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Ricardo Sousa
Diretor do Mestrado em Engenharia e Design de Produto da
Universidade de Aveiro

O MEDP tem como objetivo a for-
mação de quadros com as competências
necessárias para o desenvolvimento de
novos e aperfeiçoados produtos, interpre-
tando de forma integrada os interesses
das pessoas, da indústria, da sociedade e
do ambiente. Pretende também assegurar
uma formação especializada na conce-
ção e desenvolvimento de produtos ino-
vadores e sustentáveis capazes de res-
ponder às exigências de rapidez e de fle-
xibilidade dos mercados.

O plano de estudos é constituído
maioritariamente por UC pertencentes às
áreas científicas do Design e Engenharia
Mecânica. As disciplinas do grupo de Pro-
jeto em Design de Produto são integrado-
ras dos conhecimentos adquiridos nestas
duas áreas, explorando as suas conver-
gências. O curso assenta numa lógica
multidisciplinar que cada vez mais é ca-
racterística integral do desenvolvimento
de produto.

O MEDP procura consolidar os fun-
damentos das suas áreas base, com ênfa-
se na concepção e desenvolvimento de
propostas de novos conceitos e produtos.
Proporcionam-se condições para o de-
senvolvimento de projetos inovadores,
através da investigação orientada que
conflui no período de realização da Dis-
sertação/Projecto/Estágio. O MEDP com-
bina também diversos recursos já exis-
tentes no seio da UA e agrupa algumas UC
de cursos distintos para dar forma ao que
demelhor se faz em cada uma das especi-
alidades. A oferta que assim se faz, direc-
cionada para públicos especializados,
mas com formação abrangente, surge
como uma necessidade resultante do co-
nhecimento das atuais condições do teci-
do económico e industrial do país, desig-
nadamente dos sectores de intervenção
que são, entre outros, a indústria metalo-
mecânica, dos polímeros, do calçado, da
cortiça e madeiras e a cerâmica.A impor-
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tância de se manter um constante clima
de inovação que potencie as fileiras in-
dustriais, que caracterizam o tecido pro-
dutivo nacional, conduz a um natural ali-
nhamento com a posição da UA em ter-
mos de promoção ativa do pensamento e
da consciência crítica da sociedade.

A UA promove, no contexto da sua
missão, atividades de investigação, fun-
damental e aplicada, ensino e formação,
da transferência para a sociedade do sa-
ber e da tecnologia e da dinamização de
atividades culturais e humanistas em
prol da estreita interação com a comuni-
dade envolvente. Duas áreas científicas
estratégicas a este nível, pela sua proxi-
midade com o tecido industrial e pelo al-
cance das suas aplicações, são justamen-
te o Design e a Engenharia Mecânica. O
MEDP é assim essencial no desenvolvi-
mento de conhecimentos que integrem
ambas as áreas – e áreas afins –, gerando
novas competências e ampliando as já

existentes, consolidando a formação de
especialistas, profissionais e investigado-
res. Esta vertente multidisciplinar é cada
vez mais relevante no mundo atual, tra-
zendo para o desenvolvimento de produto
ferramentas de pensamento divergente e
convergente cuja harmonização em com-
petências técnicas e transversais é muito
ténue nos programas mais tradicionais.
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Fátima Pombo
Vice-diretora do Mestrado em Engenharia e Design de
Produto da Universidade de Aveiro

A declaração dos 17 Objectivos das
Nações Unidas da Agenda 2030 para o de-
senvolvimento sustentável como afirma-
ção de um elenco de acções ‘em nome dos
povos e do planeta’ é também uma obri-
gação para a Academia reforçar a mobili-
zação para a optimização do cumprimen-
to desses objectivos universais. OMestra-
do em Engenharia e Design de Produto
(MEDP) alinha-se com o propósito dos de-
safios contemporâneos para o cresci-
mento de uma sociedade de futuro que
respeite a transição ecológica sustentá-
vel, como também determina o Pacto
Ecológico Europeu. O desenvolvimento
de produto, no âmbito do plano curricular
de MEDP, ao cruzar as áreas científicas de
Design e de Engenharia, através da práti-
ca projectual, pode (e deve) ter um impac-
to positivo para o nosso planeta. Este
Mestrado com um enquadramento que
tem no sector industrial um parceiro pri-
vilegiado, potencia um benefício bilateral
entre a investigação impulsionada pela

