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A terceira REDE, Reunião de Escolas de Design decorreu no 
dia 3 de dezembro de 2021 na Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. Pretendemos com esta reunião dar a 
voz aos docentes que ativamente têm contribuído para uma 
reflexão sobre o ensino do design em Portugal. Contámos com 
a colaboração de seis oradores convidados, que compõem 
um painel representativo de várias escolas de design de áreas 
geográficas e subsistemas de ensino diferentes.
Para esta participação solicitámos uma reflexão crítica sobre 
o ensino de design em Portugal assente em três tópicos:

1. Observação – reflexão contextual sobre o ensino do design 
em Portugal;

2. Análise crítica – reflexão crítica sobre se o modelo que 
seguimos (investigação, parcerias, concursos/carreira 
docente, etc.) está próximo ou distante do ideal;

3. Futuro – perspetivas sobre o que deveria mudar (ou privilegiar) 
no ensino do design, identificando contributos atuantes para 
uma melhoria efetiva.
Paralelamente à reunião, foi inaugurada a exposição 
DesignOBS Para um Observatório de Design em Portugal –
situação, que apresenta os resultados de dois anos de 
observação do ecossistema do design em Portugal1.

1 Borges, A., Modesto, A., Silva, C., Ribeiro, M., Fernandes, M., Costa, N., Cunca, R.,  
Costa, R. & Branco, V. (2022) Observatório do Design em Portugal. Representações. 
Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas-Artes.
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A REDE#03, acolhida nesta edição pela Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa, foi encetada por Raul Cunca, Professor 
Associado com Agregação da instituição e membro da equipa do projeto 
DesignOBS que, depois de dar as boas-vindas a todos os participantes 
nesta terceira Reunião de Escolas de Design, enquadrou a estratégia de 
transferir o protagonismo discursivo aos docentes, através de um grupo 
de oradores provenientes de geografias e sistemas de ensino diversos. 

Ainda que cada participante nesta REDE#03 tenha representado 
institucionalmente a escola a que está afiliado, as suas intervenções 
(comunicações orais e debate) refletiram as convicções e inquietações 
individuais.

Cristóvão Valente Pereira, Professor Auxiliar da Faculdade de Belas- 
-Artes de Lisboa partilhou o panorama de formação nas licenciaturas em 
design industrial, de produto ou equipamento do sistema universitário 
português e sublinhou a necessidade de consolidação do ensino, 
investigação e prática do design. Seguiu-se Paula Tavares, Professora 
Coordenadora da Escola Superior de Design do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave que trouxe o exemplo de cooperação com a 
sociedade da Escola Superior de Design e os novos desafios ao ensino 
e investigação decorrentes da integração num consórcio europeu de 
ensino superior. Filipe Alarcão, Professor Adjunto da Escola Superior 
de Artes e Design.CR do Instituto Politécnico de Leiria centrou a sua 
intervenção na proposta de uma formação em design que retome o 
carácter especulativo e se desvincule da resposta a tarefas isoladas 
de cada unidade curricular que não permitem o entendimento global 
da atividade do designer. A partilha continuou com a intervenção de 
Catarina Moura, Professora Auxiliar da Faculdade de Artes e Letras da 
Universidade da Beira Interior que deu conta de uma híper presença 
do design em contextos diversos, mas de uma aparente insegurança 
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desta área científica na academia. Pedro Amado, Professor Auxiliar da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto convocou a dimensão 
digital do design gráfico e partilhou a fragilidade da formação em design 
computacional de base, constatando que as ferramentas digitais servem 
o projeto tradicional e não o novo paradigma de consumo digitalmente 
mediado. Finalmente, Marco Neves, Professor Auxiliar da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa focou-se na comunicação da 
distribuição dos cursos de design por sistemas, subsistemas, ciclos de 
estudos e áreas de formação, confrontando os dados com propostas da 
revisão da literatura que conduziram a um questionamento acerca da sua 
adequação no contexto de complexidade dos desafios atuais.

Seguiu-se o debate moderado por Rui Costa, Professor Auxiliar da 
Universidade de Aveiro e membro da equipa do projeto DesignOBS, 
que permitiu alargar o diálogo aos demais participantes. Em síntese, 
retomaram-se pontos apresentados nas comunicações dos oradores 
convidados; reafirmou-se a ausência e a importância da sistematização 
de dados da observação do ensino, investigação e atividade de design; a 
carência de comunicação entre escolas; a necessidade de redesenhar 
os cursos propondo-se uma flexibilização dos programas curriculares; e 
a evidência de um aparente excesso de formação na área científica de 
design em Portugal.

O dia ficou ainda marcado pela inauguração da exposição DesignOBS: 
Para um Observatório de Design em Portugal – situação, que contou com 
a intervenção de Vasco Branco, Professor Catedrático da Universidade de 
Aveiro, diretor do ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura 
e investigador responsável do projeto DesignOBS.
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CRISTÓVÃO VALENTE PEREIRA. Professor Auxiliar,  
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

Ensino do design industrial,  
de produto ou de equipamento  
em Portugal:  
hipóteses de um panorama atual, 
de desafios e de estratégias  
para o futuro
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Na primeira intervenção da REDE#03, Cristóvão Valente Pereira propôs 
observar o ensino do design industrial, de produto ou equipamento em 
Portugal a partir do mapeamento que fez do panorama atual, para daí 
identificar o que são os desafios, e partilhar algumas estratégias que 
alinham com o seu posicionamento sobre a necessidade de consolidação 
do que constitui a especificidade do design, enquanto área de ensino, 
investigação e atividade.

