


UC Projeto em Design de Produto III2
dem
departamento de engenharia mecânica

deca
departamento de comunicação e arte

Título
Design para a inclusão:
Prototipagemcomo ferramenta
demodelação conceptual

Docentes de PDP III 2022.23
EduardoNoronha
Ricardo Sousa
Gabriel Serra

Edição/Coordenação
EduardoNoronha
Ricardo Sousa
Gabriel Serra

Design e paginação
EduardoNoronha

Capa
Ivo Fonseca

Edição
UAEditora
UniversidadedeAveiro
Serviços deBiblioteca, Informação
Documental eMuseologia

Data de publicação
março 2023

ISBN
978-972-789-846-6

DOI
https://doi.org/10.48528/c37y-qh68

Ficha técnicaProjeto em Design
de Produto III
Mestrado em Engenharia e Design de Produto da
Universidade de Aveiro - 2022.23

Compilação de projetos
desenvolvidos pelos alunos de
PDP III no ano letivo 2022/23,
com reflexões dosDiretores dos
Departamentos deComunicação
eArte e EngenhariaMecânica,
Diretora doMEDP e dos docentes
de PDP III.

Agradecimentos aos Professores
Paulo Bago d’Uva e JoãoAlexandre
Dias deOliveira pelo apoio
dedicado àUC.



UC Projeto em Design de Produto III43

AnaVeloso e RoberttValente

FátimaPombo

EduardoNoronha

Ricardo Sousa

Gabriel Serra

Alexandre Tomás

Ana Ferreira

César Rodrigues

David Figueiredo

DiogoCarvalho

GabrielaMadureira

Gonçalo Fernandes

Joana Pimentel

Joaquim Januário

MiguelVieira

PedroMarta

PetraNaydenov

RodrigoDuarte

05

07

09

11

13

15

23

31

41

49

55

61

69

75

81

89

95

101

Índice



UC Projeto em Design de Produto III65

Ana Veloso

Robertt Valente
Diretora do Departamento de Comunicação e Arte e
Diretor do Departamento de Engenharia Mecânica
da Universidade de Aveiro

2022, por 6 anos, comum
númeromáximode 25 admissões.
EsteMestrado foi pensado para
oferecer uma formação articulada
entre as suas duas áreas
científicas, Design e a Engenharia
Mecânica, fornecendo aos
estudantes competências
interdisciplinares e
multidisciplinares, por vezes até
transdisciplinares.

OMestrado emEngenharia e
Design de Produto (MEDP) é um
curso oferecido pela Universidade
deAveiro desde 2011/2012,
através da parceria entre o
Departamento deComunicação e
Arte e oDepartamento de
EngenhariaMecânica, tendo sido
reacreditado pela Agência de
Avaliação eAcreditação do Ensino
Superior (A3ES) em janeiro de

Ocorpo docente associado ao
curso integra áreas científicas
fortemente consolidadas na
Universidade deAveiro, quer na
oferta formativa deDesign (com
mais 25 anos), quer na oferta
formativa da área de Engenharia
Mecânica (comorigens naUAem
1995). Para alémdisso, todos os
docentes sãomembros
integrados de dois centros de
investigação classificados com
“Muito Bom”, nomeadamente o
Instituto de Investigação em
Design,Media eCultura (ID+) e o
Centro de TecnologiaMecânica e
Automação (TEMA), participando
assimem inúmeros projetos de
Investigação eDesenvolvimento
(I&D), o que lhes confere o
conhecimento, o espírito critico,
amaturidade e as competências
destacadas como fator inovador
do curso.

Este curso beneficia quer da
estruturamatricial da

Universidade de Aveiro, quer da
forte presença do tecido
empresarial e industrial
existente na região de Aveiro.
Neste último caso trata-se de
uma duplamais-valia, tanto na
vertente de empregabilidade dos
futurosmestres, como na
vertente dos projetos em
contextos reais, trazendo para a
sala de aula os problemas do
mercado de trabalho.

