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O evento REDE#02 foi composto por duas partes: a primeira objetivou 
revisitar algumas perguntas colocadas aquando da primeira reunião de 
escolas de design, enfatizando particularmente a relação entre escolas e 
empresas. A segunda parte do evento focou-se na apresentação do projeto 
DesignOBS: observatório de design português, na exposição e discussão 
de alguns resultados obtidos até à data, nomeadamente, no tópico dos 
doutoramentos de design em Portugal. Cada uma destas sessões foi 
acompanhada por uma discussão com representantes das empresas 
BA Glass e Larus, com representantes de escolas convidadas, incluindo 
também a diretora do Danish Design Center e do Prémio de Design 
Dinamarquês, Christina Melander e Fernando Rocha vice-presidente da 
Câmara Municipal de Matosinhos (CMM).

Na manhã, Isabel Monteiro, representante da BA Glass, empresa 
vidreira multinacional, discutiu o papel do design na empresa e a sua 
importância para a identificação de necessidades, diferenciação de 
produtos, inovação e melhoria da experiência do cliente. Por outro lado, 
Pedro Martins, fundador da LARUS, empresa que se dedica ao desenho, 
fabrico e comercialização de mobiliário urbano, apresentou inúmeros 
desafios associados ao seu trabalho com o setor público, nomeadamente 
no que respeita os concursos públicos e respetivos critérios de avaliação e 
seleção das propostas, levantando também questões éticas fundamentais 
para os profissionais e empresas da área. Fernando Rocha, vice-presidente 
da CMM discutiu sobre a relação da Câmara com as escolas, em particular 
a ESAD (Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos); enfatizando 
também o forte investimento do município na disciplina através de 
múltiplas exposições na cidade. Finalmente, Christina Melander, expôs o 

This report is a result of the project Design Obs. Para um Observatório 
de Design em Portugal: Modelos, Instrumentos, Representação e 
Estratégias, (Towards a design Observatory in Portugal: models, instruments 
representation and strategies) supported by Lisbon Regional Operational 
Programme (LISBOA 2020) and the Competitiveness and Internationalisation 
Operational Programme (POCI-01-0145-FEDER-032445), under the 
PORTUGAL 2020 Partnership Agreement, through the European Regional 
Development Fund (ERDF) and FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(Foundation for Science and Technology). 

Este relatório foi desenvolvido no âmbito do projeto Para um Observatório  
de Design em Portugal: Modelos, Instrumentos, Representação e Estratégias, 
cofinanciado pelo Programa Operacional Regional de Lisboa (LISBOA 2020) 
e o Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI-
01-0145-FEDER-032445), através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e por fundos nacionais através da FCT – 
Fundação para a Ciência  e a Tecnologia.

INTRODUÇÃO

Nota metodológica
A construção do documento presente baseia-se 
nos testemunhos dos participantes e oradores 
da REDE#02, ocorrida no Instituto Politécnico 
Cávado e do Ave (IPCA), Barcelos, no dia 31 de 
Outubro. Foi efetuada uma transcrição verbatim 
e uma análise de conteúdo das várias sessões, 
seguindo princípios de Grounded Theory 
(Charmaz, 2014) e apoio software Nvivo11. 
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caso do centro de design dinamarquês, sublinhando o esforço contínuo 
de trabalhar em conjunto com as empresas, recolher histórias de sucesso, 
com impacto em múltiplos setores, para melhor comunicar o valor do 
design no tecido económico.

