80% Criatividade

 

FA
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S 1 

2 

20%

3

4

5

Gestão da informação 20% 
80% Organização da Informação

80%

Círculo do Mundo 80%  

SD Opções: Speed dating de ideias

SD Opções: Não Facilitaram o processo

Questão 1 As tarefas desenvolvidas facilitaram: Criatividade; Organização informação; Gestão de informação;
Comunicação (intra e extra grupo de

Questão 2 Indique o grau relacionamento e utilização das ferramentas/materiais de trabalho cedidos
(sendo 1 muito difícil e 5 extremamente fácil).

Questão 3 Selecione os 3 momentos/tarefas que considerou serem os mais relevantes/produtivos para o 
desenvolvimento da proposta: Círculo do mundo; Geração de ideias; Speed Dating de Ideias; Cenário 4A; 
Apresentação e votação final.

aos autocolantes coloridos;

- Apesar de algumas formas de comunicação não serem eficazes no 

processo de apresentação oral, nota-se que a estrutura preliminar 

da ideia é conseguida.

CONVIVIALIDADE 
- O aula desenvolveu-se em contacto direto entre a liderança e 

os participantes, de fácil relacionamento e contudo com alguns 

elementos que criavam alguma dispersão mas foi algo controlável;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por um tutor 

processual) adequada para o número de participantes;

- O espaço utilizado foi a sala de aula da turma do programa doutoral 

que foi facilmente adaptada para criar espaços de trabalho de grupo;

- Houve necessidade de alguma pressão no sentido de cumprir as 

tarefas nos períodos de tempo estipulado;

- No final da sessão registou-se um elevado interesse nas 

metodologias aplicadas por parte dos participantes, apesar da 

referência à velocidade empregue e à curta duração da sessão.
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2.6.1 OIS IERA
Oficinas de Inovação Social 
NO ÂMBITO IERA 

[Informação.ieral.do.projeto]

Objetivo Integrado na Plataforma para a Valorização do 

Empreendedorismo e Inovação, o projeto piloto de Inovação Social 

conta com a parceria dos Municípios da Região de Aveiro, e da 

Universidade de Aveiro, no âmbito da Incubadora de Empresas da 

Região de Aveiro (IERA).

Este projeto constitui um dos eixos de ação de uma estratégia 

integrada de Inovação Social para a Região de Aveiro, cujos desígnios 

correspondem às orientações europeias, nomeadamente ao 

disposto no Horizonte 2020, em matéria de Inovação Social.

O projeto piloto de Inovação Social trata em particular da Promoção 

do desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo e 

inovação na Região de Aveiro e, neste sentido, desenvolve:

– O mapeamento das Oportunidades e Recursos de Inovação Social 

identificadas no território;

– A divulgação do potencial de Inovação Social da Região de Aveiro;

– A integração de Alumni da UA na dinâmica de Inovação e 

Empreendedorismo Social;

– A realização das Oficinas de Inovação Social (OIS).

Texto retirado da sitio web do projeto [in: http://ois-iera.web.ua.pt/?page_
id=12: acedido em 16/03/2015)

Contexto.Labs

Promotores Universidade de Aveiro, Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro (CIRA), Plataforma para Apoio e Valorização do 

Empreendedorismo e da Inovaçã (PAVEI) e Incubadora de Empresas 

da Região de Aveiro (IERA)

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down
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Equipa de Design para a Inovação Social:
Teresa Franqueira //Consultora Científica de Design para a Inovação 

Social;

João Sampaio // Designer para a Inovação Social;

Raphaella Rocha //Colaboradora IERA – Design para a Inovação Social.

Equipa de Economia e Gestão para a Inovação Social: 
Marlene Amorim //Consultora Científica para Economia e Gestão da 

Inovação Social;

Marta Ferreira Dias //Consultora Científica para Economia e Gestão 

da Inovação Social;

Liliana Ávila //Colaboradora IERA – Empreendedorismo e Inovação 

Social.

Equipa de Ação Alumni para a Inovação Social: 
João Rosa //Colaborador IERA – Ação Alumni para a Inovação Social;

Diana Lima //Colaboradora IERA – Ação Alumni para a Inovação Social.

Equipa de Gestão de projeto: 
Cristina Roque da Cunha //Gestora de projeto.

Objetivo Identificar oportunidades e recursos de e para 

Empreendedorismo e Inovação Social no território (Região de Aveiro).

Local Municípios da Região de Aveiro

Duração setembro a dezembro de 2014

Após a definição do cronograma de trabalho (fig. 102), inicialmente 

foi desenvolvido o mapeamento de Oportunidades e Recursos 

de Inovação Social identificadas no território juntamente com a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Após a validação 

e documentação, a informação ficou disponível do sítio web (www.

ois-iera.web.ua.pt). Este sítio é uma plataforma aberta à submissão 

por parte da comunidade, a agentes e organizações, que considerem 

possuir ou identificar recursos ou projetos que respondam a 

necessidades e desafios societais, passíveis de criar valor através 

dos recursos e do património da região.

Deste modo, a ação desenvolveu-se em duas vertentes: 

1.ª vertente (tarefa 2 e 3) Identificar, validar e publicar informação: 

juntamente com os interlocutores municipais (técnicos camarários) 

para identificar e validar no território, casos promissores, projetos ou 

recursos com potencial de inovação social. Estes interlocutores são 

pessoas com elevado conhecimento e contacto com as pessoas 

do municípios em questão. Para tal, foi criada uma equipa de três 

colaboradores de formação diversa (design, gestão industrial e 

ciências políticas), que efetuavam duas visitas por município.  

AÇÃO.6g6.-.IDENTIFICAÇÃO.
DE OPORTUNIDADES DE EIS 
TAREFAS.6,.6.E.6

O Projeto Piloto de Inovação Social está inserido no projeto PAVEI 

– Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e 

da Inovação, cofinanciado pelo Programa MaisCentro – Programa 

Operacional da Região Centro, no âmbito da operacionalização da 

Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA).

Esta plataforma assenta em quatro eixos de ação:

Eixo 1 Governação da plataforma para apoio e valorização do 

empreendedorismo e da inovação;

Eixo 2 Promoção do desenvolvimento de uma cultura de 

empreendedorismo e inovação na Região de Aveiro;

Eixo 3 Incubação de novas empresas no quadro das prioridades 

estratégicas da Região de Aveiro;

Eixo 4 Comunicação e promoção de iniciativas de suporte ao 

empreendedorismo.

Trata-se de desenvolver, neste território, a capacidade dos cidadãos 

e das organizações responderem às necessidades e desafios 

sociais através de modelos colaborativos de criação de valor a partir 

dos recursos e do património dos territórios; a identificação de 

oportunidades para o desenvolvimento de projetos de Inovação e 

Empreendedorismo Social que respondam a desafios sociais do 

território; a promoção da valorização e sustentabilidade de ideias/

projetos de Inovação e Empreendedorismo Social no terreno;

e a disseminação de conhecimento e de práticas de Inovação e 

Empreendedorismo Social.

O projeto de Inovação Social constitui um dos eixos de ação (Eixo 

2) de uma estratégia integrada de Inovação Social para a Região de 

Aveiro, cujos desígnios correspondem às orientações europeias, 

nomeadamente ao disposto no Horizonte 2020, em matéria de 

Inovação Social.

A estratégia para a Região de Aveiro encontra-se atualmente em 

desenvolvimento, em parceria entre a Universidade de Aveiro e a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Neste documento, a descrição e análise do projeto e respectivas 

oficinas de Inovação Social, vai estar focada no trabalho desenvolvido 

e delineado especificamente pela equipa de design para a inovação 

social.

Texto retirado da sitio web do projeto [in: http://ois-iera.web.ua.pt/?page_
id=981, acedido em 16/03/2015]

EQUIPA:
Equipa do Território para a Inovação Social:
Filipe Teles // Consultor Científico do Território para a Inovação Social;

Marta Correia //Colaboradora IERA – Território e Inovação Social.

6g g6g6.DESCRIÇÃO..GERAL. 
DO  PROJETO
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fig.606.Cronograma geral do  projeto OIS - IERA , no âmbito do PAVEI (Raphaella Rocha)

ETAPA 2

PLANEAMENTO DAS AÇÕES_ IERA

Ação 2.5 - Identificação de Oportunidades de EIS (continuação).

ATIVIDADES OUTPUTS CALENDARIZAÇÃO

16 17 18 19 20 21 22

19/JANEIRO

23 24 25 26 27 28 29

26/JANEIRO12/JANEIRO

22 23 24 25

22/DEZEMBRO

26 27 28 29 30 31 1

29/DEZEMBRO

2 3 4

5/JANEIRO

5 6 78 9 10 12 13 14 15 30 1 2 3

2/FEVEREIRO

45 611 731 8

3 Identificação de casos de 
sucesso de Formação

 

e Emprego de alumni CIRA

1 caso de estudo por

 

municipio CIRA.

Obs.: Identificação e

 

entrevista a casos de sucesso de 
requalificação curricular de antigos

 

alunos que resultaram em

 

oportunidades efectivas de 
empregabilidade e/ou empreende-
dorismo

Alumni para a Inovação Social

Divulgação das OIS

Preparar a divulgação 
das OIS (suportes físicos)

Newsletter, boletins, informação
online + Site  + fichas de 
inscrição (fotografias + edição videos) 

/ 3

/ /

fluxo exterior / público

líder da atividade

design

gestão

ciências políticas

4iS

/ continuação da atividade 
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material para aprovação
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Cartazes e mupis (suportes 
físicos)

/

/

/

/ 3

ETAPA 2

PLANEAMENTO DAS AÇÕES_ IERA

Ação 2.5 - Identificação de Oportunidades de EIS (continuação).

ATIVIDADES OUTPUTS CALENDARIZAÇÃO

67 8 9 10 11 12

9/MARÇO

13 14 15 16 17 18 19

16/MARÇO2/MARÇO

9 10 11 12

9/FEVEREIRO

13 14 15 16 17 18 19

16/FEVEREIRO

20 21 22

23/FEVEREIRO

23 24 25 26 27 28 2 3 45 20 22 23 24

23/MARÇO

25 26 271 2821 29

Período de divulgação 
pública das OIS.

Abertura das inscrições.

Construção de ferramentas

 
e suportes

  4

  1

Materialização dos suportes 
às OIS.

Seleção dos participantes.

Articulação com os

 
participantes.

Email de confirmação da 
inscrição.

Lista de participantes por área 
temática. Receção das

 candidaturas no site.

Identificação de casos de 
sucesso de Formação

 

e Emprego de alumni CIRA
(continuação).

Oficinas da Inovação Social 

OIS - 1ª edição

Pelo menos 5 ideias de 
empreendedorismo social

DS + DEGEI + CS (montagem do 
equipamento nos locais).

Divulgação das OIS (cont.)

Oficinas para a Inovação Social (cont.)

Suportes às Oficinas:  flyers, 
painéis, apresentações

Alumni para a Inovação Social

2

/ /

fluxo exterior / público

líder da atividade

design

gestão

ciências políticas

4iS

/ continuação da atividade 

Produção do material

/ 3 Newsletter, boletins, informação
online + Site + fichas de 
inscrição (fotografias + edição 
videos) 

Preparar a divulgação 
das OIS 

/

/

/

OIS - 2ª ediçãoO IS - 3ª edição OIS - 4ª edição

Alumni para a Inovação Social

4

ETAPA 4

PLANEAMENTO DAS AÇÕES_ IERA

Ação 4.9 – Disseminação de resultados de oportunidades de Empreendedorismo e Inovação Social na Região de Aveiro

ATIVIDADES OUTPUTS CALENDARIZAÇÃO

24 26 27 28 29 30 1

28/ABRIL

23 4 5 6 7 8

5/MAIO20/ABRIL

30 31 1 2

30/MARÇO

3 4 5 6 7 8 9

6/ABRIL

10 11 12

13/ABRIL

13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 9 11 12 13

12/MAIO

14 15 1619 1710 18

Desenho de um instrumento 
de avaliação das Oficinas

1

Apresentação de resultados

Questionário de avaliação

Relatório e Infografia dos resultados relativos às 
tarefas 1,2 + publicação e 
documentação dos casos de 
sucesso da tarefa 3.

Produção do material.

Materialização dos

 

resultados.
Catalogação dos resultados 
a anexar ao portfolio.
Infografia.

Disseminação de resultados de oportunidades de IEIS na 
Região de Aveiro

2

fluxo exterior / público

líder da atividade

design

gestão

ciências políticas

4iS

/ continuação da atividade 

/

Ação 3.5 – Apoio a ideias de empreendedorismo e inovação social

Sessão de 
encerramento

Alumni para a Inovação Social

4

ETAPA 4

PLANEAMENTO DAS AÇÕES_ IERA

Ação 4.9 – Disseminação de resultados de oportunidades de Empreendedorismo e Inovação Social na Região de Aveiro

ATIVIDADES OUTPUTS CALENDARIZAÇÃO

19 20 21 22

19/MAIO

23 24 25 26 27 28 29

26/MAIO

30 31

Apresentação de resultados Apresentação e publicação de 
dados finais na sessão de 
encerramento

Sessão de encerramento

Disseminação de resultados de oportunidades de IEIS na 
Região de Aveiro

fluxo exterior / público

líder da atividade

design

gestão

ciências políticas

4iS

/ continuação da atividade 

Ação 3.5 – Apoio a ideias de empreendedorismo e inovação social
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demográficas regionais, foi disponibilizado nos suportes 

comunicacionais um contato de telemóvel com o objetivo de incluir 

possíveis info-excluídos.

Mupis total de 24 (dispersos de acordo com os equipamentos 

disponibilizados pelos municípios)

Cartazes.total de 220 (20 cartazes por município)

Anúncios em jornais municipais e regionais.

SUPORTES VIRTUAIS
Página web www.ois-iera.web.ua.pt

Objetivo Promoção e divulgação do projeto, parceiros e equipa; 

divulgação das oficinas de inovação social e submissão de inscrições 

para as mesmas; divulgação do portfólio e submissão de possíveis 

casos ou recursos mapeados pelos cidadãos para integração no 

portfolio em desenvolvimento.

Página Facebook https://goo.gl/M6Cp2W (short-link da pág. facebook)

Objetivo Promoção das Oficinas de Inovação Social, através da 

publicação de suportes promocionais; divulgação do trabalho 

desenvolvido nas oficinas.

Mailins list Rede Alumni UA

Outros sítios web Exemplo dos municípios envolvidos e respectivas 

agendas virtuais de eventos locais.

Região de Águeda [in: http://www.regiaodeagueda.com/site/oficinas-de-

inovacao-social-iniciaram-se-esta-semana/, acedido em 27/03/2015]

Portal de Albergaria [in: http://www.portaldealbergaria.pt/oficinas-de-

inovacao-social-comecam-esta-semana/, acedido em 23/03/2015]

Smart Cities, Cidades Sustentáveis [in: http://www.smart-cities.pt/pt/

noticia/aveiro-promove-oficinas-de-inovacao-social-3103, acedido 

em 23/03/2015]

fig.606. Passeios na Ria, exemplo de 
recursos e oportunidades identificadas 
e apresentadas no sítio web, [in:  http://
ois-iera.web.ua.pt/?page_id=1372, 
acedido a 16/02/2015]

A primeira visita (tarefa 2), juntamente com os interlocutores, que 

apresentavam a equipa, tinha como objetivo reunir e visitar as 

pessoas/casos identificados para uma breve entrevista. A segunda 

visita (tarefa 3), tinha como objetivo o registo definitivo das pessoas 

e casos considerados pertinentes para introdução no portfólio de 

oportunidades. A informação recolhida era tratada pela equipa de 

design e consequentemente publicada e disponibilizada no sítio web 

do projeto (tarefa 4).

2.ª vertente (tarefa 4) Materializar, divulgar e apelar à colaboração 

da comunidade no projeto: através da plataforma on-line e dos 

suportes visuais produzidos como cartazes e mupis (fig. 103), para 

motivar a colaboração na identificação e mapeamento de práticas 

de Inovação e Empreendedorismo Social na Região de Aveiro. 

No sítio web (fig. 104), através do preenchimento do formulário 

de submissão de casos, as pessoas podiam submeter potenciais 

casos ou recursos da região, desta forma o projeto pretendia criar 

um movimento de participação dos cidadãos. Posteriormente,a 

informação submetida seria validada e se considerada relevante, 

seria tratada e disponibilizada on-line.

Objetivo Dar visibilidade ao projeto e promover a colaboração dos 

cidadões através da inscrição e participação nas oficinas de inovação 

social e do sítio web.

Local 11 Municípios da Região de Aveiro

Duração da ação  fevereiro a abril de 2015

SUPORTES IMPRESSOS
Objetivo Promoção e divulgação do projeto para a inscrição e 

participação nas oficinas de inovação social, assim como do sítio web 

para mais informação e colaboração na construção do portfólio de 

oportunidades. Tendo em conta o tipo de público e características 

SUPORTES 
COMUNICACIONAIS

fig.606.Exemplo de mupis de divulgação
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O planeamento da sessão foi definido pela equipa de design (João 

Sampaio, Teresa Franqueira), com o apoio da designer Rapahella 

Rocha , os quais têm vindo a desenvolver este tipo de iniciativas e 

a aperfeiçoar a sua metodologia. A equipa convidou e propôs-se a 

inclusão da equipa de economia e gestão de forma mais presente e 

cativa durante as sessões, a qual ficou alocada ao terceiro momento. 

Desta forma, a abordagem foi estruturada nos seguintes momentos: 

de identificação e análise de contexto (1); geração de ideia (2); 

exploração e criação de cenário (3)  e proposta final (4). Para tal 

recorreu-se aos seguintes exercícios:

Construção de recursos específicos:
Credenciais(1);

Mapa do município(1);

Cartões Questões (2 e 3);

Ox-Tool - Oportunity Examn (2 e 3);

Balões Fala e pensamento (1 e 2);

Silhuetas PVC (2, 3 e 4);

Cartolinas feet-on (3);

Suportes de votação (3);

Empathy maps (3 e 4);

Adereços Role-play (2 e 3);

Cartões de votação (4)

Alvo de impacto da proposta (4);

Outros.recursos:
Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); post-its; 

Tesoura, x-acto, cola, Playmobils, borracha; papel de cenário; 

PLANEAMENTO GERAL  
DAS SESSÕES
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9 9 2 Mestrado

2 Ensino Secundário

5 Licenciatura

9 5 31-40 anos 

4 20-30 anos 

9

9 1 Vagos

1 Ílhavo

Género Formação

Faixa etária Residência

1 Albergaria-a-Velha

2 AveiroAnadia 2 

Oliveira do Bairro 2 

OIS OVAR 
OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL 
SAÚDE E CUIDADO

6 .e.66.de.março.de.6066

Objetivo Desenvolver propostas/modelos de negócio de Inovação 

Social ,de impacto local e regional (Região de Aveiro), relativos à 

temática Saúde e Cuidado.

Local. Escola de Artes e Ofícios, Ovar

Duração  2 sessões de 360 minutos (dois dias consecutivos)

Contexto.Labs

Promotores  Universidade de Aveiro, IERA, Município de Ovar

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down

Ngº.de.Participantes 9

Equipa  2 tutores processuais de Design  (João Sampaio e Teresa 

Franqueira), 1 Economia e Gestão (Marta  Ferreira Dias) e mais um 

elemento de apoioà equipa de Design (Raphaella Rocha)

Convidados.externos. dois utentes do Lar da Santa Casa da 

Misericórdia de Ovar

fig.606.Caracterização dos Participantes nas OIS – IERA Saúde e Cuidado: género, nível de formação, faixa etária e residência.
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fig.606.Polaroid tiradas aos participantes 
e utilizadas para a identificação da sua 
proveniência no mapa do município.
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fig.60 .À esquerda, abertura oficial da 
sessão de trabalho. 

fig.606.Acima, apresentação do 
programa das sessões e clarificação de 
conceitos.

6gª.SESSÃO.6 .DE.ABRIL.6066
Período.da.manhã

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de noções e conceitos de Inovação Social;

- Criação de grupos de trabalho;

- Identificação de oportunidades e geração de ideias;

- Seleção e desenvolvimento de ideia;

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento.

 

PRÉ-SESSÃO
Espaço.e.materiais
De acordo com o pré-registo (on-line) e respectivo pedido de 

confirmação de presença (através de contacto telefónico ou correio 

electrónico), foi possível a previsão da quantidade de pessoas presentes. 

Desta forma, a sala foi organizada de modo a criar mesas de trabalho 

para dois grupos.

Cada mesa/grupo de trabalho tinha acesso aos seguintes materiais:

Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); Post-its;

Tesoura, x-acto, cola, borracha; Folhas de papel de cenário.

INÍCIO DE SESSÃO (WARM-UP)
Reiisto
Aquando a chegada das pessoas ao local da sessão o registo individual 

era composto pelas seguintes ação: verificação da inscrição da pessoa, 

registo de dados pessoais (nome, e-mail, profissão); preenchimento 

e entrega da credencial (identificação pessoal); registo fotográfico 

(Polaroid); e entrega da pasta IERA.

ABERTURA E ENQUADRAMENTO \\ 30 MINUTOS 
O início oficial da sessão foi marcado pelo discurso de boas-vindas e 

apresentação do projeto por parte dos representantes da Câmara 

Municipal de Ovar e da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro 

(IERA) (fig. 107). Seguidamente, decorreu uma apresentação relativa 

aos princípios e conceitos de Inovação Social, exemplos relevantes à 

temática a tratar. Esta ação foi desenvolvida por dois representantes 

da equipa de design para Inovação Social da Universidade de Aveiro e 

docentes de design da UA (Teresa Franqueira e João Sampaio)(fig. 108). 

Que tinha como objetivo a clarificação de conceitos e esclarecimento 

de possíveis dúvidas relativas à Inovação Social. Apesar de existir 

abertura para um breve debate, tal não foi registado.

ICE-BREAKER, CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO E REDE 
SOCIAL LOW-FI \\ 20 MINUTOS
Objetivos Apresentação individual da equipa e dos participantes 

através da geração de um momento de icebreaking.

Descrição Posicionando o grupo em círculo (participantes e equipa 

de liderança da sessão), passamos à apresentação individual 

que devia incluir no discurso a palavra secreta (anexa à temática 

a tratar), presente na credencial. Somente neste momento, a 

equipa de design para a Inovação Social (Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Raphaella Rocha) procede à sua apresentação (fig. 

109).  Seguidamente, foi pedido aos participantes para livremente 

formarem dois grupos de trabalho (um de quatro e outro de cinco 

elementos). Foi indicada a necessidade de existir separação 

de pessoas que já se conhecessem. Por fim, os participantes 

posicionavam a sua polaroid no mapa do município (impresso 

em PVC), identificando desta forma a sua proveniência/local de 

residência (fig. 110).

Recursos Credenciais, polaroids e mapa do município impresso em PVC.

Conclusões Apesar de corretamente explicada a grande maioria das 

pessoas tende a revelar a palavra e construir um discurso à volta da 

mesma. Poucas pessoas tornam a palavra efetivamente secreta durante 
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fig.606.Actividade de apresentação 
informal, palavra secreta.

fig.606.Posicionamento das polaroids 
nos mapa do minicípio da região de 
Aveiro.

a apresentação. Contudo, o exercício acaba por cumprir a sua função no 

sentido em que desconstrói o tipo de apresentação mais usual. 

A criação de grupos foi efetuada de forma pacífica sem necessidade a 

intervenção dos tutores processuais da sessão.

O posicionamento das Polaroid no mapa facilitou a percepção visual da 

distribuição e localização das pessoas no território, o que produziu mais 

um momento de interação entre participantes.

ELEMENTOS DO GRUPO 1
Carla Martins (29) \ Animadora Socioeducativa 

Diana Luzio (28) \ Gerontóloga

Dirce Russo (22) \ Designer

Teresa Silva (40) \ Técnica de Animação Cultural (Desempregada)

Média de idades 29,75

ELEMENTOS DO GRUPO 2
Carina Ferreira (31) \ Educadora Social 

Carmen Ferreira (31) \ Psicóloga

Jennifer Fazendeiro (29) \ Gerontóloga

Lurdes Gorjão (40) \ \ Costureira e Auxiliar de dentista (Desempregada) 

Vânia Pereira (24) \ Gerontóloga

Média de idades 26,04

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES \\ 45 MINUTOS
Objetivos Promover o entendimento e identificação de 

oportunidades e caracterização do contexto de ação. 

Descrição Identificar e registar em post-its – afixados na folha 

de papel de cenário –, áreas de ação, problemas, oportunidades, 

ideias, necessidades e possíveis soluções para questões relativas 

à temática (Cuidado e Saúde) na região de Aveiro. Nos últimos dez 

minutos foi pedida a ordenação e organização da informação gerada.

Recursos Papel de cenário e post-its.

Conclusões O exercício decorreu sem registo de problemas. Foi 

possível identificar que no decorrer do exercício os participantes 

trocam mais informação pessoal (complementar à apresentação 

individual anteriormente efetuada). Esta informação por vezes surge 

anexa à temática e seu entendimento e possibilita criar elementos 

de proximidade entre as pessoas. 

Grupo 1 Focou a sua ação sobre a temática do Alzheimer e iniciou 

voluntariamente o processo de organização da informação. Tal como 

registado (fig. 111), esta foi organizada recorrendo a um diagrama visual.

Grupo 2 Apresentou grande diversidade de áreas, contudo 

maioritariamente focada na faixa etária mais elevada. O grupo 

questionou a equipa sobre como proceder à organização da 

informação de forma mais eficiente. A abordagem apresentada teve 

como objetivo identificação de um tema ou problemática maior e 

anexar-lhe subproblemas ou tópicos.

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 30 MINUTOS
Objetivos Geração de ideias e potenciais soluções e formas de ação 

perante um dado problema, temática ou contexto. 

Descrição Em consequência da tarefa anterior, foi pedido aos 

grupos para gerarem no máximo cinco e no mínimo três ideias. Esta 

abordagem assumia uma vertente divergente de registo de ideia. Por 

fim, nos últimos 10 minutos era pedido para darem início à selecção 

das ideias geradas.

Recursos Papel de cenário, post-its.

Conclusões Os grupos focaram-se no desenvolvimento de ideias 

para a camada idosa da população. Notou-se a dificuldade em gerar 

a diversidade de ideias pedidas. As respostas apresentaram somente 

uma ideia que continha uma diversidade de ideias. Ou seja, houve 
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fig.666.(página da direita) Definição da 
estrutura preliminar da ideia a desenvolver 
e diversos recursos disponibilizados  
(Ox-Tool, recursos 2D, etc.)

6gª.SESSÃO.6 .DE.ABRIL.6066
Período.da.tarde

fig.660.Identificação de oportunidades, 
temas ou problemas e consequente 
organização da informação.

necessidade de adaptar o programa inicialmente definido, pois não 

tínhamos ideias suficientes para fazer o speed dating de ideias.

Grupo 1 Manteve o foco (doentes de Alzheimer) e sem efetuar um 

processo de síntese, seleção ou exploração, estruturou somente 

uma ideia/serviço, aglutinando uma diversidade de ideias numa só.

Grupo 2 Definiu claramente o público alvo, a população idosa, sem 

efetuar um processo de síntese, seleção ou exploração, estruturou 

somente uma ideia/serviço, aglutinando uma diversidade de ideias 

numa só.

OX-TOOL \\ 30 MINUTOS
Objetivos Apoio à análise, definição e estruturação da proposta/

ideia em desenvolvimento.

Descrição Após apresentar a OX-Tool (anexos pág. 424), foi 

solicitado aos grupos o desenvolvimento e definição da estrutura 

preliminar da ideia, através do preenchimento da informação dos 

quadrantes da ferramenta. Para tal, foi dada liberdade de abordagem 

apesar de serem disponibilizados recursos que promoviam a 

comunicação visual (fig. 112).

Recursos Papel de cenário, OX- Tool, post-its, imagens e ícones.

Conclusões A matriz facilitou a organização e segmentação da 

informação. Apesar de registarmos algumas dúvidas sobre a relação 

do para quem e com quem, estas foram facilmente ultrapassadas. Por 

outro lado, a questão de identificação de recursos (como) potenciou 

a identificação de necessidades específicas a nível de estrutura 

de recursos. O que possibilitou aos participantes a reavaliação da 

amplitude e impacto da ação da propostas em desenvolvimento. 

A disponibilização de imagens ilustrativas de alguns elementos da 

propostas foi tida como bastante importante. Primeiramente, por 

tornaram visível e mais concreto os temas debatidos internamente 

no grupo, em segundo lugar por potenciaram a transição na adopção 

de elementos visuais como forma de comunicação. 

Grupo 1 Através da utilização dos recursos disponibilizados o grupo 

decidiu simplificar a sua ideia, tanto a nível de amplitude de ação, 

como a nível estrutural. Ou seja, a tarefa  apoiou no processo de 

clarificação, objetivação e simplificação da ideia, por forma a  

torná-la mais eficiente. Por sua vez, o grupo não recorreu 

expressivamete aos restantes elementos gráficos cedidos.

Grupo 2 Definiu claramente o público alvo mas atuou sem efetuar 

o processo de síntese, seleção ou exploração, pelo que somente 

estruturou uma ideia/serviço, aglutinando a diversidade de ideias 

geradas numa só. Como é notório (fig. 112), utilizou expressivamente 

diversos recursos e estratégias gráficas.

OBJETIVOS GERAIS 
- Partilha e análise por parte de fonte externa;

- Desenvolvimento da ideia;

- Tradução e comunicação visual da ideia;

- Debate generalizado da ideia.

 

SPEED DATING DE IDEIA \\ 25 MINUTOS
Objetivos Comunicação, breve discussão, votação e seleção de ideias.