Academia e as necessidades empresari-
ais. As parcerias já existentes e que nun-
ca são demais reforçar e ampliar, possibi-
litam a realização de projectos quer no
formato de estágio em empresa quer de
dissertação com base projectual, conce-
dendo experiências em contexto de tra-
balho que são um estímulo real à colabo-
ração mútua entre a Universidade e as
empresas. Estamos convictos que a cul-
tura de integração de mestrandos com o
perfil de formação de MEDP, por via do
emprego nas empresas, é uma oportuni-
dade de criação de valor e de significado
distintivo no mercado competitivo.

A construção da sociedade futura
começou ontem e, por isso, o presente tem
de gerar uma atitude mais crítica, mais
ética e comprometida com a redução da
destruição dos ecossistemas em sentido
global, envolvendo, portanto, as várias di-
mensões do natural e do artificial. A cul-
tura do artificial é, com efeito, a expressão
e condição de interacção social e de auto-
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percepção do indivíduo numa interpreta-
ção de representações condicionadas pe-
los sincretismos do tempo e do espaço. O
que nos chega por herança e aquilo que
vamos legar às próximas gerações exi-
gem uma visão holística do desenho da
complexidade do mundo. Neste desenho
o Mestrado em Engenharia e Design de
Produto está numa posição estratégica
para dinamizar efectivos canais de co-
municação bilateral com o sector indus-
trial, estimulando uma linguagem co-
mum de pensamento e acção que passa
por uma abordagem centrada na mobili-
zação e promoção do interesse económi-
co para o desenvolvimento favoravel-
mente sustentável.

O pensamento filosófico contempo-
râneo que reflecte sobre o desenho do futu-
ro designa-o como um tempo pós-huma-
nista, isto é, umtempoquedevebuscaruma
‘constituição ontológica’ integradora de to-
dos os seres (humanos, animais, plantas e
máquinas) em espaços de coexistência.
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Eduardo Noronha
Regente da UC Projeto em Design de Produto III do MEDP

A produção industrial de artefactos
considera etapas precedentes, simuladas
e exploradas em ambiente letivo. Na se-
quência da (1) definição de um programa,
considera-se uma fase inicial dedicada à
(2) investigação não especializada do pro-
blema na perspetiva da compreensão ge-
nérica do tema, recorrendo ao desenho e
reprodução morfológica para (3) matura-
ção da informação recolhida. O desenho
mantém a relevância na (4) construção
de novas ideias reforçadas por conceitos
e constrangimentos até à afirmação de
uma hipótese, evoluindo por via da (5) in-
vestigação específica até à afirmação de
um modelo projetado de forma rigorosa,
sujeito a (6) validação por via da prototi-
pagem, determinante para imprimir
eventuais correções até à eficiência dese-
jada que permitirá desencadear um (7)
processo de produção.

Sendo PDP III a última UC de Projeto
em Design no Mestrado em Engenharia e
Design de Produto e conscientes de algu-

mas fragilidades conceptuais e técnicas
que alguns alunos ainda apresentam nes-
ta fase avançada da sua formação acadé-
mica, decidiu-se reforçar a componente
metodológica como reforço de uma estru-
tura de pensamento e sucessão de opera-
ções que simula o ecossistema natural da
projetação em Design. A simulação repe-
tida destas etapas, promoverá junto dos
discentes a integração de uma metodolo-
gia que convoca para um modelo tradici-
onal de boas práticas um espírito crítico,
potenciador de visões alternativas, previ-
sivelmente estruturantes na abordagem
às propostas a desenvolver na sala de
aula mas também em futura atividade
profissional.