OsObjetivos deDesenvolvimento
Sustentável (ODS) dasNações
Unidas estão naturalmente
integrados nos desafios dos
estudantes e do corpo docente.
Uma visão pedagógica comuma
vertente assumidamente de
inovação do processo de ensino e
de aprendizagem, incluindo o
ensino baseado emprojetos e
desafios, constitui um fator
diferenciador doMestrado em
Engenharia eDesign de Produto,
visível na relação entre

estudantes, docentes e
investigadores, quer na abertura
doMEDPaos desafios e
problemas da Sociedade atual.

O plano curricular doMestrado
foi elaborado coma preocupação
de que os estudantes,
independente da sua formação
de base, possam construir a sua
formação em torno de um
conjunto diversificado de
competências. Por essemotivo
existem equilibradamente
unidades curriculares das áreas
científicas do Design e da
EngenhariaMecânica, para além
de unidades curriculares de área
científicamista, nomeadamente
as unidades curriculares que
consolidama formação dos
estudantes, “Dissertação/
Projeto/Estágio” e “Projeto em
Design de Produto III” cujos
trabalhos podemos testemunhar
neste livro.



UC Projeto em Design de Produto III87

Fátima Pombo
Diretora do Mestrado em Engenharia e Design
de Produto da Universidade de Aveiro

actualmente cada vezmais
global. Os objectos técnicos, em
particular, representamuma
objectivação domundo, são
intermediários entre o sujeito e o
exterior emovidos, pelomenos,
pela eficácia; servemumaacção
que visa fins utilitários
específicos; pretendemser
soluções e não problemas. No
contexto do design, projectar “é
sempre fruto de umdesígnio, da

Omundo e a sua aparência
mudamatravés dos objectos, o
que transforma a relação do
sujeito comomundo e consigo
próprio. Ahistóriamaterial
constrói-se coma interpretação
demateriais e técnicas que
integraramaprodução de
objectos, numa sistemática
intenção de dar solução a novos
problemas, ou até de os antecipar,
no âmbito de uma comunidade,

intenção”, diz Yves Zimmermann
na sua obraDel Diseño,
considerando que o carácter, a
“verdade” do objecto se distingue
pela sua funcionalidade, pelo
facto de resolver umproblema
concreto e determinado. Um
objecto devemostrar-se a si
próprio e auto-explicar-se sem
ambiguidade.Mas sabemos e
Yves Zimmermann tambémo
sabe, que o objecto não se define
só pela eficácia. As funções
simbólicas, perceptivas e
emotivas que os objectos sempre
tiveram, ganhamuma
importânciamuito para alémda
sua funcionalidade. Neste
pressuposto, encontra lugar a
justificação do cruzamento da
fenomenologia coma
hermenêutica. Enquanto
fenómenoque se pode
interpretar, o objecto de design
não é inocente.Oobjecto
participa nomundodo
destinatário e é elemesmoum
mundo. Umobjecto não é apenas
funcional; é umacontecimento,

umaocorrência, e, por isso, existe
através da interpretação.

As coisas, os objectos, os
artefactos participamdanossa
vida, sendo impossível imaginá-la
semesses acompanhantes
quotidianos. Seria ingénuo
considerá-los apenas do ponto de
vista damanifestação de poder de
umaeconomia demercado que,
para sobreviver, exige a rápida
substituição de protagonismode
uns artefactos por outros.Os
artefactos definempaisagens
contextuais, promovem
informação, promessa, liberdade.

De que sentido e significado pode
ser o design construtor? Comoé
que o design que pode inventar o
que ainda não existe, pode
contribuir para a experiência de
ummodode vida num
ecossistemamais saudável?
Comoéque o design pode recriar
ummundomelhor,
impregnando-o comabeleza,
humanizando-o? Toda a decisão

sobre a forma implica um juízo
estético, de gosto e,
consequentemente, de beleza.O
indivíduo precisa de beleza.

É interessante constatar que a
NewEuropean Bauhaus, iniciativa
interdisciplinar, alinhada como
EuropeanGreenDeal , desafia a
criação de projectos conjuntos
que promovamum futuromais
sustentável,mais inclusivo e
mais belo.