Descrição Cada grupo deveria escolher um porta-voz para 

apresentar a ideia em oito minutos. Os restantes elementos do 

grupo reuniam com o porta-voz do outro grupo para lhes ser 

comunicada a ideia em desenvolvimento.

Após a apresentação cada elemento do grupo podia exercer 

o voto. Para tal, cada participante poderia apresentar 1 voto de 

cada categoria (verde- positivo, amarelo - carência de avaliação, 

vermelho- ponto negativo), assim como colocar questões, emitir e 

sugerir alternativas a registar por parte do porta-voz do grupo.

Recursos Autocolantes (verde, vermelho, amarelo).

Conclusões Atividade produtiva para os dois grupos, pelo que o 

grupo 2 conseguiu identificar um problema na proposta do outro 

grupo, que por sua vez considerou também acontecer na sua própria 

proposta. Através dos autocolantes de votação é possível tornar e 

manter visível os registos e as opiniões dos restantes elementos.

1.º CENÁRIO \\ 40 MINUTOS
Objetivos Representação visual da proposta com o recurso a 

elementos 2D e 3D. 

Descrição Através de diversos recursos disponibilizados, foi 

pedido aos grupos para criarem uma representação dos fluxos de 

informação e relações da proposta. Os Cartões Questões (fig. 113) 
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fig.666.Construção do primeiro cenário 
como o recursos a elementos 2D e 3D.

fig.666.Cartões questões. (anexos pág. 425), introduzidos neste momento, apresentam um 

total de 16 questões referentes às áreas social, cultural, ambiental 

e económica. Os grupos poderiam efetuar melhorias na proposta, 

tendo em conta a informação e o exercício anteriormente elaborado.

Recursos Papel de cenário, cartões questões, Playmobils, imagens e 

ícones, silhuetas 3D e post-its.

Conclusões Os participantes demonstraram satisfação na utilização 

de recursos tridimensionais, sendo mesmo referida a facilidade na 

utilização dos recursos cedidos para criação/simulação do cenário. 

Foi observado que através da visualização e processo de construção, 

estruturação e análise da proposta foi passível de criar análises e 

clarificações mais profundas.

Grupo 1 apresentou uma abordagem bastante contida e 

simplificadora, contudo bastante eficaz.

Grupo 2 apresentou maior dificuldade no exercício anterior (OX-Tool 

e Cartões Questões) e demonstrava alguma dispersão relativamente 

à própria ação da proposta, este fator tornou-se por demais evidente 

aquando a materialização 3D da proposta. Contudo, apresentaram 

maior nível de criatividade na utilização dos recursos (fig. 114).

DEBATE \\ 60 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise e debate das propostas. 

Descrição Recorrendo ao cenário construído, cada grupo procedeu 

à apresentação da proposta, que seguidamente era analisada, 

comentada e debatida pelos restantes participantes e pela equipa de 

liderança, a qual actuava como moderadora do debate.

Recursos Cenários criados.

Conclusões Momento relevante que permitiu uma análise mais 

concreta e direcionada para as necessidades específicas e estruturais, 

a diversidade de fluxos e diferentes relações em desenvolvimento. Os 

grupos apresentaram as versões melhoradas da proposta. Os tutores 

processuais inicialmente atuaram como analistas das propostas, 

seguidamente como orientadores/moderadores do debate, que 

foi naturalmente estimulado através da participação generalizada 

dos diversos participantes. Consideramos ter gerado um segundo 

momento de análise com base numa fonte externa ao grupo de projeto.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Conclusões e término da sessão 

Descrição Foram indicados quais os objetivos alcançados pelos 

grupos durante a sessão e referenciou-se brevemente as atividades 

a desenvolver na sessão seguinte.

Recursos Sem referência.

Conclusões Sem uma demarcação clara da tarefa anteriormente 

desenvolvida, o encerramento da sessão teve como objetivo 

clarificar a relevância do resultado/respostas obtidas decorrentes 

das tarefas desenvolvidas. As principais temáticas e questões a 

tratar na seguinte sessão,foram superficialmente referidas, assim 

como os seus principais objetivos.
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fig.666.Kit disponibilizado a cada grupo de trabalho.
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6gª.SESSÃO.66.DE.ABRIL.6066
Período.da.tarde

fig.666.(página da esquerda, da 
esquerda para a direita) Momentos 
Enguias Tank, Feet-on e momento de 
votação.

6gª.SESSÃO.66.DE.ABRIL.6066
Período.da.manhã

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de conceitos económicos anexos à inovação social;

- Desenvolver modelo de negócio preliminar economicamente viável;

- Análise de estrutura (custos, receitas e custos com missão social) e 

tipo de estrutura económica.

Objetivos Análise e construção preliminar des modelo e negócio 

economicamente viável, identificação do tipo de modelo de negócio.

Descrição O período da manhã, da responsabilidade da equipa de 

economia e gestão para a inovação social (neste caso específico Prof. 

Dra. Marta Ferreira Dias) contudo, a equipa de design esteve presente 

por forma a facilitar e apoiar o relacionamento e foi parte integrante de 

algumas tarefas (Enguias Tank).

Recursos Projeção media, cartolinas feet-on e placas de votação e post-its

Conclusões Dividida num modelo de duas vertentes – expositiva 

e clarificadora de conceitos e outra prática e analítica – esta parte 

da sessão facilitou a melhoria das propostas. Por forma a potenciar 

a sua adequação prática e identificação preliminar da estrutura de 

custos, receitas e custos anexos à missão social. Anexo aos conceitos 

anteriormente explorados, o exercício denominado Feet-on (anexos 

pág. 429 e pág. 430) teria a sua expressão máxima no Enguias Tank. Este 

exercício simulava o programa Shark Tank onde todos os presentes 

poderiam ser investidores e através das placas de voto (verde- investir, 

laranja, não investir) (fig. 116) e oralmente poderiam interrogar e exprimir 

a sua opinião. Foi notório o interesse constante de ambos os grupos 

durante a sessão e as tarefas a desenvolver.

Grupo 1 Apresentou uma maioria absoluta de investidores e 

apoiantes do projeto, mesmo com pequenas sugestões que visavam o 

melhoramento e optimização da estrutura e obtenção de receita.

Grupo 2 Não obteve a totalidade de possíveis investidores presentes, 

embora obtivesse um resultado francamente positivo. Como 

maior entrave ao investimento na ideia, foi referida a amplitude e 

diversidade de oferta do projeto que criava uma estrutura muito pesada 

monetariamente. 

OBJETIVOS GERAIS
- Avaliação da adequação da proposta desenvolvida;

- Definição e construção de suporte de comunicação da proposta final

APRESENTAÇÃO A POTENCIAIS UTILIZADORES \\ 60 MINUTOS
Objetivos Apresentação e validação das propostas junto de potenciais 

utilizadores.

Descrição Foi efetuado um convite ao lar de 3.ª idade da Santa Casa 

da Misericórdia de Ovar, para a participação de idosos num breve 

momento nas Oficinas de Inovação Social, uma vez que as propostas 

estavam direcionadas para esse tipo de público. Desta forma, 

registou-se a presença da Sra. Irene (87 anos) e do Sr. Fernando 

(80 anos). Após a a selecção de um porta-voz de cada grupo, 

foi efectuada a apresentação das propostas com o recurso aos 

cenários anteriormente criados (fig. 116).

Recursos Cenário da proposta.

Conclusões Este momento foi extremamente produtivo, pois foi 

possível clarificar e aferir de forma mais exata a realidade do público 

para o qual as propostas estavam direccionadas. Foi interessante 

notar a entusiasmo, interesse e dedicação dos convidados, no sentido 

de apoiarem o desenvolvimento de propostas. Na sua generalidade 

fig.66 .Apresentação das propostas a 
potenciais utilizadores, convidados e 
utentes da Santa Casa de Misericórdia 
de Ovar.
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fig.666.(esquerda para a direita) 
Participante a efectuar o role play. No 
canto superior direito os cartões de 
votação e análise das propostas. os 
adereços disponibilizados para o role 
play.

os convidados consideraram as propostas bastante relevantes, pois 

estavam direcionadas para questões relevantes como: combater o 

isolamento e apoiar as pessoas que cuidam de idosos e melhoria das 

condições dos mesmos. 

Grupo 1 Não apresentou grande sucesso na explicação e clarificação 

da proposta (embora claramente explicado), apesar da insistência e 

tentativa de clarificação por parte do porta-voz. O que resultou numa 

opinião geral que focou os seguintes pontos: a relevância de apoio aos 

doentes de Alzheimer, a descrição de experiências pessoais de contato 

com pessoas com Alzheimer (utentes do lar) e a inviabilidade de pagar 

ou contratar um serviço desta natureza. Contudo, os relatos pessoais 

foram considerados (pelos elementos do grupo) como fontes de 

informação importante no entendimento da vivência e da relação com 

a doença.

Grupo 2 Apresentação clara da proposta por parte do porta-voz, 

sendo que os convidados demonstraram entusiasmo relativamente à 

proposta. Consideraram que esta apresentava-se como alternativa a 

espaços menos interessantes e muitas das vezes anexos a  

pré-conceitos à pessoa idosa. 

ROLE PLAY \\ 30 MINUTOS
Objetivos Encenação/simulação e experienciação da proposta em 

desenvolvimento; Análise e votação das áreas de impacto e atuação 

(económica, ambiental, social e cultural) das propostas por parte dos 

participantes (fig. 118).

Descrição Através da disponibilização de pequenos adereços de papel 

(anexos pág. 432) – relacionados com a temática –, para a construção 

de personagens, foi pedido a cada grupo que combinassem (durante 

10 minutos) uma encenação que representasse vários momentos e 

situações de utilização do serviço/proposta, com duração máxima de 

10 minutos. Paralelamente foi pedido aos grupos para analisarem e 

validarem a amplitude da proposta, através dos quatro cartões de votação 

(económica, ambiental, social e cultural) . Estes cartões tinham relação 

direta com os Cartões Questões disponibilizados no primeiro dia da 

sessão.

Recursos Adereços em papel e cartões de votação.

Conclusões A tarefa permitiu identificar falhas e o desenvolvimento 

de pequeno debate relativo às situações encenadas. A promoção do 

momento de avaliação (com o recurso a cartões) de diversas áreas 

permitiu uma análise geral das propostas. Contudo, a estratégia 

de alocar pessoas responsáveis por áreas específicas de análises, 

potenciou avaliações mais pormenorizadas. 

Grupo 1 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

não necessitando da totalidade de tempo para a representação. 

Foi interessante notar a utilização dos adereços disponibilizados. 

Durante a representação foram identificadas falhas e introduzidas 

novas questões (anteriormente não consideradas) por norma a 

melhorar a explicação e por forma de ensaiar possíveis soluções. 

Assim, a questão da experienciação da proposta por parte dos 

elementos tornou capaz a identificação e vivênciação de falhas 

da proposta. Pelo que, considerou-se que o ensaio da proposta 

por parte dos elementos tornou capaz a identificação de pontos a 

melhorar.

Quanto ao processo de votação que o grupo 1 efetuou ao grupo 2 

registou-se: elevado grau de atenção na apresentação da proposta, 

e apesar de alocarem a análise específica (por área) a alguns 

elementos do grupo, existiu uma breve reunião para verificação e 

validação da análise efetuada.

Grupo 2 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

utilizando a totalidade de tempo para a representação. Foi interessante 

notar a utilização dos adereços disponibilizados. Alguns elementos 

do grupo introduziram informação que não havia sido combinada. 

Tal acontecimento registou-se pois com o decorrer da encenação e 

percebendo possíveis falhas os elementos do grupo começaram a 

improvisar. Desta forma, considerou-se que o ensaio da proposta 

por parte dos elementos tornou capaz a identificação de pontos a 

melhorar.

Quanto ao processo de votação que o grupo 1 efetuou ao grupo 2 

registou-se: elevado grau de atenção na apresentação da proposta, 

apesar de alocarem a análise específica (por área) a alguns elementos 

do grupo, existiu uma breve reunião para verificação e validação da 

análise efetuada.

CONTRUÇÃO DE CENÁRIO FINAL \\ 50 MINUTOS
Objetivos Criar suporte de comunicação da proposta, por forma a 

funcionar em ambiente expositivo e sem interlocução oral. 
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CUIDA + 
Grupo 1

Participantes.
Carla Martins | Animadora 

Socioeducativa

Diana Luzio | Gerontóloga

Dirce Russo | Designer

Teresa Silva | Técnica 

de Animação Cultural 

(Desempregada) 

Equipa.Desiin.
Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Raphaella Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Marta Ferreira Dias e Liliana Ávila

Interlocutora.Câmara.Municipal.
Ovar
Florbela Santos

Santa.Casa.da.Misericórdia.de.
Ovar
Irene Santos e Fernando Frade

DescriçãoTendo em conta as tarefas anteriormente desenvolvidas 

(sessão da manhã, apresentação a potenciais utilizadores e o  

role-playing), foi pedido aos grupos que desenvolvessem um 

suporte primordialmente visual, da proposta final. Onde era referida 

a importância da clareza da informação e que o suporte deveria 

comunicar inteiramente a ideia sem necessidade de um interlocutor.

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 3D e 

post-its.

Conclusões Registaram-se dois acontecimentos interessantes. Por um 

lado, foi notório que os grupos conseguiram apreender o potencial da 

forma de comunicação solicitada, conseguiram identificar estratégias 

de comunicação desenvolvidas no primeiro cenário; por outro lado, 

debateram-se com a dificuldade de sintetizar a informação, por forma a 

manter a eficácia e a relevar a parte visual. Neste momento, a solicitação 

de apoio por parte do grupo 2 foi mais evidente, pois não possuía 

nenhum elemento com formação próxima à comunicação visual.

Grupo 1 Cumpriu a tarefa de acordo com o pedido e utilizou o recursos 

cedidos. A estrutura criada foi bastante clara, organizada e eficaz e foi 

notória a melhoria do primeiro cenário para o cenário final. Será de notar 

a presença de um designer como elemento do grupo.

Grupo 2 Não cumpriu a tarefa de acordo com o pedido, uma vez que 

utilizou o suporte disponibilizado na vertical. A estrutura criada apesar 

de não apresentar de não ser  estrutura clara, comunicou de forma 

eficiente a ideia. Foi notório maior índice de criatividade na utilização dos 

recursos disponibilizados.

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Término da sessão e esclarecimento de dúvidas. 

Preenchimento de inquérito. 

Descrição Conclusão geral das tarefas desenvolvidas e análise final dos 

trabalhos desenvolvidos nas sessões. Entrega de inquérito relativo ao 

programa desenvolvido.

Recursos Sem registo

Conclusões Momento decorreu sem qualquer anomalia. Foi notória a 

satisfação do trabalho realizado, contudo sentiam algumas incertezas 

relativamente aos apoios para a próxima fase de desenvolvimento ou 

implementação da proposta.

Descrição
O serviço criado pretende dar apoio aos cuidadores (familiares 

ou amigos) de pessoas com demência. O serviço consiste na 

requisição de horas de prestação de cuidados ao paciente, libertando 

temporariamente o cuidador desta tarefa. Os cuidadores (familiares ou 

amigos) usufruem de algumas vantagens em serviços com entidades 

que previamente estabeleceram parcerias com o Cuida+ (spa, etc.). 

Missão Social 
Criação de postos de trabalho associados ao serviços, prestados 

através da formação e requalificação profissional.
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fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 1- Cuida +.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 1-  Cuida +.
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.Descrição
O objetivo do serviço prestado passa pela criação de um espaço 

de encontro, de convívio intergeracional e troca de conhecimento 

através de um programa cultural e didático desenvolvido pelos 

utentes do serviço ou pelo cidadão comum em colaboração com 

o resto da comunidade. O Clube Maior é assim um espaço de 

agregação de atividades lúdicas, culturais, didáticas, de formação e 

de troca de experiências e conhecimentos. 

Missão.Social.
Promoção do contacto intergeracional, do combate ao isolamento e 

da criação de espírito de comunidadade.

CLUBE MAIOR
Grupo 2

Participantes.
Carina Ferreira | Educadora Social 

Carmen Ferreira | Psicóloga

Jennifer Fazendeiro | Gerontóloga

Lurdes Gorjão | Costureira 

e Auxiliar de dentista 

(Desempregada) 

Vânia Pereira | Gerontóloga 

Equipa.Desiin.
Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Raphaella Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Marta Ferreira Dias e Liliana Ávila

Interlocutora.Câmara.Municipal.
Ovar
Florbela Santos

Santa.Casa.da.Misericórdia.de.
Ovar
Irene Santos e Fernando Frade
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fig.660.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 2 - Clube Maior.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 2- Clube Maior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS PONTOS POSITIVOS
- Diversidade e suportes/recursos desenvolvidos e produzidos;

- Motivação apresentada pelos participantes;

- Acesso ao perfil e seleção dos participantes;

- Espaço de trabalho;

- Presença efetiva de elementos de economia e gestão na equipa de 

trabalho;

- Interação inter e extra grupos

- Duas sessões em dias consecutivos;

- Presença de fontes externas (potenciais utilizadores).

PONTOS NEGATIVOS
- Incapacidade a nível de tempo de executar a totalidade de tarefas 

definidas;

- Atrasos registados;

- Material não totalmente preparado.

PROCESSUAL 
- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: contexto 

(22,9%), geração de ideias (11,8%), construção de cenário (28,4%) e 

concretização (20,8%) tentando explorar formas de construção de 

narrativas visuais, o que apresentou resultados francamente positivos. 

Os restantes momentos registaram: Coffee-break (8,3%) e por fim 

transições (7,6%).

- Programa da sessão previamente definido e com pequena 

necessidade de alteração da agenda no decorrer da sessão;

- Foram criados suportes e ferramentas originais, tal a OX - Exam Tool, 

Cartões questões e as silhuetas em PVC que assumiram um papel 

bastante relevante no apoio ao desenvolvimento das propostas.

- O momento liderado pela equipa de economia e gestão foi relevante 

e considerado produtivo para a melhoria e viabilidade das propostas em 

desenvolvimento.

- Presença de fontes externas como elementos avaliadores foi relevante 

para a readequação das propostas.

Questão 1 A importância dada à opção organização da informação 

(8 em possível 9) e seguidamente à opção Comunicação inter e 

extra grupo de trabalho (6 em possível 9). Esta última não apresentou 

qualquer registo por parte dos participantes com mestrado como nível 

de formação. Por sua vez, somente os licenciados selecionaram a opção 

da Criatividade, como uma característica potenciada pelas tarefas. 

Questão 2 A facilidade de adopção e utilização dos recursos utilizados 

foi considerada de nível 4. A média total foi de 4,18, sendo que 78 

% dos inquiridos (7 em 9 pessoas) indicaram o grau 4 como grau de 

relacionamento e utilização das ferramentas/materiais de trabalho 

cedidos. Os restantes 22% registam uma incidência no grau 3 e grau 5.

Questão 3 Dos momentos/tarefas realizadas, sendo possível selecionar 

no máximo três, as ferramentas OX - Tool e os Cartões Questões 

obtiveram 100% de seleção (9 em 9 possíveis). Na segunda posição os 

Feet-on/ Enguias Tank com 66% (6 em 9 possíveis) e na terceira posição 

com 44% (4 em 9 possíveis) surgem as tarefas speed dating de ideias 

e a construção do primeiro cenário. Ou seja, os participantes deram 

primordialmente relevo a ações de base generativas e analíticas.

Tal como é possível visualizar (fig. 124) o momento de construção de 

cenário decorreu em 35,5% da totalidade da sessão, a maior parcela 

de tempo. Registou-se a necessidade de adequação do programa 

inicialmente definido e o tempo gasto em transições entre tarefas e 

atrasos (dos participantes) foi contabilizado num total de 45 minutos. 

CONVIVIAL
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança e os 

participantes, sendo de fácil relacionamento e sem anomalias a registar.

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por dois tutor 

processual e um elemento de apoio) adequada para os dois grupos de 

trabalho;

- O espaço onde decorreram as sessões, apresentava óptimas 

condições, amplo e facilitava o processo de trabalho e espaços distintos 

para diversos momentos (expositivos, trabalho e pausa).

- Houve necessidade de alguma pressão no sentido de evitar alguns 

momentos de dispersão e completar as tarefas no período de tempo 

estipulado;

- Durante a sessão a equipa de liderança promoveu uma hierarquia 

horizontal entre os participantes, mesmo que por momentos existisse 

a necessidade de nomeação de um porta-voz do grupo, efetuada pelo 

próprio grupo.

- No final da sessão registou-se um elevado interesse nas metodologias 

e aos eventuais apoios para a implementação e desenvolvimento das 

ideias.
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13 13
Mestrado 1 

3 Ensino Secundário

8 Licenciatura

7

3 Águeda

Estarreja 1

Género Formação

Faixa etária Residência

1 Albergaria-a-Velha

1 Aveiro

Anadia 5

Oliveira do Bairro 1 

6

13 13
4 31-40 anos 

2 20-30 anos 

51-60 anos 1 

41-50 anos 3 

61-70 anos 3 
Outro 1

1 Ensino Básico

OIS ANADIA 
OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL 
HERANÇA CULTURAL E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

66.março.e.6.abril..de.6066

Objetivo Desenvolver propostas/modelos de negócio de Inovação 

Social ,de impacto local e regional (Região de Aveiro), relativos à 

temática Herança Cultural e Valorização do Património.

Local. Curia Park, Curia

Duração  2 sessões de 360 minutos (dois dias consecutivos)

Contexto.Labs

Promotores  Universidade de Aveiro, IERA, Município de Anadia

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down

Ngº.de.Participantes 13

Equipa  2 tutores processuais de Design  (João Sampaio e Teresa 

Franqueira), 1 Economia e Gestão (Marta  Ferreira Dias) e mais um 

elemento de apoioà equipa de Design (Raphaella Rocha)

fig.666.Caracterização dos Participantes nas OIS – IERA Herança Cultural e Valorização do Património.
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6gª.SESSÃO.66.DE.MARÇO.6066.
Período.da.manhã

fig.666.Polaroid tiradas aos participantes 
de Anadia e utilizadas para a 
identificação da sua proveniência no 
mapa do município.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de noções e conceitos de Inovação Social;

- Criação de grupos de trabalho;

- Identificação de oportunidades e geração de ideias;

- Seleção e desenvolvimento de ideia;

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento.

PRÉ-SESSÃO
Espaço e materiais
De acordo com o pré-registo (on-line) e respectivo pedido de 

confirmação de presença (através de contacto telefónico ou correio 

electrónico), foi possível a previsão da quantidade de pessoas presentes. 

Desta forma, a sala foi organizada, de modo a criar mesas de trabalho 

para três grupos.

Cada mesa/grupo de trabalho tinha acesso ao seguintes materiais:

Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); Post-its;

Tesoura, x-acto, cola, borracha; Folhas de papel de cenário.

INÍCIO DE SESSÃO (WARM-UP)
Registo
Aquando a chegada das pessoas ao local da sessão o registo individual 

era composto pelas seguintes ação: verificação da inscrição da pessoa, 

registo de dados pessoais (nome, e-mail, profissão); preenchimento 

e entrega da credencial (identificação pessoal); registo fotográfico 

(Polaroid); e entrega da pasta IERA.

ABERTURA E ENQUADRAMENTO \\ 30 MINUTOS 
O início oficial da sessão foi marcado pelo discurso de boas-vindas e 

apresentação do projeto por parte dos representante da IERA (Joana 

Cruz). Seguidamente, decorreu uma apresentação relativa aos 

princípios e conceitos de Inovação Social, e exemplos relevantes à 

temática a tratar. Esta ação foi desenvolvida por dois representantes 

da equipa de design para Inovação Social da Universidade de Aveiro e 

docentes de design da UA (Teresa Franqueira e João Sampaio). Que 

tinha como objetivo a clarificação de conceitos e esclarecimento 

de possíveis dúvidas relativas à Inovação Social. Apesar de existir 

abertura para um breve debate, tal não foi registado.

ICE-BREAKER, CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO E REDE 
SOCIAL LOW-FI \\ 20 MINUTOS
Objetivos Apresentação individual da equipa e dos participantes e 

geração de um momento de icebreaking.

Descrição Posicionando o grupo em círculo (participantes e equipa 

de liderança da sessão), mesmo que com algumas limitações do 

espaço (fig. 128), passamos à apresentação individual que devia 

incluir no discurso a palavra secreta (anexa à temática a tratar), 

presente na credencial. Somente neste momento, a equipa de 

design para a Inovação Social (Teresa Franqueira, João Sampaio e 



261260

fig.66 .Kit disponibilizada a cada grupo e trabalho.
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fig.666.Aspecto geral do espaço onde 
decorreram as sessões.

Raphaella Rocha) procede à sua apresentação. 

Seguidamente, os participantes foram organizados em três grupos 

de trabalho (dois de quatro e um de cinco elementos) previamente 

definidos pela liderança. 

Por fim, os participantes posicionavam a sua polaroid no mapa do 

município (impresso em PVC), identificando desta forma a sua 

proveniência/local de residência.

Recursos Credenciais, polaroids e mapa do município impresso em PVC.

Conclusões Foi notória a diversidade de abordagens, sendo que 

de forma bastante equilibrada observou-se que certas pessoas 

pessoas tendem a revelar a palavra e construir um discurso à volta da 

mesma, enquanto outras o fazem-no mantendo a palavra secreta. 

Contudo, o exercício acaba por cumprir a sua função no sentido em 

que desconstrói o tipo de apresentação mais usual. 

A criação de grupos previamente deliberada, uma vez que existia 

uma diversidade de experiências/formação profissional e de idades 

passível de criar grupos de trabalho bastante equilibrados.

O posicionamento das polaroids no mapa facilitou a percepção visual 

da distribuição e localização das pessoas no território, o que produziu 

mais um momento de interação entre participantes.

ELEMENTOS DO GRUPO 1
Ana Viegas (44) \ Designer

Susana Silva (33) \ Arqueóloga

Estela Brados (60) \ Desenhadora

Valdemiro (SD) \ Economista

Agostinho Duarte (SD) \ Artista Plástico

Média de idades SD

ELEMENTOS DO GRUPO 2
Isabel Almeida (67) \ Artesã

Miguel Almeida (44) \ Arqueólogo

Tânia Santos (25) \ Designer

António Alberto (42) \ Contabilista

Média de idades 44,5

ELEMENTOS DO GRUPO 3
Luís Soares (30) \ Designer

Lucibell Ferreira (35) \ Desenhadora

Mónica Corga (36) \ Arqueóloga

Héber Maia (36) \ Professor

Média de idades 34,25

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES \\ 45 MINUTOS
Objetivos Promover o entendimento e identificação de 

oportunidades e caracterização do contexto de ação. 

Descrição Identificar e registar em post-its – afixados na folha de 

papel de cenário (fig. 129) –, áreas de ação, problemas, oportunidades, 

ideias, necessidades e possíveis soluções para questões anexas à 

temática (Herança Cultural e Valorização do Património) na região de 

Aveiro. Nos últimos dez minutos foi pedida a ordenação e organização 

da informação gerada.

Recursos Papel de cenário e post-its.

Conclusões O exercício decorreu sem registo de problemas. Foi 

possível identificar que no decorrer do exercício os participantes 

trocam mais informação pessoal (complementar à apresentação 

individual anteriormente efetuada). Esta informação por vezes surge 

anexa à temática e seu entendimento e possibilita criar elementos 

de proximidade entre as pessoas e sobre quais as áreas de interesse 

a trabalhar numa dimensão individual e de grupo.

Grupo 1 Sem dúvida o grupo mais dinâmico e com maior quantidade 

de informação gerada. De forma bastante independente o grupo 

iniciou o processo de organização informação de acordo com 

os seguintes temas: território, interação, dinâmica, memória, 

conteúdos. As referências não apresentam características 

específicas de um território ou município mas apontam para 

questões basilares e comuns à região de Aveiro.

Grupo 2 Registou alguma dificuldade no cumprimento da tarefa, 

no sentido em que a organização da informação gerada não se 

apresentou muito clara. Referência ao património cultural, artesanal 

e imaterial da região de Aveiro. 

Grupo 3 Não se registou dificuldade no cumprimento da tarefa e 

apresentou alguma independência relativa à forma de atuação/

organização. Apresentou diversas oportunidades, identificando 

questões particulares do território. Por fim, organizou a informação em 

dois grupos: o primeiro referente à exploração do património natural e 

gastronómico numa vertente turismo ativo; o segundo, referenciando 

o património cultural, artesanal e imaterial da região.

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 30 MINUTOS
Objetivos Geração de ideias e potenciais soluções e formas de ação 

perante um dado problema, temática ou contexto. 

Descrição Em consequência da tarefa anterior, foi pedido aos 

grupos para gerarem no máximo cinco e no mínimo três ideias. 

Para garantir igual participação dos diversos elementos do grupo, 

recorreu-se aos balões de fala. Os balões de fala davam a prioridade 

e obrigatoriedade de imitir opinião ou orientação do tema a debater; 

os balões de pensamento permitiam imitir considerações e opiniões, 

que poderia ser incorporados ou ignorados por parte dos detentores 

dos balões de fala (fig. 130) (anexos pág. 426).
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fig.666.Recurso utilizado, balões de fala e 
de pensamento.

fig.666.Identificação de oportunidades, 
temas ou problemas e consequente 
organização da informação.

Recursos Papel de cenário, post-its e balões de fala e pensamento

Conclusões De uma forma geral os grupos conseguiram cumprir 

as tarefas propostas sem grande dificuldade. O grupo 1 apresentou 

cinco ideias e os grupos 2 e 3 apresentram três ideias cada um. 

Apesar de se incluir uma diversidade de recursos e cruzar algumas 

paralelas que tinham o objetivo de apoiar a geração de ideias, foram 

registadas situações interessantes. Os balões produziram interações 

de qualidade e promoveram a discussão e melhoria das ideias. 