Nesse sentido lançou-se aos alunos
apenas um projeto, a desenvolver indivi-
dualmente durante o semestre, e que in-
cluía na exigência do desafio a materiali-
zação mais fiel possível da proposta. Esta
ambição de evoluir na construção de ma-
quetas até à produção de um protótipo vi-
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sava confrontar os alunos com aspetos
menos tangíveis por via de mockups de
baixa fidelidade ou imagens renderiza-
das, concretamente: peso; influência da
textura e acabamento na qualidade per-
cepcionada; constrangimentos intrínse-
cos na relação entre materiais com com-
portamentos distintos; consequência do
excesso de robustez por via do incremen-
to da espessura, desgaste ao uso.

A condição imposta de aulas não
presenciais na fase final do semestre veio
obrigar a uma reformulação desse parâ-
metro de avaliação, pelo que a convicção
do contributo que essa dimensão de con-
fronto pode desencadear na própria auto-
crítica dos alunos, impeliu-nos a equili-
brar o peso dessa componente sob pena
de prejudicar discentes com recursos li-
mitados a oficinas ou meios de prototipa-
gem rápida.

Ainda que as condições de distan-
ciamento obrigatório tenham sido, natu-
ralmente, limitadoras para implementar

uma abordagemdinâmica, iterativa e em-
pírica, que visa modelar a capacidade cri-
ativa e operativa da projetação pelo refor-
ço da dimensão crítica, o resultado final
não deixa de ser muito recompensador e,
é nesse espírito de agradecimento que
concentrámos esta coleção de trabalhos
dos alunos que ilustra essa vontade de
querer continuar a descobrir.
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Emanuel Oliveira
Docente da UC Projeto em Design de Produto III do MEDP

“Não é possível compreender-se o bom
design se não se compreende as pessoas,
Design é feito para as pessoas”

Dieter Rams

Numa primeira abordagem esta
frase parece óbvia, porém por vezes
quando falamos em projeto de Design,
pensamos em grandes objetos industri-
ais, esquecendo-nos das ações rotineiras
do quotidiano, que por vezes demons-
tram desafios de elevada complexidade
de resolução.

A problemática deste mesmo exer-
cício foi precisamente o de expor uma
ação tão rotineira como armazenar louça.
Ou seja, obrigar a uma consciência pro-

funda desta ação diária, da imensidão de
cenários e da complexidade deste ato por
vezes realizado de forma automática. Si-
multaneamente fez com que todos fos-
sem conhecedores conscientes ou in-
conscientes, diária ou esporadicamente
desta realidade.

A amplitude de cenários está bem
notória nesta mostra de trabalhos, onde
desde contextos mais profissionais, a ce-
nários domésticos o problema mantém-
se, mudando apenas as variáveis inócuas
ao contexto.

Esta capacidade de análise in-loco
proporcionou uma riqueza projetual
acrescida, bem como uma maior profun-
didade das propostas, no que concerne à
sua industrialização. Sendo este um exer-
cício académico, existem domínios tec-
nológicos por vezes difíceis de conhecer,
dado que cada indústria apresenta em si
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os seus próprios condicionalismo. Porém,
todas as propostas foram concebidas ten-
do em consideração os princípios funda-
mentais associados a cada tecnologia
e/ou matéria a que recorrem.

Apesar do foco primário ser o de
um crescimento das competências de
projeto em design, tornou-se também no-
tório que neste percurso semestral o exer-
cício permitiu, em alguns casos, uma es-
pécie de introspeção dos próprios contex-
tos individuais, ajudando a uma maior
valorização dos pequenos atos diários
que realizamos. Este facto só me pode
deixar feliz pela contribuição que este
projeto, com temática aparentemente
pouco interessante, foi capaz de trazer a
todos, mesmo num cenário de lecionação
difícil, onde o esforço de todos possibili-
tou este resultado.
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Pedro Martins
Docente da UC Projeto em Design de Produto III do MEDP

A proposta do projeto “Sistema de
Organização de Utensílios de Cozinha”
foi apresentada aos alunos com o objetivo
de os preparar para um próximo passo de
integração nomercado de trabalho, com a
expectativa que este exercício contribua
para o reforço da metodologia projetual
em Design. Para além do desenho do pro-
duto considerou-se ainda um cartaz, dos-
sier técnico e protótipo como elementos
de avaliação.