Oprojecto da unidade curricular
PDP III doMestrado em
Engenharia eDesign de Produto,
enquadra-se numaabordagemde
argumento e de projecto, através
do design e da engenharia, para
alémda funcionalidade, é
nitidamente inclusiva,mais
socialmente sustentável e
responsável. Os projectos
apresentados são, assim,
propostas para umaexperiência
subjectiva do quotidianomais
favorável e humana, através de
umdesign claramente positivo.

DAR FORMAÀEXPERIÊNCIADASCOISAS

Por opção da autora, este texto está redigido
segundo os instrumentos ortográficos
anteriores ao acordo ortográfico.
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Eduardo Noronha
Regente da UC Projeto em Design de Produto III
do MEDP

simultaneamente, por docentes
de duas áreas científicas distintas,
concretamente oDesign e a
EngenhariaMecânica. Esta
alteração de paradigma está
alinhada comaoriginalidade da
estratégia formativa para o curso,
citadapela atual direçãoaoafirmar
que“esta complementaridade
funciona comoumpromotor de
competências, não só dos
estudantes,mas tambémdos

A recente restruturação curricular
doMestrado emEngenharia e
Design de Produto da
Universidade deAveiro,
acreditada peloConselho de
Administração daA3ES,
introduziu umaalteração singular
noMestrado e nomodelo vigente
que caracteriza o serviço docente
dasUnidadesOrgânicas desta
Universidade. Pela primeira vez,
estaUC é lecionada,

docentes, exigindo uma
flexibilidade pedagógica que
alimenta a busca pormelhores
metodologias de ensino”.

É neste espírito de cooperação e
interdisciplinaridade que aUC
Projeto emDesign de Produto III
temprocurado promover nos
estudantes umaantecipação
controlada das exigências
científicas e pedagógicas que a
Dissertação preconiza. Para dar
corpo a essa intenção os discentes
são convidados a desenvolver,
individualmente, umprojeto ao
longo do semestre, dentro de uma
temática relevante atual e que
integre princípios deDesign e
Engenharia nas propostas,
através de umametodologia de
ensino emque o estudante
participa ativamente no processo
de aprendizagem, inspirados por
uma equipa de docentes que
concentra competências
projetuais emdesenvolvimento
de produtos industrializáveis.

Os conteúdos programáticos de
PDP III visamumenquadramento
semântico, sintático e pragmático
da componente deDesign e
Engenharia, que resulta da
complementaridade científica
partilhada nos desafios lançados
aos discentes comoestímulo de
umprocesso de aprendizagem
dinâmico, iterativo e empírico,
estruturado em fundamentação
teórica que visamodelar as
capacidades criativas e operativas
da projetação.Objetivamente,
estes exercícios propostos
pretendem reforçar a capacidade
crítica dos alunos, desafiando-os
a explorar soluções criativas,
rigorosas, exequíveis e
sustentáveis para uma
sociedade heterogénea e
exigente que valoriza e consome
produtos inovadores e de elevado
nível cultural.

O livro agora publicado compila o
trabalho desenvolvido pelos
alunos para dar resposta ao

desafio de refletir sobre o
paradigmadasAjudas Técnicas,
perspetivandonessa análise,
identificar aplicações práticas do
Design e da Engenharia,
promotoras de abordagens que
contribuampara combater
preconceitos estigmatizantes.Os
estudantes foram incentivados a
investigar tecnologias
emergentes e sustentáveis,
projetando, prototipando e
validando soluções reais para um
segmento da sociedade que se
confronta comcarências teóricas
da acessibilidade e do design
inclusivo. Adivulgação desta
experiência emsala de aula,
ilustrada por esta publicação,
pretende constituir-se como
uma reflexão e ponto de debate
para um contributo no âmbito da
melhoria contínua para a
estratégia de uma universidade
inovadora e aberta à sociedade,
e para a construção de dinâmicas
pedagógicas da Universidade
de Aveiro.