A terminar o mandato como diretor do Departamento de Design de 
Equipamento da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e tendo assumido 
nos últimos anos a coordenação da Licenciatura, Cristóvão Valente Pereira 
passou por várias avaliações e acreditações da A3ES, o que impulsionou 
a reflexão acerca do funcionamento da Licenciatura e dos Mestrados, 
informação que consolidou e sistematizou para apresentar nesta reunião, 
esclarecendo tratar-se da sua observação pessoal.

1.1 Panorama do ensino do design em Portugal
Cristóvão Valente Pereira conjetura como constrangimentos para o 
débil reconhecimento do design em Portugal, a falta de atribuição de 
competências de design (apesar da Classificação Nacional como Área 
de Educação e Formação – CNAEF), a ausência de consenso sobre o que 
deve ser a formação em design (afirmando a necessidade de definir as 
diferenças entre o Ensino Universitário e Politécnico ou o seu consenso), a 
necessidade de estabelecer áreas de especialidade do design (contrariada 
desde logo pela classificação da FCT que considera design, Arquitetura e 
Urbanismo como único painel de avaliação ou pelo crescimento de áreas 
híbridas como Engineering Design) e ainda, a adoção de métodos de 
design por outras áreas (promovendo a ideia de design como soft skill).

Selecionando como amostra os sete cursos de licenciatura em 
design industrial, de produto e de equipamento no ensino universitário 
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público em Portugal, que identificou por pesquisa no website da Direção-
-Geral do Ensino Superior1, a análise da oferta curricular destes cursos 
permitiu observar que Projeto; Desenho; Teoria e História do Design; 
Gestão, Estratégia e Marketing são transversais a todas as licenciaturas 
(projeto e desenho com maior pesa na distribuição da carga horária e 
ECTS), Materiais e Tecnologias; Ergonomia e Interfaces; Meios Digitais 
e Informáticos são presença assídua ainda que com menor prevalência 
e História da Arte; Sustentabilidade; Teorias da Arte; Ciências Sociais 
integram de forma residual a formação. 

1.2 Desafios
Comentando os desafios ao design, o primeiro orador desta REDE#03 
identifica como pontos principais e prioritários:
1. A insuficiência de discussão e procura de convergência 

dentro do universo do design e de uma maneira 
geral entre as escolas (cada escola tem estado 
isolada contando apenas com os seus argumentos e 
convicções) – neste sentido, sublinha a utilidade da 
iniciativa REDE como resposta de mitigação;

2. Manter e alcançar as condições físicas para uma prática 
de atelier, oficinal e laboratorial, permitindo o contacto 
dos estudantes com diferentes tecnologias, materiais, 
ferramentas e matérias-primas para o exercício do 
aprender fazendo, sendo necessário incrementar 
recursos humanos, para uma abordagem de ensino 
mais próxima da prática tutorial – uma vez que o projeto 
não permite o acompanhamento simultâneo e de igual 
velocidade para todos;

3. Alinhar a formação e produção de design com o 
requisito incontornável de uma sociedade mais 
sustentável;

4. A adoção dos princípios de liberdade e autonomia que 
preconizam o Processo de Bolonha no percurso de 
aprendizagem pode ser particularmente perverso no 
caso do design que não está ainda consolidado como 
área de ensino, investigação e atividade;

5. A plena legitimação da investigação científica em design 
e dos seus métodos próprios distantes dos parâmetros 
das ciências exatas;

1  https://www.dges.gov.pt/pt
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6. A necessidade de afirmação do posicionamento 
do design como área de conhecimento autónoma 
(hard skill) evitando a associação como competência 
transversal (soft skill) que se tem verificado pela adoção 
de métodos do design para abordagem a problemas 
em outras áreas, nomeadamente através do Design 
Thinking.

1.3 Estratégias
A partir dos desafios que identificou, Cristóvão Valente Pereira apresentou 
como estratégico para o futuro do design, a convergência expressa e a 
efetiva consolidação entre as escolas (considerando o projeto DesignOBS 
e a iniciativa REDE fundamentais para esta discussão) do que deve ser o 
ensino superior do design em Portugal, o que devem ser as competências 
a adquirir pelos estudantes, qual a estrutura curricular mais adequada 
ou quais os recursos necessários. Uma consolidação que será mais 
sustentada se acompanhada em permanência por outros recursos 
institucionais, nomeadamente através de associações de design que 
mobilizem os profissionais.

Relativamente à reforma de Bolonha, propõe diálogo e convergência 
para definir um conjunto de competências nucleares a adquirir na 
formação, para, a partir daí, se acordar o que poderá ser a ramificação 
pelas demais áreas.

Sobre a investigação específica em design, sugere que se estabilizem 
ramos de especialidade e que se instituam métodos mais naturais ao 
design e aos designers, reconhecendo as analogias e aproveitando 
sinergias com as artes e arquitetura que têm questões comuns ao design, 
como aliás verificou Frayling na sua proposta Research in Art and Design2.

Finalmente, é estratégico, para Cristóvão Valente Pereira, que o design 
se comprometa, enquanto agente de concretização de novos paradigmas, 
com a consecução dos desafios globais de desenvolvimento sustentável.