O fator COVID-19 obrigou a uma
constante adaptação e reorganização da
disciplina para garantir que os conteúdos
programáticos eram integrados com ri-
gor e profundidade por todos os discen-
tes. Adaptou-se a informação a canais di-
gitais de comunicação, organizaram-se
reuniões de trabalho à distância em horá-
rio complementar e reforçaram-se mo-
mentos formais de crítica aos trabalhos
com o objetivo de permitir a todos os alu-
nos uma visão global do processo de de-
senvolvimento dos projetos. Toda esta lo-

gística refletiu-se numa maior exigência
e disponibilidade dos docentes perspeti-
vando compensar os naturais constran-
gimentos de proximidade com os alunos.

O acompanhamento dos trabalhos
constitui, por vezes, um verdadeiro desa-
fio para não comprometer as regras de hi-
giene e distância de segurança impostas
dentro da sala de aula. O registo do pensa-
mento a partir do desenho, a partilha de
referências, o debate de ideias e argumen-
tos só foi possível pelo recurso a muita
criatividade por parte dos professores,
mas também dos alunos que sempre ma-
nifestaram empenho, compreensão e so-
lidariedade.

Com este projeto desafiou-se os alu-
nos a investigar comportamentos dos
consumidores, análises de mercado foca-
das num público-alvo concreto, definir
propostas de valor, adaptar tecnologias à
natureza dos projetos, compreender pro-
cessos de fabrico, privilegiar materiais
sustentáveis, representar tecnicamente
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os elementos e sobretudo assegurar a via-
bilidade industrial das propostas.

O resultado final foi muito interes-
sante e demonstrou por parte dos alunos
grande capacidade para contornar as difi-
culdades promovidas pela pandemia. Al-
guns projetos excederam as expectativas
e deram um retorno extra, mostrando que
valeu a pena o esforço de todas as partes.
Esta situação permite encarar com algum
otimismo o futuro próximo enquanto ca-
pacidade de adaptação a novas estraté-
gias de ensino.



Alexandra Oliveira
Sou licenciada em Design pela Uni-

versidade de Aveiro, o DeCA sempre foi
paramim como uma segunda casa, e nele
descobri a minha grande paixão – o De-
sign de Produto. Tenho um especial inte-
resse por processos de design onde o ma-

terial é aproveitado ao máximo e onde a
ecologia, a sustentabilidade e a economia
circular ganham destaque. É nesta área
que me sinto realmente feliz e onde me
vejo a prosseguir com a minha carreira
profissional.
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oye

Oye é um sistema de organização modular
destinado ao espaço da cozinha, mas que
devido à sua diversidade de acessórios,
adapta-se a qualquer espaço da habitação.

17
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António Martins
Licenciei-me na ESAN da Universi-

dade de Aveiro e neste momento estou a
concluir o Mestrado em Engenharia e De-
sign de Produto.

Ao longo destes anos explorei as di-
versas áreas dodesigndeproduto, e percebi
que a prototipagem virtual (CAD) e a rende-
rização foi algo que me despertou especial

interesse. Pretendo continuar a investir
nesta área de formação porque considero
que é uma das etapas essenciais para a via-
bilidade e comunicação de um projeto.

Sou uma pessoa bastante interessa-
da em aprender e experimentar coisas no-
vas tanto como partilhar o meu conheci-
mento com os outros.

20
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VIKTA
Conjunto de módulos individuais que oferece
arrumação adaptada à dinâmica de cada
cozinha.
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Bárbara Cruz
Olá! Tenho 22 anos e sou licenciada

em Design pela Universidade de Aveiro.
Neste momento estou no segundo ano do
Mestrado emEngenharia e Design de Pro-
duto da UA. Sou uma designer multidisci-
plinar, mas o que realmente me cativa é o
design de produto, por isso, espero traba-
lhar nesta área, num ambiente de estúdio,
rodeada de designers e profissionais de
outras áreas, de forma a partilhar conhe-
cimentos e crescer como profissional.

25
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Produto personalizável, simples e flexível,
que permite aos utilizadores uma grande
liberdade, tanto na compra como na
montagem do produto, pois podem fazer
uma conjugação dos módulos e acessórios
de acordo com aquilo que pretendem
arrumar na bancada da cozinha ou noutro
lugar pertinente. É a simplicidade que
confere ao Slide and Stack uma grande
versatilidade na utilização.