AEXPERIÊNCIADEPDP III PARAAAFIRMAÇÃODENOVAS
METODOLOGIASDE ENSINO
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Ricardo Sousa
Docente da UC Projeto em Design de Produto III
do MEDP

componentes utilizadosno
desenvolvimentodoprodutofinal.

Odesenvolvimentodeproduto
deve considerar diversos fatores,
comoa funcionalidade,
durabilidade, segurança, custo e
estética. Adicionalmente, deve
selecionarmateriais adequados,
determinar as dimensões e
especificaçõesnecessárias e
desenvolver esquemasdetalhados
quepermitamo fabrico sem
falhas ouambiguidades. Porfim, é
necessário validar e testar várias
versões deumprodutopara
garantir que ele atendeàs

especificações e requisitos
definidospelo cliente.

Há uma variedade de ferramentas
e técnicas para ajudar no
processo do design do produto,
como o CAD (Computer Aided
Design), FEA (Finite Element
Analysis) e a prototipagem
rápida, impulsionada nos últimos
anos pelo advento das
impressoras 3D de baixo custo.
Assim, é possível que numaUC
comoProjeto emDesign de
Produto 3, tais ferramentas
permitamao engenheiro de
design do produto projetar e

testar várias soluções
preliminares emambiente
virtual antes de construir o
protótipo físico.

Em resumo, a engenharia e o
design de produto devem
trabalhar em conjunto, numa
área fundamental no panorama
mundial atual, e que envolve a
aplicação de conhecimentos
técnicos, habilidades criativas e
ferramentas avançadas para criar
produtos que atendamàs
necessidades dos clientes, e que
sejam simultaneamente
funcionais, seguros e duráveis.

OMestradoemEngenharia e
DesigndoProduto estabelece a
ponte entre duas áreas que são
indissociáveis nummercadoque
cada vezmais exige tempos
reduzidos desde a conceçãoaté ao
lançamentonasprateleiras deum
dadoproduto. Assim, a
engenharia e odesign irão
abranger, de formaconjunta, todo
oprocessodesde a conceçãode
ideias até aproduçãoemmassa e
distribuição. Emespecial, a
engenharia concentra-sena
escolhademateriais, processos de
fabrico efiabilidade emserviçode
umagrandegamade
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Gabriel Serra
Docente da UC Projeto em Design de Produto III
do MEDP

–resolver problemas ligados às
necessidades humanas– sem
deixar de lado as questões
técnicas inerentes ao
desenvolvimentodeprodutos e a
viabilidade industrial das
propostas.

Foi justamente este opropósito da
UCdeProjeto emDesignde
Produto III ao ter como tema
Ajudas Técnicas, quepor definição
sãoquaisquer produtos,
instrumentos ou equipamentos
queprevinem, atenuamou
neutralizama incapacidadede

Odesignpode ser visto comouma
manifestaçãodireta dedois
instintos humanos: o demoldar o
ambiente físico ànossa volta e o
demelhorar a vida. Este últimoé
muitas vezes esquecido, umavez
quena sociedade contemporânea
este propósito é frequentemente
ofuscadopor tendências
impulsionadas por forças
exclusivamente económicas e
consumistas. Por isto, acredito
queo ambiente académico seja de
extrema importância, pois é onde
os alunos têmaoportunidadede
reconectar o design à sua essência

pessoas comalgumadeficiência
de caráter temporário ou
permanente. Destemodo, os
alunos foram levados a refletir
sobre a real necessidadedas
pessoas inseridas nesta categoria
e tambémsobre os estereótipos,
estigmas, preconceitos envolvidos
e outras dificuldades enfrentadas.

Este processo de reflexão levou a
umagrande variedade de projetos
para diversos públicos, desde
invisuais a idosos. Durante o
desenvolvimento dos projetos
deu-se especial atenção à
prototipagem, processo que foi
fundamental para permitir o teste
e a validação dos conceitos
desenvolvidos, identificando-se
assimproblemas e desafios em
potencial que não se conseguem

perceber nos esboços e renders.
Isto naturalmente levou algumas
propostas a uma redefinição do
rumoprojetual, tendo sido feitas
alterações que garantissema
viabilidade técnica do conceito e a
sua adequação aos objetivos
previamente estabelecidos.