Grupo 1 Apresentou cinco ideias de base que focavam a temática 

através de: experiências de exploração do território com o recurso a 

tecnologias, experiências turísticas educativas e o desenvolvimento 

de eventos de promoção cultural com objetivo de dinamização 

turística da região.

Grupo 2 Apresentou três ideias de base que focavam a temática 

através de: exploração do bunho, a utilização da casca de ovo e por 

último a exploração da memória e herança cultural do território.

Grupo 3 Apresentou três ideias, embora tenha assumido que 

poderia aglutiná-las numa só ideia. A qual focava a temática através 

de: experiências de exploração do território com o recurso a 

tecnologias, experiências turísticas de base , experiências educativas 

e o desenvolvimento de eventos de promoção cultural com objetivo 

de dinamização turística da região. 

DESENVOLVIMENTO DE IDEIAS \\ 30 MINUTOS
Objetivos Desenvolvimento e análise preliminar das ideias 

anteriormente geradas e sua abrangência.

Descrição No seguimento das ideias geradas, foi proposto que 

cada grupo efetuasse uma avaliação e breve desenvolvimento das 

ideias com o recurso aos cartões questões. Os cartões questões 

apresentam um total de 16 questões referentes às áreas social, 

cultural, ambiental e económica. 

Recursos Papel de cenário, post-its, cartões questões. 

Conclusões Notou-se o relevo e utilidade dada aos cartões questões 

como suporte de análise, avaliação e estruturação das ideias. Os 

cartões de mapeamento de recursos e oportunidades também 

foram integrados de forma visível neste processo (fig. 131). Foi 

interessante registar a apropriação dos recursos ainda disponíveis 

nas mesas de trabalho (balões de fala), especialmente por parte do 

grupo 2 (fig. 132). Foi notória a importância dos cartões como forma 

de apoio à organização e estruturação da ideia. Considera-se que esta 

atividade possibilitou a clarificação e estruturação preliminar das ideias 

inicialmente definidas. 

Grupo 1 Aproveitou a tarefa e recursos por forma a organizar e 

estruturar as ideias. Recorreu as post-its cor-de-rosa para registar as 

ideias e post-its cor-de-laranja para colocar informação relativa a cada 

ideia que focavam os seguintes pontos: temáticas de atuação, objetivos, 

recursos e parceiros.

Grupo 2 Registou-se a exploração dos recursos anteriormente 

utilizados (balões de fala) e utilização dos cartões questões como 

recurso de análise e exploração da ideia assim como apoio à sua 

comunicação. Nos balão registavam a ideia, que era completada com 

post-its e por fim utilizavam os cartões questões como base para as 

resposta para demonstração da amplitude de atuação.

Grupo 3 Utilizou os cartões como suporte de análise e exploração das 

ideias. Seguidamente assumiu um código cromático com os post-

its, no topo colocavam a ideia, a cor-de-rosa a forma de atuação e 

objetivos, a verde as repostas aos cartões considerados mais relevantes 

e relacionados com a estrutura da ideia e a amarelo as repostas aos 

cartões considerados mais relevantes relativas às pessoas e sua relação 

com a ideia.
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6gª.SESSÃO.66.DE.MARÇO.6066.
Período.da.tarde

fig.660.(À esquerda) Desenvolvimento 
preliminar das ideias com o recursos 
aos balões de fala e de pensamento e 
cartões questões.

SPEED DATING DE IDEIA \\ 25 MINUTOS
Objetivos Comunicação, breve discussão, votação e seleção de 

ideias.

Descrição Cada grupo deveria escolher um porta-voz para 

apresentar a ideia em oito minutos. Os restantes elementos do 

grupo reuniam com o porta-voz do outro grupo para lhes ser 

comunicada a ideia em desenvolvimento.

Após a apresentação cada elemento do grupo podia exercer 

o voto. Para tal, cada participante poderia apresentar 1 voto de 

cada categoria (verde- positivo, amarelo - carência de avaliação, 

vermelho- ponto negativo), assim como colocar questões, emitir e 

sugerir alternativas a registar por parte do porta-voz do grupo.

Recursos Autocolantes (verde, vermelho, amarelo).

Conclusão De forma geral foi notório o interesse e envolvimento 

na tarefa e níveis de interação e sugestão por parte dos elementos 

dos grupos. Através dos autocolantes de votação é possível tornar 

e manter visível os registos e as opiniões dos restantes elementos 

(fig. 132). Contudo, sentiu-se a necessidade de criar elementos 

específicos de registo para as sugestões uma vez que tal não 

foi observado ou foi feito de forma um pouco inconstante ou 

desorganizada. Apesar de informativo, a utilização das três cores 

no processo de votação tornou a sua interpretação mais complexa. 

Embora interessante aferir o sentimento de incerteza ou apoio com 

alguma reserva por parte do voto através do autocolante amarelo.

Grupo 1 A tarefa desenvolveu-se sem nenhum tipo de anomalias a 

registar. A ideia que apresentou mais apoios foi a revitalização de espaços 

degradados através de atividades culturais, com cinco votos verdes.  

Grupo 2 A tarefa desenvolveu-se sem nenhum tipo de anomalias a 

registar. A ideia que apresentou mais apoios foi a “bunhomania” com 

fig.666.(Acima) Speed dating de ideias 
com votação individual da ideia 
considerada ter mais potencial. 

3 votos verdes, um amarelo e outro vermelho. 

Grupo 3 A tarefa desenvolveu-se sem nenhum tipo de anomalias 

a registar. A ideia que apresentou mais apoios foi a promoção e 

criação de experiências e vivências artesanais através de suportes 

tecnológicos.

OX-TOOL \\ 30 MINUTOS
Objetivos Desenvolver a estrutura preliminar da ideia selecionada e 

apoiar a análise e avaliação do espaço de atuação da proposta. 

Descrição Com o recurso à matriz (OX-Tool: Opportunity Exam - 

Para quê?, Como?, Para quem? e Com quem?) foi pedido aos grupos 

para desenvolver e estruturar de forma mais concerta a ideia 

selecionada (fig. 133). Também foram disponibilizados os cartões 

de oportunidades e recursos identificados e mapeados no território 

passíveis de serem integrados na proposta em desenvolvimento.

Recursos Papel de cenário, OX- Tool, Cartões Questões, post-its, 

imagens e cartões recursos e oportunidades (mapeamento).

Conclusões A matriz facilitou a organização e segmentação da 

informação (fig. 133). Não foram registadas anomalias nem dúvidas 

de relevo durante o cumprimento da tarefa. A utilização dos cartões 

de oportunidades e recursos possibilitaram aos participantes uma 

reavaliação da amplitude e impacto da ação anexa à propostas em 

desenvolvimento. As imagens foram elementos importantes na 

ilustração e clarificação da proposta. A matriz de base estimulou 

análises mais profundas e discussões entre os diversos elementos 

do grupo relativamente à melhor estratégia de materialização e 

definição da estrutura do modelo de negócio. Com este exercício foi 

notória a transição para formas comunicação de caráter mais visual.
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fig.666. Utilização da OX-Tool para 
definição da estrutura preliminar da ideia 
que apresentou maior número de votos. 

fig.666.Utilização da OX-Tool, 
juntamente com recursos 2D e o 
portfólio de oportunidades e recursos 
identificados na regia.

Grupo 1 Não registou dificuldade no cumprimento da tarefa. O 

grupo desenvolveu uma discussão bastante interessante relativa 

ao modelo de funcionamento, por forma a possibilitar a viabilidade 

económica da ideia. Não se registou a utilização de imagens para a 

elaboração desta tarefa.

Grupo 2 Não registou dificuldade no cumprimento da tarefa. De 

forma bastante natural recorreu a informação anteriormente gerada 

e registada em post-its, que foram integrados como apoio à resposta 

da tarefa. 

Grupo 3 Não registou dificuldade no cumprimento da tarefa. De 

forma bastante natural recorreu a informação anteriormente 

gerada e registada em post-its, que foram integrados como apoio à 

resposta da tarefa. Tendo em conta a natureza da proposta e forte 

relação com a população do território, o grupo utilizou os cartões de 

recursos e oportunidades de forma bastante expressiva (fig. 134).

1.º CENÁRIO \\ 40 MINUTOS
Objetivos Representação visual da proposta com o recurso a 

elementos 2D e 3D.

Descrição Após a disponibilização de diversos recursos, foi pedido 

aos grupos que comunicassem e representassem a propostas e os 

fluxos de informação e relação. 

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 

3D e post-its.

Conclusões Os participantes demonstraram satisfação na utilização 

de recursos tridimensionais, sendo mesmo referida a facilidade na 

utilização dos recursos cedidos para criação/simulação do cenário. 

Foi observado que através da visualização e processo de construção, 

estruturação e análise da proposta foi passível de criar análises e 

clarificações mais profundas e alguns ajustes. De forma geral não foi 

notória a utilização expressiva de imagens, 

Grupo 1 Não registou dificuldade no cumprimento tarefa. Foi notório 

o esforço de elaborar uma abordagem simplificada e com maior 

recurso ao desenho. Sem utilização de imagens e a introdução de 

texto foi efetuada através de breves legendas.

Grupo 2 Não registou dificuldade no cumprimento tarefa. O grupo 

apresentou uma abordagem simplificadora, com elementos gráficos 

indicadores dos fluxos. Sem utilização de imagens e a introdução de 

texto foi efetuada de forma semelhante a breve legenda

Grupo 3 Não registou dificuldade no cumprimento tarefa. Foi 

notório o esforço de elaborar uma abordagem simplificadora e 

com elementos gráficos indicadores dos fluxos. Com utilização de 

imagens e a introdução de texto foi efetuada de forma semelhante a 

breve legenda.

DEBATE \\ 45 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise e debate das propostas. 

Descrição Recorrendo ao cenário construído cada grupo 

apresentava a proposta, que seguidamente era analisada, 

comentada e debatida (fig. 135).

Recursos Cenários criados

Conclusões Momento relevante que permitiu uma análise 

mais concreta e direcionada para as necessidades específicas 

e estruturais, a diversidade de fluxos e diferentes relações em 

desenvolvimento. Os grupos apresentaram as versões melhoradas 

da proposta. A equipa de liderança inicialmente atuou como analistas 

das propostas e seguidamente como orientadores/moderadores 

do debate que naturalmente foi estimulado através da participação 

generalizada dos diversos intervenientes. Não foi registada a 

utilização dinâmica dos cenários no processo de apresentação. 

Tivemos desta forma um segundo momento de análise com base 

em fonte de fonte externa ao grupo de projeto. De forma geral a 
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fig.666. À direita momentos de 
apresentação, análise e debate das 
ideiase em desenvolvimento e fecho da 
sessão.

nível conceptual as ideias apresentavam-se sólidas, contudo a nível de 

funcionamento e viabilidade económica existiam falhas que foram sendo 

registadas pelos participantes. Estas observações foram sendo utilizadas 

por forma a introduzir brevemente os objetivos do período da manhã da 

sessão do dia seguinte.

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Encerramento e conclusão da sessão

Descrição Término da sessão do primeiro dia

Recursos Sem referência.

Conclusões Sem uma demarcação clara da tarefa anteriormente 

desenvolvida, o encerramento da sessão teve como objetivo clarificar 

a relevância do resultado/respostas obtidas decorrentes das tarefas 

desenvolvidas. As principais temáticas e questões a tratar na sessão 

seguinte foram superficialmente referidas assim como os seus 

objetivos principais.
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fig.666.Momento de votação, aquando 

execução do exercício Enguias Tank.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de conceitos económicos anexos à inovação social;

- Desenvolver modelo de negócio preliminar economicamente viável;

- Análise de estrutura (custos, receitas e custos com missão social) e 

tipo de estrutura económica.

O período da manhã, da responsabilidade da equipa de economia 

e gestão para a inovação social (neste caso específico Prof. Marta 

Ferreira Dias) contudo, a equipa de design esteve presente por forma 

a facilitar e apoiar o relacionamento e foi parte integrante de algumas 

tarefas (Enguias Tank). 

Objetivos Análise e construção preliminar de modelo e negócio 

economicamente viável, identificação do tipo de modelo de negócio 

Recursos Projeção media, cartolinas feet-on, placas de votação e 

post-its

Conclusões Dividida num modelo de duas vertentes – expositiva 

e clarificadora de conceitos e outra prática e analítica – esta parte 

da sessão facilitou a melhoria das propostas. Por forma a potenciar 

a sua adequação prática e identificação preliminar da estrutura 

de custos, receitas e custos anexos à missão social. Anexo aos 

conceitos anteriormente explorados, o exercício denominado feet-

on, teria a sua expressão máxima no Enguias Tank. Este exercício 

simulava o programa Shark Tank onde todos os presentes poderia ser 

investidores e através das placas de voto (verde- investir, laranja, não 

investir) e oralmente poderiam interrogar e exprimir a sua opinião 

(fig. 136). Foi notório o interesse constante de ambos os grupos 

durante a sessão e as tarefas a desenvolver.

Grupo 1 Registou uma votação francamente positiva, embora 

existisse a preocupação com a incerteza na obtenção de 

financiamento ou apoio para início do projeto e aquisição dos imóveis.

Grupo 2 Registou uma votação positiva quase maioritária. As 

questões e sugestões apresentadas recaíam maioritariamente na 

forma de repensar, melhorar as estrutura ou ofertas da proposta.

Grupo 3 Registou uma votação positiva quase maioritária, 

registaram-se algumas questões e sugestões relativas às formas de 

interação, criação de pacotes turísticos e formas de pagamento.

6gª.SESSÃO.6.DE.ABRIL.6066.
Período.da.manhã

OBJETIVOS GERAIS
- Avaliação da adequação da proposta desenvolvida;

- Definição e construção de suporte de comunicação da proposta 

final.

ROLE PLAY \\ 60 MINUTOS
Objetivos Encenação/simulação e experienciação da proposta em 

desenvolvimento.

Descrição Através da disponibilização de pequenos adereços 

de papel (relacionados com a temática) para a construção de 

personagens, foi pedido a cada grupo para combinassem (durante 

10 minutos) uma encenação que representasse vários momentos e 

situações de utilização do serviço/proposta, com duração máxima de 

10 minutos. 

Recursos Adereços em papel.

Conclusões A tarefa permitiu identificar falhas e o desenvolvimento 

de pequeno debate relativo às situações encenadas. De forma geral 

foi registada facilidade de desenvolvimento da tarefa por parte dos 

participantes. Contudo, o espaço disponível não se revelou como 

sendo o melhor, uma vez que era diminuto (fig. 137).

Grupo 1 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

não necessitando da totalidade de tempo para a representação. 

Foi interessante notar a utilização dos adereços disponibilizados e 

empenho generalizado por elementos do grupo. Não foram registadas 

falhas na estrutura do serviço. Desta forma, considerou-se que a 

experienciação da proposta por parte dos elementos tornou capaz a 

validação do funcionamento da proposta.

Grupo 2 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

utilizando a totalidade de tempo para a representação. Foi 

interessante notar a utilização dos adereços disponibilizados. 

6gª.SESSÃO.6.DE.ABRIL.6066.
Período.da.tarde
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fig.66 .Diversas imagens representativas 
da actividade de roleplaying desenvolvida 
com o diversos grupos.

fig.666.Tarefas finais da sessão: 
desenvolvimento do cenário final, 
preenchimento do alvo de impacto da 
proposta e de um breve inquérito.

Registou-se que no decorrer da encenação e elementos foram 

percebendo algumas falhas no serviço. Desta forma, considerou-se 

que a experienciação da proposta por parte dos elementos tornou 

capaz a identificação das falhas da proposta.

Por sua vez devido à fraca participação e objetivos diferentes de 

um elemento do grupo foi notória alguma frustração por parte dos 

restantes elementos, devido a criação de quebras no desenrolar da 

tarefa

Grupo 3 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

não sendo necessária a utilização da totalidade do tempo para a 

representação. Foi interessante notar a utilização dos adereços 

disponibilizados e empenho e entusiasmo por parte de alguns 

elementos. Não foram registadas falhas na estrutura do serviço. 

Desta forma, considerou-se que a experienciação da proposta por 

parte dos elementos tornou capaz a validação do funcionamento da 

proposta.

CONTRUÇÃO DE CENÁRIO FINAL E ALVO DE IMPACTO DA 
PROPOSTA \\ 40+30 MINUTOS
Objetivos Criar suporte de comunicação da proposta, por forma 

a funcionar em ambiente expositivo e sem interlocução oral. 

Preenchimento do alvo de impacto da proposta. 

DescriçãoTendo em conta as tarefas anteriormente desenvolvidas, 

foi pedido aos grupos que desenvolvessem um suporte 

primordialmente visual da proposta final. Este suporte deveria ser 

eficaz a nível de comunicação, no sentido de não necessitar de 

interlocutores para a sua compreensão. Paralelamente foi pedido o 

preenchimento do alvo de impacto da proposta.

Através do alvo de impacto da proposta - análise diagnóstica da 

propostas identificando: recursos e parceiros; efeitos positivos 

planeados, possível impacto positivo (social, económico, ambiental 

e cultural); potenciais afetados positivamente; barreiras; possível 

efeitos negativos; possível impacto negativo e potenciais afetados 

negativamente (anexos pág. 435).

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 

3D e post-its, alvo de impacto da proposta

Conclusões Registou-se o melhoramento da eficácia da 

comunicação e domínio dos recursos disponibilizados (fig. 138). De 

forma geral os grupos conseguiram apreender o potencial da forma 

de comunicação solicitada, conseguiram identificar estratégias de 

comunicação desenvolvidas no primeiro cenário e notou-se mais 

ponderação na forma de representação. 

O preenchimento do alvo é entendido com um exercício completar. 

Os grupos optaram primeiramente pela construção do cenário e 

seguidamente o preenchimento do alvo. 

Registou-se a dúvida sobre a diferença entre a terminologia utilizada 

(efeitos e impactos) que obrigou a uma explicação adicional. De uma forma 

geral, foi notória a dificuldade de identificação de aspectos negativos, 

prejudiciais ou potenciais entraves à implementação das propostas

Grupo 1 Cumpriu as tarefa de acordo com o pedido e utilizou os 

recursos cedidos. A estrutura criada foi bastante clara, organizada 

e eficaz e foi notória a melhoria do primeiro cenário para o cenário 

final, mesmo que mantendo algumas estratégias anteriormente 

apresentadas. Será de notar que a tarefa de representação final foi 

liderada pelo elemento do grupo com formação em design.

O preenchimento do alvo de impacto da proposta apresentou-se 

bastante completo e estruturado. 

Grupo 2 Cumpriu eficazmente a tarefa de acordo com o pedido 

e utilizou o recursos cedidos. A estrutura criada foi bastante clara, 

organizada e eficaz e foi notória a melhoria do primeiro cenário para o 

cenário final.
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NOZES
Grupo 1

Participantes.
António Santos | Contabilista 

Isabel Almeida | Artesã 

Miguel Almeida | Arqueólogo 

Tânia Santos | Designer

Equipa.Desiin.
Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Raphaella Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Marta Ferreira Dias

Interlocutora.(WRC.-.
Incubadora.de.Empresas)
Maria da Graça Seabra

Descrição
Recuperação de imóveis para prestação de serviços de carácter cultural, 

preservando as tradições locais e as pequenas associações culturais da 

região (bandas de música, ranchos folclóricos, etc.). 

Através da recuperação de espaços abandonados, espera-se dinamizar 

toda a área envolvente ajudando na preservação da memória coletiva.

Missão Social 
Promoção de igualdade de oportunidades para todos os agentes 

culturais.

O preenchimento do alvo de impacto da proposta apresentou-se 

completo e estruturado, contudo notou-se dificuldade no registo 

de aspectos negativos, prejudiciais ou potenciais entraves à 

implementação das propostas

Grupo 3 Cumpriu eficazmente a tarefa de acordo com o pedido 

e utilizou o recursos cedidos. A estrutura criada foi bastante clara, 

organizada comparativamente com o primeiro cenário, incluindo 

possíveis exemplos de atividade. Será de notar que a tarefa de 

representação final foi primordialmente liderada pelo elemento do 

grupo com formação em design.

O preenchimento do alvo de impacto da proposta apresentou-se 

completo e estruturado, contudo notou-se dificuldade no registo 

de aspectos negativos, prejudiciais ou potenciais entraves à 

implementação das propostas

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Término da sessão e esclarecimento de dúvidas. 

Preenchimento de inquérito. 

Descrição Conclusão geral das tarefas desenvolvidas e análise final dos 

trabalhos desenvolvidos nas sessões. Entrega de inquérito relativo ao 

programa desenvolvido.

Recursos Sem registo

Conclusões Momento decorreu sem qualquer anomalia. Foi notória a 

satisfação do trabalho realizado, contudo sentiam algumas incertezas 

relativamente aos apoios para a próxima fase de desenvolvimento ou 

implementação da proposta.
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PARCERIAS

- Institucionais
(autarquias, associações…).

fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo1- Nozes.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 1- Nozes
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BUNHO
Grupo 2

Participantes.
Agostinho Duarte | Artesão

Ana Margarida Viegas | Designer 

e boleira 

Estela Brados | Desenhadora

Susana Silva | Arqueóloga

Valdemiro Pereira | Economista 

Equipa.Desiin.
Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Raphaella Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Marta Ferreira Dias

Interlocutora.(WRC.-.
Incubadora.de.Empresas)
Maria da Graça Seabra

Descrição
Este serviço consiste na recuperação da arte de trabalhar o bunho. 

A ideia passa pela colaboração de uma das poucas pessoas que 

ainda trabalha este material na região, desenhando produtos 

contemporâneos com preocupações ecológicas. Este serviço pretende 

estabelecer parcerias com investigadores, designers e artesãos.

Missão Social 
Recuperação dos saberes endógenos.
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fig.660.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 2- Bunho.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 2- Bunho
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ROTAS
Grupo 3

Participantes.
Luís Monge Soares | Designer

Lucibell Ferreira | Desenhadora 

Mónica Corga | Arqueóloga

Héber Maia | Professor 

Desempregado 

Equipa.Desiin.
Teresa Franqueira, João 

Sampaio e Raphaella Rocha 

Equipa.Economia.e.Ges..tão.
Marta Ferreira Dias

Interlocutora.(WRC.-.
Incubadora.de.Empresas)
Maria da Graça Seabra

Descrição
Este serviço tem como objetivo a dinamização de experiências 

turísticas através da interação com a comunidade local e o território. 

A junção de tecnologia GPS e auxílio a aplicações em smartphones, 

tendo a comunidade local como guia, permite a divulgação de locais 

paisagísticos da região e a experiência daí resultante.

Missão Social 
Dinamização e promoção da cultura local através do envolvimento da 

população.
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fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 3- Rotas.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 3- Rotas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS PONTOS POSITIVOS
- Diversidade e suportes/recursos desenvolvidos e produzidos;

- Motivação apresentada pelos participantes;

- Acesso ao perfil e seleção dos participantes;

- Presença efetiva de elementos de economia e gestão na equipa de 

trabalho;

- Criação de grupos muito semelhantes de áreas de formação;

- Interação inter e extra grupos;

- Duas sessões em dias consecutivas.

PONTOS NEGATIVOS
- Espaço de trabalho reduzido;

- Apatia ou conflito inter grupo gerado por parte de alguns 

participantes.

PROCESSUAL
- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: contexto 

(24,3%), geração de ideias (12,5%), construção de cenário (29,2%) 

e concretização (19,4%) tentanto explorar formas de construção 

de narrativas visuais, o que apresentou resultados francamente 

positivos. Os restantes momentos registaram: Coffee-break (8,3%) 

e por fim transições (7,6%).

- Programa da sessão previamente definido e com pequena 

necessidade de alteração da agenda no decorrer da sessão;

- Foram criados suportes e ferramentas originais, tal a OX - 

Oportunity Exam Tool, Cartões questões e as silhuetas em 

PVC que assumiram um papel bastante relevante no apoio ao 

desenvolvimento das propostas.

- O momento liderado pela equipa de economia e gestão foi 

relevante e considerado produtivo para a melhoria e viabilidade das 

propostas em desenvolvimento.

- Presença de fontes externas como elementos avaliadores foi 

relevante para a readequação das propostas.

Nota: Será de referir que somente obtivemos oito inquéritos respondidos 
num total de 13 possíveis. Contudo, através dos inquérito on-line 
efetuado conseguimos aferir:

Questão 1 Das possibilidades apresentadas as opções Organização 

de Informação e Comunicação inter e extra grupo de trabalho 

registaram 75% (6 em possível 8) e seguidas das opções Criatividade 

e Gestão da Informação com 50% (4 em possível 8). A opção Não 

facilitaram o processo não apresentou qualquer registo. 

Questão 2 A facilidade de adopção e utilização dos recursos 

utilizados foi considerada de nível 4. A média total foi de 4,25, sendo 

que 75 % dos inquiridos (6 em 8 possíveis) indicaram como grau 4 

como grau de relacionamento e utilização das ferramentas/materiais 

de trabalho cedidos. Os restantes 25% (2 em 8 pessoas) registam 

incidência no grau 5.

Questão 3 Dos momentos/tarefas realizadas, sendo possível 

selecionar no máximo três, o momento Identificação de 

Oportunidades obteve 87,5 % de seleção (6 em 8 possíveis). Na 

segunda posição os 1.º Cenário com 75% (5 em 8 possíveis) e na 

terceira posição com 37,5% (3 em 8 possíveis) surgem as tarefas 

speed dating de ideias e a OX-Tool. Ou seja, os participantes deram 

primordialmente relevo a ações de base analíticas e seguidamente 

generativas.

CONVIVIAL
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança e 

os participantes, sendo de fácil relacionamento mas com pequenos 

desentendimentos a registar e facilmente controlados pelos tutores 

processuais;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por dois tutores 

processuais e um elemento de apoio) adequada para os três grupos 

de trabalho;

- O espaço onde decorreram as sessões, apresentava boas condições, 

embora um pouco pequeno, facilitava o processo de trabalho e com 

espaços distintos para diversos momentos (trabalho e pausa).

- Houve necessidade de alguma pressão no sentido de evitar alguns 

momentos de dispersão e completar as tarefas no período de tempo 

estipulado;

- Durante a sessão a equipa de liderança promoveu uma hierarquia 

horizontal entre os participantes, mesmo que por momentos 

existisse a necessidade de nomeação de um porta-voz do grupo, 

efectuada pelo próprio grupo.
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Id. de Oportunidades  87,5%

25%  Feets-on

25%  Geração de Ideias

37,5%  Ox-tools

SD Opções:  Apresentação Inicial, Cenário Final, Alvo Final

9
Organização de informação 75% 50% Criatividade
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OIS SEVER DO VOUGA
OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL 
AGRICULTURA E GASTRONOMIA

6.e.60.abril.de.6066

Objectivo Desenvolver propostas/modelos de negócio de Inovação 

Social ,de impacto local e regional (Região de Aveiro), relativos à 

temática Agricultura e Gastronomia

Local. Vouga Park, Paradela, Sever do Vouga

Duração  2 sessões de 360 minutos (dois dias consecutivos)

Contexto.Labs

Promotores  Universidade de Aveiro, IERA, Município de Sever do 

Vouga

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down

Ngº.de.Participantes 8

Equipa  2 tutores processuais de Design  (João Sampaio e Raphaella 

Rocha), 1 Economia e Gestão (Liliana Ávila)

Convidados.externos   Sandra Santos - coordenadora da AGIM - 

Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial)

fig6.Fiig.x. Caracterização dos Participantes nas OIS – IERA Agricultura e Gastronomia

8 8
Doutorado 1 1 Ensino Secundário

5 Licenciatura

6

Género Formação

Faixa etária Residência

6 Aveiro

2

8 8
4 31-40 anos 

4 20-30 anos 

Mestrado 1 

Sever do Vouga 1 

Albergaria-a- Velha 1 
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fig.666.Polaroid tiradas aos participantes 
e utilizadas para a identificação da sua 
proveniência no mapa do município.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de noções e conceitos de Inovação Social;

- Criação de grupos de trabalho;

- Identificação de oportunidades e geração de ideias;

- Seleção e desenvolvimento de ideia;

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento.

PRÉ-SESSÃO
Espaço e materiais
Tendo em conta o processo de pré-registo (on-line) e o pedido 

de confirmação de presença (por contato telefónico ou correio 

electrónico), era possível a previsão de quantas pessoas iriam estar 

presentes. Desta forma, a sala foi organizada por forma a criar mesas 

de trabalho para três grupos (fig. 147).

Cada mesa/grupo de trabalho tinha acesso ao seguintes materiais:

Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); Post-its; 

Tesoura, x-acto, cola, borracha; Folhas de papel de cenário.

INÍCIO DE SESSÃO
Registo
Na chegada ao local da sessão o registo individual era composto 

pelas seguintes ações: verificação da inscrição da pessoa, registo de 

dados pessoais (nome, e-mail, profissão); preenchimento e entrega 

da credencial (identificação pessoal); registo fotográfico (polaroid) 

(fig. 146); e entrega da pasta IERA.

ABERTURA E ENQUADRAMENTO \\ 30 MINUTOS 
O início oficial da sessão foi marcado pelo discurso de boas-vindas 

e breve apresentação do projeto. Seguidamente, decorreu uma 

apresentação relativa aos princípios e conceitos de Inovação 

Social, e exemplos relevantes à temática a tratar. Esta ação foi 

desenvolvida por um representantes da equipa de design para 

Inovação Social da Universidade de Aveiro e docente de design 

da UA (João Sampaio). Que tinha como objetivo a clarificação de 

conceitos e esclarecimento de possíveis dúvidas relativas à Inovação 

Social. Apesar de existir abertura para um breve debate, tal não 

foi registado. A sessão teve início com 10 minutos após a hora 

agendada, devido ao atraso de alguns participantes.