Para além do tópico da reunião (relação entre escolas e empresas) 
a discussão revisitou questões importantes e atemporais discutidas na 
REDE#01 e abrangeu outras, relacionadas com:

1. Design e ética
2. Investigação em design
3. Competências de design
4. Visão estratégica para o design e cultura

A parte da tarde focou-se primeiramente na apresentação do projeto 
DesignOBS Para um Observatório de Design em Portugal: Modelos, 
Instrumentos, Representação e Estratégias, apoiado pelo programa de 
apoio regional de Lisboa (LISBOA 2020) e o programa operacional de 
competitividade e internacionalização (POCI-01-0145-FEDER-032445), 
dentro da parceria PORTUGAL 2020, através do Fundo Europeu Regional 
de desenvolvimento (ERDF) e a FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia. Para além da missão, objetivos e resultados expectáveis 
de projeto, também foram também discutidos os principais resultados 
de um estudo analítico relacionado com os doutoramentos em design 
em Portugal, demonstrando como o uso de informação numérica 
pode informar melhor a definição de estratégias para o design e o 
desenvolvimento de políticas públicas.

A discussão ocorrida à posteriori foi importante para recolher o 
feedback dos participantes em relação ao estudo e o modelo de 
observação. A análise de conteúdo da discussão resultou em quatro 
pontos: propostas de estudos futuros para o DesignOBS, estrutura 
organizacional, expectativas em relação à função do observatório e modelo 
de observação.

Danish Design Center: uma visão para o observatório português
Christina Melander começou por apresentar o Danish Design Center 
(DDC) e a sua missão. Criado em 1978, o DDC alavanca o uso do design no 
tecido empresarial, promove a profissionalização da indústria do design e 
documenta, divulga e alimenta a marca design dinamarquês, na Dinamarca 
e no estrangeiro. A sua ação situa-se na interseção entre o negócio, a 
indústria, a profissão do design, a educação, os centros de investigação e 
as instituições públicas. Cumpre um papel que, no contexto português, está 
atribuído a várias entidades que atuam de forma desarticulada, resultando 
numa debilitação do valor e impacto do design na economia e tecido 

social. A avaliação do valor do design foi, precisamente, um dos focos da 
comunicação de Melander, tendo apresentado alguns casos de empresas 
e vários estudos e respetivas metodologias. Entre eles, a “Design Ladder”, 
que avalia em quatro patamares a forma como o design é mais ou menos 
integrado na produção, processos de trabalho e estratégia empresarial. 
Esta é uma ferramenta desenvolvida pelo DDC em 2001 que tem sido 
aplicada, não só na Dinamarca, mas em vários países europeus. Trata-se 
de um instrumento que pode facilmente servir o propósito de recolher 
dados, sistematizar informação e desenvolver investigação estratégica 
sobre o ecossistema do design português que torne possíveis e sustente 
decisões relevantes sobre iniciativas empresariais, institucionais ou de 
política pública. Identificar as fontes e tipos de informação relevantes é 
uma das maiores dificuldades, que passa pela criação de redes — como 
a da Reunião de Escolas de Design — ou por contactos diretos com CEOs 
das empresas, designers, docentes e estudantes.

Sendo a Dinamarca o primeiro país do mundo a ter uma política para 
o design, ancorada no Ministério da Economia, rapidamente conseguiu 
implementar esta ferramenta no seu ecossistema, que por sua vez se tem 
vindo a consolidar, à medida que cada vez mais atores são envolvidos. Este 
modelo de “ecossistema de design” foi originalmente desenvolvido por 
Anna Whicher (Whicher et al. 2012; Whicher 2017) e mapeia as áreas da 
indústria; promoção; instituições; consumidores/utilizadores; educação; 
financiamento e, por último, política e regulação do design. 

Melander referiu ainda a importância de uma instituição como o 
DDC  servir de interface entre todos estes agentes e áreas. Não havendo 
nenhuma entidade semelhante em Portugal, como poderá ser criada esta 
relação? Sem dúvida que o primeiro passo será o de mapear quem são os 
agentes e onde estão, para, num segundo momento, e a partir de modelos 
como este aqui apresentado, se desenhar o nosso ecossistema do design 
português. 