A temática, que é pouco familiar à
maioria dos alunos, trouxe
dificuldades iniciais na
projetação,mas foram, aos
poucos, sendo superadas durante
este percurso semestral. As
dificuldades tambémpermitiram
o surgimento demuitos trabalhos
interessantes que foramo
resultado da imersão e
envolvimento em realidadesmais
distantes e das diversas iterações
aos quais os conceitos foram

submetidos durante a fase de
maquetagemeprototipagem.
Afinal, umnovo olhar sobre um
dadoproblema é umdos fatores
potencializadores de soluções
inovadoras, e foi umpouco disto
que vimos neste semestre–
algumas boas propostas com
potencial de inovação na
categoria de ajudas técnicas.
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Enquadramento

Alexandre Tomás

Desde cedo que o designme
fascina, tornando-se num
objetivo desempenhar função
comodesigner industrial, tendo
desta forma, uma função ativa na
criação e desenvolvimento de
produtos nasmais diversas áreas.

Parame interiorizar e enquadrar
neste setor, iniciei omeupercurso
em2014 através de umcurso

profissional, posteriormente
conclui umTesp e uma
licenciatura emDesign Industrial
na ESAD.CR., atualmente
concluo omestrado em
Engenharia eDesign de Produto
naUniversidade deAveiro. Ao
longo do percurso académico,
participei de forma individual e
coletiva emvários concursos de
design e empreendedorismo,

tendo em2015 vencido o
Concurso Intermunicipal de Ideias
Inovadores, comoprojeto “Urban
Box -Cacifos Urbanos”.

Utilizoacriatividadecomo
referênciaparaomeumodode
vida,eacreditoqueparaummelhor
entendimentodomundo,devemos
terumavisãoabrangenteena
perspetivadequemnosrodeia.

Segundo aBVSBibliotecaVirtual
emSaúde, o estado de acamado
define-se como, “pacientes
acamados são aqueles indivíduos
que estão restritos ao leito e
requeremalguns cuidados
especiais”. EmPortugal
apresenta-se umnúmero
crescente de pacientes acamados
sobretudo devido ao
envelhecimento da população,
como falhas de resposta daRede
Nacional deCuidados
Continuados e Integrados, com
base no relatório de Primavera

documento que oObservatório
Português dos Sistemas de Saúde
redigiu foramdetetadas cerca de
48,454mil pessoas acamadas em
estado prolongado ou
permanente, a este número
pode-se somar ainda pessoas que
se encontramemcasa, em
recuperação temporária.

Percebe-sedesta formaadimensão
das problemáticas associadas ao
estado de acamado, ondefica
maioritariamente comprometida
a qualidade de vida do paciente,
mesmopara aqueles quemantêm
o seu sistemamotor em
funcionamento, existem tarefas
básicas que se tornamdificultadas,

devido à falta de soluções
compatíveis, comeste estado.

Percebendo tambémque as
pessoas pertencentes à terceira
idade, sãomaioritariamente o
grupo que se encontra acamado
emestado prolongado ou
permanente, identifica-se a
necessidade suplementar de
hidratação, combase no artigo
redigido pela Associação
Portuguesa dosNutricionistas
entende-se que a água passa para
a base da pirâmide sendo
recomendado para idosos a toma
diáriamínimade 8 a9 copos
de água.
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Objetivos do projeto

Para o desenvolvimento do
projeto, identificou-se a
problemática associada à
dificuldade de beber água para
pessoas compatologias
associadas, incluindo utilizadores
que se encontremacamados, ou
que apresentemdificuldades ou
restriçõesmotoras (comoa
utilização de umcolar cervical).
Desta formaé apresentado um
conceito diferenciador que
permite beber, tanto na
horizontal comona vertical,
comoumaválvula de retenção
possibilitando controlar o fluxo da
bebida. Aproposta apresentada
temcomoprincipal objetivo
facilitar osmovimentos,
promovendo ahidratação
recomendada, comoobem-estar.
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Considerandoquenão existe uma
patologia associada ao problema,
tornam-se abrangente as
condicionantes e onúmero de
potenciais utilizadores desta
garrafa. No entanto identificam‐
‐se grupos comopessoas
inseridas na área da geriatria,
pessoas que recuperamde
tratamentos cirúrgicos ou
oncológicos ou atémesmoquem
se encontra em internamento
temporário, pacientes acamados
emambiente hospitalar ou
domiciliário podemser definidos
comoopúblico-alvo da proposta
apresentada.