2  Frayling, C. (1993). Research in Art and Design. Royal College of Art 
Research Papers, 1(1), 1–5.
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PAULA TAVARES. Professora Coordenadora, 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

Construir Escola  
no contexto contemporâneo
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Dando nota da ambição dos pontos sobre os quais foi convidada a refletir 
(observação; análise crítica e futuro do ensino e investigação em design) 
e esclarecendo não ter a pretensão ou ousadia de indicar o melhor 
modelo, ou método de ensino e investigação, Paula Tavares iniciou a sua 
intervenção esclarecendo tratar-se da partilha da experiência de construir 
uma escola de design na região norte de Portugal, mais concretamente no 
baixo Minho, abrangendo o quadrilátero urbano que reúne os municípios 
do Cávado e Ave (Braga, Barcelos, Vila Nova de Famalicão e Esposende), 
uma das zonas mais industrializadas do país, o que poderá ajudar a 
explicar que, segundo o estudo “O impacto económico dos institutos 
superiores politécnicos em Portugal”1, o IPCA é o politécnico com melhor 
desempenho relativamente à devolução à sociedade do investimento 
realizado na instituição, multiplicando por 5,61 cada euro investido. 

Este comprometimento com o território é aliás sublinhado pelo 
entendimento nacional e internacional de que a missão dos politécnicos 
(universidades de ciências aplicadas na denominação europeia) é 
primeiramente regional. É, pois, neste espírito de resposta à especificidade 
das necessidades das empresas, tecido industrial e indústrias criativas 
que se concentram na região, que nasce a Escola Superior de Design, 
apostando num ensino pela prática com investigação aplicada.

1  Estudo do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos, 2019. Disponível em https://ccisp.pt/wp-content/
uploads/2019/03/ResumoEstudo_v1.pdf
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2.1 Escola Superior de Design do IPCA: construção e evolução no mapa 
nacional e internacional
Com uma oferta formativa desenhada na última década a partir do 
diálogo com o mercado e auscultação das empresas, Paula Tavares dá o 
exemplo do Mestrado em Design Digital que tem desde a sua origem uma 
maioria de estudantes trabalhadores que ali encontram a possibilidade 
de atualizar e adquirir competências, a pós-graduação em Design Têxtil 
e Moda em parceria com a Valérius, empresa de referência no setor 
têxtil ou o Mestrado em Ilustração e Animação, área recorrentemente 
requisitada para parcerias e projetos. Exemplos que têm permitido a 
afirmação da escola que aposta também na especialização dos docentes e 
investigadores, um percurso consolidado com a integração do IPCA no ID+ 
Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura, consórcio que é hoje 
formado pela Universidade de Aveiro, Universidade do Porto e Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave.

Na dimensão europeia o IPCA integra a Regional University Network 
– RUN-EU2, criada em 2020 no âmbito da iniciativa das universidades 
europeias e que agrega sete instituições – distribuídas geograficamente 
entre Portugal (IPLeiria e IPCA), Irlanda, Finlândia, Hungria, Países Baixos e 
Áustria –, todas orientadas para o desenvolvimento regional. Estas alianças 
transnacionais de instituições do ensino superior promovem um reforço 
da qualidade, inclusão, digitalização e mobilidade tendo como objetivo 
comum, tornar mais atrativo e distinguir internacionalmente o ensino 
superior europeu, com forte investimento na cultura de investigação 
através de redes internacionais, cuja ambição é gerar as universidades do 
futuro.

Para a área científica do design, esta estratégia de vocação 
internacional do IPCA tem sido uma oportunidade pela inscrição e 
legitimação da investigação aplicada do design nos projetos e grupos 
multidisciplinares desenvolvidos no âmbito da RUN-EU.

2.2 Três eixos comuns às escolas de ciências aplicadas 
Decorrente da experiência de visita, observação e trabalho com diversas 
escolas de design europeias com a mesma predisposição regional de 
cooperação com a indústria e comunidades locais, Paula Tavares partilha 
quatro eixos comuns:

2  https://run-eu.eu
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1. Organização. Fundamental para o planeamento 
estratégico e monitorização dos resultados;

2. Plano regional. Políticas públicas concertadas a médio 
e longo prazo e alinhadas com áreas de intervenção 
estratégicas que assim se refletem nas áreas científicas 
das instituições de ensino superior;

3. Compromisso das empresas. Participação ativa no 
processo educativo através de estágios curriculares  
e identificação de necessidades de formação;

4. Financiamento. Além do financiamento público, o apoio 
das indústrias em investigação e desenvolvimento, 
reforça a colaboração com as instituições de ensino 
superior que ficam com maior capacidade para 
devolver ao mercado soluções inovadoras.

Ainda que com variação de país para país, verificou que as linhas de 
investigação e as novas áreas de formação surgem nestas instituições 
de ensino superior, de acordo com a necessidade regional de técnicos 
qualificados e massa crítica contributiva. Uma observação que, diz, terá 
sido fundamental para a análise crítica e construção do que é hoje o 
design no IPCA.

2.3 Sobre o futuro 
Preferindo não antecipar o futuro do ensino do design, Paula Tavares 
lembrou a forma como fomos todos surpreendidos nos dois últimos 
anos de pandemia e tivemos de encontrar novos métodos para trabalhar 
à distância, apesar da inoperância deste regime para as práticas 
laboratoriais e de atelier que o ensino por projeto com a participação 
do exterior da escola obriga, optando por destacar que o ensino do 
design é um processo em construção, sempre inacabado, sempre em 
transformação.

Sobre o futuro da Escola Superior de Design deu conta de uma 
estratégia alicerçada na investigação e do apoio do Município nas futuras 
instalações da escola no centro da cidade, onde contam ter novos 
laboratórios e oficinas, referindo ainda o Barcelos Collaborative Research 
Center, local onde estarão agregados todos os centros de investigação 
do IPCA, nomeadamente o pólo ID+ IPCA, com apoio e financiamento de 
fundos europeus.



FILIPE ALARCÃO. Professor Adjunto, Escola Superior de Artes e Design . CR 
do Instituto Politécnico de Leiria 

É preciso ensinar a pensar



15

A terceira apresentação da manhã ficou entregue a Filipe Alarcão, que 
se apresentou como tendo um perfil menos académico e que trouxe para 
esta reunião um conjunto de reflexões sobre o funcionamento dos cursos 
de design que enquadra na sua prática quotidiana de contacto com os 
estudantes e com o ensino. 