Por último, falou-se de desafios e oportunidades para o design nos 
próximos 5 a 10 anos. Nesse porvir, embora haja tantas indefinições, há 
também a certeza de que a abordagem terá de passar por uma visão 
centrada no utilizador, multidisciplinar, holística e orientada para o futuro. 
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REDE#02  
BALANÇO E PERSPETIVAS

1. Design e ética
1.1. Ética nas escolas
i) Promover a integração do design  
no(s) território(s).
A pluralidade do status quo do design no 
território levanta questões importantes 
em relação às estratégias utilizadas para a 
promoção da disciplina no tecido sócio- 

-económico. Para as regiões do interior e 
ilhas, foram mencionados estágios, projetos 
com empresas, ou angariação de projetos 
para trabalho pro-bono, por exemplo, com 
associações sem fins lucrativos, como 
mecanismos de demonstração do valor 
do design às empresas. Nesse contexto, 
as colaborações provaram ser um bom 
mecanismo para comunicar o design e criar 
emprego para os formados nas regiões do 
interior e ilhas em particular.

Em geografias mais periféricas, onde 
não existe ainda uma cultura de Design, 
ou sequer de I&D em muitas empresas e 
organizações, é fundamental que as escolas 

assumam um papel pedagógico de agentes de mudança. Estas 
devem procurar criar oportunidades para que se passe de 
um desconhecimento para a integração do Design, não só na 
resolução de problemas, mas de forma estratégica. 
ii) Papel das instituições de ensino superior (IES) e a sua 
relação com as empresas e instituições.
A discussão  abordou a natureza dos projetos e briefings 
providenciados pelas empresas e instituições. Sendo a 
função das escolas formar alunos para a profissão e para 
a investigação, esta não pode subverter a sua missão, 
substituindo mão-de-obra formada na área, transformando 
uma associação potencialmente simbiótica numa relação 
assimétrica, em que a IES se pode sobrepor ao mercado de 
trabalho, sem que haja um ganho pedagógico efetivo – questão 
já debatida na REDE#01. 
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1.2. Proteção da propriedade intelectual
i) A autoria em design.
Verifica-se que os concursos de angariação de ideias ou de projetos 
de design e os prémios de design são, de uma maneira geral, pouco 
escrutinados. Não só a natureza ética das propostas, mas também os 
tipos de recompensa e as questões de propriedade intelectual (individual 
ou coletiva) devem ser alvo de maior debate dentro da comunidade dos 
designers e das escolas, que muitas vezes são os veículos de disseminação 
destes concursos e prémios. Se, por um lado, estas propostas são 
excelentes formas de promover 1) o design (com impacto na comunicação 
do seu potencial junto da sociedade e empresas); 2) os futuros ou atuais 
profissionais (que vêem os seus portfólios valorizados), por outro lado 
podem ser ferramentas de exploração abusiva do trabalho dos designers, 
professores e estudantes. Tal acontece quando se associam a iniciativas 
pouco éticas, que legitimam uma cultura de prestação de serviços de 
design a baixo custo ou a custo zero, competindo, mais uma vez, com o 
mercado de profissionais e estúdios, desvalorizando a disciplina. Esta é 
matéria que deve ser debatida, cada vez mais, no seio das próprias escolas, 
educando os atuais e futuros atores deste cenário para a adoção de um 
código de conduta e boas práticas, que podem eventualmente vir a ser 
comuns e partilhados entre escolas, empresas e instituições. 
ii) Os processos entre empresas e instituições públicas.
O peso dos sistemas institucionais legais e concursos públicos não 
acompanham a rapidez da transformação dos mercados com os quais as 
empresas se moldam, dificultando o desenvolvimento de uma economia 
competitiva, baseada no design e construção de identidade. 

Se, por um lado, devemos caminhar para uma total transparência na 
aplicação de financiamento público, por outro lado, o atual modelo legal 
de contratação é incompatível com um trabalho de qualidade, remunerado 
de forma adequada e ajustada à realidade do mercado. O preço não 
pode ser o critério prevalente, num concurso. São necessários processos 
mais eficientes, claros e democráticos que incentivem o trabalho criativo, 
inovador e orientado para o futuro. 