Através do estado da arte
entende-se que a oferta que o
mercadopropõe aos utilizadores é
limitada, recorrendomuitas
marcas àmesmapeça alterando
somente o acabamento.

Este projeto distancia-se dos
outros produtos equivalentes,
sobretudoporque pretende
oferecer uma solução
contemporânea, que se integre no
espaço doméstico e que
correspondana íntegra às
necessidades dos utilizadores.

Proposta de valor
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Apaixonei-mepela simplicidade
do design.O contacto comas
variadas áreas do design durante
a licenciatura ajudou-mea
descobrir não só o gosto pela
cerâmica e pelomobiliário,mas
tambémoentusiasmode projetar
para o público infantil. Assim,
permaneci na instituição e segui o
Mestrado emEngenharia eDesign
de Produto, procurando uma
especialização nestasmatérias.

Eu sou aRita, cresci emAveiro.
Numa família de “engenhocas”,
sempre tivemuito interesse pelo
desenho e pelas artesmanuais.
Comecei a viver design quando
ingressei na Licenciatura em
Design naUniversidade deAveiro.
Durante esse percurso, também
experienciei o associativismono
núcleo de estudantes, onde tive
oportunidade de coordenar a
equipa e criar e organizar um
leque de atividades para os
estudantes desta área.

Paraajudarodia-a-diadepessoas
comdeficiênciaouincapacidade
temporáriaoudefinitiva,omercado
disponibilizaequipamentosde
AjudaTécnica.Estessão
equipamentosqueservempara
compensaradeficiênciaouatenuar
asconsequênciasporelas
provocadas, impediroagravamento
dasituaçãoclínicadaspessoase
permitiroexercíciodasatividades
quotidianaseaparticipaçãonasua
vidaescolar,profissionalesocial.
São,portanto,destinadasapessoas
comdeficiência,mobilidade
condicionadae/ououtras

condições,permitindoque
funcionemdeformamaisrápidae
economizemesforçonodia-a-dia.

Confrontadoscomestesconceitos,
somosquaseautomaticamente
guiadosparaumconjunto
específicodeincapacidadesou
deficiências,assimcomoparaum
públicorestritoeváriasvezes
associadoaotema.Noentanto,
existeumgrandelequedevariadas
incapacidades.

Adeficiênciavisualcaracteriza-se
pela limitaçãoouperdadefunções
básicasdoolhoedosistemavisual,
sendoqueodeficientevisualpode
serumapessoacegaoucombaixa
visão.Umapessoaceganãopossui

Ana Ferreira

Enquadramento potencialvisual,emborapossater
perceçõesde luminosidade.Esta
incapacidadepoderáser
classificadacomocongénita,sefor
detetadaentreonascimentoeo
primeiroanodeidade;precoce,
entreumetrêsanos;ouadquirida,
casosurjaapósostrêsanosdevida.