Sugerindo que a utilidade da sua comunicação é a discussão que 
pode gerar, antecipou como questão principal para o debate da tarde a 
sua inquietação sobre o tipo de formação que está a ser ministrada aos 
estudantes de design ou a sua adequação ao perfil de estudantes que 
chegam hoje ao ensino superior, nomeadamente aos cursos de design.

3.1 O que (não) mudou quinze anos após Bolonha
Cumpridos quinze anos das reformas de Bolonha, Filipe Alarcão observou 
que com uma redução do tempo de formação no 1.º ciclo de cinco anos 
para os atuais três anos e uma nova estrutura curricular organizada na sua 
totalidade em semestres (que chegou a pensar seria potenciadora de um 
ritmo de trabalho mais acelerado), se confirma uma não consolidação de 
conhecimentos.

Verificando uma reduzida alteração da oferta curricular ao longo destes 
anos, mas uma significativa mudança das competências previamente 
adquiridas pelos estudantes no início da sua formação em design, Filipe 
Alarcão tem-se questionado sobre: o que é ensinar o design; que tipo 
de formação estamos a oferecer aos nossos estudantes no contexto do 
ensino superior; o que ensinamos hoje ainda é o mais acertado para os 
estudantes que recebemos; que tipo de competências de design estamos 
a promover. Antecipa que, da sua experiência, o confronto de ideias ou 
a criação de uma dialética não foi previamente adquirida (inaptidão 
justificado pelo modelo de apresentação de resultados para tarefas curtas 
que se observa no ensino secundário), o que resulta numa geração que não 
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está preparada para um ensino mais subjetivo, especulativo, prospetivo 
que é o que devia ser o ensino superior e especificamente o ensino do 
design, disciplina que procura o questionamento das coisas que temos 
como adquiridas.

3.2 Pensar verticalmente todo o sistema e todo o processo que pode ser  
a atividade do designer
O contexto vasto, transversal e multidisciplinar em que o design atua, 
obriga a um certo grau de ambiguidade que se está a perder na formação. 
A dificuldade de interligar as unidades curriculares, resulta num modelo 
de formação por acumulação de trabalhos e tarefas de curta duração. 
Por outro lado, muitas das poucas horas de contacto professor/estudante 
disponíveis, acabam por ser gastas no desenvolvimento de competências 
funcionais operativas através de métodos mais ou menos estáticos e 
essencialmente expositivos (que os alunos têm maior capacidade de 
adquirir autonomamente) do que a discutir a história do design, sociologia, 
ética, o que faz com que confrontados com um novo problema, os 
estudantes questionem pouco, tenham dificuldade em encarar a incerteza 
do projeto, e tenham uma urgência de resultados logo no início. 

Os constrangimentos já identificados, parecem assim desfavoráveis 
à aquisição de competências para estruturar pensamento à volta da 
atividade de design. Adverte, por isso, Filipe Alarcão que a não revisão 
dos planos curriculares nos limita a formar tarefeiros do design, o que se 
adequará à expetativa de grande parte dos empregadores, mas significará 
a subalternização do design que passa a responder a uma série de 
tarefas, muito mais do que a pensar verticalmente todo o sistema e todo o 
processo do que pode ser a atividade do designer, sabendo que isto é já,  
e será cada vez mais, importante.

3.3 Propostas para um ensino menos operativo
Como síntese das suas reflexões, Filipe Alarcão identifica um 
desfasamento entre o que conseguimos fazer na formação dos estudantes; 
a expectativa dos estudantes em relação à sua formação; a expectativa do 
empregador/mercado em relação aos designers; o que é o design e o que 
se espera passará a ser, pela cada vez maior necessidade de operar numa 
escala mais abrangente e multidisciplinar. 

Lembrando a sua posição de que vivemos hoje num contexto diferente 
desde a última grande reforma de há quinze anos e que o perfil do 
estudante que chega ao ensino superior é também diferente – o que 
legitima a questão: o método continua válido? – Filipe Alarcão terminou 
a sua comunicação referindo que podemos discutir a duração dos 
cursos de licenciatura e pensar se, em função do tipo de formação e 
complexidade dos temas abordados, três anos são suficientes para 
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os estudantes reagirem e pensarem, apontando neste contexto como 
necessário: transformar a relação professor/estudante, reorganizando 
as horas de projeto para o tornar menos expositivo em grupo e desta 
forma reservar tempo à tutoria que além de promover uma relação mais 
direta e individualizada permite uma melhor ou mais informada avaliação 
dos estudantes; desfazer a fragmentação das unidades curriculares que 
atualmente obrigam a um trabalho conducente a resultados finais isolados; 
adequar a formação às novas competências transversais, promovidas em 
contexto de formação através da criação de uma permeabilidade vertical 
que favoreça um trabalho fluído. Neste espírito, defende que o designer 
não deve apenas executar uma tarefa com objetivo preciso, mas antes 
deve ser capaz de questionar a tarefa.
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CATARINA MOURA. Professora Auxiliar,  
Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior

Síndrome do impostor
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Catarina Moura iniciou a sua intervenção manifestando a perceção de 
que Portugal tem, tal como outros países, um sistema de ensino incapaz 
de refletir de forma cabal sobre as exigências que são hoje colocadas ao 
design e aos designers, uma questão a que voltaria mais tarde para discutir, 
em forma de manifesto, que universidade temos / queremos? e, a partir daí 
partilhar possibilidades que podem contribuir para resolver a síndrome do 
impostor que identifica no design no contexto da academia.