2. Investigação em design
i) Taxonomia/categorização da investigação em design e desenvolvimento 
de uma agenda. Num momento em que a investigação em design 
passou a ser parte intrínseca da atividade académica, resultando 
num volume considerável de teses e dissertações publicadas nos mais 
variados repositórios, de certa forma invisíveis, há necessidade de tornar 
acessível toda esta atividade de produção científica, monitorizando-a, 
categorizando-a e disponibilizando-a, não só à população científica, mas 
também à comunidade. Este exercício permitirá identificar os temas mais 

explorados, em que período e as prioridades de investigação em design, em 
Portugal. Será útil apoiar esta sistematização em frameworks existentes 
como as de Frayling (1993), Lawson & Dorst  (2009), Cross (1982), entre 
outros, de modo a identificar os domínios de ação, as metodologias e 
abordagens, os tipos de contributos e mapear a investigação já realizada, 
numa perspetiva nacional, mas relacionando-a com o panorama 
internacional.
ii) impacto/relevância dos mestrados e doutoramentos em contexto 
empresarial.
Foi discutida a possibilidade do papel das IES, dentro dos sistemas 
complexos, ser um espaço de  experimentação criativa e não de execução 
de projetos fechados para empresas, dos quais dependa um lucro 
imediato ou a resolução de problemas pré-estabelecidos. O que se 
propõe é, pelo contrário, o estímulo à investigação, através de uma visão 
holística do contexto de ação, identificando novas propostas, geradoras 
de valor, que possam trazer benefício aos dois intervenientes, alunos 
e empresas. Para os alunos, há um contacto com uma realidade não 
simulada, com problemas e impactos efetivos, mas onde deve sempre 
haver lugar para o erro, mais do que um foco na performance. Para as 
empresas, especialmente para as que não têm a cultura de inovação 
ou a infraestrutura para conter um laboratório de I&D, trata-se de uma 
oportunidade para avistar o potencial da introdução do design nos 
processos e estratégias empresariais. 

Ao nível dos mestrados, até por haver uma maior disseminação no 
território de instituições que ministram este grau, há já uma cultura de 
relação com o contexto empresarial bastante firmada, chegando mesmo a 
ser, em alguns casos, o principal canal de contacto entre IES e empresas.

Outra realidade mais específica que lentamente se tem vindo a verificar 
no contexto das formações pós-graduadas é a dos doutoramentos ou 
investigação avançada em contexto empresarial. São períodos longos em 
que indivíduos altamente qualificados se encontram a desenvolver um 
estudo/projeto que aporta um conjunto de ideias novas e complexas no 
seio de uma organização externa à academia. Mas se, por um lado, pode 
estreitar o contacto entre o design e as empresas, tornando inteligível e 
aplicada alguma da investigação que muitas vezes não sai dos circuitos 
académicos, por outro, verifica-se um conjunto de desafios, que vão 
das questões de propriedade intelectual à exequibilidade das propostas 
(porque são essencialmente especulativas) ou difíceis de implementar 
devido a questões legais ou processuais de financiamento. Ou seja, é 
urgente encontrar formas de tornar estas dinâmicas de investigação em 
contexto de empresa mais ágeis, mais comuns, menos burocráticas e, 
simultaneamente, reconhecidas e valorizadas de igual modo no contexto 
académico, tal como os doutoramentos tradicionais.
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iii) Avaliações para carreira académica versus missão docente
A necessidade de rever os critérios dos sistemas de avaliação da produção 
científica, do desempenho docente e dos financiamentos de projectos 
e unidades de investigação é uma prioridade, também já debatida na 
REDE#01. Estes devem ser flexíveis e abrangentes, considerando as 
especificidades, programas, impactos das atividades de investigação no 
próprio ecossistema do design como um todo e não a partir dos modelos 
herdados das ciências sociais.