ICE-BREAKER, CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO E REDE 
SOCIAL LOW-FI \\ 20 MINUTOS
Objetivos Apresentação individual da equipa e dos participantes e 

geração de um momento de icebreaking.

Descrição Posicionando o grupo em círculo (participantes e equipa de 

liderança da sessão), passamos à apresentação individual que devia incluir 

no discurso a palavra secreta (anexa à temática a tratar), presente na 

credencial. Somente neste momento, a equipa de design para a Inovação 

Social (João Sampaio e Raphaella Rocha) procede à sua apresentação. 

6gª.SESSÃO.6.DE.ABRIL.6066.
Período.da.manhã
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fig.66 .(na página da esquerda) Aspecto 
geral do espaço onde tiveram lugar as 
sessões de trabalho do tema Agricultura 
e Gastronomia.

Seguidamente, foi pedido aos participantes para livremente 

formarem três grupos de trabalho (dois de três e um de dois 

elementos). Foi indicada a necessidade de existir separação de 

pessoas que já se conhecessem. Um dos grupos acabou por 

ser constituído por dois elementos pois apesar de ter havido 

confirmação de atraso no próprio, o terceiro elemento esperado para 

o grupo em questão acabou por não comparecer.

Por fim, os participantes posicionavam a sua polaroid no mapa do 

município (impresso em PVC), identificando desta forma a sua 

proveniência/local de residência.

Recursos Credenciais, polaroids e mapa do município impresso em PVC.

Conclusões A maioria das pessoas não apresentou dificuldade em 

integrar a palavra secreta no seu discurso mas foi notório que todos 

tenderam a revelar a palavra no final da sua apresentação. Desta 

forma, a apresentação terminava com a frase “(…) e a minha palavra 

secreta é…”. Contudo, o exercício cumpriu a sua função no sentido 

em que desconstruiu o tipo de apresentação mais usual. 

A criação de grupos foi efetuada de forma pacífica sem necessidade 

de intervenção dos tutores processuais da sessão. Tendo em conta 

os participantes com formação na área de design os grupos não 

apresentaram grande diversidade em áreas de formação.

O posicionamento das Polaroid no mapa facilitou a percepção visual 

da distribuição e localização das pessoas no território, o que produziu 

mais um momento de interação entre participantes.

GRUPO 1
Ana Luísa Caetano (31) \ Bióloga

António Pinho (28) \ Designer

Hugo Correia (25) \ Estudante de Design

Média de idade 28

GRUPO 2
Marlyn Sousa (22) \ Designer

Tânia Ribeiro (34) \ Engenheira Química

Média de idade 28 anos

GRUPO 3
Andreia Teixeira (23) \ Designer 

Cátia Monteiro (22) \ Designer 

Lara Teang (35) \ Designer

Média de idades 26,6 anos

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES \\ 45 MINUTOS
Objetivos Promover o entendimento e identificação de 

oportunidades e caracterização do contexto de ação.

Descrição Identificar e registar em post-its – afixados na folha de 

papel de cenário –, áreas de ação, problemas, oportunidades, ideias, 

necessidades e possíveis soluções para questões anexas à temática 

(Agricultura e Gastronomia) na região de Aveiro (fig. 148 e fig. 149). 

Nos últimos dez minutos foi pedida a ordenação e organização da 

informação gerada.

Recursos Papel de cenário e post-its.

Conclusões O exercício decorreu sem registo de problemas, de uma 

forma geral os grupos conseguiram atuar de forma independente. 

Denotou-se a importância no desenvolvimento deste exercício por 

forma a criar entendimento das áreas que as pessoas consideravam 

mais relevantes e com motivação para trabalhar. Identificando a 

transposição de uma visão individual para uma visão de grupo.

Grupo 1 Focou-se no desenvolvimento rural através da agricultura 

tradicional com três temáticas primordiais: diminuição de 

desperdícios, escoamento de produtos e valorização da produção 

local, sendo essa a estrutura utilizada para a organização da 

informação gerada. 

Grupo 2 Incidiu na dinamização económica local, através da 

exploração turística da gastronomia e produtos locais. Desta 

forma, identificou oportunidades no desenvolvimentos de pacotes 

turísticos de experiências de enologia e gastronomia, educativas 

(hortas e produtores locais), desenvolvimento de eventos e serviços 

de catering ou distribuição de cabazes com apoio numa rede de 

produtores. O grupo apresentou alguma indecisão relativamente 

à organização da informação e por fim optou por organizar a 

informação por forma a criar possíveis oportunidades e ideias 

preliminares.
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fig.666.Identificação de oportunidades, 
temas ou problemas (grupos 1 e 2).

fig.666.Identificação de oportunidades, 
temas ou problemas (grupo 3).

Grupo 3 Focou o seu trabalho no conhecimento gastronómico como 

forma de potenciar o convívio, qualidade de vida, emoções, conforto 

e momentos exclusivos. Desta forma, identificou e estruturou três 

dimensões importantes: local (território e seus recursos), sensorial 

(sentidos) e estilos de vida (mais saudáveis e de maior consciência 

ambiental). O grupo foi bastante independente na forma de 

organizar e trabalhar a informação gerada.

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 30 MINUTOS
Objetivos Geração de máximo cinco ideias, mínimo três ideias 

preliminares e consensuais para desenvolvimento. 

Descrição Em consequência da tarefa anterior, foi pedido aos grupos 

para gerarem no máximo cinco e no mínimo três ideias tentando 

garantir o totalidade de participação por parte dos participantes.

Recursos Papel de cenário, post-its, balões de fala e pensamento

Conclusões O exercício decorreu sem registo de anomalias. Por 

forma a equalizar os graus de participação, foram introduzidos os 

balões de fala e pensamento (fig. 150), no sentido de promover a 

comunicação de elementos mais reservados, tímidos ou pouco 

intervenientes (recorrendo ao balão de fala) e conter os mais 

interventivos e comunicadores. Estes recursos apresentaram-se 

eficazes e úteis na promoção de hierarquias horizontais nos grupos. 

Todos os grupos apresentaram um denominador comum: a relação 

e promoção dos produtores e produtos locais. 

Grupo 1 Com base na informação gerada anteriormente, 

apresentou diversas ideias embora estas não fossem totalmente 

independentes. O foco essencial estava no serviço de fornecimento 

de cabazes de produtos alimentares provenientes de produtores 

locais. Anexas a esta ideia de base encontravam-se propostas como 

a loja de produtores (como espaço físico), a doação de alimentos e 

trocas de bens e outras iniciativas educativa e lazer. Neste grupo foi 

introduzido um balão de fala e dois de pensamento, no sentido de 

dar a possibilidade o elemento mais reservado desenvolver a sua 

ideia e de alguma forma liderar a temática ou questões específicas a 

debater com os restantes elementos do grupo.

Grupo 2 Apresentou quatro ideias: a escapada gastronómica, a 

criação de experiências turísticas e gastronómicas; experiência 

educativa, com as vertentes de formação e inovação nas áreas 

agrícola (a nível de cultivo) e culinária (a nível de confecção de pratos 

regionais ou inovações gastronómicas); refeição ideal local, app de 

sugestões de gastronomia e enologia e respectivos locais onde é 

possível degustar ou encomendar tais iguarias; e por fim a Escapada 

gastronómica na Horta, uma experiência turística que propõe a 

escolha e recolha de alimentos até a confecção do prato. Visto o 

grupo ser constituído por dois elementos, não foram introduzidos 

balões, contudo foi explicado ao grupo o porque e a natureza do 

exercício.

Grupo 3 Apenas apresentou uma ideia na qual juntava diversas 

valências. Com base num food-truck tinha com objectivo promover 

a relação e aquisição com os produtores e produtos locais para 

congecção de refeições. Numa vertente educativa e social procurava 

realcionar a cultura e o saber culinário local de alguma pessoas, 

aplicados na promoção de eventos e wokshops gastronómicos.

SPEED DATING DE IDEIA \\ 25 MINUTOS
Objetivos Comunicação, breve discussão, votação e seleção de ideias.

Descrição Cada grupo deveria escolher um porta-voz para 

apresentar a ideia em oito minutos. Os restantes elementos do 

grupo reuniam com o porta-voz do outro grupo para lhes ser 
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fig.666.(acima) Geração de ideias e 
recursos disponibilizados. 

fig.660.(página da direita) Utilização do 
OX-tool, juntamente com os cartões 
questões para que os grupos definissem 
a estrtutura preliminar da ideia em 
desenvolvimento.

6gª.SESSÃO.6.DE.ABRIL.6066.
Período.da.tarde

comunicada a ideia em desenvolvimento.

Cada elemento do grupo podia exercer o voto através de pequeno 

autocolante (azul), assim como colocar questões, emitir e sugerir 

alternativas a registar por parte do porta-voz do grupo.

Recursos Autocolantes (azul)

Conclusões Foi notória a relevância deste momento, no sentido 

do dinamismo criado e interação entre os diversos grupos. Estes 

assumiram um papel crítico e interrogativo uma vez que tinham 

a noção que a sua votação iria ter implicação definitiva na ideia a 

desenvolver. Não foram registadas quaisquer anomalias no decorrer 

do exercício. Sobre o ponto de vista da temática de forma geral foi 

notório o relevo dado à ligação e apoio dos produtores locais de 

agricultura tradicional.

Grupo 1 A ideia mais votada foi o cabaz de alimentos, embora foi 

notória a importância dada à questão da doação de alimentos.

Grupo 2 A ideia mais votada foi a Escapada gastronómica na Horta, 

seguida da experiência educativa.

Grupo 3 A ideia mais votada foi a Meels on Wheals, uma carrinha de 

promoção de alimentação saudável e experiência educativa.

OX-TOOL E CARTÕES QUESTÕES \\ 45 MINUTOS
Objetivos Desenvolver a estrutura preliminar da ideia selecionada e 

apoiar a análise e avaliação do espaço de atuação da proposta. 

Descrição Com o recurso à matriz (OX-Tool: Opportunity Exam - Para 

quê?, Como?, Para quem? e Com quem?) começou-se a delinear uma 

estrutura preliminar da proposta. Os cartões questões (também 

introduzidos neste momento), apresentam um total de 16 questões 

referentes às áreas social, cultural, ambiental e económica (fig. 151). 

Recursos Papel de cenário, OX- Tool, Cartões Questões

Conclusões A matriz facilitou a organização e segmentação da 

informação. Registarmos algumas dúvidas relativamente à relação 

do Para quem? e Com quem? pois foram identificados atores 

presentes nos mesmos espaços o que é viável. Essa situação 

registou-se com regularidade (por ex. projetos que fomentavam a 

relação com produtores locais, que por sua vez seriam fornecedores 

e benificiários), visto que um dos objetivos seria dinamizar e 

fomentar a agricultura local e tradicional de menor escala. A 

introdução dos cartões questões, possibilitou uma análise mais 

profunda da proposta. Contudo, de uma forma geral a informação foi 

toda mantida a nível textual.

Grupo 1 Apresentou facilidade na ordenação e estruturação na 

informação. Identificou e explorou relações entre os quadrantes 

Como?, Para quê? e Com quem?. Demonstrou interesse e análise 

relativamente aos cartões questões, onde os diversos elementos 

analisavam individualmente os cartões e se considerassem relevante 

introduziam a questão ao grupo

Grupo 2 Apresentou facilidade na ordenação e estruturação na 

informação. Demonstrou interesse relativamente aos cartões questões, 

sendo um grupo menor o diálogo e partilha de informação era constante.

Grupo 3 Apresentou facilidade na ordenação e estruturação 

na informação. Não exploraram de forma visível a relação entre 

quadrantes. Demonstrou interesse e análise relativamente aos 

cartões questões, efetuando uma análise em conjunto dos cartões. O 

grupo efetuava a análise primária e registava-a a lápis e seguidamente 

e após acordo geral registavam a informação a caneta.
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fig.666.(página da direita) Resultados do 
exercício desenvolvido com a OX-Tool e 
os Cartões Questões.

1.º CENÁRIO \\ 30 MINUTOS
Objetivos Representação visual da proposta com o recurso a 

elementos 2De 3D. 

Descrição Através da disponibilização de diversos recursos (fig. 

154), foi pedido aos grupos que comunicassem e representassem 

as propostas e os fluxos de informação e relação. Poderiam efetuar 

melhorias tendo em conta a informação e o exercício anteriormente 

elaborado.

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 

3D e post-its.

Conclusões Os participantes demonstraram e referiram a satisfação 

na utilização de recursos tridimensionais para criação/simulação do 

cenário. De forma geral e no seguimento do exercício anteriormente 

desenvolvido notou-se a simplificação das propostas, que se tornou 

mais evidente na sua materialização visual. Apesar de ter impacto 

visual, todos os mapas eram gerados com recurso a elementos 

visuais e textuais.

Grupo 1 Mapa foi sendo criado e acrescentando alguma informação 

o que gerou uma estrutura não muito clara. Contudo, de forma geral 

a ideia em desenvolvimento estava bem definida e estabilizada. O 

método de comunicação utilizado incorporava os recursos visuais 

2D e 3D e a informação textual foi aplicada sobre forma de títulos ou 

breve legendas.

Grupo 2 A estrutura criada não foi muito clara, contudo a ideia 

em desenvolvimento apresentava-se estável. O método de 

comunicação utilizado incorporava os recursos visuais 2D e 3D e 

a informação textual foi aplicada sobre forma de títulos. Ou seja, o 

mapa gerado apresentava-se bastante sintético e simplificado.

Grupo 3 O grupo demonstrou maior criatividade e exploração dos 

recursos, sendo mesmo o único grupo a recorrer ao desenho como 

forma complementar de representação. Representação fortemente 

visual e pouco recurso a informação textual.

DEBATE \\ 60 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise e debate das propostas. 

Descrição Recorrendo ao cenário construído cada grupo 

apresentava a proposta, que seguidamente era analisada, 

comentada e debatida (fig. 153). Foi dada a opção a cada 

participantes de assinalar (nos propostas dos restantes grupos) com 

autocolantes um elemento/questão da proposta positiva (verde), a 

melhorar (amarela) e a anular (vermelho).

Recursos Cenários criados e autocolantes (verde, vermelho e amarelo).

Conclusões Momento relevante que permitiu uma análise 

mais concreta e direcionada para as necessidades específicas 

e estruturais, a diversidade de fluxos e diferentes relações em 

desenvolvimento. Os grupos apresentaram as versões melhoradas 

da proposta. O recursos aos autocolantes de votação, para além 
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fig.666.Apresentação, análise e debate 
das ideias e fecho da sessão. 

fig.666.(na página da direita) 
Resultado dos cenários criados para 
representação das ideias desenvolvidas 
com o recurso a elementos 2D e 3D.

de assinalar visivelmente os fatores considerados relevantes pelas 

pessoas, facilitou o início de debate das propostas. Os tutores 

processuais não tiveram a necessidade de iniciar o debate mas sim 

de atuar como orientadores/moderadores por forma a garantir a 

amplitude da análise. 

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Encerramento e conclusão da sessão

DescriçãoTérmino da sessão do primeiro dia e breve abordagem ao 

programa e objetivos da segunda sessão.

Recursos Sem referência.

Conclusões Sem uma demarcação clara da tarefa anteriormente 

desenvolvida, o encerramento da sessão teve como objetivo 

clarificar a relevância do resultado/respostas obtidas decorrentes 

das tarefas desenvolvidas. As principais temáticas e questões a 

tratar na sessão seguinte foram superficialmente referidos assim 

como os seus objetivos principais.
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6ª.SESSÃO.60.DE.ABRIL.6066.
Período.da.manhã

fig.666.(Na página da direita de cima 
para baixo) apresentação e clarificação 
de conceitos relativos a organizações 
sociais e viabilidade económica; 
exercício feet-on; votação do exercício 
Enguias Tank.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de conceitos económicos anexos à inovação social;

- Desenvolver modelo de negócio preliminar economicamente viável;

- Análise de estrutura (custos, receitas e custos com missão social) e 

tipo de estrutura económica.

O período da manhã, da responsabilidade da equipa de economia e 

gestão para a inovação social (neste caso específico a cargo da Gestora 

Liliana Ávila), contudo, a equipa de design esteve presente por forma 

a facilitar e apoiar o relacionamento e foi parte integrante de algumas 

tarefas (Enguias Tank). 

Objetivos Análise e construção preliminar de modelo e negócio 

economicamente viável, identificação do tipo de modelo de negócio.

Recursos Projeção media, cartolinas feet-on, placas de votação e post-its

Conclusões Dividida num modelo de duas vertentes – expositiva 

e clarificadora de conceitos e outra prática e analítica – esta parte 

da sessão facilitou a melhoria das propostas. Por forma a potenciar 

a sua adequação prática e identificação preliminar da estrutura de 

custos, receitas e custos anexos à missão social. Anexo aos conceitos 

anteriormente explorados, o exercício denominado feet-on, teria a 

sua expressão máxima no Enguias Tank. Este exercício simulava o 

programa Shark Tank onde todos os presentes poderia ser investidores 

e através das placas de voto (verde- investir, laranja, não investir) e 

oralmente poderiam interrogar e exprimir a sua opinião. Foi notório o 

interesse constante de ambos os grupos durante a sessão e as tarefas 

a desenvolver.

Grupo 1 Apresentou uma maioria absoluta de investidores e 

apoiantes do projeto, mesmo com pequenas sugestões que visavam 

o melhoramento e optimização da estrutura e obtenção de receita.

Grupo 2 Não obteve a totalidade dos possíveis investidores 

presentes, embora obtivesse um resultado francamente positivo. 

Grupo 3 Não obteve a totalidade dos possíveis investidores 

presentes, embora obtivesse um resultado francamente positivo. 

Como maior entrave foi indicado o investimento inicial e foi referida 

a amplitude e diversidade de oferta do projeto que criava uma 

estrutura muito pesada monetariamente. 
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6ª.SESSÃO.60.DE.ABRIL.6066.
Período.da.tarde

fig.666. (Na página da direita de cima 
para baixo) apresentação das propostas 
a um convidado externo, Sandra Santos 
Coordenadora da AGIM.

OBJETIVOS GERAIS
- Avaliação da adequação da proposta desenvolvida;

- Definição e construção de suporte de comunicação da proposta final

APRESENTAÇÃO COORDENADORA DA AGIM \\ 60 MINUTOS
Objetivos Apresentação das propostas a um especialista convidado, 

no sentido de obter informação para melhorar e adequar o projecto. 

Descrição Foi pedida e registou-se a presença da coordenadora 

da AGIM (Sandra Santos ) (fig. 156) para a participar num breve 

momento das Oficinas de Inovação Social como avaliadora das 

propostas, uma vez que estas estavam direcionadas para a relação 

com pequenos agricultores.

Recursos Cenário da proposta.

Conclusões Foi notório por parte dos participantes/porta-vozes, 

o uso dinâmico dos cenários durante a apresentação. Momento 

produtivo, não só pelas questões levantadas pela convidada mas 

pela sua análise prática no sentido da implementação e de todas as 

questões burocráticas referidas e inerentes à sua experiência pessoal. 

De uma forma geral o convidado considerou as propostas bastante 

relevantes, pois potenciava a agricultura tradicional de pequena escala, 

características da região de Sever do Vouga motivada pela topografia do 

território.

Grupo 1 Apresentou sucesso na explicação e clarificação da 

proposta. O que resultou numa opinião que focou os seguintes 

pontos: diferenciação de uma estrutura de cooperativa e das 

problemáticas relativas a grande parte dos produtores não estar 

coletado, entre outros.

Grupo 2 Apresentou sucesso na explicação e clarificação da 

proposta. O que resultou numa opinião que focou os seguintes 

pontos: a importância dos eventos gastronómicos e a sua 

complexidade de organização, assim como considerou relevante 

quer a vertente didática, quer o nível ambiental e agrícola.

Grupo 3 Igualmente com uma apresentação clara da proposta 

por parte do porta-voz. O que resultou numa opinião que focou os 

seguintes pontos: a relação entre o local ocupado pelo restaurante 

ambulante e as licenças necessárias.

EMPATHY MAPS \\ 30 MINUTOS
Objectivo Análise da proposta de acordo com personagens fictícias 

definidas.

Descrição Com recurso a papel de cenário foi desenhado um empathy 

map para cada um dos grupos, onde era representada/definida 

uma personagem (fig. 157). Estas personagens foram definidas 

(nome, idade pelos tutores processuais e complementadas com 

questões presentes nos balões de pensamento. Estas questões 

complementavam ou reforçavam alguns aspectos focados e 

refletidos na tarefa anteriormente completada. O preenchimento dos 
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fig.66 .(Nas páginas da esquerda e 
direita) Empathy maps, onde a definição 
do personagem foi definida pela equipa 
de liderança e tinha como objetivo analisar 
algumas questões ainda sen resposta efectiva 
ou análise. Os balões de pensamento nesta 
caso específico tornaram-se um recurso útil.

empathy maps foi definido em dois momentos: primeiro momento 

de respostasàs problemáticas presentes nos balões e o segundo 

momento que visava a introdução de informação considerada 

relevante por parte dos elementos do grupo.

Recursos Papel de cenário e balões de fala

Conclusões A tarefa permitiu aprofundar questões brevemente 

abordadas e possíveis problemáticas específicas. De uma forma 

geral não foi registada dificuldade na execução da tarefa. Contudo, 

o impacto de algumas questões mais relevantes fez com que um 

grupo tentasse rever um pouco a sua proposta não dedicando a 

totalidade do tempo na resolução específica da tarefa apresentada.

Grupo 1 A tarefa foi cumprida de forma positiva. Utilizando o 

exercício não só como forma de responder a questões e problemas 

já identificados mas também para identificarem novas questões 

anexas à proposta e ao público definido.

Grupo 2 A tarefa foi cumprida de forma francamente positiva. 

Utilizando o exercício não só como forma de responder a questão 

e problemas já identificados mas também para identificarem novas 

questões anexas à proposta e ao público definido.

Grupo 3 A tarefa não foi totalmente cumprida, apesar de ter 

sido assegurada a total compreensão do exercício por parte dos 

elementos do grupo. Contudo, questões oriundas da tarefa anterior 

e das questões presentes nos balões de fala, fez com que o grupo 

tentasse resolver essas questões relativamente ao cenário criado 

dispersando um pouco da tarefa específica.

 

CONTRUÇÃO DE CENÁRIO FINAL E ALVO DE IMPACTO DA 
PROPOSTA \\ 30+20 MINUTOS
Objetivos Criar suporte de comunicação da proposta, por forma 

a funcionar em ambiente expositivo e sem interlocução oral. 

Preenchimento do alvo de impacto da proposta. 

DescriçãoTendo em conta as tarefas anteriormente desenvolvidas, foi 

pedido aos grupos que desenvolvessem um suporte primordialmente 

visual da proposta final. Este suporte deveria ser eficaz a nível de 

comunicação, no sentido de não necessitar de interlocutores para a sua 

compreensão. Paralelamente foi pedido o preenchimento do alvo de 

impacto da proposta.

Através do alvo de impacto da proposta - análise diagnóstica propostas 

identificando: recursos e parceiros; efeitos positivos planeados, possível 

impacto positivo (social, económico, ambiental e cultural); potenciais 

afetados positivamente; barreiras; possível efeitos negativos; possível 

impacto negativo e potenciais afetados negativamente.

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 

3D e post-its, alvo de impacto da proposta

Conclusões Registou-se melhoria na eficácia da comunicação e 

domínio dos recursos disponibilizados. De forma geral os grupos 

conseguiram apreender o potencial da forma de comunicação 

solicitada, conseguiram identificar estratégias de comunicação 

desenvolvidas no primeiro cenário e notou-se mais ponderação na 

forma de representação. 

No preenchimento do alvo de impacto da proposta, apesar de 

serem exercícios complementares os grupos apresentaram 

três estratégias diferentes: divisão de tarefas e preenchimento 

simultâneo à execução do cenário final; preenchimento preliminar 

conjunto e paralelo à execução preliminar do cenário; por fim 

preenchimento conjunto faseado, executado após a elaboração do 

cenário final.

Grupo 1 Não foi notória uma melhoria expressiva no que diz respeito 

à questão de estruturação da informação, a eficácia da comunicação 
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fig.666.Criação do cenário final da 
proposta desenvolvida e preenchimento 
do alvo de impacto da proposta. 

CABOOM
Grupo 1

Participantes.
Ana Luísa Caetano | Bióloga

António Pinho | Designer

Hugo Correia | Estudante de 

Designer 

Equipa.Desiin.
João Sampaio e Raphaella 

Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Liliana Ávila 

Interlocutora.(VouiaPark)
Andreia Fonseca

Coordenadora.da.AGIM
Sandra Santos

e domínio dos recursos disponibilizados, quando comparando com 

o primeiro cenário. Contudo, registou-se a síntese de informação e 

eficiência relativamente ao processo de comunicação visual da proposta.

Grupo 2 Foi notória a melhoria no que diz respeito à questão de 

estruturação da informação, a eficácia da comunicação e domínio 

dos recursos disponibilizados. Foi notória uma divisão de tarefas, 

embora em constante interação. Um dos elementos (designer) 

elaborou o cenário final, por sua vez outro elemento (engenheira 

química) efetuou o preenchimento do alvo de impacto da proposta. 

O grupo desenvolveu as duas tarefas separadamente, começando 

por elaborar o cenário final e seguidamente o preenchimento do alvo 

de impacto da proposta

Grupo 3 Mantendo a mesma abordagem criativa presente no 

primeiro cenário, foi notória a melhoria no que diz respeito às 

questões de estruturação da informação, eficácia da comunicação 

e domínio dos recursos disponibilizado Continuando uma 

abordagem de rascunho, iniciaram a resolução em paralelo do 

cenário e preenchimento do alvo de impacto, pelo que consideraram 

ser exercícios complementares, daí explicação da abordagem 

simultânea.

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Término da sessão e esclarecimento de dúvidas. 

Preenchimento de inquérito. 

Descrição Conclusão geral das tarefas desenvolvidas e análise final dos 

trabalhos desenvolvidos nas sessões. Entrega de inquérito relativo ao 

programa desenvolvido.

Recursos Sem registo

Conclusões Momento decorreu sem qualquer anomalia. Foi notória a 

satisfação do trabalho realizado, contudo sentiam algumas incertezas 

relativamente aos apoios para a próxima fase de desenvolvimento ou 

implementação da proposta.

Descrição
Este serviço consiste na criação de um espaço para recepção e 

recolha de produtos de agricultura tradicional cujo objetivo é a 

comercialização e distribuição de cabazes de produtos hortícolas da 

época. Este serviço é gerido por pequenos agricultores locais que 

conseguem assim escoar os seus produtos a um preço justo.

Missão social 
Troca de serviços através da doação de cabazes a pessoas 

carenciadas que participam como colaboradores na rede de 

distribuição. Integração de um livro de receitas complementar ao 

cabaz, que promove a gestão dos desperdícios alimentares.
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fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 1- Caboom.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 1- Caboom.
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ESCAPADA GASTRONÓMICA
Grupo 2

Participantes.
Marlyn Sousa | Designer

Tânia Ribeiro | Engenheira 

Química 

Equipa.Desiin.
João Sampaio e Raphaella 

Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Liliana Ávila 

Interlocutora.(VouiaPark)
Andreia Fonseca

Coordenadora.da.AGIM
Sandra Santos  

Descrição
Este serviço consiste na criação de pacotes turísticos de roteiros 

gastronómicos, cuja experiência é realizada juntamente com os 

produtores locais. Estes pacotes são integrados em locais turísticos 

da região (hotéis, museus, adegas, etc.) permitindo assim o 

desenvolvimento da economia local em rede. 

Missão social 
Dinamização comercial de produtos gastronómicos juntamente com os 

produtores agrícolas locais. Construção de memória coletiva e herança 

cultural através do ensino de confecção de pratos típicos da região.
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 A estrutura é amovível e é
implantada nas hortas que 

se predispõem em fazer parte 
do serviço.

fig.6 0.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 2- Escapada Gastronómica.
fig.6 6.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 2- Escapada Gastronómica.
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MEALS.ON.WHEELS
Grupo 3

Participantes.
Andreia Teixeira | Designer 

Cátia Monteiro | Designer 

Lara Teang | Designer  

Equipa.Desiin.
João Sampaio e Raphaella 

Rocha 

Equipa.Economia.e.Gestão.
Liliana Ávila 

Interlocutora.(VouiaPark)
Andreia Fonseca

Coordenadora.da.AGIM
Sandra Santos  

Descrição
Este serviço consiste na criação de rotas gastronómicas através 

de um restaurante ambulante que promove a gastronomia local. 

A associação de produtores locais a este serviço permite o 

fornecimento de produtos frescos da região e a confecção de pratos 

típicos. 

Missão social 
Sensibilização para uma alimentação saudável através da realização 

de workshops Intergeracionais (escolas locais e centros de dia). 
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PROMOVEM

- Piqueniques;
- Um restaurante (onde as pessoas

podem cozinhar);
- Workshops;

- Atividades lúdicas/sócio-culturais.

fig.6 6.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 3- Meals on Wheels.
fig.6 6.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 3- Meals on Wheels.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS PONTOS POSITIVOS
- Diversidade e suportes/recursos desenvolvidos e produzidos;

- Motivação apresentada pelos participantes;

- Acesso ao perfil e seleção dos participantes;

- Presença efetiva de elementos de economia e gestão na equipa de 

trabalho;

- Interação inter e extra grupos;

- Duas sessões em dias consecutivos.

PONTOS NEGATIVOS
- Elevado número de desistência (após processo de seleção)

- Presença de muitos participantes com formação na área do 

Design.