Identificando a facilidade com que, no mundo contemporâneo, são 
referidos os procedimentos e o próprio termo design, Catarina Moura 
denunciou a dificuldade de um entendimento das suas práticas, objetivos 
ou impacto no quotidiano, fora da comunidade de design. Assim, 
afirmou a urgência de construção de uma cultura de design e de uma 
cultura do objeto, seja ele tangível ou intangível, por convergência de 
esforços das escolas e de políticas educativas capazes de divulgar a 
duisciplina junto de crianças e jovens de distintos níveis de ensino, para 
promover a compreensão do design enquanto instrumento de resposta a 
problemáticas da sociedade, necessidades e aspirações. 

4.1 A hiper presença do design
Foi a partir do exemplo dos novos casos de estudo introduzidos por 
Muratovski (2021)1 que Catarina Moura constatou a aplicação do design 
em contextos muito diferentes, o que a leva a referir um protagonismo 
discursivo e uma hiper presença do design que acaba por se traduzir 
numa maior consciência sobre o seu impacto social, cultural, económico, 

1  Muratovski, Gjoko. 2021. Research for designers: a guide to methods  
and practice. Second edition. edited by M. Ainsley. London: SAGE 
Publications Ltd.
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ambiental, ético e político, mas que, no contexto de complexidade atual, 
carece de uma reflexão sobre a sua expressão tangível e intangível, física 
e digital, local e global, sempre em confronto com novos estados de alerta 
e de crise. Questiona-se hoje o que é esperado do design e dos designers, 
o seu correto enquadramento nas organizações, a sua capacidade de 
intervenção e por acréscimo a escala a que a mesma é ou deve ser 
pensada.

Torna-se, portanto, inevitável que este contexto se assuma como 
um desafio para a área do design. Não basta assimilar conceitos como 
sustentabilidade, inclusividade, multidisciplinaridade, responsabilidade 
social ou cocriação, é necessário integrá-los efetivamente numa 
consciência generalizada do sentido do exercício do design, da sua 
presença no quotidiano, das possibilidades que com ele se podem gerar 
e claro também a tantos níveis do seu impacto, invertendo a popular 
desqualificação e desclassificação como supérfluo ou superficial, para 
o reconhecimento público do quão intrinsecamente conectado está à 
qualidade de vida dos cidadãos. 

4.2 Que Universidade temos / queremos?
Catarina Moura deixou-nos a sua observação de que os últimos anos 
têm tornado óbvio que uma coisa é a universidade que temos e outra a 
universidade que queremos, não como espaço físico geograficamente 
localizado, mas como entidade coletiva resultado de um conjunto 
de decisões políticas que a privaram de autonomia económica e 
consequentemente científica. Continuou expondo que a universidade 
é cada vez mais um negócio e o ensino um produto, portanto, há 
que promovê-lo, vendê-lo, dar-lhe visibilidade. Índices, indexações, 
internacionalização, número de citações, percentagens, financiamento 
através de projetos de investigação. Da universidade atual espera-se 
que cumpra, que seja eficiente, competitiva, empreendedora, produtiva 
e inovadora. Ainda nas palavras de Catarina Moura, hoje qualquer 
universidade tem de marcar presença em algum ranking, ou dois ou três, e 
alardear bastante que assim é, sabendo que daí virá bastante da perceção 
da sua qualidade e do seu valor.

Sobre a especificidade do design que se ensina na universidade 
deste tempo que é o nosso, refere que obedece a fórmulas, a processos 
confortáveis que se cumprem e transmitem porque se compreendem 
e facilmente se traduzem em necessárias competências observáveis, 
mensuráveis, passíveis de serem descritas e quantificadas em indicadores 
que servem políticas de financiamento e de avaliação de cursos, unidades 
de investigação, docentes e investigadores. Trazendo ainda a esta 
REDE#03 o tema da contratação de docentes e investigadores, aponta 
a progressiva circunscrição do design a quem tem formação na área, 



nomeadamente doutoramento na área, secundarizando de forma mais 
assumida ou subtil o percurso ou o trabalho desenvolvido ao serviço da 
mesma.

4.3 Design, síndrome do impostor na academia
Como proposta voltada ao futuro, Catarina Moura refere que mobilizar 
as escolas de design para continuar a pensar o ensino desta disciplina 
e a pertinência dos seus programas face às necessidades do mundo 
contemporâneo vai ser um passo importante, sobretudo se procurar um 
maior equilíbrio territorial na discussão, uma articulação que prevê, evitará 
a fragmentação de esforços de consolidação da área a nível nacional.

Finalmente, em tom de conclusão, refere “penso muitas vezes que é 
o design que sofre verdadeiro síndrome do impostor na academia. (...) O 
design enche o peito, pavoneia-se, dá ares de importância, porque espelha 
a importância de que todos lhe querem dar, mas no fundo parece roer a 
insegurança de uma área que ainda está em crescimento, em processo de 
amadurecimento e que continua à procura de um modelo bem-sucedido 
de formação a três, cinco e oito anos, consentâneo com os seus princípios, 
com as expectativas externas e com a lógica do que a universidade, apesar 
de tudo, ainda vai sendo”. 
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PEDRO AMADO. Professor Auxiliar, 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto 

Literacia de design clássico e digital: 
uma coletânea para as futuras gerações 
de designers e educadores pós-digitais
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PEDRO AMADO. Professor Auxiliar, 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto 

“Vivo na nostalgia de um tempo que não foi o meu. Um tempo em que 
havia tempo para o design e a especialização artística era maior”. Foi 
desta forma que Pedro Amado iniciou a sua intervenção na REDE#03 e 
o enamoramento pelas técnicas e ferramentas oficinais que partilhou, 
complementar à sua atividade docente na área da comunicação através  
de ferramentas digitais, foi importante para enquadrar a abordagem da 
sua intervenção. 