Quer seja por via dos doutoramentos ou mestrados, com investigação 
aplicada em contexto de empresas, ou através de projetos de investigação 
onde há uma relação com a comunidade, é importante que também este 
tipo de atividade em cenário não académico não seja preterida em função 
de uma investigação mais teórica, que mais facilmente se traduz em 
resultados quantificáveis dentro dos quadros de avaliação vigentes.

 
3. Competências do design
i) Demonstrar o valor do design.
A evidência de que é necessário apostar na comunicação e demonstração 
do potencial impacto do design nos processos, competitividade e valor 
das empresas está na forma como os profissionais de design são (pouco) 
ouvidos, no seu contexto laboral. É necessário fazer lobby sobre as 
estruturas governamentais, de modo a que o design passe a ter visibilidade 
e a fazer parte da agenda política, ao nível das linhas estratégicas a médio 
e longo prazo. É mais eficaz fazê-lo através da apresentação de casos de 
sucesso (à imagem do DDC), de modo a que todos percebam efetivamente 
o que está em causa e o revertam em mais apoios à integração do design 
na economia do país. Por outro lado, é fundamental a implementação de 
um estudo aprofundado sobre quem usa design, como, em que nível e para 
que fins, com parâmetros objetivos que permitam avaliar o valor do design 
para as empresas (que vai muito além dos lucros). 
ii) O papel do design nos sistemas complexos.
Está no ADN do design a capacidade de contribuir ativamente para o 
desenvolvimento da cultura e economia regionais. Por esse motivo, as 
escolas são um pivot fundamental para que, especialmente em regiões 
mais periféricas, esse envolvimento aconteça. Pela sua proximidade 
à comunidade, por verem refletidos nos seus programas e estratégias 
algumas das necessidades do contexto local, são importantes agentes de 
mudança, face à necessidade de comunicar o valor do design. Contudo, são 
também fortemente pressionadas para desempenhar papéis que redundam 
diretamente em lucro ou fins em si mesmos e menos em contribuir 
pedagogicamente para a inovação, cultura e reforço da identidade locais.

Há, portanto, uma óbvia necessidade de capturar uma imagem real 
do papel desempenhado pelos designers e escolas de design neste 

ecossistema complexo. É urgente a criação de um organismo que faça o 
interface entre designers, empresas, instituições e escolas.

4. Visão estratégica para o design
i) “Navegamos à vista”
Com a extinção do Centro Português de Design (CPD) desapareceu o 
único instrumento de política pública estruturada para o design nacional. 
Tal refletiu-se, ao longo dos últimos anos, em desinvestimento e na 
falta medidas concertadas que promovam, facilitem ou simplesmente 
reconheçam o valor que o design pode trazer enquanto factor de inovação 
para a indústria, sociedade e instituições nacionais. 

Verifica-se uma dependência dos programas de governo, limitando as 
ações a ciclos de 4 anos, quando deveríamos desenhar planos a 5, 10 anos 
ou mais, envolvendo a esfera pública e privada e uma integração clara do 
design nos planos estratégicos do governo. A este propósito, discutiu-se 
o caso dinamarquês que transferiu o pelouro do design do Ministério da 
Cultura para o Ministério da Economia.   
ii) Design com propósito.
A disciplina do design deve evoluir ao mesmo ritmo que o tecido 
socioeconómico. Deve passar a ser uma peça fundamental do motor 
que alavanca a inovação do país, ao mesmo tempo que alimenta o 
desenvolvimento local.  

Isto significa adaptar-se e aumentar a agilidade dos atuais e futuros 
profissionais de design. Tal implica a atualização de competências 
transversais – dos princípios teóricos, metodológicos, às ferramentas 
tecnológicas – alimentando sempre um pensamento criativo, uma 
atitude inquisitiva, uma visão holística da realidade, mas também o 
desenvolvimento de competências mais concretas na área dos negócios, 
empreendedorismo e responsabilidade social e ambiental.