PROCESSUAL
- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: contexto 

(24,3%), geração de ideias (13,9%), construção de cenário (34%) 

e concretização (12,5%) tentando explorar formas de construção 

de narrativas visuais, o que apresentou resultados francamente 

positivos. Os restantes momentos registaram: Coffee-break (8,3%) 

e por fim transições (7%).

- Programa da sessão previamente definido e sem necessidade de 

alteração da agenda no decorrer da sessão;

- Foram criados suportes e ferramentas originais, tal a OX - 

Exam Tool, Cartões questões, balões de fala e as silhuetas em 

PVC que assumiram um papel bastante relevante no apoio ao 

desenvolvimento das propostas.

- O momento liderado pela equipa de economia e gestão foi 

relevante e considerado produtivo para a melhoria e viabilidade das 

propostas em desenvolvimento.

- Presença de fontes externas como elementos avaliadores foi 

interessante, embora se considere que a presença inicialmente 

proposta (produtor local ) fosse mais produtiva tendo em conta a 

natureza dos projetos.

Através dos inquérito on-line efetuado conseguimos aferir:

Questão 1 A importância dada à opção organização da informação 

(8 em possível 8) e seguidamente à opção Criatividade (6 em possível 

8) e imediatamente as seguir Comunicação inter e extra grupo de 

trabalho (5 em 8 possíveis). A opção da Criatividade somente foi 

selecionada pelos elementos com licenciatura e ensino Secundário 

como grau de formação. participantes com mestrado como nível de 

formação. 

Questão 2 A facilidade de adopção e utilização dos recursos 

utilizados foi considerada de nível 4. A média total foi de 4,375, sendo 

que 62,5 % dos inquiridos (5 em 8 possíveis) indicaram como o grau 

4 o nível de relacionamento e utilização das ferramentas/materiais 

de trabalho cedidos. Os restantes 37,5% (3 em 8 possíveis) registam 

uma incidência no grau 5.

Questão 3 Dos momentos/tarefas realizadas, sendo possível 

selecionar no máximo 3, a ferramenta OX + Cartões questões 

obtiveram 62,5% de seleção (5 em 8 possíveis). Na segunda posição 

com o mesmo nível de escola Geração de ideias e Construção do 1º 

Cenário com 50% (4 em 8 possíveis) e na terceira posição os Feet-

on/ Enguias Tank, juntamente com o Alvo de Impacto da Propostas 

com 37,5% (3 em 8 possíveis). Ou seja, os participantes deram 

primordialmente relevo a ações de base generativas e analíticas.

CONVIVIAL
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança 

e os participantes, sendo de fácil relacionamento sem registo de 

anomalias;

- A equipa de liderança trabalhou em formato de liderança orientada;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por dois tutores 

processuais) adequada para os três grupos de trabalho;

- O espaço onde decorreram as sessões, apresentava boas 

condições, amplo, facilitava o processo de trabalho e com espaços 

distintos para diversos momentos (trabalho e pausa);

- Durante a sessão a equipa de liderança promoveu uma hierarquia 

horizontal entre os participantes, mesmo que por momentos 

existisse a necessidade de nomeação de um porta-voz do grupo, 

efetuada pelo próprio grupo.
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9,7%  Speed-dating de Ideias

37,5% Alvo de Impacto

9,7%  Apresentação a especialista

9
Comunicação 62,5% 75% Criatividade

100% Organização de informação

Gestão de Informação 25%  

SD Opções: Não Facilitaram o processo
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37,5%
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62,5%

N.º DE PESSOAS/FACILIDADE DE RECURSOS

0 00 0

0 0 0 1 1

Geração de Ideias 50%  

1º Cenário 50%  

37,5% Feets-on

SD Opções: Aprese

Questão 1 As tarefas desenvolvidas facilitaram: Criatividade; Organização informação; Gestão de informação;
Comunicação (intra e extra grupo de trabalho); Não facilitaram o processo.

Questão 3 Selecione os 3 momentos/tarefas que considerou serem os mais relevantes/produtivos para o 
desenvolvimento da proposta: Apresentação Inicial; Identificação de oportunidades (post-its); Geração de ideias e 
balões (fala e pensamento) + cartões questões; Speed Dating de Ideias; OX - Opportunity Exam (O quê, Como, Para
Quem e Com quem?); 1º Cenário (Playmobils, silhuetas, imagens, etc); Feets-on (custos-receitas-custos com a missão 
social); Apresentação a especialistas (Sandra AGIM); Empahty Map (personagem); Cenário Final; Alvo Final de impacto 
da proposta.

Questão 2 Indique o grau relacionamento e utilização das ferramentas/materiais de trabalho cedidos
(sendo 1 muito difícil e 5 extremamente fácil).

fig.6 6.Gráficos processuais 
das sessões OIS-IERA , 
Agricultura e Gastronomia 
(Sever do Vouga).
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OIS ÍLHAVO
OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL 
TURISMO E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE 

6 .e.66.ABRIL.de.6066

Objetivo Desenvolver propostas/modelos de negócio de Inovação 

Social, de impacto local e regional (Região de Aveiro), relativos à 

temáticaTurismo e Preservação do Ambiente.

Local. Museu Marítimo de Ílhavo, Ílhavo

Duração  2 sessões de 360 minutos (dois dias consecutivos)

Contexto.Labs

Promotores  Universidade de Aveiro, IERA, Município de Ílhavo

Tipoloiia.de.iniciativa.Top-down

Ngº.de.Participantes 15

Equipa  3 tutores processuais de Design  (João Sampaio, Teresa 

Franqueira e Raphaella Rocha), 1 Economia e Gestão (Marta Ferreira 

Dias)

Convidados.externos   Alexandra Pinto - Museu Marítimo de Ílhavo

fig.6 6. Caracterização dos Participantes nas OIS – IERA Turismo e Preservação do Ambiente

15 15
Mestrado 3

1 Ensino Secundário

11 Licenciatura

14

Género Formação

Faixa etária Residência

8 Aveiro

1

15 15
6 31-40 anos 

4 20-30 anos 

Oliveira do Bairro 1 

Águeda 2 
41-50 anos 5  

Ílhavo 4
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6gª.SESSÃO.6 .DE.ABRIL.6066.
Período.da.manhã

fig.6  .Polaroid tiradas aos participantes 
e utilizadas para a identificação da sua 
proveniência no mapa do município.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de noções e conceitos de Inovação Social;

- Criação de grupos de trabalho;

- Identificação de oportunidades e geração de ideias;

- Seleção e desenvolvimento de ideia;

- Identificação preliminar da estrutura da ideia em desenvolvimento.

PRÉ-SESSÃO
Espaço e materiais
Tendo em conta o processo de pré-registo (on-line) e o pedido 

de confirmação de presença (por contato telefónico ou correio 

electrónico), era possível a previsão de quantas pessoas iriam estar 

presentes. Desta forma, a sala foi organizada, por forma a criar mesas de 

trabalho para dois grupos.

Cada mesa/grupo de trabalho tinha acesso ao seguintes materiais:

Materiais riscadores (marcadores, esferográficas e lápis); Post-its;

Tesoura, x-acto, cola, borracha; Folhas de papel de cenário.

INÍCIO DE SESSÃO
Registo
Na chegada ao local da sessão o registo individual era composto 

pelas seguintes ações: verificação da inscrição da pessoa, registo de 

dados pessoais (nome, e-mail, profissão); preenchimento e entrega 

da credencial (identificação pessoal); registo fotográfico (polaroid) 

(fig. 167); e entrega da pasta IERA.

ABERTURA E ENQUADRAMENTO \\ 30 MINUTOS 
O início oficial da sessão foi marcado pelo discurso de boas-vindas e 

apresentação do projeto por parte do representante da Incubadora de 

Empresas da Região de Aveiro (IERA). Seguidamente, decorreu uma 

apresentação relativa aos princípios e conceitos de Inovação Social, 

e exemplos relevantes à temática a tratar. Esta ação foi desenvolvida 

por dois representantes da equipa de design para Inovação Social da 

Universidade de Aveiro e docente de design da UA (João Sampaio). 

Que tinha como objetivo a clarificação de conceitos e esclarecimento 

de possíveis dúvidas relativas à Inovação Social. Apesar de existir 

abertura para um breve debate, tal não foi registado.

ICE-BREAKER, CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO E REDE 
SOCIAL LOW-FI \\ 20 MINUTOS
Objetivos Apresentação individual da equipa e dos participantes e 

geração de um momento de icebreaking.

Descrição Posicionando o grupo em círculo (participantes e equipa de 

liderança da sessão), passamos à apresentação individual que devia incluir 

no discurso a palavra secreta (anexa à temática a tratar), presente na 

credencial. Somente neste momento, a equipa de design para a Inovação 

Social (João Sampaio e Raphaella Rocha) procede à sua apresentação. 
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fig.6 6.Kit disponibilizada a cada grupo e trabalho.
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fig.6 6.Aspecto geral do espaço onde 
tiveram lugar as sessões de trabalho 
do tema Turismo e Perservação do 
Ambiente.

fig.6 6.(à esquerda) Início da sessão 
através da apresentação pessoal 
(icebreaker), (à direita) registo 
fotográfico através de polaroid.

Seguidamente, foi pedido aos participantes para livremente 

formarem quatro grupos de trabalho (quatro de quatro elementos 

e um de três elementos). Foi indicada a necessidade de existir 

separação de pessoas que já se conhecessem. Por fim, os 

participantes posicionavam a sua polaroid no mapa do município 

(impresso em PVC), identificando desta forma a sua proveniência/

local de residência.

Recursos Credenciais, polaroids e mapa do município impresso em PVC.

Conclusões Apesar de corretamente explicada a grande maioria das 

pessoas tende a revelar a palavra e construir um discurso à volta da 

mesma. Poucas pessoas tornam a palavra efetivamente secreta durante 

a apresentação. Contudo, o exercício acaba por cumprir a sua função no 

sentido em que desconstrói o tipo de apresentação mais usual. 

A criação de grupos foi efetuada de forma pacífica sem necessidade 

a intervenção dos tutores processuais da sessão.

O posicionamento das Polaroid no mapa facilitou a percepção visual 

da distribuição e localização das pessoas no território, o que produziu 

mais um momento de interação entre participantes.

GRUPO 1
Rúben Silva (22) \ Designer

Sónia Castro (36) \ Artesã

Dulce Gomes (42) \ Gestora Logística

Média de idade 33,3 anos

GRUPO 2
Sara Mieiro (32) \ Designer

Lea Lopez (36) \ Designer

Catarina Almeida (39) \ Funcionária Pública

Sandra Lemos (42) \ Desempregado

Média de idade 37,25 anos

GRUPO 3
Daniela Vieira (22) \ Designer

Tânia Ribeiro (34) \ Engenheira Química

Ana Mota (33) \ Assistente de Investigação

Isabel Marques (44) \ Novas Tecnologias da Comunicação

Média de idade 33,25 anos

GRUPO 4
Carin Carvalho (22) \ Designer

Ilda Alberto (41) \ 

Susana Leite (41) \ Gestora de Operações

Isabel Correia (43) \ Professora

Média de idade 36,75 anos

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES \\ 45 MINUTOS
Objetivos Promover o entendimento e identificação de 

oportunidades e caracterização do contexto de ação. 

Descrição Identificar e registar em post-its – afixados na folha 

de papel de cenário –, áreas de ação, problemas, oportunidades, 

ideias, necessidades e possíveis soluções para questões anexas à 

temática (Turismo & Preservação do Ambiente) na região de Aveiro. 

Nos últimos dez minutos, foram entregues diversos quadrados 

de cartolinas coloridas e foi pedida a ordenação e organização da 

informação gerada. Cada quadrado de cartolina deveria representar 

um tema e ser circundado dos post-its anexos a esse tema (fig. 170).

Recursos Papel de cenário e post-its, cartolinas quadradas.

Conclusões O exercício decorreu sem registo de problemas. Foi 

possível identificar que no decorrer do exercício os participantes 

trocam mais informação pessoal (complementar à apresentação 

individual anteriormente efectuada). Esta informação por vezes 

surge anexa à temática e seu entendimento e possibilita criar 

elementos de proximidade entre as pessoas. A inclusão das 



339338

fig.660.Identificação de oportunidades, 
temas ou problemas e consequente 
organização da informação.

fig.666.Geração de ideias com o recurso 
aos balões de fala e pensamento para 
que fosse garantida a total participação 
dos diversos elementos do grupo.

cartolinas como alicerces de temáticas facilitou o processo de 

análise, contudo foi notório que um dos grupos já havia iniciado essa 

mesma organização de forma voluntária.

Grupo 1 Não se registou dificuldade no cumprimento da tarefa e 

apresentou alguma independência na atuação e organização da 

informação. Apresentou uma grande diversidade oportunidades e 

na fase final organizou a informação em três grupos: rotas, turismo 

personalizado e rentabilização urbana.

Grupo 2 Não se registou dificuldade no cumprimento da tarefa e 

apresentou alguma independência na atuação e organização da 

informação. Apresentou uma grande diversidade de oportunidades 

e na fase final organizou a informação em três grupos: limpeza, 

património imaterial e mobilidade.

Grupo 3 Não se registou dificuldade no cumprimento da tarefa e 

apresentou alguma independência na atuação e organização da 

informação. Contudo, apesar da diversidade de oportunidades, na 

fase final não clarificou os temas e organizou a informação em forma 

de mancha com pontos de transição.

Grupo 4 Não se registou dificuldade no cumprimento da tarefa e 

apresentou alguma independência na atuação e organização da 

informação. Não apresentou uma grande diversidade oportunidades 

e na fase final organizou a informação em dois grupos: divulgação de 

recursos e divulgação cultural.

GERAÇÃO DE IDEIAS \\ 45 MINUTOS
Objetivos Geração de ideias e potenciais soluções e formas de ação 

perante um dado problema, temática ou contexto. 

Descrição Em consequência da tarefa anterior, foi pedido aos grupos 

para gerarem no máximo cinco e no mínimo três ideias. Durante o 

processo foram Introduzidos os balões de fala e pensamento, dando 

o dom da palavra e a restrição ao pensamento (fig. 171).

Recursos Papel de cenário, post-its, balões fala e pensamento.

Conclusões De forma geral, os diversos grupos responderam de 

forma francamente positiva, apresentando entre três a quatro 

ideias. Na introdução dos balões observou-se que os grupos 2 e 4, 

usaram-nos dinamicamente. Ou seja, os “participantes pensantes” 

começaram registar informação nos balões e mesmo sem falar 

acabaram por participar e intervir mesmo que com algumas 

limitações na conversação.
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6gª.SESSÃO.6 .DE.ABRIL.6066.
Período.da.tarde

fig.666.Speed dating de ideias e votação 
individual através de pequenos 
autocolantes azuis.

OBJETIVOS GERAIS
- Partilha e análise por parte de fonte externa;

- Desenvolvimento da ideia;

- Tradução e comunicação visual da ideia;

- Debate generalizado da ideia.

 

SPEED DATING DE IDEIA \\ 30 MINUTOS
Objetivos Momento de apresentação, debate, votação e análise 

através de fonte externa ao projeto. 

Descrição Cada grupo deveria escolher um porta-voz para apresentar 

a ideia em oito minutos. Os restantes elementos do grupo reuniam 

com o porta-voz do outro grupo para lhes ser comunicada a ideia em 

desenvolvimento.

Cada elemento do grupo podia exercer o voto através de pequeno 

autocolante (azul) (fig. 124), assim como colocar questões, emitir e 

sugerir alternativas a registar por parte do porta-voz do grupo.

Recursos Autocolantes (azul)

Conclusões Apesar de não estar inicialmente planeado foi efectuado 

o speed dating com objectivo de selecionar a ideia a trabalhar. Tal 

aconteceu pois nenhum dos grupos demonstrou vontade de selecionar 

a ideia a desenvolver. Atividade produtiva para os dois grupos. Nesta 

tarefa, o grupo 2 conseguiu identificar um problema na proposta do 

outro grupo, que por sua vez considerou também acontecer na sua 

própria proposta. Através dos autocolantes de votação é possível tornar 

e manter visível os registos e as opiniões dos restantes elementos.

Grupo 1 A ideia mais votada foi serviço de cestos de piqueniques.

Grupo 2 A ideia mais votada foi a dinamização e aproveitamento de 

piscinas municipais inativas.

Grupo 3 A ideia mais votada foi o autocarro de promoção turística e 

produtos e saberes locais.

Grupo 4 A ideia mais votada foi a Cooperativa Cogumelo

OX-TOOL E CARTÕES QUESTÕES \\ 30 MINUTOS
Objetivos Desenvolver a estrutura preliminar da ideia selecionada e 

apoiar a análise e avaliação do espaço de atuação da proposta. 

Descrição Com o recurso à matriz (OX-Tool: Opportunity Exam - para 

quê, como, para quem e com quem?) começou-se a delinear uma 

estrutura preliminar da proposta. Os cartões questões (também 

introduzidos neste momento), apresentam um total de 16 questões 

referentes às áreas social, cultural, ambiental e económica. Também 

foram disponibilizadas diversas imagens recortadas para facilitar este 

processo.

Recursos Papel de cenário, OX- Tool, Cartões Questões, post-its, 

portfólio de recursos e oportunidades.

Conclusões A matriz facilitou a organização e segmentação da 

informação. Foi notória a utilização da matriz (objeto em PVC) como 

suporte para o trabalho, como escantilhão que era transposto para o 

papel e como elemento orientador onde era interpretada a informação 

e utilizada num esquema particular do grupo. Os cartões questões 

foram amplamente utilizados/analisados por forma a melhorar as 

propostas em desenvolvimento. 

1.º CENÁRIO \\ 40 MINUTOS
Objetivos Representação visual da proposta com o recurso a 

elementos 2D e 3D. 

Descrição Através da disponibilização de diversos recursos foi pedido 

aos grupos que comunicassem e representassem a propostas e os 

fluxos de informação e relação. Poderiam efetuar melhorias tendo em 

conta a informação e o exercício anteriormente elaborado.

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 3D e 

post-its, cartões do portfólio de oportunidades e recursos.

Conclusões Foi notório o interesse pela utilização dos materias 

disponibilizados. De forma geral e tendo cada grupo um elemento 

designer, observou-se a sua relevância na comunicação da ideia, quer 

por iniciativa pessoal assim como por sugestão do grupo. Contudo, 

a presença e envolvimento de todos os elementos foi notória. Foi 

observado que a através da visualização e processo de construção, a 

estruturação da proposta foi passível de criar análises e clarificações 

mais profundas.

Grupo 1 Não se registou qualquer questão ou dificuldade e o grupo 

apresentou uma abordagem eficaz e clara na forma de comunicar a ideia.

Grupo 2 Não se registou qualquer questão ou dificuldade e o grupo 

apresentou uma abordagem eficaz e clara na forma de comunicar a 

ideia. Recorreu mesmo a outros elementos (como telemóvel) para 

materializar a sua ideia.

Grupo 3 Não se registou qualquer questão ou dificuldade e o grupo 
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fig.666.Apresentação, análise e debate 
das ideias em desenvolvimento.

fig.666.Página 306, definição da 
estrutura preliminar das ideias 
selecionadas através da OX-Tool e os 
Cartões Questões. 

fig.666.Página 307, vários registos do 
processo de criação do primeiro cenário.

apresentou uma abordagem eficaz e clara na forma de comunicar 

a ideia. Utilização interessante dos recursos, por exemplo, recurso 

ao post-its para criar elementos de personalização dos Playmobils na 

representação de um avental.

Grupo 4 Não se registou qualquer questão ou dificuldade e o grupo 

apresentou uma abordagem eficaz e clara na forma de comunicar a ideia. 

DEBATE \\ 50 MINUTOS
Objetivos Apresentação, análise, votação e debate das propostas. 

Descrição Recorrendo ao cenário construído cada grupo apresentou a 

sua proposta, que era analisada, comentada e debatida. Cada elemento 

do grupo podia exercer o voto através de pequeno autocolante (verde 

- positivo, amarelo - carência de avaliação, vermelho - ponto negativo), 

assim como colocar questões, emitir e sugerir alternativas a registar por 

parte do porta-voz do grupo.

Recursos Cenários criados.

Conclusões Momento relevante que permitiu uma análise mais 

concreta e direcionada para as necessidades específicas e estruturais, 

diversidade de fluxos e diferentes relações em desenvolvimento. Os 

tutores processuais inicialmente atuaram como analistas das propostas 

e seguidamente como orientadores/moderadores do debate que 

naturalmente foi estimulado através da participação generalizada dos 

diversos participantes. Foi notória a utilização dos cenários de forma 

dinâmica como apoio ao processo de apresentação/explicação. De 

forma geral a nível conceptual as ideias apresentavam-se sólidas à 

exceção do grupo 4. Durante a análise surgiram dúvidas que criaram a 

necessidade de despender mais tempo por forma a apoiar a análise e 

reestruturação da ideia. A existência de falhas tornou-se clara tendo 

em conta o cenário criado, assim como provenientes das dúvidas e 

justificação das sinalizações (verde, amarelas e vermelhas) efetuadas 

pelos participantes.

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Término da sessão do primeiro dia.

Objectivos Encerramento e conclusão da sessão

Recursos Sem referência.

Conclusões Sem uma demarcação clara da tarefa anteriormente 

desenvolvida, o encerramento da sessão teve como objectivo clarificar 

a relevância do resultado/respostas obtidas decorrentes das tarefas 

desenvolvidas. As principais temáticas e questões a tratar na sessão 

seguinte foram superficialmente referidos assim como os seus 

objetivos principais.
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6gª.SESSÃO.66.DE.ABRIL.6066.
Período.da.manhã

fig.66 .(Na página da direita de cima 
para baixo) apresentação e clarificação 
de conceitos relativos a organizações 
sociais e viabilidade económica; 
exercício feet-on; votação do exercício 
Enguias Tank.

OBJETIVOS GERAIS
- Clarificação de conceitos económicos anexos à inovação social;

- Desenvolver modelo de negócio preliminar economicamente 

viável;

- Análise de estrutura (custos, receitas e custos com missão social) e 

tipo de estrutura económica.

O período da manhã, da responsabilidade da equipa de economia 

e gestão para a inovação social (neste caso específico Prof. Marta 

Ferreira Dias) contudo, a equipa de design esteve presente por forma 

a facilitar e apoiar o relacionamento e foi parte integrante de algumas 

tarefas (Enguias Tank). 

Objetivos Análise e construção preliminar de modelo e negócio 

economicamente viável, identificação do tipo de modelo de negócio 

Recursos Projeção media, cartolinas feet-on, placas de votação e 

post-its.

Conclusões Dividida num modelo de duas vertentes – expositiva 

e clarificadora de conceitos e outra prática e analítica – esta parte 

da sessão facilitou a melhoria das propostas. Por forma a potenciar 

a sua adequação prática e identificação preliminar da estrutura 

de custos, receitas e custos anexos à missão social. Anexo aos 

conceitos anteriormente explorados, o exercício denominado feet-

on, teria a sua expressão máxima no Enguias Tank. Este exercício 

simulava o programa Shark Tank (fig. 176) onde todos os presentes 

poderiam ser investidores e através das placas de voto (verde- 

investir, laranja, não investir) e oralmente poderiam interrogar e 

exprimir a sua opinião. Foi notório o interesse constante de ambos os 

grupos durante a sessão e as tarefas a desenvolver.

Grupo 1 Apresentou maioria absoluta de investidores e apoiantes 

do projeto, mesmo com pequenas sugestões que visavam o 

melhoramento e optimização da estrutura e obtenção de receita.

Grupo 2 Obteve uma maioria confortável, contudo foi notória a 

referência à obtenção ou acesso ao espaço, elemento primordial 

para o projeto.

Grupo 3 Obteve uma maioria confortável, contudo foi notória a 

referência à obtenção do autocarro e sua personalização como 

sendo a maior barreira do projeto.

Grupo 4 Obteve uma maioria confortável, com pequenas sugestões 

que visavam o melhoramento e optimização da estrutura e obtenção 

de receita. Foi notória a segurança e pequenas reformulações e 

correções por forma a eliminar as incertezas presentes no final da 

sessão anterior.
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fig.666.(na página da esquerda) a 
presença da convidada e representante 
do Museu Marítimo de ìlhavo. 

fig.666.(acima) Momento de 
apresentação mista, roleplaying 
recorrendo ao cenário criado de forma 
dinâmica.

6gª.SESSÃO.66.DE.ABRIL.6066.
Período.da.tarde

OBJETIVOS GERAIS
- Avaliação da adequação da proposta desenvolvida;

- Definição e construção de suporte de comunicação da proposta final

APRESENTAÇÃO A ESPECIALISTA \\ 60 MINUTOS
Objetivos Apresentação de propostas a um especialista convidado, 

no sentido de obter informação para melhorar e adequar a proposta.

Descrição Foi efetuado o pedido ao Museu Marítimo de Aveiro para 

participar num breve momento nas Oficinas de Inovação Social 

como avaliador das propostas. As quais estavam direcionadas para 

a relação com turismo e preservação do ambiente. Desta forma, 

registou-se a presença da Alexandra Pinto, mestre em Turismo e 

planeamento (fig. 177).

Recursos Cenário da proposta.

Conclusões Este momento foi extremamente produtivo, pois 

foi possível clarificar e aferir de forma mais exata a realidade do 

público para os quais se direcionavam. Foi interessante notar a 

entusiasmo, interesse e dedicação dos convidados no sentido de 

apoiarem o desenvolvimento de propostas. De uma forma geral os 

convidados consideraram as propostas bastante relevantes, pois 

estavam direcionadas para questões relevantes como: combater o 

isolamento e apoiar as pessoas que cuidam de idosos e melhoria das 

condições dos mesmos.

Grupo 1 Apresentação clara da proposta por parte do porta-voz, o 

convidado demonstrou entusiasmo relativamente à proposta. 

Grupo 2 Apresentação clara da proposta por parte do porta-voz. 

O convidado demonstrou entusiasmo relativamente à proposta, 

apresentando mesmo exemplos de situações experienciadas no 

Museu Marítimo de Ílhavo juntamente com públicos infanto-juvenis. 

Grupo 3 Apresentação clara da proposta por parte do porta-voz. O 

convidado demonstrou alguma reserva quanto à estrutura da ideia, 

contudo considerou-a bastante relevante. 

Grupo 4 Apresentação clara da proposta por parte do porta-voz. 

O convidado demonstrou interesse relativamente às propostas e 

referiu a necessidade criarem estratégias de divulgação cultural 

intermunicipal e regional. 

ROLE PLAY DINÂMICO \\ 40 MINUTOS
Objetivos Encenação, comunicação e experienciação do serviço; Análise 

e votação das áreas de impacto e atuação (económica, ambiental, social e 

cultural) das propostas por parte dos restantes elementos. 

Descrição Através da disponibilização de pequenos adereços 

de papel (relacionados com a temática) para a construção de 

personagens, foi pedido a cada grupo que combinassem (durante 

10 minutos) uma encenação que representasse vários momentos e 

situações de utilização do serviço/proposta, com duração máxima de 

10 minutos (fig. 178). 

Recursos Adereços em papel e cenários criados.

Conclusões A tarefa permitiu identificar falhas e o desenvolvimento 

de pequeno debate relativo às situações encenadas. Contudo, foi 

possível observar que por vezes os adereços juntamente com o cenário 

tornavam a tarefa um pouco difícil. Desta forma, as pessoas utilizavam 

os adereços e simulavam a situação e recorriam ao cenário para 

introduzir ações ou explicações entre interações representadas.

Grupo 1 A tarefa não foi totalmente cumprida de acordo com o pedido 

uma vez que somente um elemento do grupo executou a tarefa que 

de certa forma tornava mais difícil o processo de representação e 

experienciação. A dado momento o elemento resolveu, abandonar o 

roleplay e efetuar uma apresentação mais formal.



351350

Grupo 2 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

utilizando a totalidade de tempo para a representação. Contudo, 

foi possível observar a dificuldade em conciliar os adereços e a 

utilização dinâmica do cenário. Foi possível identificar algumas falhas 

no cenário criado, no sentido de comunicar e clarificar algumas 

questões e fases de utilização do serviço proposto.

Grupo 3 A tarefa foi encenada e representada no tempo definido, 

utilizando a totalidade de tempo para a representação. Mais 

expressivos e visivelmente empenhados, dividiram os momentos 

de apresentação entre o roleplaying (recorrendo aos adereços) e 

explicação de mudanças de situações (recorrendo ao cenário). 

Grupo 4 A tarefa não foi totalmente cumprida de acordo com o pedido 

uma vez que o elemento responsável pela apresentação optou por 

efetuar uma apresentação mais formal.

CONTRUÇÃO DE CENÁRIO FINAL E ALVO DE IMPACTO DA 
PROPOSTA \\ 50 MINUTOS
Objetivos Criar suporte de comunicação da proposta, por forma 

a funcionar em ambiente expositivo e sem interlocução oral. 

Preenchimento do alvo de impacto da proposta. 

DescriçãoTendo em conta as tarefas anteriormente desenvolvidas, foi 

pedido aos grupos que desenvolvessem um suporte primordialmente 

visual da proposta final. Este suporte deveria ser eficaz a nível de 

comunicação, no sentido de não necessitar de interlocutores para a sua 

compreensão. Paralelamente foi pedido o preenchimento do alvo de 

impacto da proposta.

Através do alvo de impacto da proposta - análise diagnóstica propostas 

identificando: recursos e parceiros; efeitos positivos planeados, possível 

impacto positivo (social, económico, ambiental e cultural); potenciais 

afetados positivamente; barreiras; possíveis efeitos negativos; possível 

impacto negativo e potenciais afetados negativamente.

Recursos Papel de cenário, Playmobils, imagens e ícones, silhuetas 

3D, post-its e alvo de impacto da proposta.