Propondo uma comunicação em tom pessoal, baseada na experiência 
em várias instituições, práticas e áreas científicas e focando como 
elemento comum de atividade e interesse, a tipografia e o type design, 
Pedro Amado desenhou uma evolução do design gráfico – do clássico ao 
digital – para a seguir apresentar os saberes que considera constituírem 
os desafios fundamentais para cada ciclo de estudos, concluindo que 
hoje, a literacia em design, tem necessariamente que englobar a literacia 
representacional (do design clássico) e computacional (do design digital). 

5.1 Do design clássico ao design digital em Portugal
Pedro Amado identificou a herança do desenho, o manuseamento de 
imagem, e a composição tipográfica como bases do design clássico e, 
depois de afirmar “a impressão não morreu”, estabeleceu a introdução de 
ferramentas digitais nas últimas duas décadas do século XX, como marco 
para uma alteração profunda e rápida dos métodos de trabalho (evolução 
da composição tipográfica, para a composição fotográfica e finalmente 
composição digital), uma mudança que observou mais demorada no 
ensino superior, verificando que ainda hoje, estas ferramentas digitais 
são encaradas como um meio de executar o projeto tradicional e não 
como um meio dotado de linguagem e características próprias. Referiu 
ainda que mais recentemente, apesar da reformulação curricular de 
Bolonha ter introduzido formação em computação digital de base, são 
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identificadas lacunas na oferta de uma verdadeira literacia digital e de 
design computacional.

Convocando John Maeda, Pedro Amado lembrou que o browser passou 
a ser o principal meio de comunicação e que, de forma nativa ou embutido 
nas principais aplicações móveis, está na base da maior parte do nosso 
consumo de media, entretenimento e interações sociais diárias. O formato 
ilimitado (impossível com o papel), hiperligado, interativo e atualizável, 
implica que se desenhe numa nova lógica de adaptação e fluidez de 
conteúdos que sirva os diferentes meios ou pontos de contacto com o 
consumidor. 

5.2 Saber fazer, saber pensar, saber criar
O novo paradigma de desenho digital, levou Pedro Amado a pensar 
estruturalmente o ensino de design em Portugal e, neste contexto, 
estabeleceu os desafios de cada ciclo de estudos do ensino superior, a 
partir da conhecida ideia dos saberes fundamentais, identificando que, ao 
primeiro ciclo corresponderá o desafio do saber fazer, ao segundo ciclo o 
saber pensar e finalmente, ao terceiro ciclo, o saber criar.

Na licenciatura, com um tempo de formação reduzida a três anos, 
identifica não se verificar uma diminuição das competências fundamentais 
a facultar, pelo contrário, os processos e sistemas digitais, imateriais, 
dinâmicos e interativos, vieram alargar o portefólio de competências que 
se espera dos estudantes no final da sua formação. Considerando o design 
gráfico como uma craft-based activity, entende Pedro Amado que este deve 
resultar de um equilíbrio entre a conceção e a execução. Assim, a formação 
de base de licenciatura deve dotar os estudantes desta proficiência, o Saber 
Fazer. 

Ao nível do mestrado, considera que tirando partido das competências 
de “saber fazer” da licenciatura, se deve investir num “saber pensar 
[fazendo]”. Se, por um lado, se pode procurar maior especialização, ao 
mesmo tempo, devem desenvolver-se as competências de pensamento 
crítico suportadas pela prática. O mestrado deve ser um período intenso 
de especialização numa área muito específica, procurando desenvolver o 
Saber Pensar. 

Por fim, considera que o doutoramento deve ser o culminar do “saber fazer” 
com o “saber pensar”. Seja por imperativo de candidatura a financiamentos, 
ou por reclamar a criação de algo original e um contributo inovador para a 
área científica, este ciclo de estudos dá mais ênfase à sua aplicabilidade e 
relevância social. Neste ciclo deveríamos cultivar o Saber Criar.
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5.3 O domínio e o futuro da literacia no universo em expansão do design 
O encadeamento entre os temas que Pedro Amado trouxe a este encontro, 
o confronto entre o analógico e o digital, a passagem de uma prática 
oficinal de conceção e produção de projetos gráficos físicos estáticos, 
para a atual ubiquidade, portabilidade e responsabilidade dos conteúdos 
dinâmicos mostrou a complexidade do ensino do design, que se propõe 
dotar os estudantes de competências de Design Clássico – Desenho e 
Ilustração, Composição Visual, Tipografia e Design Editorial, Imagem 
Fotográfica, Media –, mas também das “novas” competências Digitais 

– Audiovisual e Motion Design, Visualização de dados, Storytelling e 
Narrativas Digitais, Social Media Managing, Modelação e Animação 3D, 
Design de Interação, Web Design, Design de Jogos, XR Design e, não 
menos importante, Programação Criativa.

Foi, pois, com a ideia de uma constante expansão do universo do 
design gráfico, que Pedro Amado concluiu que as competências de 
literacia representacional (design gráfico) e computacional (design digital) 
representativas das principais áreas nucleares do design de comunicação 
devem, na atualidade, ser entendidas de forma única como literacia de 
design.
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MARCO NEVES. Professor Auxiliar, 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa 

Se numa noite de inverno um designer
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O romance de Italo Calvino Se numa noite de inverno um viajante serviu de 
inspiração à comunicação de Marco Neves, que associa a possibilidade 
do título a uma mera suposição. Se numa noite, se num certo momento, 
um indivíduo, um designer, se pusesse a imaginar que os contornos da 
sua atividade fossem outros, se o contributo do seu trabalho fosse mais 
pertinente, se o que o inquieta fosse o estímulo para pensar, avaliar e decidir 
algo diferente. 