 É obrigação da escola educar um designer para dar a forma certa ao 
futuro e não a forma possível. 
iii) Portugal a dois tempos.
A questão relacionada com a representação do território e demonstração 
da qualidade da formação em design particularmente em zonas do 
interior, foi também um tópico de discussão importante e que sublinhamos 
neste documento. “A riqueza científica e pedagógica existe",  no entanto, 
as escolas expressam uma clara dificuldade na demonstração desse 
valor para o exterior, devido à falta de reconhecimento da capacidade 
transformadora (e geradora de receitas) que o design tem. Como tal, os 
projetos em parceria com as pequenas e médias empresas e as estratégias 
das autarquias locais no desenvolvimento do tecido empresarial, start-ups 
de design e outros, são um veículo essencial para a promoção do design e 
constituem também um esforço para reter alunos no interior do país. 
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DESIGNOBS:  
OBSERVATÓRIO  
DE DESIGN  
EM PORTUGAL
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Desde o desaparecimento do Centro Português de Design em 2013, não 
existe um instrumento de política pública que sirva de interface entre o 
ecossistema de design nacional e o tecido socioeconómico português. Pela 
falta de visibilidade, o design torna-se cada vez mais operativo, enquanto 
fator de inovação e desenvolvimento. Nesse sentido, o DesignOBS tem 
como missão recolher e interpretar dados do ecossistema do design 
Português, promover o conhecimento e cultura do design e influenciar 
políticas públicas. 

Tem um conjunto de objetivos nomeadamente, (1) Identificar, analisar 
e caracterizar os agentes envolvidos no ecossistema de design, desenhar 
um modelo que representa a riqueza deste meio; (2) Desenvolver, aplicar 
e refinar instrumentos qualitativos e quantitativos de observação que 
permitam uma observação mais eficiente do design em várias áreas, 
incluindo educação, ciência, indústria e cultura; (3) Desenvolver uma 
plataforma digital participativa e colaborativa, que apoie discussões sobre 
a representação e impacto do design em Portugal; (4) Promover reflexão 
académica sobre design, através de publicações, exposições, eventos ou 
outros; (5) Definir estratégias e estruturas organizacionais que possibilitem 
criar um observatório sustentável a longo prazo; (6) Promover o design 
português a nível nacional e internacional, facilitar a criação de parcerias, 
proporcionando também novas oportunidades para o país assumir um 
papel mais ativo nos ecossistemas europeus de design e inovação; (7) Criar 
orientações que possam influenciar políticas públicas para promover e 
apoiar o design.

O DesignOBS visa alcançar essencialmente três resultados: (1) 
modelos e instrumentos de observação do ecossistema do design, para 
permitir uma comparação ao nível nacional e internacional; (2) criar uma 
plataforma online (www.designobs.pt), colaborativa e participativa, com 
o intuito de facilitar o diálogo e favorecer uma conexão mais eficaz entre 
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profissionais, investigadores, formadores, e outros agentes interessados 
em design; (3) desenvolver novas formas de representação do ecossistema 
do design em Portugal, comunicando melhor a sua riqueza e valor.

O caso dos doutoramentos em Portugal
O estudo dos doutoramentos em design em Portugal objetivou demonstrar 
a importância de ser a comunidade de design a observar, interpretar 
e comunicar a produção efetuada em design para melhor influenciar 
políticas públicas. Tendo em conta o desafio da construção de um modelo 
de observação, é importante a criação de estruturas de apoio mínimas e 
definição de linhas orientadoras que possam, de facto tornar mais simples 
o acesso à informação existente sobre design, e comunicar o seu impacto 
em múltiplas áreas como a indústria, saúde, cultura, educação, entre outras. 