Conclusões Registou-se o melhoramento da eficácia da 

comunicação e domínio dos recursos disponibilizados. De forma 

geral os grupos conseguiram apreender o potencial da forma de 

comunicação solicitada, conseguiram identificar estratégias de 

comunicação desenvolvidas no primeiro cenário e notou-se mais 

ponderação na forma de representação. 

No preenchimento do alvo de impacto da proposta, apesar de 

serem exercícios complementares os grupos apresentaram 

três estratégias diferentes: divisão de tarefas e preenchimento 

simultâneo à execução do cenário final; preenchimento preliminar 

conjunto e paralelo à execução preliminar do cenário; por fim 

preenchimento conjunto faseado, executado após a elaboração do 

cenário final.

Grupo 1 Melhoria na eficácia da comunicação e domínio dos recursos 

disponibilizados. Foi notória uma divisão de tarefas, embora em 

constante interação. Um dos elementos (designer) elaborou o cenário 

final, por sua vez outros elementos dedicaram-se ao preenchimento 

do alvo de impacto da proposta. O grupo desenvolveu as duas 

tarefas separadamente, começando por elaborar o cenário final e 

seguidamente o preenchimento do alvo de impacto da proposta.

Grupo 2 Foi notória alguma dificuldade na primeira representação 

de cenário, devido a mal interpretação ou explicação do objetivo 

da construção do cenário. Após essa clarificação as tarefas foram 

divididas entre os elementos do grupo. Dois dos elementos (designer) 

elaboraram o cenário final, os restantes elementos preencheram 

do alvo de impacto da proposta. O grupo desenvolveu as duas 

tarefas separadamente, começando por elaborar o cenário final e 

seguidamente o preenchimento do alvo de impacto da proposta

Grupo 3 Foi notória a melhoria no que diz respeito à questão de 

estruturação da informação, a eficácia da comunicação e domínio dos 

recursos disponibilizados. Foi notória uma divisão de tarefas, embora em 

constante interação. Um dos elementos (designer) elaborou o cenário 

final, por sua vez outros elementos dedicaram-se ao preenchimento 

do alvo de impacto da proposta. O grupo desenvolveu as duas 

tarefas separadamente, começando por elaborar o cenário final e 

seguidamente o preenchimento do alvo de impacto da proposta.

Grupo 4 Foi notória a eficácia da comunicação e domínio dos recursos 

disponibilizados. Registou-se a divisão de tarefas, embora em 

constante interação. Um dos elementos (designer) elaborou o cenário 

final, por sua vez outros elementos dedicaram-se ao preenchimento 

do alvo de impacto da proposta. O grupo desenvolveu as duas 

tarefas separadamente, começando por elaborar o cenário final e 

seguidamente o preenchimento do alvo de impacto da proposta. 

Foi interessante notar que o grupo utilizou os recursos 3D todos na 

horizontal, retirando assim a carga tridimensional do cenário.

ENCERRAMENTO \\ 10 MINUTOS
Objetivos Término da sessão e esclarecimento de dúvidas. 

Preenchimento de inquérito. 

Descrição Conclusão geral das tarefas desenvolvidas e análise final dos 

trabalhos desenvolvidos nas sessões. Entrega de inquérito relativo ao 

programa desenvolvido.

Recursos Sem registo

Conclusões Momento decorreu sem qualquer anomalia. Foi notória a 

satisfação do trabalho realizado, contudo sentiam algumas incertezas 

relativamente aos apoios para a próxima fase de desenvolvimento ou 

implementação da proposta.
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PICK-IR
Grupo 1

Participantes.
Dulce Gomes | Gestora Logís-

tica 

Rúben Silva | Designer

Sónia Castro | Artesã 

Equipa Design 
Teresa Franqueira, João Sam-

paio e Raphaella Rocha 

Equipa Economia e Gestão 

Marta Ferreira Dias

Interlocutora SAFE - 
Serviço de Apoio à Formação e 
ao Emprego
Ana Freitas

Museu Marítimo de Ílhavo
Alexandra Pinto

Descrição
O serviço consiste no aluguer ou venda de kits de piquenique com 

produtos regionais e prestação de serviços de catering. O objetivo 

passa pela promoção e usufruto da paisagem natural da região através 

da realização de piqueniques. 

Missão Social 
Dinamização e promoção da cultura local e dos produtos regionais com 

a colaboração da comunidade local.   
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fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 1- Pick-ir.
fig.660.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 1- Pick-ir.
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PURAA
Grupo 2

Participantes.
Catarina Almeida | Funcionária 

Pública

Léa López | Designer

Sara Mieiro | Designer

Sandra Lemos | Desempregada  

Equipa Design 
Teresa Franqueira, João Sam-

paio e Raphaella Rocha 

Equipa Economia e Gestão 

Marta Ferreira Dias

Interlocutora SAFE - 
Serviço de Apoio à Formação e 
ao Emprego
Ana Freitas

Museu Marítimo de Ílhavo
Alexandra Pinto

Descrição
A ideia consiste na recuperação das piscinas do Beira-Mar, dinamizando 

atividades lúdicas, culturais, sociais e educativas. O serviço passa 

pela disponibilização de um espaço de cafetaria cujos produtos são 

fornecidos por um centro social da região.

Missão Social 
Oferta de aulas de natação para cidadãos carenciados ou com 

limitações físicas.
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fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 2- Puraa.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 2- Puraa.
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TOUR’AVEIRO
Grupo 3

Participantes.
Ana Mota | Assistente de Investi-

gação

Daniela Vieira | Designer

Isabel Marques | Tecnóloga da 

Comunicação 

Tânia Ribeiro | Engenheira Quí-

mica

Equipa Design 
Teresa Franqueira, João Sam-

paio e Raphaella Rocha 

Equipa Economia e Gestão 

Marta Ferreira Dias

Interlocutora SAFE - 
Serviço de Apoio à Formação e 
ao Emprego
Ana Freitas

Museu Marítimo de Ílhavo
Alexandra Pinto

Descrição
A ideia assenta na prestação de serviços de restauração ambulante com 

um autocarro que promove os produtores e produtos regionais. Este 

autocarro pode também ser utilizado como veículo promocional para 

outras marcas assim como alugado para eventos, juntamente com a 

prestação de diversos serviços associados. 

Missão Social 
Envolvimento da comunidade local na construção de um sentido de 

pertença e de promoção da economia local.
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DIVULGAÇÃO

- Eventos e parceiros 
envolvidos feita 

na própria viatura.

fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 3 - Tour’Aveiro.
fig.666.(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 3-Tour’Aveiro.
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MOVIMENTO COGUMELO
Grupo 4

Participantes.
Carin Carvalho | Designer

Ilda Alberto | Contabilista Desem-

pregada 

Isabel Correia | Professora 

Susana Leite | Gestora de Ope-

rações 

Equipa Design 
Teresa Franqueira, João Sam-

paio e Raphaella Rocha 

Equipa Economia e Gestão 

Marta Ferreira Dias

Interlocutora SAFE - 
Serviço de Apoio à Formação e 
ao Emprego
Ana Freitas

Museu Marítimo de Ílhavo
Alexandra Pinto

Descrição
“Cogumelos” são estruturas locais de uma rede regional cujo objetivo 

é a divulgação e dinamização de eventos para promoção da cultura 

regional.

O serviço é desenvolvido em parceria com os agentes económicos 

locais onde as pessoas podem participar e colaborar na produção de 

produtos regionais, como por exemplo, participar na confecção de pão-

de-ló de Ovar numa das confeitarias da cidade. 

Missão Social 
Divulgar o potencial regional com o envolvimento da população local.
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fig.666.(acima) tradução efectuada pela eq. de Design 
(ilustração Raphaella Rocha, 2015) do cenário criado pelo 
grupo 4 - Movimento Cogumelo
fig.66 .(abaixo) cenário final da propostas desenvolvida pelo 
grupo 4 - Movimento Cogumelo.
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PONTOS POSITIVOS
- Diversidade e suportes/recursos desenvolvidos e produzidos;

- Motivação apresentada pelos participantes;

- Elevado número de participantes;

- Acesso ao perfil e seleção dos participantes;

- Presença efetiva de elementos de economia e gestão na equipa de 

trabalho;

- Dinâmica e interação inter e extra grupos;

- Duas sessões em dias consecutivas;

- Presença de fonte externa.

PONTOS NEGATIVOS
- Alguma saturação/cansaço registado no final do segundo dia;

- Término da sessão bastante abrupto devido a questões de horário do 

local de acolhimento;

- Atraso inicial da primeira sessão;

- Elevado número de questões relativo à continuidade e apoio dos 

projetos.

PROCESSUAL
- O programa baseou-se num modelo de quatro fases: contexto 

(24,3%), geração de ideias (13,9%), construção de cenário (34%) e 

concretização (12,5%) tentando explorar formas de construção de 

narrativas visuais, o que apresentou resultados francamente positivos. 

Os restantes momentos registaram: Coffee-break (8,3%) e por fim 

transições (6,3%).

- Programa da sessão previamente definido e com necessidade de 

alteração da agenda no decorrer da sessão. Como os grupos não 

queriam ter a responsabilidade de selecionar a ideia a trabalhar, foi 

efetuado um speed dating de ideias para que fossem votadas a ideias 

consideradas mais interessantes;

- Foram criados suportes e ferramentas originais, tal a OX - Exam Tool, 

Cartões questões, balões de fala e as silhuetas em PVC que assumiram 

um papel bastante relevante no apoio ao desenvolvimento das 

propostas. Foi interessante registar a forma dinâmica na utilização dos 

balões de pensamento, onde foram criadas dinâmicas de comunicação 

entre os elementos com os balões de pensamento.

- O momento liderado pela equipa de economia e gestão foi relevante 

e considerado produtivo para a melhoria e viabilidade das propostas em 

desenvolvimento.

- Grande dinâmica de trabalho e formas criativas de utilização dos 

recursos;

Nota: Será de referir que somente obtivemos 12 inquéritos respondidos num total de 15 

possíveis. Contudo, através dos inquérito on-line efectuado conseguimos aferir:

Questão 1 que a importância dada à opção Comunicação inter e 

extra grupo de trabalho (10 em possível 12) e seguidamente à opção 

Criatividade (9 em possível 12). 

Questão 2 A facilidade de adopção e utilização dos recursos utilizados 

foi considerada de nível 4. A média total foi de 4,16, sendo que 66,6 % 

dos inquiridos (8 em 12 pessoas) indicaram como grau 4 como grau 

de relacionamento e utilização das ferramentas/materiais de trabalho 

cedidos. Os restantes 25% registam uma incidência no grau 5 e por 

último grau 3.

Questão 3 Dos momentos/tarefas realizadas, sendo possível selecionar 

no máximo 3, a ferramenta OX + Cartões questões obtiveram 75% 

de seleção (9 em 12 possíveis). Na segunda posição os Feet-on/ 

Enguias Tank com 58.3% (7 em 12 possíveis) e na terceira posição 

com 50% (6 em 12 possíveis) surgem as tarefas speed dating de ideias 

e a dentificação de oportunidades. Ou seja, os participantes deram 

primordialmente relevo a ações de base generativas e analíticas.

CONVIVIAL
- O workshop desenvolveu-se em contato direto entre a liderança e os 

participantes, sendo de fácil relacionamento sem registo de anomalias;

- A equipa liderança trabalhou em formato de liderança orientada;

- Considerou-se a equipa de liderança (composta por dois tutores 

processuais) adequada para os três grupos de trabalho;

- O espaço onde decorreram as sessões, apresentava boas condições, 

amplo, facilitava o processo de trabalho e com espaços distintos para 

diversos momentos (trabalho e pausa);

- Durante a sessão a equipa de liderança promoveu uma hierarquia 

horizontal entre os participantes, mesmo que por momentos existisse 

a necessidade de nomeação de um porta-voz do grupo, efectuada pelo 

próprio grupo.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Questão 1 As tarefas desenvolvidas facilitaram: Criatividade; Organização informação; Gestão de informação;
Comunicação (intra e extra grupo de t

Questão 2 Indique o grau relacionamento e utilização das ferramentas/materiais de trabalho cedidos
(sendo 1 muito difícil e 5 extremamente fácil).

Questão 3 Selecione os 3 momentos/tarefas que considerou serem os mais relevantes/produtivos para o 
desenvolvimento da proposta: Apresentação Inicial; Identificação de oportunidades (post-its); Speed Dating de Ideias; 
OX - Opportunity Exam (O quê, Como, Para Quem e Com quem?); 1º Cenário (Playmobils, silhuetas, imagens, etc);
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fig.666.Gráficos processuais 
das sessões OIS-IERA , 
Turismo e Preservação do 
Ambiente (Ílhavo).
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Como forma de conclusão do projeto Oportunidades para a Inovação 

Social e Empreendedorismo na Região de Aveiro: Um Território com 

Identidade e mostra dos resultados e propostas geradas na sessões 

OIS-IERA no âmbito do PAVEI, foi desenhada uma exposição de 

mostra de resultados do projeto, assim como uma conferência e 

uma publicação.

Este evento foi realizado na reitoria da Universidade de Aveiro. 

O desenho da exposição foi pensado por forma a possibilitar a 

itinerância, com o objectivo de ocupar espaços expositivos nos 

diversos concelhos do distrito de Aveiro que  foram parceiros no 

projeto.

fig.666.(à esquerda) Exposição de 
mostra dos  projetos realizados nas 
sessões OIS-IERA no âmbito do PAVEI 
(Universidade de Aveiro, 2015), Equipa 
de Design OIS, 2015 

fig.666.(em cima) Publicação de 
apresentação do projeto realizado e 
mostra de resultados, desenvolvida pela 
Eq. OIS: Oportunidades para a Inovação 
Social e Empreendedorismo na Região 
de Aveiro: Um Território com Identidade 
(design e paginação, Álvaro Sousa, 2015)
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Consideramos que o envolvimento e abordagem prática 

desenvolvida foi extremamente enriquecedora, quer sobre o ponto 

de vista da investigação, quer a nível pessoal para o investigador. 

Esta possibitou não só a aplicação como a vivência e constatação de 

forma direta com os processos que tanto incidiram no planeamento 

e preparaçãom, assim como nas sessões com as pessoas. Esta 

última possibilitou observar o efeitos e potenciais positivos e 

negativos da abordagem e recursos aplicados. Desta forma, 

pretendemos desenvolver uma reflexão que exponha questões 

anexas aos projetos consideradas relevantes.

ÍNDOLE
Os cinco projetos realizados e anteriormente descritos envolveram o 

total de 95 pessoas como participantes. Cararacterizado por 78,9% 

de pessoas do género feminino e 21,1% do género masculino, com 

uma maioria concentrada nos intervalos etários compreendidos 

entre 20-30 e 31-40 anos de idade. A maioria das pessoas apresenta 

fig.660.Caracterização da totalidade dos participantes.

6g6.CONCLUSÃO.FINAL.DOS.
PROJETOS DESENVOLVIDOS

95
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formação superior: 64,2% licenciatura, 23,2% mestrado e 3,2% 

doutoramento. Os restantes 8,4% representam participantes 

com formação correspondente ao ensino básico (1%)  e ensino 

secundário (7,4%).

Os projetos tiveram lugar nos distritos de Aveiro e Porto. 

Na totalidade foram realizadas 16 sessões de trabalho, com a 

duração total de 4590 minutos, ou seja 76,5 horas de trabalho, as 

quais foram distribuídas em sessões que tiveram a duração entre 

duas a seis horas. 

Tendo em conta o contexto e enquadramento onde a investigação 

foi desenvolvida, a totalidade das iniciativas assumiu o contexto de 

laboratório, visto o investigador estar afeto ao ID+ Desis Lab, da 

Universidade de Aveiro.

Quanto à tipologia da iniciativa, os promotores dos projetos são 

na sua maioria compostos por instituições de ensino superior 

(Universidade de Aveiro) e órgãos executivos colegiais dos 

municípios envolvidos, assim como a título individual (o investigador). 

Deste modo, sete dos oito workshops anexos aos cinco projetos são 

do tipo top-down e somente um é bottom-upág. Estes projectos 

abordaram temas com enfoque regional relativos a questões como: 

a mobilidade, saúde, herança cultural, valorização do património, 

agricultura, gastronomia, turismo e preservação do ambiente.

OPERATIVIDADE
Podemos referir que a fase de anteprojeto apresentou diversas 

abordagens pautadas por abordagens etnográficas de contacto 

intersubjetivo com grupos (ciclistas urbanos da cidade do Porto), 

como pessoas individuais (OIS-IERA), assim como investigação 

isolada desenvolvida pelo investigador ou reuniões com parceiros 

e  órgãos colegiais por forma a gerar um enquadramento teórico 

do contexto ou tema específico a trabalhar. Este momento é 

considerado de extrema relevância para a definição e coordenação 

das sessões e definição dos recursos a utilizar. No projeto OIS 

SJM, a dificuldade em aferir a complexa estrutura relacional das 

diversas organizações e serviços presentes na sessão, limitou o 

apoio dialógico e crítico, uma vez que eram identificáveis falhas de 

conhecimento e domínio básico de algumas matérias ou temas 

específicos por parte da equipa de liderança.

Por sua vez, o envolvimento do designer no anteprojeto, centrado 

na definição e estratégias de instigação colaboração e comunicação 

da iniciativas pode ser relevante. Uma vez que, apesar da tentativa 

de clarificação e caracterização da abordagem, por parte da equipa 

juntamente com a entidade promotora, projetos como as OIS Aveiro, 

revelaram falhas relativas à comunicação e seleção das pessoas. O 

que gerou alguma entropia no início do processo, onde registamos 

desistências na primeira sessão, após a apresentação e clarificação 

da abordagem. Este processo registou-se mais eficiente no projeto 

OIS-IERA, onde foram colmatados alguns erros de abordagem, 

apesar do aumento de dimensão e complexidade do projeto, 

podemos considerar que o controlo do processo por parte da equipa 

OIS foi quase total.

Apesar de todas as sessões de trabalho serem previamente 

definidas (a nível de tempos e tarefas), no decorrer destes projetos 

por vezes registou-se a necessidade de efetuar alterações no 

momento da sessão, motivadas pelas respostas apresentadas às 

tarefas por parte dos participantes. Esta abordagem foi-se tornando 

mais simples e natural, tendo em conta o processo experimental e 

de aprendizagem que efetuamos. Permite-nos intervir no imediato 

por forma a garantir um acompanhamento mais adequado, visando 

o ritmo resposta e conteúdos gerados paralelamente com os 

objetivos gerais definidos. Contudo, a necessidade de imprimir um 

pouco de pressão e limitação de tempo ajuda à fluidez e obriga a não 

dispersão por parte das pessoas.

No momento de identificação de contexto, considera-se que 

as abordagens iniciais de apresentação geral e clarificação do 

programa, assim como as estratégias de ice-breaking, cumprem a 

sua a função embora possam ser alvo de futuro desenvolvimento 

e exploração de novas dinâmicas. Por sua vez, a abordagem de 

identificação de oportunidades, apresenta resultados interessantes 

e facilita a passagem para o momento de geração de ideias. Pois 

registou-se que é possível recorrer aos resultados dessa tarefa e 

questionar as pessoas sobre qual seria o produto do cruzamento 

entre dois registos opostos, uma simples estratégia aplicada como 

desbloqueador criativo que apresentou resultados.

O momento de geração de ideias, pode ser assumido como 

aquele que apresenta uma abordagem mais clássica, próxima 

do brainstorming. Porém, foram desenvolvidas estratégias de 

combinação com recursos, que nos permitiram atuar sobre o 

significante (recorrendo a imagens) e garantir o equilíbrio da 

participação de todas as pessoas (através do uso dos balões de 

fala em pensamento). Algumas tarefas como o speed dating de 

ideias geraram momentos de interação e avaliação produtivos de 

acordo com a informação partilhada, assim como criaram desafios 

aos grupos, indicando a obrigatoriedade de desenvolver a ideia 

mais votada. Será de notar que nunca foi registado algum tipo 

de desagrado relativamente a esta opção, a qual foi interpretada 

com um desafio decorrente do processo, assim como um alívio 

relativamente à possível pressão de seleção. Por último, será 

de referir a importância das ferramentas OX-Tool e dos Cartões 

Variações.percentuais.das.abordaiens.
processuais

- Identificação de contexto entre 18,3 e 
24,3% (variação máxima de 6%);
- Geração de ideias entre 11,8 e 25,8% 
(variação máxima de 14%);
- Construção de Cenário entre 18,5 e 
45% (variação máxima de  26,5%);
- Consolidação entre 6,7 e 26% 
(variação máxima de 19,3%);
- Pausas entre 7,4  e 13,3% (variação 
máxima de 5,9% );
- Transições entre 4,2  e 8,3% (variação 
máxima de 4,1%).
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fig.666.Gráficos processuais das 
percentagens dos diversos momentos 
na totalidade dos  projetos realizados.
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fig.666.Mapa de utilização dos recursos 
e ferramentas aplicadas na totalidade 
das sessões de trabalho anteriormente 
descritas. 
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externas de avaliação, aumentando o impacto positivo desta interação. 

O que transformou este momento numa fase de pequenos ajustes, 

testes (através de modelos ou roleplay) por forma a gerar o suporte 

final de comunicação do projeto. Neste momento, constatamos 

que a continuidade do registo misto mas fortemente visual, não se 

apresentou como inferior relativamente às abordagens iniciais que 

adaptavam o BMC como estrutura complementar. Por sua vez, o alvo de 

impacto da proposta, foi interpretado como uma tarefa complementar 

do cenário final, assim como uma ferramenta de avaliação final e de 

análise para potenciar a continuação da melhoria do projeto.

Por fim, é de realçar a necessidade de explorar o término da sessão, 

com o intuito de definir estratégias ou estruturas de estímulo e 

apoio ao desenvolvimento futuro dos projetos. Uma vez que era 

notória a satisfação das pessoas relativamente aos resultados, que 

contrastava com quantidade de dúvidas e incertezas relativamente à 

continuidade dos projetos.

Foi possível constatar a aplicabilidade do modelo de ação a 

diversas sessões com tempo diferente. Apesar de já estarem a ser 

desenvolvidas abordagens no sentido de colmatar a falta de apoio 

após as sessões, este considera-se um ponto sensível 

CONVIVIALIDADE
Todas as sessões de trabalho foram desenvolvidas em contacto 

directo e local, das quais podemos constatar níveis de participação 

caracterizados por quatro sessões com cinco a 10 participantes, 

três com 11 a 20 participantes e uma com 21 a 30 participantes. O 

que nos permitiu considerar a abordagem para estes intervalos de 

participantes como viável. De acordo com o índice de participação 

o número de designers envolvidos na equipa de liderança das sessões 

varia de um a três elementos. Sendo que, a equipa de três  elementos 

foi aplicada na maioria das vezes assumindo dois designers em modelo 

de liderança partilhada e o terceiro designer como elemento de apoio, 

sob a orientação dos outros elementos. Apesar de algumas sessões 

apresentarem uma equipa de designers em número confortável 

comparativamente ao número de participantes, consideramos que 

tal situação facilitou o acompanhamento mais próximo e particular no 

trabalho em desenvolvimento. Sendo que, se regista uma constante 

alternância no contacto entre os grupos de trabalho e os elementos da 

equipa de  liderança. 

O contacto entre equipa e os participantes, assim como entre 

participantes foi considerado fácil, cordial e pacífico, não registando 

qualquer tipo de anomalia, tensão ou inconveniente gerado. 

Consideramos que por vezes foi possível promover uma hierarquia 

horizontal com entre as pessoas e a equipa, uma vez que chegámos 

a registar sugestões relativamente a algumas tarefas a desempenhar. 

questões, que foram considerados de extrema relevância no 

processo por parte das pessoas, assim como constatamos a 

sua eficácia como elementos de transição para o momento de 

construção de cenários. Uma vez que possibilitavam a consolidação 

e clarificação da ideia em desenvolvimento, e quando combinados 

com recursos visuais como imagem, facilitavam a transposição e 

adopção de formas de comunicação mais gráficas. 

Quando centramos a análise a nível dos momentos e agendas 

aplicadas nas sessões (fig. 191), é possível identificar que os dois 

primeiros projetos apresentam diferenças mais expressivas quando 

comparados com os restantes. Nomeadamente, na distribuição 

de momentos, assim como na fase de construção de cenários, a 

qual assumiu mais expressão nos restantes projetos. Dos quais 

salvaguardamos a especificidade da sessão do Programa Doutoral 

em Estudos Culturais (PDEC), que não apresenta os quatro 

momentos habitualmente definidos. Contudo, é considerada uma 

sessão preponderante, onde foram ensaiadas novas abordagens, 

que enfatizaram a expressão visual aplicada nos momentos de 

comunicação e avaliação como: o speed dating de ideias, através de 

utilização de autocolantes de votação, e desenvolvimento do cenário 

4A que marcou o abandono da utilização do cenário adaptado 

do BMC, explorando novas matrizes de estruturação, análise e 

comunicação de ideias. 

A maior variação percentual do momento de construção de cenários 

regista-se entre o projeto de Ciclismo Urbano e a sessão no PDEC, 

que termos absolutos refere-se respectivamente a 50 minutos e a 

45 minutos. Pelo que considera-se que a segunda conseguiu obter 

maior eficácia na clareza das ideias desenvolvidas, o que nos leva a 

considerar a maior eficácia na utilização do tempo, assim como na 

adequação e qualidade dos recursos. 

O momento de construção de cenários, apesar de extremamente 

suportado pelos momentos anteriores, é considerado como o mais 

generativo e explorativo, tendo sido enormemente beneficiado 

após a introdução dos recursos 2D e 3D, que permitiu às pessoas 

explorarem e comunicarem de forma mais exata. Também é de 

notar a  inclusão efetiva da equipa de gestão e economia, alongando 

o momento através das diversas tarefas iterativas adicionadas, que 

embora tenham um  foco semelhante e relativo à viabilidade da 

estrutura, possibilitavam a consolidação da proposta abordando 

temáticas mais específicas e de impacto financeiro.

Foi notória a evolução do momento de consolidação nos últimos 

projetos, beneficiado pela qualidade dos resultados desenvolvidos 

e cenários gerados no momento anterior. Os quais facilitaram 

a tarefa da relação e comunicação com os especialista e fontes 
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A capacidade de atuação da equipa por forma a atuar como tutor 

processual considera-se mais evidente a partir do projeto OIS Aveiro, 

umas vez que a eficiência dos recursos facilitou o afastamento do 

envolvimento e apoio na tradução da propostas.

O papel de instigador à colaboração por parte do designer pode ser 

considerado como presente em todos os projetos durante as sessões 

de trabalho e somente presente nos projetos Porto Ciclável, OIS - IERA 

no momento antes da sessão de trabalho. Por outro lado o papel de 

promotor da colaboração somente é evidente no projeto OIS-IERA em 

contexto académico e social.

Considera-se que foi possível gerar momentos de colaboração uma 

vez  que os grupos de trabalho uniram-se em torno de um objetivo 

comum, demonstrando real interesse e empenho. Contudo, na 

abordagem assumida, baseada na colaboração entre pessoas que 

possivelmente tiveram o primeiro contacto naquela situação, torna 

a continuação do processo colaborativo mais difícil. Uma vez, que na 

maioria das sessões foram geradas propostas de ideias de negócio 

ou serviços, e a sua implementação requer níveis de confiança nos 

parceiros mais consolidados.

De forma geral é notório o cansaço nas fases finais das sessões, 

contudo, no último projeto (OIS-IERA) foi evidente que a maioria dos 

grupos abrandaram a capacidade de resposta e foi necessária uma ação 

de instigação e motivação extra por parte da equipa de liderança.

A manipulação do espaço demonstrou-se eficaz na sua grande 

maioria, o qual foi caracterizado pela disposição de mesas de trabalho 

amplas para albergar a totalidade os elementos de cada grupo, 

sentados em torno dos recursos disponibilizados. Estas “ilhas” 

tentavam garantir um distanciamento confortável entre elas, embora 

fosse possível a interação. Como forma de tentar nivelar e facilitar 

o acesso, sempre que possível colocávamos os recursos comuns 

(como 2D e 3D) num território considerado neutro. Apesar de não 

ser possível avaliar o impacto de influência no processo e resultados, 

consideramos que os espaços das sessões do projeto OIS-IERA de 

Ovar, Ílhavo e Sever-do-Vouga apresentaram as melhores condições, 

de acordo com o espaço arquitectónico (amplo, agradável, bem 

iluminado e equipado) e a sua envolvência.

Considerou-se que os momentos de pausa são bastante importantes 

na criação de laços de empatia entre pessoas assim como para criar 

um momento efetivo de pausa ou afastamento do espaço onde se 

desenrola uma atividade mais tensa.

De uma forma geral, o modelo de ação assim como as estratégias e 

ferramentas operativas adoptadas, apresentaram resultados. Pelo que 

consideramos notória a evolução registada, assim como o 

percurso desenvolvido como extremamente pertinente como 

aprendizagem e campo de estudo. Podemos afirmar que foi 

alcançado o objetivo de promover autonomia e capacidade 

de desenvolvimento e comunicação de propostas por parte 

de pessoas não oriundas da área do design, mesmo tendo a 

noção da existência de designers formados ou em formação 

em alguns projetos desenvolvidos. Contudo, a questão do 

“não designer” não é assumida por forma a excluir o designer 

destes processos, mas fazer com que o designer que orienta o 

processo ou que faz parte integrante do grupo, não seja o único 

a exprimir ou traduzir as ideias e conteúdos gerados.
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A conclusão desta investigação tem como base a análise desenvolvida 

e enquadrada nas estratégias colaborativas e ferramentas 

operativas para a prática do design, envolvendo não designers no 

desenvolvimento de projetos, apoiada nas iniciativas desenvolvidas 

e descritas anteriormente. Estas são consideradas abordagens 

experimentais aplicadas em contexto real, para a consolidação de 

um modelo de ação, recursos e estratégias operativas de facilitação 

à contextualização, identificação, desenvolvimento e consolidação 

de propostas, utilizadas como forma de apoiar a prática do design 

colaborativo e obtenção de resultados de impacto efetivo.