Foi nesse desassossego, consciente da responsabilidade pela formação 
de futuros designers, mas também da interpretação e prolongamento de 
uma prática, de uma disciplina, de saberes e da continuidade de estudo e 
conhecimento desejável, para sustentar e melhorar continuamente essas 
mesmas prática e disciplina, que Marco Neves propôs mapear o ensino em 
design em Portugal e o comparou com observações descritas na literatura 
sobre alterações na prática da disciplina. Daqui emergiram um conjunto de 
desafios e, como direções futuras do design, aponta uma maior e melhor 
integração da investigação e a necessária coragem para repensar  
e redesenhar a oferta formativa.

6.1 Numa rede de linhas que se entrelaçam e intersetam
Com o objetivo de apresentar o panorama do ensino de design em Portugal, 
Marco Neves partilhou a pesquisa que realizou no site da Direção-Geral do 
Ensino Superior1, tendo identificado 160 cursos em 55 instituições. Depois 
de mapear os resultados, apurou relativamente ao sistema, subsistema de 
ensino e distribuição por ciclo de estudos o seguinte:

1  Pesquisa por “design” no website https://www.dges.gov.pt/pt realizada em 
novembro de 2021
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Sistema de Ensino
Ensino Universitário: 90 cursos em 29 instituições
Ensino Politécnico: 70 cursos em 26 instituições

Subsistema de Ensino
Ensino Público: 122 cursos em 38 instituições
Ensino Privado: 38 cursos em 17 instituições

Ciclos de Estudos 
Licenciatura (1.º ciclo): 55 cursos em 37 instituições
Mestrado (2.º ciclo): 70 cursos em 35 instituições
Doutoramento (3.º ciclo): 11 cursos em 10 instituições

Assim, considerando os três ciclos de estudos, há mais cursos no 
sistema universitário, o subsistema público concentra mais de 3/4 da 
oferta formativa em design e o 2.º ciclo é o que mais formação oferece. 

Relativamente às áreas de formação, domina a oferta de design de 
produto, equipamento ou industrial (39 cursos), design de comunicação 
ou gráfico (24 cursos) e design de moda (18 cursos), destacando-se ainda 
a formação com a designação única design (24 cursos). Apoiando-se 
em Sanders e Stappers (2008)2 e Davis (2008)3 reconhece Marco Neves, 
que a formação em design em Portugal mantém uma raiz tradicional, 
mais voltada ao desenho de artefactos do que orientada para objetivos e 
desenvolvimento de experiências. Assim, considerando a complexidade de 
intervenção dos designers no contexto de novos paradigmas e de práticas 
emergentes de design de transição onde se propõem soluções locais para 
problemas globais (Irwin, 2015)4, parece inevitável que a oferta formativa 
em design sofra alterações.

6.2 Olha para baixo onde a sombra se adensa
Foi precisamente neste contexto de desafio à estabilidade da oferta 
formativa em design em tempos de mudança decorrentes das crises 
climática e energética (identificadas pelas Nações Unidas e declaradas 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e, lembrando o acelerado 
ritmo de progresso tecnológico, que Marco Neves identificou que 

2 Sanders, E. B.-N. & Stappers, P. J. (2008) Co-creation and the new 
landscapes of design, Co-Design, 4:1, 5-18 

3 Davis, M. (2008). Why do we need doctoral study in design? International 
journal of design, 2(3). 

4 Irwin, T. (2015) Transition Design: A Proposal for a New Area of Design 
Practice, Study, and Research, Design and Culture, 7:2, 229-246 
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perante estes fenómenos, a direção do design parece ser de dedicação, 
compreensão e integração de sistemas complexos com o designer a 
desenvolver propostas de mudança na cultura, na economia, no território, 
na política, em movimentos vários e na gestão de recursos. Assim, 
apresentou o seguinte conjunto de desafios aos docentes de design em 
Portugal:

̊ Quais são os contextos sociais, empresariais, ambientais, 
económicos e culturais em que a atividade dos designers 
vai ocorrer?

̊ Qual a previsão, ainda que insuficiente e especulativa, 
sobre o âmbito desta intervenção?

̊ Como vai mudar, face a isto, a disciplina e a prática do 
design?

̊ Como perceber quais as competências e saberes que os 
designers irão necessitar nos próximos anos?

̊ Vão-se manter como problem-solvers? Vão ser 
facilitadores? Vão contribuir para a produtividade de 
empresas e setores? Como vão manter ou desenvolver a 
sua capacidade criativa?

̊ Como entender e posicionar o designer, enquanto 
um dos protagonistas de atuação, nas situações e 
necessidades futuras?

6.3 Sem temer o vento e a vertigem 
Sem intenção de responder a cada um dos desafios que apresentou 
questionando o futuro do design, dos designers e dos educadores de design, 
Marco Neves admite duas direções para convergência de esforços:
1. Maior / melhor integração da investigação. Constituindo-

-se a partilha (com os estudantes) dos conhecimentos 
recentes e próprios do corpo docente, adquiridos pela 
investigação, como fator de diferenciação da oferta 
formativa. Nesta linha, a transferência de conhecimento 
tem nas aulas o primeiro momento, a primeira 
oportunidade e, considerando a integração de uma 
cultura de investigação na prática de projeto ao longo 
da formação, os estudantes irão mimetizar o mesmo 
comportamento profissional, assim evidenciando a 
investigação na renovação empresarial, social e cultural.