Deacordocomasestimativas,em
2020existiriamcercade75milhões
decegosemtodoomundo.No
entanto,estanãoéumacondição
verificadaapenasemadultosou
idosos.Acegueiranascriançasé
tambémumaquestãodramática,
principalmentenospaíses
subdesenvolvidos,estimando-se
queexistamcercade1,4milhõesde
criançascegas.
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Osbebés invisuaisoucom
dificuldadesdevisãoexperienciam
maioresdificuldadesemaprender
sobreomundoenvolventedoque
criançascomvisãosaudávelou
facilmentecorrigidacomóculos
graduados.Umbebésem
condicionantesdevisão,ao longo
dosprimeirosdozemesesdevida,
vaiganhandoforçamusculare
coordenaçãomotora.Omais
comumé,portanto,obebé
começaracaminharentreo
primeiroeosegundoanodevida.
Aosdoisanos,começaa
desenvolverequilíbrioecaminha
commaisconfiança.Noano
seguinte,acriança jáandacom
competênciaeconfiança.Falando
decriançascomdificuldadesvisuais
ou invisuais,asequênciade
desenvolvimentoéamesmade
umacriançacapazdevercom
clareza.Noentanto,oritmovaria,é
mais lento,poisaausênciaevisão
interferecomaconstruçãodo
esquemacorporal e causa perda de
equilíbrio, de reflexos de proteção
e de coordenaçãomotora.

Assim, esta fase deverá ocorrer
entre o nascimento e os cinco
anos de idade, emvez dos
comuns três anos. Será, então, de
grande relevância o estímulo
destas crianças, da sua
curiosidade e interesse por
exploraremoambiente e os
limites do seu corpo, procurando
como consequência a aceleração
do processo de independência de
movimentação, isto é, estimular a
vontade de caminhar.

Existem já soluções para auxílio à
caminhada, permitindo a sua
execução da forma correta e a
aquisição da capacidade de
interpretar o ambiente e os locais
onde passam.No entanto, na fase
anterior, que normalmente
depende bastante de estímulos
visuais para desenvolvimento de
curiosidade emexperimentar
levantar ou seguir objetos e/ou
pessoas, existemainda poucos
desenvolvimentos.
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Após investigação profunda sobre
as condições destas crianças e o
que exigem, restringiu-se o
público a crianças com36meses a
3 anos. É apenas nestas idades
que elas adquirema autonomia
de caminhada emovimentação,

existindo então umatraso de
desenvolvimento causado pela
falta de visão.

Oobjeto desenvolvido em
resposta a este problema é um
tapete de atividades, pois as

crianças necessitamde conhecer
as limitações de espaço para
sentiremconfiança em
movimentar-se. Composto por
diversas partes–um tapete, uma
rampa, três bolas e umcarrinho–,
o objeto pretende estimular os
sentidos da criança através de
sons, texturas e cores.

Os cuidadores da criançamontam
as quatro peças de cortiça e
inseremo carrinhono caminho; a
criança, emcimado tapete, irá

montar as peças que compõema
rampa; da caixa na base, a criança
retira as bolas e coloco-as no topo
da rampa, que depois irão
escorregar e produzir somao
saltitar nos diversos desníveis;
deixando de ouvir som, a criança
leva o carrinho pelo trecho até ao
final da rampa, onde estarão as
bolas; a criança passa as bolas da
rampapara o carrinho, traz o
carrinho de volta ao início e
poderá brincar de novo repetindo
o processo.

As bolas são feitas demateriais
diferentes–borracha,madeira de
faia e feltro– e contémpequenos
objetos no interior que produzirão
somao choraremuns comos
outros durante omovimento. A
porta da caixa de bolas é também
feita de feltro, enquanto os
restantes componentes, com
exceção do tapete de cortiça, são
feitos emmadeira de faia pintada.

Objetivos do projeto
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design, comunicação e
marketing. Lecionou em
diferentes instituições do ensino
superior, nomeadamente no
Instituto Politécnico de
Portalegre, naUniversidade de
Évora e naUniversidade deAveiro.
Desde 2010 dedicou-se em
particular ao desenvolvimento de
projectosweb emconjugação
comaactividade de formador, até
integrar em2019 a equipa da
Design Factory Aveiro, onde
desempenha atualmente as
funções de designer e responsável
técnico das oficinas de

prototipagem, acompanhando as
diferentes etapas do projecto,
desde a ideia, àmaterialização.

É umapaixonado pelo
cruzamento de áreas do
conhecimento diferentes. É
nessas zonas de transição/
intercepção quemelhor encontra
a inspiração emotivação para
novas oportunidades projetuais.
Ativista cívico, é aindamembro
associativista ativo emcausas
relacionadas coma cidadania,
espaço público e pensamento
crítico junto dosmais novos.