Desta forma tentou-se avaliar os resultados através dos seguintes 

pontos:

-.Os.contextos.e.formas.de.atuação.do.desiiner;
-.Através.da.aplicação.do.modelo.processual.defnido;
-.A.efciência.das.estratéiias.colaborativas.e.ferramentas.
operativas.aplicadas;

Os.contextos.e.formas.de.atuação.do.desiiner:.como.evolução.da.
resolução.do.problema.à.criação.de.sentido
A possibilidade do envolvimento e participação nos projetos 

apresentados por parte do investigador, foi preponderante na 

definição do território geográfico e teórico da componente prática 

da investigação, a qual incidiu na área do design para inovação social 

e design de serviços. Desta forma, os projetos estão focados em 

contextos socioculturais específicos, que consideramos ser um 

fator positivo, no sentido de facilitar o contato direto, orientado para 

temas de caracterização particular. O que possibilitou o recurso a 

bibliografia disponível, técnicas etnográficas e reuniões preliminares 

com diversos atores, como forma de identificar constrangimentos e 

oportunidades, que apoiaram o domínio de temas que se revelaram 

importantes na aplicação de abordagens de cariz positivo (positive 

core), Consideramos que esta iniciativa, quando comparada com 

outras despultadas pela identificação de problemas, facilitou a fluidez 

do processo. Acreditamos que o fomento ao desenvolvimento 

de propostas originadas através de circunstâncias ou agentes 

positivos, faciltaram e reforçaram o desenvolvimento e construção de 

significação particular relativa ao contexto de ação. 

A nível dos papeis desempenhados pelo designer, centramos a 

análise em ordem à sua relação com a colaboração e os momentos 

cronológicos do processo,  que são definidos pelas suas ações de 

instigação, promoção e tutela processual.

6g6.CONCLUSÃO
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Designer como instigador da colaboração 
Pode atuar em diversos momentos cronológicos, antes, durante e 

depois da sessão de trabalho. 

Antes da sessão de trabalho: vertente que não foi passível de 

explorar ou controlar por parte da equipa de designers envolvidos, na 

totalidade dos projetos apresentados. Nos projetos com autarquias 

locais ou outro tipo de intermediário de divulgação, sentiu-se 

a necessidade de melhorar e adequar o discurso para diminuir 

impactos negativos registados, uma vez que foi possível identificar 

anomalias e problemas de comunicação, que resultaram em 

equívocos relativamente aos objetivos e motivação para a adesão 

à iniciativa por parte de pessoas. Como resultado, consideramos 

que durante a investigação foram aprimorados diversos níveis de 

informação: 

1.º nível - apresentação e instigação à colaboração na iniciativa, 

através de diversos suportes de comunicação com informação 

essencial (cartazes, site, redes sociais, newsletters e orgãos de 

comunicação social locais e regionais);

2.º nível - actuando sobre documentos e iniciativas como: guião 

de esclarecimento de dúvida, fornecido aos intermediários das 

autarquias para apoiar e orientar o esclarecimento de dúvidas da 

população; disponibilização de uma linha directa de contacto com a 

equipa de liderança para efetuar inscrições; promoção de sessões 

de esclarecimento para  potenciais participantes; por fim, secção de 

faqs (sítio web) e reformulação do formulário de inscrição.

Durante os projetos foi possível identificar alguns dos suportes ou 

canais de comunicação que possibilitaram o conhecimento das 

iniciativas, contudo não nos foi possível aferir a eficácia específica 

dos diversos canais de comunicação utilizados.

Durante a sessão de trabalho: A ação de instigação foi assumida 

pelos vários membros da equipa de liderança ou alocada a um 

membro específico da equipa. Foi considerada uma tarefa complexa 

e extremamente pessoal, contudo constatamos que com o treino 

e participação em diversas sessões, os resultados foram sendo 

progressivos, porém cremos que nem todas as pessoas poderão 

atuar neste papel. Como abordagem futura de consolidação, julga-se 

importante a investigação de técnicas motivacionais que possam ser 

incorporadas no modelo de ação por forma a potenciar os resultados 

obtidos.

Após a sessão de trabalho: apesar de no decorrer da investigação 

não ter sido possível atuar neste momento, considera-se que 

teoricamente o designer pode assumir uma abordagem semelhante 

à descrita na fase anterior, embora alocada a tarefas específicas 

de acordo com os objetivos definimos para este momento, ou 

seja, considera-se como possível trabalho futuro de investigação a 

desenvolver.

Designer como tutor processual 
Numa vertente para o processo, mesmo que partindo de uma base 

inicial, foi possível operar, estruturar e alterar abordagens, tarefas e 

recursos considerados mais adequados para a sessão de trabalho 

a desenvolver e os objetivos a alcançar. O processo de investigação 

desenvolvido e relacionado com a temática, permitiu aferir dados 

relativos aos contextos de ação, que se demonstraram importantes, 

tanto para a particularização de recursos, como para criação de 

um discurso mais consolidade e próximo das pessoas. Apesar das 

limitações da investigação, a manipulação do espaço teve como 

cuidado a seleção e criação de espaços de trabalho amplos, a 

disponibilização de recursos em zonas neutras de igual proximidade 

entre grupo, a tentativa de divisão de áreas alocadas a dinâmicas e 

tarefas diferentes e garantir um espaço de pausa fora do espaço de 

trabalho. Apesar de nem sempre ser possível atuar sobre a totalidade 

os pontos referidos, consideramos que a disposição e utilização 

do espaço foi produtiva e não registou qualquer tipo de problemas, 

mesmo em espaços mais limitados como os disponíveis para os 

projetos PDEC e OIS-AVEIRO.

Na vertente no processo, durante as sessões de trabalho, esta 

regeu-se por uma abordagem dialógica, crítica e criativa que 

promoveu a identificação de oportunidades, desenvolvimento de

propostas/projetos, através de tarefas e recursos que se 

demonstraram importantes na organização e gestão de informação, 

assim como veículos para a implementação de abordagens que 

promoveram a geração ideias e novas interpretações relativas 

ao tema e contexto de ação. A estratégia gradativa e transitória 

promovida pela equipa demonstrou-se eficaz, sendo potenciada 

pela passagem gradual da utilização da grafia para a comunicação 

essencialmente gráfica e visual. Registou-se que a capacidade 

de agir no momento, por forma a modificar o plano de sessão 

pode ser interpretada como uma ação importante por parte do 

tutor processual, com o intuito adequar estratégias para obter ou 

potenciar resultados por parte das pessoas envolvidas na sessão. 

Por fim, consideramos que o papel de tutor processual é mais 

abrangente que o papel de tutor processual,  e releva a importância 

do papel e das características da profissão e do profissional de 

design neste processo.

Designer como promotor da colaboração
Contexto académico: foi efetuado através da mostra e comunicação 

de resultados das diversas iniciativas, podemos registar o sucesso 
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e diversidade de solicitações efetuadas em contexto académico, 

destacando particular sucesso do projeto OIS (Oficinas de Inovação 

Social). Estas atividades desenvolvidas foram importante para a 

clarificação, afirmação e reconhecimento entre pares da evolução e 

potencial das abordagens desenvolvidas, assim como a importância 

da dinâmica da disciplina design e sua relevância social. 

Contexto social: consideramos que foi aplicada nas iniciativas OIS, 

onde podemos realçar como exemplo o desenho da exposição  

OIS-IERA, por forma a possibilitar a itinerância, embora durante 

este espaço cronológico não nos foi possível avaliar o impacto das 

mesmas e quais os territórios que esta ocupou até então.

Contexto empresarial: sem registo de atuação, pelo que 

consideramos ser um desafio futuro para exploração e aplicação 

do modelo processual definido, tendo em conta diversas questões 

relativas à autoria e propriedade intelectual.

Modelo.processual.defnido:.como.abordaiem.de.designing 
through people
1º grande momento não registamos ação passível de ser avaliada, 

embora seja considerado como sendo aplicável, se se registar a 

colaboração das pessoas no desenvolvimento de suportes ou 

ações de promoção à colaboração, comunicação e caracterização 

do evento a realizar. O recurso à estatégia de design probing, cultural 

probing, assim como a técnicas etnográficas são consideradas como 

possíveis estratégias futuras de investigação, promoção e definição 

de iniciativas juntamente com as pessoas.

.

2º grande momento registou-se o desenvolvimento positivo na 

exploração do modelo, anexo aos recursos e estratégias adotadas, 

criadas e definidas para as sessões. Nos últimos projetos,  

considera-se que os suportes desenvolvidos pelos não designers 

apresentam clarividência, e são passíveis de serem interpretados, 

integrados e desenvolvidos em fases seguintes, através de 

abordagens processuais tradicionais de design, assim como através 

de modelos de design participativo ou colaborativo. 

Entendemos o modelo de ação explorado como uma abordagem 

global e interdependente dos diversos momentos definidos, 

característica que consideramos ser facilmente identicável nos 

espaços de transição, como por exemplo entre a geração de ideias 

e a criação e exploração de cenários, espaço que foi várias vezes 

referenciado pelas pessoas como decisivo para o desenvolvimento 

do projeto. No sentido de operar sobre a facilitação, investiu-se 

na promoção de tarefas de sintetização de informação por forma 

incrementar o sucesso e resultados obtidos nos momentos ou 

tarefas consequentes.

A aplicação do modelo de ação a diversas dimensões temporais 

de sessão de trabalho é eficiente, tendo em conta os resultados 

alcançados, sendo viável e facilmente adaptável a eventuais 

constrangimentos temporais.

3º grande momento apesar de ser considerado de extrema 

importância para o processo de concretização e implementação 

do projeto, apresenta-se como um território para futura exploração 

e consolidação. Neste momento, o papel do design ainda não foi 

efetivado, embora as primeiras orientações desenvolvidas pelos 

parceiros da área de economia e gestão, começam a apresentar 

resultados, que se caracterizam por sessões de mentoring relativo 

à maturação do modelo de negócio e viabilidade económica do 

projeto. Estas ações são consideradas importantes pela equipa e 

pelos participantes, pelo que podemos realçar a atual integração e 

consolidação de quatro projetos oriundos das OIS-IERA.

Estratéiias.colaborativas.e.ferramentas.operativas.:.como.forma.
de.apoio.à.comunicação.e.expressão.de.não.desiiners
As estratégias colaborativas e ferramentas operativas reforçaram a 
capacidade de análise e síntese das pessoas, assim como apoiaram 
a criação, comunicação e representação de cenários de forma 
autónoma. Apesar de inicialmente ser ponderada a construção 
de um toolkit estabilizado e transversal, observou-se que a 
particularização dos recursos de acordo com os eventos/temas 
e contextos de ação, potenciavam os resultados e a facilidade de 
relação e utilização dos recursos por parte das pessoas. 

Constatou-se que as estratégias e ferramentas utilizadas, 
foram consideradas essencias para facilitação do processo de 
comunicação inter e intra grupos, seguidamente da organização 
da informação e criatividade. Contudo, salvaguardamos que 
reconhecemos que a criatividade não foi um tema exaustivamente 
aprofundado na abordagem desenvolvida. Neste processo de 
análise, foram identificadas quer pelos designers, quer pelos não 
designers, ferramentas e estratégias que apresentam regularidade 
de resposta, sendo referenciados como recursos decisivos que 
fomentaram pontos de viragem no projeto desenvolvido. Destes 
recursos podemos nomear as OX-Tool, cartões questões e recuros 
3D para construção de cenários, porém de uma forma geral 
consideramos que como pontos positivos e negativos realçamos as 
seguintes questões: 

Pontos positivos:
- Implementação de estratégia inicial de reforço positivo, 
centrada em possíveis oportunidades e ambições em detrimento 
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da abordagem de identificação de problemas, uma vez que a 
abordagem negativa facilita a relação com situações concretas, 
limitando a passagem para uma postura de propostas positivas, 
futuras e holísticas;
- Constatação da evolução do modelo de ação e incremento da 
qualidade dos resultados obtidos, através da concertação entre 
estratégias e recursos como veículos de promoção de análise, 
exploração e clarificação de significantes;
- Integração efetiva dos parceiros da área da gestão e economia 
nas sessões de trabalho como forma de apoio e consolidação de 
propostas;
- Validação da regularidade e relevância das ferramentas criadas 
para a obtenção de resultados positivos, das quais referimos  
OX-Tool e Cartões Questões, balões de fala, e recursos 3D em PVC;
- A possibilidade de constatar a exploração e apropriação das 
ferramentas e recursos por parte dos participantes de formas 
diversas às inicialmente previstas;
- Constatar a importância e facilidade de utilização dos recursos 2D 
e 3D para criação de cenários, que promoviam a perceção, análise e 
consolidação das ideias, através de identificação do mapa de fluxo 
relacional e estrutural da proposta em desenvolvimento.
- A importância da constante criação de registos visuais, como forma 
de prevenção da falta de registo de dados possivelmente relevantes;
- Interação entre grupos, como abordagem cumulativa de 
conhecimento e partilha de experiências, análise e validação por 
parte de elementos externos ao grupo de trabalho;
- Integração de momentos de contato com potenciais utilizadores. 
Apesar de ser uma tarefa complexa de realizar, é bastante enriquecedora 
para as pessoas no sentido de validar, questionar e potenciar o 
desenvolvimento adequado e direcionado ao contexto de ação;

Pontos negativos:
- Apresentação de exemplos na fase inicial da sessão pode ser 
considerada como potencial influência de propostas;
- A necessidade de validar e explorar momentos e tarefas que foram 
inicialmente definidas no modelo de ação e nas quais não nos foi 
possível intervir;
- A falta de validação de uma estratégia de continuidade de 
desenvolvimento dos projetos com vista à sua implementação.
- A falta de considerações desenvolvidas relativamente a questões 
de direitos de propriedade intelectual;
- Possibilidade da existência de falhas decorrentes da necessidade 
de consolidar conhecimento relativamente a estratégias 
motivacionais e criativas;

Em forma de nota conclusiva, consideramos que o foco principal da 
investigação está centrado nas sessões de trabalho desenvolvidas, 
as quais são consideradas uma mais valia gerada por este estudo. 
Porém, apesar de considerarmos não apresentam resultados 

6g6.LIMITAÇÕES.DA.
INVESTIGAÇÃO

específicos desejados os questionários, assim como o processo de 
catalogação de entidades de apoio à prática do design colaborativo, 
possibilitaram a expansão do conhecimento e enquadramento de 
conceptual de abordagens e cariz prático.

Consideramos que o modelo experimentado apresenta resultados 
efetivos, sendo uma base viável para a contínua consolidação 
e experimentação do processo, pelo que  apresenta potencial 
evolutivo através de futuras investigações de acordo com os 
contextos, estratégias colaborativas e ferramentas operativas. Foi 
possível observar a evolução do impacto das estratégias e recursos 
cedidos relativamente ao conteúdos produzidos pelas pessoas, que 
conseguiram comunicar eficazmente, de forma independente e 
com qualidade de conteúdo e legibilidade. A equipa multidisciplinar 
é um dos pontos mais fortes e diferenciador desta abordagem, que 
potencia a obtenção de resultados concretos, sólidos e holísticos, 
através de diversas visões de áreas de conhecimento que se 
complementam.

Como em diversos estudos existem limites de tempo e recursos 
que nos obrigam a definir ou redefinir limites, objetivos e prazos, 
por forma a atingir resultados específicos. Esta investigação não 
é exceção, pelo que foi necessário desenvolver estratégias de 
recolha de informação e análise que consideramos apresentarem 
resultados válidos, porém não os inicialmente delineados ou 
expectáveis. O recursos aos questionários e a catalogação são 
dois pontos que refletem essas questões. Os questionários 
apresentam-se como uma tentativa de traçar um panorama de 
práticas de design colaborativas no território europeu, tarefa que 
agora parece ser sobre humana, quer pela sua dimensão, quer 
pela complexidade do objeto de estudo. Porém, consideramos os 
resultados uma peça importante no entendimento e conhecimento 
gerado que recai sobre diversos contextos de aplicação prática, 
assim como um recurso que consolida o enquadramento teórico 
desenvolvido. Por sua vez, a catalogação de entidades, apesar 
de não terem sido desenvolvidos testes de estudo particulares, 
possibilitou gerar um arquivo de análise, consulta e inspiração, para 
adaptação e criação de novas estratégias e ferramentas aplicadas 
no modelo implementado. 

Por fim, a impossibilidade de atuação nos diversos momentos e 
tarefas delineadas ou enquadradas como viáveis para o modelo 
de ação definido, gerados por limitações decorrentes das 
especificidades dos projetos, adiou a análise e validação de tais 
suposições.
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Consideramos esta investigação uma base de evolução para futuras 
abordagens, a qual pretendemos alargar e evoluir o modelo através 
da integração mais efetiva e transversal dos elementos da gestão 
e economia, com o intuito de poder atuar em novos contextos.  
Como forma de tentar aferir o seu potencial e ações específicas 
num processo total de identificação de uma oportunidade à 
implementação/disponibilização da proposta final e funcional.

A exploração e evolução de momentos que consideramos não 
terem sido alvo mais aprofundado a nível de desenvolvimento e 
teste, também é considerada relevante. Através da definição e 
integração de linhas orientadoras específicas desenvolvimento 
e estabilização de novas ferramentas originais que potenciem a 
maturação,  abrangência de atuação da abordagem e qualidade de 
colaboração.

A sistematização do modelo num objeto de utilização facilitada 
para a consulta, definição e construção de sessões de trabalho, 
assim como a possível replicação do modelo de ação em diversos 
contextos são considerados desafios aliciantes para trabalhos 
futuros.

6g6.TRABALHOS.FUTUROS

4. Anexos
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processual para a prática do Design 399
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utilizadas nas sessões 413
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4.1 Catalogação de 
entidades de apoio  
processual para a 
prática do Design 

NOTA: A TABELA DE CATALOGAÇÃO ESTÁ PRESENTE NO CARTÃO DE MEMÓRIA 
CONTIDO NESTE DOCUMENTO
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4.2 Questionário  

NOTA: OS QUESTIONÁRIOS VALIDADOS ESTÃO PRESENTES NO CARTÃO DE 
MEMÓRIA CONTIDO NESTE DOCUMENTO
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O inquérito desenvolvido tem como base quatro momentos: índole, 

Operatividade, convivialidade e Codesign. 

Primeira fase do inquérito  tinha como objectivo identificar a índole 
do projeto que servia como base de resposta, por forma a clarificar 

o mesmo relativamente: à sua identificação; objectivo; área de 

atuação; localização geográfica; período cronológico; contexto; 

promotores e parceiros; tipologia do projeto; e URL.

1.1 Your name and contact (optional)

1.2 Name of the project?

1.3 What was the main goal of this project?

1.4  Area?

. Comercial

. Social

. Both

1.5  City and country of implementation?

1.6  Project duration: from (month/year) to (month/year)

1.7 Project based context?

. Laboratory or research clusters (linked to research network or 

higher education institution)

. Design Studios

. Bottom-up

. Top-down

1.8 Main promoters and partners?

1.9 Innitiative type?

. Bottom-up

. Top-down

. Mixed

1.10 Project website or other relevant link

Esta secção do inquérito (índole) é composta na sua maioria por 

variáveis absolutas, algumas das quais foram trabalhadas após a 

recepção das respostas por forma a facilitar a análise e apresentação 

de resultados. Tal abordagem foi registada em questões de pergunta 

aberta tais como: 1.3, 1.5 e 1.6.

ÍNQUÉRITO REALIZADO

CARACTERIZAÇÃO DAS  
MÉTRICAS PARTE 1 - ÍNDOLE

OBJETIVO (QUESTÃO 1.3)   
Resposta aberta de análise qualitativa, tendo em conta os inquéritos 

submetidos e validados, os projetos foram ordenados em seis 

grupos:

. Regeneração urbana e identidade local

. Conhecimento e educação

. Cidadania ativa e inserção social

. Saúde e cuidado

. Agricultura e gastronomia

. Ferramentas e processos

ÁREA DE AÇÃO (QUESTÃO 1.4)  
Identificação da área de impacto onde a proposta ou projeto 

demonstra maior relevância e atuação. Resposta de análise 

quantitativa, seleção de umas das três opções: Social, comercial ou 

mista:

Social Propostas de impacto positivo e que promova a restruturação, 

manutenção ou desenvolvimento da estrutura social, ambiental (e 

económica) (numa escala local, regional ou nacional), com ou sem 

fins lucrativos.

Comercial proposta de impacto comercial, que promove a 

reestruturação, manutenção ou desenvolvimento de uma estrutura 

económica (anexa a uma estrutura empresarial ou organização 

económica) e com fins lucrativos.

Mista proposta de impacto social e comercial

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (QUESTÃO 1.5) 
Identificação do local geográfico onde decorreu o projeto (cidade 

e país). Como muitas das respostas submetidas apresentavam 

bastante irregularidade não respondendo por completo à questão, 

foi decidido apenas apresentar os dados relativos ao país.

DURAÇÃO DO PROJETO (QUESTÃO 1.6) 
Com base nas respostas submetidas a informação foi tratada em 

dois níveis: ano do início do projeto e duração (meses)

CONTEXTO (QUESTÃO 1.7)  
Clarificação do contexto (anteriormente definidos)anexo à 

promoção do projeto em análise. Resposta de análise quantitativa, 

seleção de umas das quatro opções: Top-down, bottom-up ou mista. 

(laboratórios, design studios e iniciativas bottom-up ou top-down).

CARACTERIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO (QUESTÃO 1.8) 
Clarificação dos agentes envolvidos: poder local, associativismo, 

especialistas, stakeholders, ativismos, pessoas individuais ou 

grupos organizados ou outros. Esta resposta serviu como suporte 

de averiguação da adequação das respostas apresentadas nas 
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questões 1.7 e 1.9

TIPOLOGIA DA INICIATIVA (QUESTÃO 1.9)   
Identificar a origem da promoção da iniciativa, proposta ou projeto. 

Resposta de análise quantitativa, seleção de umas das três opções: 

Top-down, bottom-up ou mista.

Top-down Iniciativa controlado, promovida ou dirigida pelo topo. 

Anexo a uma organização, instituição anexa ao poder nacional, 

regional ou local, que atua segunda uma hierarquia vertical.

Bottom-up Iniciativa controlado, promovida ou dirigida pela base. 

Anexo a cidadãos ativos (individuais ou organizados), utilizadores ou 

stakeholders que atua segunda uma hierarquia vertical ou horizontal.

Mista iniciativa mista

URL (QUESTÃO 1.10) 
Apoio para aferir a eventual informação complementar.

Segunda fase do inquérito, operatividade, tinha como objetivo 

aferir informação de modo a potenciar a delineação das diversas 

abordagens processuais assumidas, por forma a clarificar: o 

envolvimento de pessoas; a existência de abordagens estabilizadas; 

tipo de ferramentas, fases processuais e materiais utilizados.

2.1 Was the project open to “everyman” collaboration in the work 

sessions?

2.2 Did you apply a method or guide to plan the co-design session? 

What was it?

2.3 Based on what did you defined your method or guide to plan the 

co-design session? (choose multiple choice)

. Number of participants

. Project phase/outputs

. Time

. Access

. Recipients

. Other

2.4 What type of tools did you use? (multiple choice)

. My own

. Free (available on-line)

. Payed (available on-line)

. Books/other publications

PARTE 2 - OPERATIVIDADE

2.5 Identify phases/moments of your project plan. (multiple choice)

. Pre-brief 

. Framing context

. Identification

. Context analysis

. Idea generation

. Building scenarios

. Prototyping

. Presentation

. Implementation

. Test and evaluation

 

2.6  Please identify the strategies and tools used in those phases/

moments?

2.7 What were the materials available for participants work in the 

sessions?

2.8  Please briefly descrive a typical work session.

ENVOLVIMENTO CIDADÃO COMUM (QUESTÃO 2.1)  
Clarificação da abertura do projeto ao envolvimento do cidadão 

comum. Resposta de análise quantitativa, valor absoluto sim ou não.

MÉTODO OU ABORDAGEM UTILIZADA  (QUESTÃO 2.2) 
Clarificação da existência de um método regularmente utilizado. 

Tendo em conta a irregularidade do conjunto total de respostas, 

optou-se por avaliar as respostas de forma considerada mais 

coerente. Desta forma assumiu-se o registo de adopção: Método 

original, desenvolvido e definido pela inquirido no seu papel 

individual ou representativo de um grupo, instituição e organização; 

Método não original, constituído e definido com base em recursos 

ou abordagens desenvolvidos e disponibilizados por outros 

profissionais, autores ou investigadores.

CONDICIONANTES (QUESTÃO 2.3)  
Identificação de quais os fatores condicionadores da abordagem 

escolhida: número de participantes; fases processuais/resultados; 

Tempo; Acesso; Receptores; outras. Resposta de análise quantitativa, 

possibilidade de seleção de várias opções.

ORIGEM DE FERRAMENTAS UTILIZADAS (QUESTÃO 2.4) 
Identificação da origem das ferramentas utilizadas: pessoais; 

Gratuitas (disponíveis on-line); Pagas (disponíveis on-line); Livros 

ou outras publicações. Resposta de análise quantitativa e com 

CARACTERIZAÇÃO DAS  
MÉTRICAS PARTE 2 
OPERATIVIDADE
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possibilidade de seleção de várias opções.

IDENTIFICAÇÃO DA FASES PROCESSUAIS (QUESTÃO 2.5)  
Identificação da origem das ferramentas utilizadas: 

. Pré-brief;

. Enquadramento de contexto;

. Identificação de contexto;

. Análise de Contexto; 

. Geração de ideias; 

. Construção de cenários;

. Prototipagem; apresentação; 

. Implementação; 

.Teste e avaliação. 

Resposta de análise quantitativa e com possibilidade de seleção de 

várias opções.

IDENTIFICAÇÃO DE FASES E FERRAMENTAS UTILIZADAS 
(QUESTÃO 2.6)  
Breve descrição da tipo de sessão habitual. Pergunta de resposta 

aberta, contudo dada a irregularidade dos resultados e respostas 

obtidas, optamos por não a considerar a sua avaliação pois não 

apresentava uma maioria de respostas passíveis de serem 

consideradas válidas e conclusivas.

MATERIAIS DISPONIBILIZADOS AOS PARTICIPANTES 
(QUESTÃO 2.7)  
Identificação dos materiais disponibilizados aos participantes para 

completar as tarefas lançadas. Tendo em conta as respostas obtidas 

optou-se por organizar a apresentar os resultados com base nas 

seguintes categorias: 

2D Referente a tudo um conjunto de recursos e materiais relativos 

ao registo, criação e apresentação dados e resultados em formato 

bidimensional ; 

3D Referente a tudo um conjunto de recursos e materiais relativos 

ao registo, criação   e apresentação dados e resultados em formato 

tridimensional; 

Documentos informacionais Referente a tudo um conjunto de 

recursos e materiais analógicos e digitais que possibilitam o apoiao 

ao desenvolvimento do trabalho e clarificação do contexto através 

do seu conteúdo visual e informativo; 

Recursos digitais Referente a tudo um conjunto de recursos e 

materiais digitais de apoio ao desenolvimento de propostas ; 

DESCRIÇÃO DA SESSÃO (QUESTÃO 2.8) 
Identificação dos materiais disponibilizados aos participantes 

para completar as tarefas lançadas. Pergunta de resposta aberta, 

contudo dada a irregularidade dos resultados e respostas obtidas, 

optamos por não a considerar a sua avaliação pois não apresentava 

uma maioria de respostas passíveis de serem consideradas válidas e 

conclusivas.

Terceira fase do inquérito, convivialidade, tinha como objetivo 

aferir informação de modo a potenciar a considerações relativas 

ao tipo de relacionamento e contato desenvolvido nas sessões, 

nomeadamente: número de participantes por sessão; número de 

elementos da equipa de liderança da sessão; os papéis assumidos 

pelos designers; tipo de hierarquias estabelecidas; média de tempo e 

quantas sessões; tipo de contato.

3.1 How many participants per work session?

. 2 to 10

. 10 to 20

 .20 to 30

 .plus 30

3.2 How many workshop facilitators per session?

3.3 Select roles assumed by the designer during this process. 

(multiple choice)

. Facilitator

. Experience designer

. Translator

 .Leader

 .Conductor

 .Motivator

 .Evaluator

 .Researcher

. Planner 

. Other

3.4 What was the type of the relationship between the various team 

members?

. Vertical hierarchy

. Horizontal hierarchy

. Other

3.5 How many work sessions did you run and their average time?

3.6 What was the type of contact?

. Direct contact

. Virtual contact (on-line tools)

 .Both

PARTE 3 - CONVIVIALIDADE
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NÚMERO DE PARTICIPANTES (QUESTÃO 3.1)  
Quantidade de pessoas /participantes por sessão. Resposta de 

análise quantitativa, possibilidade de seleção de uma das quatro 

opções: 2 a 10; 10 a 20; 20 a 30 e mais de 30.

NÚMERO DE ELEMENTOS DA EQUIPA DE LIDERANÇA 
(QUESTÃO 3.2) 
Quantidade de elementos da equipa de liderança por sessão por 

forma a tentar entender o rácio entre equipa e participantes . 

Resposta aberta de análise quantitativa.

PAPÉIS ASSUMIDOS PELO DESIGNER (QUESTÃO 3.3) 
Identificação do papéis assumidos pelo(s) designer(s) durante 

o projeto: facilitador, designer de experiências, tradutor, líder, 

“condutor”, motivador, avaliador, investigador, planeador, outros. 