2. Repensar e redesenhar a oferta formativa. A evidência 
de uma sobreposição e concentração da oferta 
formativa em Portugal em design de produto, design 
de comunicação e design de moda parecem não ser 
resposta às áreas emergentes e à enorme diversidade  
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de atuação dos designers que precisam de 
competências distintas que lhes permita antever 
cenários e situações complexas, conectadas com os 
desafios societais de desenvolvimento sustentável.

Por fim, em tom de conclusão, lembrou o impacto do design como 
prática  – posicionando-se como intermediário entre as pessoas e 
a existência material, o campo de intervenção é vasto  – , e como 
conhecimento  – da herança de interseção com outras áreas e geração  
de conhecimento próprio, o design constituiu um rico e diverso portefólio 
de competências.
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REFLEXÃO SOBRE A REDE#03 

A terceira Reunião de Escolas de Design veio consolidar o percurso de 
diálogo entre quem faz, ensina e investiga em design. Retrospetivamente 
a REDE#01 (Universidade de Aveiro, 2017) assumiu uma abordagem 
exploratória e permitiu um primeiro diagnóstico das questões partilhadas 
nas três áreas temáticas propostas para debate: educação, investigação 
e transferência / comunidade. Na continuidade desta reunião inaugural, a 
REDE#02 (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 2019) abriu portas aos 
agentes locais e contou com oradores representantes da academia, da 
indústria e do poder local e ainda com a apresentação internacional do 
Centro Dinamarquês de Design que, da experiência de articulação destes 
agentes, fez demonstração do valor económico do design. Mantendo 
o espírito de envolvimento ativo da comunidade de design, a REDE#03 
(Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2021) centrou 
nos docentes a premissa de uma observação sintetizada do contexto 
de formação em design, uma análise crítica e finalmente uma visão 
geral das perspetivas futuras e oportunidades de melhoria. Do conjunto 
de comunicações orais e do debate que se seguiu, destacamos como 
principais motivações para continuar o diálogo entre as escolas, as 
seguintes necessidades:

̊ Consolidar a especificidade do ensino e investigação em 
design e da própria atividade; 

̊ Legitimar a investigação científica em design através dos 
seus métodos próprios; 

̊ Esclarecer o campo de competências de design para 
evitar a híper presença discursiva abusiva do design e 
a sua apropriação como soft skill por outras áreas de 
conhecimento; 

̊ Potenciar um entendimento das práticas de design, 
objetivos e impacto no quotidiano, fora da comunidade 
de design; 

E AMBIÇÃO PARA O FUTURO DA REDE 
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̊ Propor políticas educativas capazes de promover junto 
de crianças e jovens de distintos níveis de ensino, para 
uma compreensão do design enquanto instrumento de 
resposta a problemáticas da sociedade, necessidades  
e aspirações; 

̊ Reforçar a colaboração entre instituições de ensino 
superior e indústria, para um maior impacto da resposta 
às necessidades de formação e de dotar o mercado de 
soluções inovadoras;

̊ Integrar uma cultura de investigação na prática de 
projeto ao longo da formação;

̊ Mobilizar as escolas de design para continuar a 
pensar o ensino desta disciplina e a pertinência dos 
seus programas face às necessidades do mundo 
contemporâneo e ao futuro;

̊ Repensar a distribuição das horas de contacto em 
função do perfil dos estudantes que chegam hoje ao 
ensino superior;

̊ Pensar verticalmente todo o sistema e todo o processo 
do que pode ser a atividade do designer;

̊ Preparar os estudantes para operar numa escala mais 
abrangente, complexa e multidisciplinar;

̊ Tornar a literacia em design, como resultado equilibrado 
entre a literacia representacional (do design clássico) e 
computacional (do design digital);

̊ Discutir a progressiva circunscrição do design a quem 
tem formação na área, nomeadamente doutoramento 
na área, secundarizando de forma mais assumida ou 
subtil o percurso ou o trabalho desenvolvido ao serviço 
da mesma;

̊ Alinhar a formação e produção de design com o 
requisito incontornável de uma sociedade mais 
sustentável.

A comissão de organização da REDE#03 convida as escolas da 
REDE a propor grupos de trabalho e temas para discussão e incentiva o 
envolvimento ativo através do acolhimento de próximos encontros, assim 
trazendo maior diversidade e representatividade ao discurso do design.



This report is a result of the project DesignOBS 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 DesignOBS Para 
um Observatório de Design em Portugal: modelos, instrumentos, 
representação e estratégias, co�nanciado 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. 

 

REDE # 03 Reunião de Escolas de Design

Autores
Afonso Borges
Ana Catarina Silva
António Modesto
Marlene Ribeiro
Nina Costa
Raul Cunca
Rui Costa
Vasco Branco

Fotogra�as
João Pedro Farinha Nunes

Edição
Universidade de Lisboa.  
Faculdade de Belas-Artes

ISBN 978-989-8944-65-8

Lisboa, 03 de dezembro de 2021

Apoios

This report is a result of the project DesignOBS 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 DesignOBS Para 
um Observatório de Design em Portugal: modelos, instrumentos, 
representação e estratégias, co�nanciado 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. 

 

REDE # 03 Reunião de Escolas de Design

Autores
Afonso Borges
Ana Catarina Silva
António Modesto
Marlene Ribeiro
Nina Costa
Raul Cunca
Rui Costa
Vasco Branco

Fotogra�as
João Pedro Farinha Nunes

Edição
Universidade de Lisboa.  
Faculdade de Belas-Artes

ISBN 978-989-8944-65-8

Lisboa, 03 de dezembro de 2021

Apoios