SLIDE AND STACK
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rasgo para acessórios encaixe simples
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Olá, desde cedo soube que queria
ser designer de produto. No futuro, imagi-
no-me a ser designer freelancer, com
uma presença maior na área do fitness.
Estudei na licenciatura de Design em

Aveiro e estou atualmente a conciliar o
meu trabalho numa empresa chamada -
Level Up Marketing- com o desenvolvi-
mento da dissertação no 2º ano de Mes-
trado emEngenharia e Design de Produto.

Francisco Cardoso

emoh.
Co-king Assistant
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6 utensílios incluídos

Materiais duráveis e ecológicos

Suporte universal

Fixação através de ímans

emoh. irá auxiliar na organização da
sua cozinha durante o ato de confeção.
De uma forma simples, conseguirá
retirar os utensílios essenciais
para realizar uma refeição que lhe
proporcionará uma poupança de tempo
despendido na cozinha.
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Licenciado em Design Industrial
pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), no Brasil. Acredita que o de-
sign é uma importante ferramenta para
transformações sociais e para lidar com
os desafios atualmente enfrentados pela
sociedade. Possui interesse pelo processo

de desenvolvimento de produto como um
todo, desde os esboços iniciais até as es-
pecificações para fabrico e gostaria de tra-
balhar com o desenvolvimento e pesquisa
de materiais/produtos/serviços mais sus-
tentáveis que contribuam para um consu-
momais responsável.

Gabriel Serra
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Gabriel Silva
Sou o Gabriel Silva, licenciado em

Design de Jogos digitais no Instituto Poli-
técnico de Bragança.

Ao longo da minha formação, sur-
giu o interesse pelo desenvolvimento de
produto que agora estudo noMestrado em
Engenharia e Design de Produto na Uni-
versidade de Aveiro.

Ultimamente, o desenvolvimento
de produtos modulares tem sido o que me
desperta maior interesse, especialmente
no intuito de propor um consumo respon-
sável e ajustado.

36
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Strew é um escorredor de louça que expande
em função do espaço necessário e disponível.
O conjunto, composto por 2 peças iguais,
pode adaptar a área de secagem à
quantidade de louça lavada.
A peça surge da necessidade de rentabilizar
o espaço numa bancada em função dos
utensílios utilizados
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Hélder Antunes
Sou licenciado em Design pela Uni-

versidade de Aveiro, atualmente frequen-
to o Mestrado em Engenharia e Design de
Produto no mesmo instituto.

Gostomuito de cinematografia, ma-
deiras e mobiliário pois tenho bastante
experiência emambos devido aomeu his-
torial familiar. Já escrevi, organizei e par-
ticipei em vários eventos, desde espetácu-
los solidários, a curtas-metragens, teatros,
recriações históricas, espetáculos musi-
cais, entre outros.

Sou uma pessoa pragmática e dinâ-
mica. Pretendo tornar-me um polímata
atuando em diferentes áreas de trabalho.

TRAYBLE – tray (tabuleiro) e table (mesa) –
é, tal como o próprio nome diz, um tabuleiro
mesa. Tem como principais destinatários
estudantes ou jovens adultos que vivem em
residências ou apartamentos partilhados.
A sua forma permite comer com o tabuleiro
sobre a mesa ou em cima das pernas de
forma segura e confortável.
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Joana Ferreira
Licenciei-me em Design na Univer-

sidade de Aveiro e como a área de desen-
volvimento de produto sempre me fasci-
nou decidi tirar omestrado emEngenharia
e Design de Produto na mesma academia
queme acolheu naminha licenciatura.

Ao longo dos vários projetos que
desenvolvi durante o meu percurso aca-
démico percebi que a área de maior inte-
resse pessoal é a cerâmica e tudo o que a
envolve, desde a ideia ao produto, com
um particular destaque para conceção de
produtos de louça utilitária e decorativa.

set.
nemo
three in one.