O caso do estudo dos doutoramentos em Portugal, efetuado como 
um primeiro exercício de representação da investigação em design, 
constitui um exemplo da interligação entre os vários elementos 
específicos da metodologia de observação atualmente em construção no 
DesignOBS. Verificando a falta de dados específicos sobre investigação 
em design, efetuou-se o levantamento de dados em várias bases de 
dados institucionais governamentais. A comparação e sobreposição 
dos resultados demonstrou discrepâncias significativas em relação à 
quantidade de doutoramentos produzidos na área. Adicionalmente, a 
classificação e análise de conteúdo através dos títulos, palavras chave e 
resumos foi pouco informativa tendo em conta a dispersão significativa 
existente entre os doutoramentos. Com base nesta informação, propôs-

-se um sistema de classificação mais objetivo e eficaz, para melhor 
comunicar os principais tópicos e temas, bem como áreas profissionais de 
intervenção para que pessoas interessadas na área – não necessariamente 
envolvidas em investigação e/ou com predisposição para uma análise 
profunda do ramo – possam de facto, usar a informação existente e torná- 

-la útil. O estudo de caso está detalhado em Costa et al., (2020).

DesignOBS: 
propostas, estrutura, expectativas e modelo de observação
Após apresentação dos objetivos e missão do DesignOBS, tal como o 
estudos dos doutoramentos, os participantes sugeriram uma série de 
recomendações e propostas de estudos futuros. Sendo o propósito do 
projeto também ser útil para a comunidade da REDE#02, também foram 
partilhadas expectativas e discutida uma potencial estrutura e modelo de 
observação para o projeto.

1. Propostas de estudo
i) Desenvolvimento e aplicação da categorização para investigação em 
design, elaboração de linhas guia para a investigação nacional.
A necessidade de desenvolver uma taxonomia ou categorização para a 
investigação produzida em/para o design foi sublinhada pelos participantes. 
Também foi referenciada a necessidade de agregar estudos relevantes 
sobre o design de forma organizada, nomeadamente resgatar estudos 
do CPD para criar um corpo comum mais robusto sobre investigação em 
design. Foram abordadas questões relacionadas com o alargamento do 
estudos dos doutoramentos – sendo a disciplina cada vez mais difusa, 
é importante compreender a sua contribuição a nível multidisciplinar, 
avançando para os doutoramentos que não são de design.
ii) Estudo da prática do design nas empresas.
São necessários estudos sobre a forma como as empresas em Portugal 
usam design, como o compreendem, como o valorizam; e traçar o seu 
impacto no tecido sócio-económico. É necessário compreender estas 
várias perspetivas não só no contexto das empresas de design 7410, como 
também nos outros setores económicos, no(s) território(s). 
iii) Impacto da investigação aplicada.
As bolsas de doutoramento em empresas são residuais na oferta da FCT, 
pelo que há doutoramentos em ambiente académico e poucos em contexto 
empresarial. É necessário estudar melhor e comunicar o potencial impacto 
da investigação no dia a dia das empresas. Para além disso, a dinâmica e 
desafios associados ao desenvolvimento de doutoramentos em ambiente 
profissional é ainda pouco conhecida. 
iv) Estudos das relações entre escolas e empresas.
A relação entre o tecido industrial e as escolas precisa de ser melhor 
observada no sentido de compreender as necessidades locais e adaptar a 
formação. É também importante estudar melhor os modelos de interação 
entre as escolas e empresas, assim como o papel e valor acrescentado 
que o designer pode ter nas empresas da área envolvente no qual foi 
formado. Tal deve ser observado e representado, compreendendo como 
é que a interação em estágios ou após a formação se traduz em produtos 
qualificados.
v) Representação das áreas do design pelo(s) território(s). 
Análise e representação das diversas áreas do design, do design de 
equipamento ou produto ao design de comunicação, design gráfico, design 
digital, design multimédia, design de moda, design de interiores, design 
de serviços, gestão de design, entre outras tipologias, localizando-as no(s) 
território(s).
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2. Estrutura
i) Observação e promoção do design.
As atividades de observação, recolha e análise de dados, são diferentes 
da promoção e sensibilização para o design. O DesignOBS abrange na sua 
missão estes dois objetivos, no entanto, surgiram algumas preocupações 
em relação à execução da segunda tarefa. A sensibilização através das 
escolas pode não ser tão eficaz quanto ter uma instituição com essa 
função exclusiva. No entanto, a natureza das escolas, com a sua obrigação 
de extensão à comunidade e referências em termos de conhecimento, 
pode transcender a forma de organização centralizada que falhou no CPD 
e também que não é eficaz em outras associações como por exemplo a 
Associação Nacional de Designers (AND),  pouco representativa da área. 
ii) Organização estrutural.
A estrutura mínima para um modelo de observação distribuída tomaria 
partido da capilaridade da REDE, permitindo assim a preservação da sua 
autonomia e identidade própria. No entanto, tendo em conta que os fundos 
associados ao projeto são limitados, é essencial envolver as empresas 
no DesignOBS, não só demonstrando como pode ser essencial para o 
tecido sócioeconómico, sendo inclusivo para os designers e industriais 
interessados na área, como também para encontrar mecanismos de 
organização e financiamento alternativos. Foi discutida a possibilidade do 
processo ser liderado por empresas.