Resposta de análise quantitativa e com possibilidade de seleção de 

várias opções.

TIPO DE RELAÇÃO (QUESTÃO 3.4) 
Identificação do tipo de relacionamento entre os diversos elementos 

da equipa: hierarquia vertical, hierarquia horizontal ou outro. Resposta 

de análise quantitativa e com possibilidade de seleção de uma das 

várias opções.

Horizontal sem estrutura hierárquica definida e sem “voz de 

comando” definida.

Vertical  com estrutura hierárquica definida com “voz de comando”.

MÉDIA DE TEMPO POR SESSÃO E QUANTIDADE DE SESSÕES 
(QUESTÃO 3.5)  
Identificação da média de tempo das sessões e quantas sessões 

foram desenvolvidas durante o processo. Resposta de análise 

quantitativa, tratada pelo valor absoluto do tempo (horas) e a 

quantidade de sessões.

TIPO DE CONTATO (QUESTÃO 3.6) 
Identificação do tipo de contato entre os participantes e a equipa de 

liderança: contato direto, virtual (on-line) e ambas. Resposta de análise 

quantitativa e com possibilidade de seleção de uma das várias opções.

Direto Contato direto, local e presencial no desenvolvimento, 

discussão e implementação de propostas. 

Indireto Contato deslocal através de meios de comunicação 

não presencial (mesmo que em tempo real) no desenvolvimento, 

discussão e implementação de propostas

Misto Onde as duas as duas tipologias de contacto, direto e indireto 

estão presentes.

PARTE 4 - CODESIGNQuarta fase do inquérito, Codesign,  tinha como objetivo aferir 

informação de modo a potenciar um entendimento dos inquiridos 

relativamente ao co-design através de: identificação dos seus 

pontos positivos e negativos; as características de uma equipa de 

trabalho e qual a relevância do Codesign nos programas curriculares.

4.1 As a professional, identify 1 weaknesses/difficulties and 1 

strengths/potentialities in co-design.

4.2 Please select basic characteristics for creating an efficient co-design 

work team.

. Multidisciplinary

. Flexible

. Innovative

. Small (less then 10 elements)

. Big (more then 10 elements)

. Coordination

. Autonomy

. Trust

. Open Communication

. Leadership

. Shared leadership

. Defined roles/task

. Common goal

. Conflict management

. Strong relationship

. Constructive conflict

4.3 - Do you find relevant to include co-design in design schools 

curricular plan? Why?

FRAQUEZAS/DIFICULDADES E FORÇAS/POTENCIALIDADE 
(QUESTÃO 4.1) 
Identificação de fraqueza/dificuldades e forças/potencialida desde 

das abordagens de Codesign. Resposta aberta de análise qualitativa, 

tendo em conta os inquéritos submetidos e validados, os projetos 

foram ordenados em x grupos:

CARACTERÍSTICAS BASILARES PARA EQUIPAS DE CO-DESIGN 
EFICIENTES (QUESTÃO 4.2) 
Identificação das características basilares para criação de equipas 

de co-design eficientes: multidisciplinares, flexibilidade, inovadora, 

pequena (menos de 10 elementos), grande (mais de 10 elementos), 

coordenação, autonomia, confiança, comunicação aberta, liderança, 

liderança partilhada, tarefas e papéis definidos, objetivo comum, 

gestão de conflitos, forte relacionamento, conflitos construtivos. 

CARACTERIZAÇÃO DAS  
MÉTRICAS PARTE 3 
CONVIVIALIDADE

CARACTERIZAÇÃO DAS  
MÉTRICAS PARTE 4
CODESIGN
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Resposta de análise quantitativa e com possibilidade de seleção de 

várias opções.

CO-DESIGN E SUA RELEVÂNCIA NOS PLANOS CURRICULARES 
(QUESTÃO 4.3) 
Identificação das características da importância ou não do co-

design nos planos curriculares de formação de designers. Tendo em 

conta as respostas obtidas optou-se por organizar a apresentar os 

resultados com base nas seguintes categorias: 

Novas competências Referente à aquisição de novas competências 

a nível formativo anexo a práticas colaborativas de design.

Novos contextos Referente à presença do design em novos 

campos e contexto de acção.

Maximização de resultados Referente ao potencial de obtenção 

de resultados positivos de à presença do design em novos campos e 

contexto de acção.

Problemas complexos Referente ao potencial à capacidade de ação 

e atuação em cenários e contextos complexos;

Multidisciplinaridade Referente ao potencial de 

Criatividade Referente ao potencial de estimular atividades e 

soluções criativas

Inovação Referente ao potencial de estimular e incrementar a 

possibilidade de inovar ou obter resultados inovadores.
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4. 3 Fichas de recursos 
e ferramentas 
utilizadas nas sessões 
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Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
<40 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
Desconhecida

Chuva de conceitos
Objetivo
Apresentação de exemplos e clarificação de conceitos.

Descrição
Apresentação (por norma com o recurso a projeção) de exemplos 

considerados relevantes para o apoio ao entendimento, clarificação 

dos objetivos e conceitos inerente à sessão, áreas e modos de ação. 

É uma atividade de cariz expositivo mas considera-se relevante a 

interação com os participantes. Por norma não ultrapassa os 40 

minutos.

Elaboração prévia de apresentação com a informação considerada 

pertinente. Durante a apresentação e transmissão da informação 

também pode-se fomentar e dar a possibilidade de breve debates e 

interpelações das pessoas.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
5 a 10 minutos (depende  

da dimensão do grupo)

Combinado com
Sem registo

Autoria
Desconhecida

Palavra Secreta
Objetivo
Apresentação individual e gerar momento de icebreaking.

Descrição
Palavras impressas (por norma relacionadas com a temática a tratar) 

e distribuídas aleatoriamente pelos participantes. Estes devem 

utilizar as palavras inserindo-as no seu discurso de apresentação 

pessoal, que não deverá demorar mais de um minuto. Por norma, 

esta atividade é desenvolvida na primeira sessão de trabalho como  

icebreaker.

Selecionar e imprimir as palavras em pequenos papéis ou nos 

identificadores/credenciais dos participantes:

1 - Distribuir aleatoriamente as palavras ou a credenciais pelas pessoas 

(pode recorrer a uma caixa e cada pessoa retira um papel/credencial ou 

é-lhe atribuído no registo ou chegada antes do início da sessão.

2- Reunir pessoas em círculo;

3- Explicar e exemplificar através da apresentação dos elementos da 

equipa de liderança da sessão;

4- Deixar que as restantes pessoas se apresentem.
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Para trás das costas
Objectivo
Promover o entendimento, identificação de oportunidades e 

caracterização do contexto de ação.

Descrição
Após apresentar um mote relativo ao tema a desenvolver,  é 

pedido aos participantes para registarem em cinco post-its cinco 

oportunidades, problemáticas ou contextos considerados relevantes 

e posicioná-los nas costas da cadeira juntamente com um post-it 

com o seu nome. 

Esta atividade pode ser utilizada no início da sessão de trabalho, 

para fomentar o foco dos participantes sobre a temática, assim 

como para criar grupos de trabalho por afinidade das temáticas 

identificadas. A gestão e criação dos grupos por afinidade de 

temáticas pode ser efectuada pela equipa de liderança durante uma 

pausa da sessão.

Círculo do mundo
Objectivo
Promover o entendimento, identificação de oportunidades e 

caracterização do contexto de ação.

Descrição
Após apresentar um mote relativo à tema a trabalhar  é desenhado 

um círculo num suporte (quadro ou folha de papel de grande formato), 

inicialmente é pedido aos participantes para registarem em dois  

post-its duas oportunidades, problemáticas ou contextos 

considerados relevantes, que seguidamente devem posicionar na 

linha exterior do círculo. Após a fixação, cada participante pode criar 

ligações em dois pares de post-its (uníndo-os através de uma linha) 

que considere interessantes, quer pelo seu potencial criativo, quer pela 

sua complementaridade. No final de todas as pessoas efectuarem as 

ligações, deve ser feita a contagem dos post-its que apresentam maior 

número de ligações, sendo estes considerados representativos dos 

temas ou oportunidades consideradas mais relevantes por parte do 

grupo de trabalho. 

Esta atividade pode ser utilizada no início da sessão de trabalho, para 

fomentar o foco dos participantes sobre a temática. Assim como 

criar grupos de trabalho por afinidade das temáticas identificadas. 

Esta gestão e criação de grupos pode ser efectuada pela equipa de 

liderança ou deixar que os participantes se organizem livremente.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
< 10 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
Desconhecida

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
<40 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
Apresentada por  

Alaister Fuad-Luke

fig. 19. Círculo do mundo. Exemplo: 
Workshop, OIS-Aveiro , Envelhecimento 
Activo.
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Alvo de hierarquias
Objectivo
Identificação e priorização de oportunidades e caracterização do 

contexto de ação.

Descrição
Suporte impresso de grande (900x900 mm) com um alvo , passível de 

ser personalizado e dividido por áreas. Neste caso específico tem vindo 

a ser utilizado através da subdivisão em: social, ambiental e económico.

É pedido para as pessoas registarem em post-its as oportunidades 

ou temas considerados relevantes e relativos ao contexto em 

análise, as quais devem posicionar no alvo, sendo que no centro 

deverão estar as temáticas mais relevantes e na periferia os 

mesmo importantes. Deste modo, procura-se facilitar a análise e 

organização da informação com base numa estrutura visual.

Deve apresentar a folha, os pos-its e lançar o desafio ou contexto em 

análise. Pode ser sugerido um código cromático para que se possam 

subdividir problemas e oportunidades anexas ao contexto em 

análise. Por fim, é possível fomentar e promover o debate durante 

o posicionamento dos post-its, por forma a criar um entendimento 

entre os elementos do grupo.

Identificação de oportunidades
Objectivo
Promover o entendimento e identificação de oportunidades 

e caracterização do contexto de ação.

Descrição
Recorrendo a um suporte (ex. folha de papel de cenário) e  

post-its, sugerimos o registo (sem limite) de oportunidades relativas 

a um determinado tema, mote ou contexto.  Após a disposição 

da informação e quando for notório o abrandamento do ritmo de 

resgisto, sugerimos ao grupo a ordenação e gestão da informação 

segundo uma matriz que se apresente lógica e consensual entre 

os diversos elementos. Deste modo, procura-se facilitar a análise e 

organização da informação com base numa estrutura visual própria 

do grupo de trabalho.

Apresentar o suporte (folha de papel de cenário), os pos-its e lançar 

o desafio ou contexto em análise. Fomentar e promover o debate 

durante o posicionamento e organização da informação dos post-its 

por forma a criar um entendimento entre os elementos do grupo. 

Podemos sugerir a adopção de um código cromático.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
20 - 45 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
Desconhecida

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
20 - 45 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
Desconhecida
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Squid map
Objectivo
Organização de informação

Descrição
Decorrente de uma atividade onde foi produzida, gerada ou recolhida 

uma determinada quantidade de informação, é proposto a sua 

organização através da criação  filões/grupos de informação por: 

tema principal, subtemas e informação anexa aos subtemas. Esta 

atividade tem como objetivo gerar uma matriz organizacional de 

informação de consulta facilitada devido à matriz visual gerada.

Apresentar uma folha de grande formato (papel de cenário),  

pos-its (se necessário) e propor a organização da informação. Pode 

ser sugerida a criação de um código cromático para que se possa 

identificar os diverso tipos de informação a tratar. Devemos fomentar 

e promover o debate durante o posicionamento dos post-its por forma 

a criar um entendimento entre os elementos do grupo.

Geração de ideias
Objectivo
Geração de ideias e potenciais soluções e formas de ação perante 

um dado mote, temática ou contexto.

Descrição
Recorrendo a um suporte (ex. folha de papel de cenário) e a post-its, 

devemos sugerir o registo (sem limite) de ideias/potenciais soluções 

como forma de resposta ao tema  em análise. Os participantes são 

convidados a registar tudo o que lhes “vier à cabeça” sem existência 

de filtros.  Após a disposição da informação, poderá sugerir ao grupo 

a análise, sintetização e ordenação por forma a identificar potenciais 

relações e selecionar as ideias consideradas mais relevantes. 

Por norma este exercício tem vindo a ser desenvolvido pedindo 

aos grupos para gerarem no mínimo duas e no máximo cinco ideias 

consensuais durante a tarefa.

Momentos de aplicação

Resultado 

Tempo da tarefa
10 - 60 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
James Macafuno 

Momentos de aplicação

 
Resultado

Tempo da tarefa
20 - 45 minutos

Combinado com
Balões de fala
Recursos 2D

Autoria
Adaptação do Brainstorming criado 
por Alex Faickney Osborn e  
popularizado em 1953 no seu livro 
Applied Imagination.
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Mind map
Objectivo
Comunicação de uma ideia através da elaboração de um diagrama visual.

Descrição
Com recurso a uma folha de grande formato (ex. papel de cenário) 

é proposta a criação de um diagrama de comunicação da estrutura 

preliminar da ideia em desenvolvimento. Sem apresentar qualquer 

estrutura de base definida, as pessoas são totalmente responsáveis 

pela forma e conteúdo apresentado. Tendo como objetivo clarificar a 

estrutura e fomentar a comunicação visual da ideia.

Apresentar uma folha de grande formato (papel de cenário) 

e os diversos materiais (se considerados como relevantes) e 

propor a criação de um suporte da estrutura preliminar da ideia 

em desenvolvimento. Onde visualmente poderá ser entendido 

os diversos fluxos de informação, relacionais e recursos. Pode 

combinada com diversos recursos de apoio ao comunicação.

Speed dating de ideias
Objectivo
Comunicação, breve discussão, votação e seleção de ideias.

Descrição
Após a geração de diversas ideias, cada grupo deve escolher um 

porta-voz para apresentá-las num período de oito minutos. Durante 

esse período, os elementos de um dos grupos vai ouvir, votar e emitir 

sugestões ou opiniões que o porta-voz deve registar. Estas rondas 

devem ser repetida as vezes necessárias, por forma a que todos os 

grupos possam ter contato com as ideias em desenvolvimento nos 

restantes grupos.

O voto individual dos diversos participante pode ser efectuado 

recorrendo a um pequeno autocolante. Por fim, deve ser selecionada 

ideia que apresenta maior número de votos, tendo em conta a plateia 

de avaliadores, assim como devem ser consideradas as sugestões 

registadas, passíveis de optimizarem a ideia a desenvolver.

Momentos de aplicação

Resultado 

Tempo da tarefa
20 - 40 minutos

Combinado com
Recursos 2D

 

Autoria
Popularizado por Tony Buzan, 

1974, BBC

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
Depende do número de grupos

Combinado com
Balões de fala

Recursos 2D

Autoria
Adaptado por João Sampaio com 

base no conceito de Speed dating 

criado pelo Rabino Yaacov Deyo, 

1998.

Votação/seleção da ideia
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OX-Tool (Opportunity Exam)
Objetivo
Apoio à análise, definição e estruturação da proposta/ideia em 

desenvolvimento.

Descrição
É uma matriz em PVC expandido com cinco áreas definidas, que 

têm como objetivo facilitar a criação de uma estrutura preliminar 

de organização, clarificação e análise da oportunidade ou ideia em 

desenvolvimento.

Posicionar a matriz sobre uma folha de papel e iniciar o 

preenchimento das cinco áreas:

Nome/O quê? Identificação do nome da proposta;

Para quê?  Missão ou objetivo(s) a alcançar com a proposta;

Como? Delinear plano de ação, estruturas e recursos necessários;

Com quem? Identificação da rede atores, parceiros, agentes e 

stakeholders que potenciam a implementação e obtenção de 

resultados positivos;

Para quem? Potenciais utilizadores, clientes, beneficiários, 

stakeholders afetos à proposta.

A informação apresentada pode ser um registo escrito (tópicos 

ou texto) e combinada com referências visuais bidimensionais e 

tridimensionais se consideradas relevantes.

Cartões Questões
Objetivo
Apoio à análise da ideia em desenvolvimento e sua amplitude relativa 

às áreas de intervenção social, ambiental, económico e cultural.

Descrição
Um conjunto de 16 cartões agrupados em quatro grupos 

(social, económico, ambiental e cultural) de quarto cartões. 

Cada cartão apresenta uma imagem ilustrativa e uma questão. 

Cada área/grupo de questões incidem sobre como potenciar o 

desenvolvimento local e regional, quais os possíveis parceiros, 

quais as ameaças e oportunidades para a promoção da 

individualidade e identidade local e regional. 

Este conjunto de cartões foi desenvolvido especificamente para as 

sessões anexas aos projetos OIS-IERA, no âmbito PAVEI (Plataforma 

para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da Inovação)

Após a definição preliminar da ideia, os cartões questões são 

introduzidos no sentido dos participantes complementarem o 

processo de análise da ideia e se existem áreas onde interessa 

assumir ou reforçar algum tipo de presença.

Momentos de aplicação

Resultado 

Tempo da tarefa
20 - 45 minutos

Combinado com
Balões (fala e pensamento)

Cartões questões

Recursos 2D

 

Autoria
João Sampaio, 2015

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
Depende da tarefa onde foi 

incorporado (20-45 minutos)

Combinado com
Geração de ideias

1.º Cenário

OX-tool

Autoria
João Sampaio, 2015.
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Balões (fala e pensamento)
Objectivo
Promoção e democratização dos índices de participação nas tarefas 

e debates.

Descrição
Peças em PVC branco que apresenta uma silhueta de um balão de 

fala e de pensamento (à semelhança da banda desenhada), passíveis 

de serem utilizados como suporte para escrita., os quais têm como 

objetivo promover e apoiar processos democráticos de interação 

analítica e generativa inter grupo e garantir a intervenção de todos. 

A equipa de liderança das sessões distribui os balões selecionando 

os elementos do grupo durante a tarefa. Para as pessoas menos 

interventivas é-lhes atribuído o balão de fala e às mais interventivas 

e dominadoras o balão de pensamento. Ou seja, são utilizados como 

forma de dar “o poder da fala”, registam escrevendo a sua opinião no 

balão e têm prioridade na introdução, condução e análise de questões; 

o “poder do pensamento” limita as pessoas ao registo da sua 

intervenção escrita no balão de pensamento, que pode ser introduzido 

no debate caso os detentores de balões de fala considerarem 

importante e o permitam.  

Cenário 4A
Objectivo
Apoio à clarificação da ideia, sua estrutura preliminar e 

representação visual da proposta com o recurso a elementos bi e 

tridimensionais. 

Descrição
Disponibilizando uma folha de papel de cenário  previamente 

preparada com quatro áreas (O quê?, Para quem?, Como?  e Com 

quem?), é pedido aos grupos para estruturarem e analisarem a sua 

proposta, respondendo às questões assinaladas nas respectivas 

áreas. Esta tarefe tem como objetivo elaborar, estruturar e 

comunicar a proposta com o apoio aos restantes recursos cedidos 

(imagens, ícones, playmobils e post-its). 

Nota: Esta ferramenta acabou por ser melhorada dando origem ao OX-Tool.

Momentos de aplicação

Resultado 

Tempo da tarefa
Depende da tarefa onde foi 

incorporado (20-45 minutos)

Combinado com
Geração de ideias

Empathy maps 

 

Autoria
Equipa design OIS, 2015

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
20 - 40 minutos

Combinado com
Recursos 2D

Recursos 3D

Autoria
João Sampaio, 2015.
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Momentos de aplicação

Resultado 

Tempo da tarefa
Depende da tarefa onde foi  

incorporado (20-60 minutos)

Combinado com

 

Autoria
baseado nos Red: Green Cards 

de Jerry Michalski Adaptado por 

João Sampaio, 2015

Análise e votação
Objectivo
Apresentação da proposta, análise, votação e identificação por parte de 

fonte externa de pontos positivos, negativos e a melhorar na proposta.

Descrição
Com base no suporte de comunicação da ideia criada, esta tarefa 

pode ser considerada como uma evolução do speed dating de ideias, 

Pode ser utilizada como apoio ao processo analítico de uma ideia, 

possibilitando o voto individual dos diversos participantes através 

de pequenos autocolantes (verde- positivo, amarelo - carência 

de avaliação, vermelho- ponto negativo ou a eliminar). Estes 

autocolantes devem ser posicionados no suporte, exatamente 

no local específico do ponto ou questão identificada e assinalada.  

Possibilita o registo visual da análise efetuada pelos restantes 

participantes como avaliadores externos. Como complemento é 

possível distribuir pequenas folhas (verde, amarela e vermelha) para 

o registo do significado dos autocolantes posicionado, que pode ser 

efetuado pelo elemento do grupo que apresenta a proposta. Após 

a apresentação cada participante deve posicionar os autocolantes. 

Por norma tem sido utilizado o máximo dois autocolantes por cor e 

por pessoa.

Feet-on
Objectivo
Análise da viabilidade económica da proposta, através da 

identificação dos custos anexos à estrutura, receitas e custos 

anexos à missão social.

Descrição
Tarefa que propõe a análise dos custos e fontes de receita da 

proposta em desenvolvimento e custos anexos à missão social 

como forma de aferir preliminarmente a viabilidade económica da 

estrutura. Durante este processo os participantes devem identificar 

os recursos materiais, humanos e diversas fontes de receita ou 

despesas recorrentes das atividades a desenvolver por parte 

da estrutura/proposta que desenvolvem. Para tal, é pedido que 

registem essa informação em post-its.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
30 minutos

Combinado com
Sem registo

Autoria
Equipa Economia e Gestão OIS, 

2015.

Aspectos a eliminar

Votação/seleção da ideia

Aspectos a melhorar

Aspectos positivo
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Enguias Tank
Objectivo
Apresentar a ideia por forma a aferir qual a postura (reforço positivo 

ou negativo) dos restantes grupos/participantes perante a estrutura 

apresentada.

Descrição
Decorrente da tarefa Feet-on e inspirado no modelo do programa 

Shark Tank, os diversos elementos do grupo apresentam a ideia, 

colando em si as despesas da estrutura, as fontes de receita e as 

despesas anexas à missão social. Esta apresentação é efectuada 

posicionando cada elemento “feet-on” sobre as cartolinas que 

representam respetivamente as despesas, receitas e despesas 

anexas à missão social. Por sua vez, os restantes participantes 

podem demonstrar a sua disponibilidade em investir (através das 

raquete verde) ou não investir (através da raquete vermelha). 

Durante o processo de apresentação os potenciais investidores 

podem levantar questões ou emitir opiniões relativas aos conteúdos 

apresentados.

Empathy Maps
Objectivo
Análise da proposta de acordo com personagens fictícias definidas

Descrição 
Recurso a suportes impressos ou previamente produzidos com 

quatro áreas distintas: Pensa e sente (O que é importante para 

o utilizador?, Quais são os seus desejos, sonhos e receios?); Vê 

(Como é o contexto/ambiente onde o utilizador se move? Os 

seus amigos? ); Diz (O que o utilizador aparenta? O que ele diz, o 

seu comportamento com outros?) e Ouve (O que é que influencia 

o utilizador? O que é que os amigos e a famílias dizem?). Mais 

duas áreas complementares: dificuldades (medos, frustações 

e obstáculos) e ganhos (necessidades, medidas de sucesso e 

obstáculos). Estes  suportes são apresentados aos grupos com a 

ficha da personagem definida, através de diversas características 

(género, idade nível de formação, proveniência, rendimento), 

que são definidas pela lideranças acordo com as propostas em 

desenvolvimento. Estas devem ser analisadas e respondidas pelo 

grupo como se fossem a personagem em contato como a proposta 

em desenvolvimento.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
Depende da quantidade de  

grupos (por norma 5 a 10 

minutos por proposta)

Combinado com
Feet-on

Autoria
Equipa Economia e Gestão OIS, 

2015, baseado no programa  

televiso Shark Tank.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
20 - 40 minutos

Combinado com
Balões (fala e pensamento)

Autoria
Alex Osterwalder

“Não Financiamento” da ideia

“Financiamento” da ideia



433432

Role Play
Objectivo
Encenação/simulação e experienciação da proposta em 

desenvolvimento.

Descrição
Conceito desenvolvido na década de 60 (Kurt Lewin, Stanley Milgram, 

Phillip Zimbardo e Herbert Kelman). Através da disponibilização 

de pequenos adereços de papel (relacionados com a temática) 

para a construção de personagens, é pedido aos participantes que 

com a duração máxima de 10 minutos realizem uma encenação 

representativa dos vários momentos de interação e utilização do 

serviço/proposta.  Para tal, são dados 10 minutos aos grupos para 

prepararem essa mesma encenação. Para além de uma forma de 

comunicação, este exercício possibilita às pessoas que estão a 

desenvolver o projeto o vivenciarem, com o objectivo de potenciar 

a análise de eventuais falhas ou pontos a melhorar na proposta em 

desenvolvimento. 

Pode ser fomentada a interação com a plateia no final da encenação. 

Assim como podemos inserir pessoas externas ao grupo, como 

potenciais utilizadores com breves indicações por forma a garantir 

que não existe um total controlo por parte do grupo que executa a 

encenação.

Cenário (adaptado do BMC)
Objectivo
Comunicação/representação visual da estrutura preliminar ou final da 

proposta, complementada por informação escrita adaptada do BMC.

Descrição 
Recorrendo e apresentando uma folha de grande formato (papel 

de cenário ou impressa) criamos duas áreas: espaço em branco; e 

uma área de preenchimento de campos adaptados do BMC (Valor 

da proposta, parceiros, estrutura de custos, atividades principais, 

principais recursos, relação com cliente, canais, segmentação de 

utilizadores e fontes de receita). Seguidamente, é pedido aos grupos 

para preencherem os campos inferiores com a respectiva informação, 

e na parte superior representarem o fluxo de relações, informações 

e recursos da ideia em desenvolvimento. Para tal é possível ceder  

recursos 2D (imagens e ícones) ou recursos 3D para o apoio na 

representação visual da ideia.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
Depende da quantidade de gru-

pos (por norma 10 minutos por 

proposta + 10 minutos tempo de 

preparação)

Combinado com
Recursos 2D (adereços)

Cartões Score

Autoria
Equipa de Design OIS, 2013-2015

Momentos de aplicação

 
Resultado

Tempo da tarefa
20 - 40 minutos

Combinado com
Recursos 2D

Recursos 3D

Autoria
Adaptado por João Sampaio, com 

base no BMC de Alexander  

Osterwalder e Yves Pigneur, 2010
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Cenário
Objectivo
Comunicação/representação visual da estrutura preliminar ou final 

da proposta.

Descrição 
Recorrendo e apresentando uma folha de grande formato (papel de 

cenário) é pedido aos grupos representarem visualmente o fluxo 

de relações, informações e recursos necessários para clarificarem 

a ideia/proposta definida. Para tal é possível ceder  recursos 2D 

(imagens e ícones) ou recursos 3D para o apoio na representação 

visual da ideia.

Alvo de impacto da proposta)
Objectivo
Analisar o impacto positivo e negativo, efetivo ou potencial das 

relações e áreas de intervenção da proposta ou ideia apresentada.

Descrição 
Recorrendo a um modelo impresso (900x900 mm) e tendo como 

referência a proposta que foi definida, é pedido aos participantes 

para preencherem o Alvo de Impacto da proposta. Esse modelo, 

está dividido em duas áreas: impactos positivo e impacto negativo. 

O impacto positivo  está estruturado em: Recursos ou parceiros; 

efeitos positivos planeados; possível impacto positivo (a nível 

social, económico, ambiental e cultural) e potenciais afetados 

positivamente. O impacto negativo está estruturado em: barreiras; 

possíveis efeitos negativos; possível impacto negativo e potenciais 

afetados negativamente.

Este alvo pode ser utilizado como ferramenta intermédia ou final de 

avaliação de propostas.

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
Depende da quantidade de  

grupos (por norma 10 minutos 

por proposta+ 10 minutos  

tempo de preparação).

Combinado com
Recursos 2D (adereços)

Recursos 3D (adereços)

Autoria
Baseada abordagem de Teresa 

Franqueira e Giulia Simeone, 2010

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
20 - 40 minutos

Combinado com
Cenário Final

Autoria
Adaptado por João Sampaio, 

autor desconhecido
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Recursos 2D
Objectivo
Apoio à comunicação e criação de narrativas visuais 

Descrição 
A criação de recursos 2D específicos para as sessões, têm como 

objetivo apoiar os participantes na representação visual das 

ideias, clarificação inter e extra grupo e ultrapassar possíveis 

constrangimentos (como por exemplo dificuldade em desenhar 

ou representar graficamente). Os quais podem ser imagens 

impressas, recortes, ícones, etc. Por norma são utilizadas nas fases 

iniciais, intermédias e finais de desenvolvimento de ideias para gerar 

entendimento intra grupo, caracterizando potenciais utilizadores e 

contextos. 

Recursos 3D
Objectivo
Apoio à comunicação e criação de narrativas visuais .

Descrição 
A criação de recursos 3D específicos para as sessões, têm como 

objetivo apoiar os participantes na representação visual das 

ideias, clarificação inter e extra grupo e ultrapassar possíveis 

constrangimentos (como por exemplo dificuldade em desenhar 

ou representar graficamente). Este podem ser playmobils, legos, 

plasticina, etc. Por norma são utilizadas nas fases iniciais de 

desenvolvimento de ideias para gerar entendimento intra grupo, 

caracterizando potenciais utilizadores e contextos. Assim como são 

aplicadas em fases mais desenvolvidas de na criação de cenários. 

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
Depende da quantidade de 

grupos (por norma 10 minutos 

por proposta+ 10 minutos 

tempo de preparação)

Combinado com
Recursos 3D 

Autoria
Equipa de Design OIS, 2013-2015

Momentos de aplicação

Resultado

Tempo da tarefa
20 - 40 minutos

Combinado com
Recursos 2D 

 

Autoria
Equipa de Design OIS, 2013-2015
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