42
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Set, é um conjunto de três peças: um prato,
uma taça e um copo. Substitui a
necessidade de existir um escorredor de
louça, uma vez que secam de forma
autónoma através de diferentes
composições.



Break!t é um produto desenhado para praticantes
de trekking, campismo e aventuras na Natureza.
Este tem como objetivo facilitar o acto de
transportar e comer uma refeição quando
praticamos estas atividades.
Este conjunto é composto por um estojo, uma
tábua de corte, prato e talheres e contém dois
bolsos para transportar alimentos.

BR EAK!T

46



Tenho 25 anos e sou de Estarreja.
Licenciei-me em Design na Universidade
de Aveiro e estou atualmente a frequentar
o Mestrado em Engenharia e Design de
Produto. Interessado pelamadeira emobi-
liário, tenho particular gosto pelo desen-
volvimento de produto, modelação 3D e
prototipagem.

João Nata

47



Tábua de corte em Bambu
com base almofadada para
permitir boa estabilidade em
qualquer terreno.

A almofada da tábua
funciona também como
almofada para o estojo.

48



Estojo compacto de
couro sintético.

49
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Sou Licenciada em Design pela Uni-
versidade de Évora, e atualmente estou a
terminar o Mestrado em Engenharia e De-
sign deProdutonaUniversidade deAveiro.
Para completar o mestrado estou a estagi-
ar na empresaMAKE IT Product R&D, o pri-
meiro contacto comomercado de trabalho
e na área do desenvolvimento tecnológico.

Sou dedicada, perfecionista e per-
sistente. Interesso-me pelo Design gráfico,
comunicação, fotografia e ilustração, mas
é no ramo do Design industrial e Desen-
volvimento de Produto que me destaco.
Sonho em atingir reconhecimento na
área de design de produtos tecnológicos,
como reflexo do meu trabalho.

Maria Amador
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Licenciei-me em Comunicação e
Design Multimédia e após ter iniciado a
minha atividade profissional com forte re-
lação com o desenvolvimento de produto,
adquiri um grande interesse pela área, es-
tando nestemomento a concluir oMestra-
do em Engenharia e Design de Produto
pela Universidade de Aveiro.

As minhas áreas de interesse são
diversas e o que mais me motiva são pro-
jetos que aliem a engenharia ao design
com intuito de criar soluções inovadoras,
respeitando os pilares da sustentabilidade.

Sara Marques
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A FERREIRINHA é uma side table trolley,
destinada a um público jovem para
momentos de convívio, com intuito de
promover uma história da cultura local da
região do Alto Douro Vinhateiro.
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UM PRODUTO QUE
CONTA UMA HISTÓRIA
Dona Antónia Adelaide Ferreira, mais
conhecida como a Ferreirinha, foi uma
empresária de sucesso que herdou e liderou
a casa Ferreira. Segundo a história, quando a
região do Alto Douro Vinhateiro se viu
ameaçada por uma praga que exterminou
quase todas as propriedades produtoras de
vinhos, Ferreirinha procurou por uma cura
que passava por replantar as terras com
vinhas dos estados unidos, por serem
imunes à praga, investindo assim em
soluções inovadoras e novas plantações.
Quando viu que os restantes proprietários
estavam em risco de perder as suas terras
para os ingleses, Ferreirinha decidiu comprá-
las uma a uma, tendo-as devolvido mais
tarde por preços simbólicos e em alguns
casos, doando- as aos respetivos donos.
Este gesto de bondade é o responsável pela
paisagem que hoje observamos nesta região,
considerada como património da
humanidade pela UNESCO, na categoria de
paisagem cultural.

A FERREIRINHA
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CodKit
CodKit é um conjunto de utensílios de
cozinha dedicados à cultura gastronómica
portuguesa, constituído por uma concha,
uma escumadeira e uma espátula que evoca
a epopeia da faina maior. Este peixe
migratório do Atlântico Norte, o bacalhau,
ainda hoje ocupa o seu espaço na mesa dos
portugueses e na identidade da nossa Nação
para sempre ligado à pesca à linha feita em
pequenas embarcações na Terra Nova.
CodKit é uma reinterpretação contemporânea
dessa atividade que representa a cultura e
história do povo de Ílhavo.
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Olá, apresento-me como Designer
de Produto. A minha formação superior
desenrolou-se na Universidade de Aveiro
onde, ao longo dos anos, prolonguei omeu
antigo fascínio pelo processo criativo e
pela criação. Em Projeto, tenho especial
apreço pelo cruzamento da arte com a en-
genharia para que, paulatinamente, se
conceba algo real.