3. Expectativas
A informação sobre design é fragmentada e os dados existentes não são 
totalmente fiáveis. A comunidade espera nesse sentido que o observatório 
possa servir de referência para recolher informação mais fidedigna sobre 
múltiplos tópicos relacionados com design. Para além da representação 
e demonstração do valor do design pelo território, os participantes 
apresentaram alguns pontos, sobre os quais gostariam que o DesignOBS 
se pronunciasse, ou abrisse um canal de discussão sobre o assunto, 
nomeadamente, boas práticas em processos pedagógicos do design e 
promoção de comportamentos éticos em design.

O OBSERVATÓRIO E A REDE 
Os resultados do estudo dos doutoramentos realizados em Portugal serão 
discutidos num outro documento. Para o relatório presente, os resultados 
demonstram como o uso de evidência numérica pode ser usado ao serviço 
do design, para desenvolver e implementar ações concretas no intuito 
de comunicar melhor o seu impacto a múltiplos níveis. Adicionalmente, 
revela a importância de estabelecer uma tipologia de observatório 
mais distribuída pelo território e representativa do conjunto diverso das 
suas realidades locais. Para além do fenómeno estudado, é importante 
compreender melhor e esclarecer o papel do design e do designer no tecido 
socioeconómico e cultural. Há um contributo importante das estruturas 
locais, que podem trazer um conjunto de conhecimentos, permitindo um 
adensamento da análise das questões inerentes ao design, traçando assim 
um retrato mais fiel. A construção e discussão de políticas públicas ou 
linhas de orientação para o design pode, portanto, beneficiar as várias 
regiões participantes num sentido de organização distribuída e produção 
de um corpo representativo e articulado de boas práticas em design. 

A discussão presente foca-se na organização celular de uma rede, 
com a total autonomia do seu desenvolvimento próprio, mas mantendo 
um objetivo: a representação do design em Portugal. Nesse sentido, 
valorizamos esta possibilidade desta célula de uma rede – que é aquilo que 
nós somos – poder, por um lado, contribuir com um conjunto de informação 
comum, mas também com dados que poderão ser só do seu distinto 
interesse e que podem revelar-se de interesse comum. 

Para uma representação mais fidedigna, são necessários elementos 
chave, distribuídos pelo território e acreditamos que, tendo em conta o 
papel estrutural, protagonista, atemporal e independente das mudanças 
políticas, a participação das escolas nesse processo é vital. 
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