Tiago Carvalho



60



61



62

Tenho 24 anos e em 2014 ingressei
na licenciatura de Grafismo Multimédia
na ESAP-Guimarães. Em 2015, mudei pa-
ra a licenciatura em Design na Universi-
dade de Aveiro, que concluí em 2018. Tra-
balhei como Designer numa empresa de

Corte e Lacagem de metais, entre 2018 e
2020 e, desde 2019, frequento o Mestrado
em Engenharia e Design Produto. No fu-
turo pretendo integrar o Design na área
da saúde.

Bárbara Costa
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Desenhado para uma melhor organização e
limpeza de pequenas e médias cozinhas,
auxiliando no processo de cozinhar, permite
ter as tábuas de corte e utensílios à mão, de
forma a agilizar o tempo de preparação da
refeição.
Tem como premissa ser de produção
económica e compatível com produtos já
existentes no mercado (utensílios e tábuas).



Carina Veríssimo
Sou formada em Design Industrial

na Escola Superior de Artes e Design
(ESAD.CR), nas Caldas da Rainha. Ao lon-
go daminha formação, apercebi-mede que
num futuro próximo, gostaria de trabalhar

numa área que agrupasse o design de pro-
duto à agricultura/floricultura, como por
exemplo em soluções sustentáveis ou nu-
ma empresa de decoração.
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Aroma é uma horta suspensa destinada ao
público jovem, nomeadamente casais ou
pessoas singulares que possuem cozinhas
sem espaço suficiente para a existência de
uma horta organizada e agradável.



Liliana Teixeira
Tenho 23 anos e sou natural de

Vila Real. Decidi especializar-me em En-
genharia e Design de Produto depois de
ter concluído a licenciatura em Design
na Universidade de Aveiro. Tenho espe-
cial interesse pelo design no contexto da
inovação social, do bem-estar e da saúde.
Além disto, este projeto é reflexo de outra
vertente que também me desperta preo-
cupação e interesse: a inovação no cam-
po da sustentabilidade e da mudança de
comportamentos para opções mais res-
ponsáveis e éticas.
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Para tornar mais fácil o uso de
embalagens reutilizáveis na compra a
granel, estes sacos em TPU com
incorporação de impressão 3d tornam
muito intuitivo e prático todo o ciclo
de compras a granel e posterior
organização em casa.
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Margarida Fernandes
Sou licenciada em Design e fre-

quento o Mestrado em Engenharia e De-
sign de Produto, na Universidade de Avei-
ro. O gosto pelo design surgiu desde cedo
na minha vida, evidenciando-se na von-
tade e procura de criar algo com um pro-
pósito. Como a ferramenta que mais valo-
rizo é a aprendizagem, no decorrer da li-
cenciatura escolhi o caminho do design
de produto e trabalhei de forma generalis-
ta, unindo outros campos de conhecimen-
to, como design gráfico, engenharia, de-
sign de comunicação entre outras áreas.

Para investigar e validar novas so-
luções para um determinado problema, e
de modo a otimizar processos, o objetivo
principal que tento implementar com os
meus projetos é o conceito de sustentabi-
lidade e reaproveitamento dos materiais
de forma a obter um produto funcional,
simples e minimalista.

Futuramente, espero continuar a
aprender, porque é um elemento constan-
te na nossa vida e espero evoluir, não só
como pessoa mas também com Designer
de Produto.
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Tenho 22 anos, sou portuguesa nas-
cida e crescida na Ilha da Madeira.

Sou licenciada em design, pela Uni-
versidade daMadeira e estou atualmente a
tirar ummestrado emengenharia e design
de produto na Universidade de Aveiro.
Tive a oportunidade de viajar ainda muito
nova e o conhecimento e contacto com os
diferentes países e suas culturas, contri-
buiu fortemente para o meu interesse e a

vontade de desenvolver as minhas com-
petências na área do design. Considero
que sou empenhada em tudo aquilo que
me proponho, muito trabalhadora e ho-
nesta com os outros e comigo própria.

Quando terminar a minha forma-
ção académica, gostaria de continuar a
aprofundar os meus conhecimentos tra-
balhando na área do design sendo que, o
design de produto é o que mais me atrai.

Mariana Ramos
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Com base num fenómeno denominado de
arrefecimento evaporativo, que utiliza o calor
da evaporação da água para arrefecer o ar, a

temperatura baixa para o nível ideal de
conservação das frutas e legumes.

O produto deve ser colocado na cozinha,
perto de locais que emitam calor como é o

caso do frigorífico.
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O UPKEEP, tem como objetivo conservar
eficazmente frutas e legumes durante um
maior período de tempo e promover uma

melhor organização do espaço.
Destina-se a cozinhas médias, frequentadas

por jovens casais.
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Rosa Mendes redondo
organizador de louça suja

Tenho 23 anos e sou natural de
Amarante. Estudar em Aveiro constituiu,
por si só, um desafio, no entanto, poder es-
tudar várias das componentes do Design
era o que pretendia. Tenho um gosto pelo
design de comunicação, mas foi produto
que acabei por seguir ao ingressar neste
mestrado. Desde pequena que sonho tra-
balhar na IKEA, tendo por isso uma paixão
pelo mobiliário - em tempos aliada ao de-
sign de interiores, atualmente, aliada ao
design e desenvolvimento de produto.

Inspira-me o dia a dia, a constante
necessidade dos produtos adaptarem-se
às necessidades e rotinas dos seus utiliza-
dores. Interessa-me a capacidade de o
mobiliário adquirir diversas funções, con-
seguindo adaptar-se à medida do utiliza-
dor. Considero que há muito por explorar,
por isso, gostaria de investigar mais sobre
o impacto do mobiliário em todo o tipo de
utilizadores, mas sobretudo, o utilizador
como condicionante do produto.
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Redondo é um sistema de organização de
louça suja para cafetarias. Surge após
observação direta, onde se identificou
acumulação de louça suja e a desorganização
de tabuleiros por limpar à vista dos clientes,
que obriga a uma quebra da dinâmica e
produtividade dos colaboradores para manter
o espaço limpo e arrumado.
Assim, desenvolveu-se um produto inspirado
nas bandejas tradicionais e nos sistemas de
empilhamento, que torna a tarefa de recolher a
louça suja das mesas mais rápida, assim como
facilita a organização na bancada através do
empilhamento e permite ocultar a loiça suja
até esta poder ser lavada e arrumada.
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Miguel Duarte
Tenho 24 anos, sou licenciado em

Design e frequento o Mestrado em Enge-
nharia e Design de Produto na Universi-
dade de Aveiro.

O gosto pelo Design surgiu ainda
sem eu saber o que isso era. Surgiu muito
cedo na oficina de família daí ter uma
grande paixão por todos osmateriais, pro-
dutos, máquinas, processos, mobiliário...
Paralelamente também cultivo o gosto
pela fotografia desde muito novo, partici-
pando recorrentemente em concursos e
feito algumas exposições. Sou uma pes-
soa objetiva, que gosta de abraçar projetos
de diferentes áreas do conhecimento e
sempre pronto para um desafio.



80



81

Este produto destina-se a a pessoas que
gostam de viajar numa campervan, um estilo
próprio de vida.
Para quem faz destas carrinhas a sua casa
de férias, encontra na arrumação e
organização do espaço dedicado à confeção
de refeições os maiores desafios. A forma
como pratos, copos, talheres e outros
acessórios de cozinha são acondicionados
fazem das viagens, por vezes, verdadeiros
pesadelos.
Pretendeu-se com este projeto desenvolver
uma prateleira para campervan que, para
além de disponibilizar espaço útil na
confeção dos alimentos, permite
acondicionar os vários acessórios
associados a essa tarefa.

VAN
SHELF
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