CésarAugustoRodriguesé
designer, licenciadoem2003em
DesigndeComunicaçãoe
pós‐graduaçãoemDesignde
ProdutopelaEscola Superior de
BelasArtesdoPorto. Encontra-se
atualmentea concluir oMestrado
emEngenharia eDesignde
ProdutopelaUA, comfocoem
biomateriais, sustentabilidade e
economia circular.

Temexperiência desde 2003no
desenvolvimento de projetos de
comunicação e produtos digitais
emcontexto de gabinete de

César Rodrigues

Diabetes

Abombade insulina (ou pâncreas
artificial) é umdispositivo
utilizado pelos pacientes
diabéticos do tipo 1. Este tipo de
diabetes caracteriza-se pela facto
do sistema imunitário atacar as
células produtoras de insulina,
sendomais frequente em
crianças ou jovens adultos.

Independente do tipo, a diabetes
é umadoença crónica que se
caracteriza pela insuficiência ou
ineficácia da insulina produzida
pelo organismo. A insulina é a
hormona produzida no pâncreas
responsável pela transferência da
glicose do sangue para as células
do corpo, permitindo a criação de
energia necessária ao seu bom
funcionamento. Na sua ausência,
o nível de glicose acumula-se no

sangue (hiperglicemia), não
chegandoaoseudestinoepodendo
originar outras complicações com
limitações graves e emcasos
extremos amorte.

Ocontrolo dadoençapassapela
regulaçãoatentadaquantidadede
insulina eglicosenoorganismo,
quer pela administraçãopormeios
externosdedosesdestahormona,
quer pela alimentaçãoououtros
factores determinantesdosníveis
deglicose.

Para quem?

Ospacientes diabéticos do tipo 1
necessitamde administração
diária (várias vezes ao dia) de
insulina. Existemdois tipos de
terapia disponíveis, por via de
canetas injectoras ou
autoinjectores ou por via de
bombas de insulina .

Qualquer umdos casos oferece
comparativamente vantagens e

Enquadramento
desvantagens aos seus
utilizadores, não existindo no
entanto diferença na eficácia
quanto ao controlo da doença.
Esta escolha recai
essencialmente na escolha e
conveniência do paciente.

Embora a bombade insulina
apresente comovantagema
monitorização permanente,
apresenta comodesvantagem
umamaior limitação quanto à
mobilidade e actividade do seu
utilizador, uma vez que é
composta por diversos
componentes continuamente
presentes junto ao corpo do
paciente.

Esta desvantagemacentua-se
quando o tipo 1 da doença
apresenta umamaior prevalência
emcrianças. Grupo etário esse,
onde amobilidade e actividade
física, quer pela brincadeira livre
comoutras crianças emambiente
escolar ou outro se revela de
especial importância.
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Porquê?

Existemdiferentes tipos de
bombas de insulina nomercado,
podendo dividi-las emdois
grupos principais: as
convencionais e as tubless.

Embora a versão tubless traga
algumamelhoria no capítulo da
mobilidade, ainda é baseada no
binómio de dois componentes
principais, ou seja, o infusion set e
o aparelho demonitorização,
sendo este últimoumvolumeque
normalmente se prende à cintura,
ou emalgumbolso apropriado
para o efeito.

Alémdo efeito ‘volumoso’ e
desconfortável que umabomba
de insulina possa causar numa
criança (ou noutro grupo etário),
outras limitações existempara
quemopta por esta terapia.

4.25 ml
425 doses

1 dose/h (basal)
1 dose/10g carbohidaratos (bolus)

+/- 5 dias

depósito
Microfluidics tubing
+/-60cm

latex

válvula de
admissão para
enchimento
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Combase neste contexto e como
resposta ao desafio para o
desenvolvimento de umproduto
que promova o bemestar a
pessoas portadoras de doença
limitadora na suamobilidade,
proponho o desenvolvimento de
umproduto quemaximize nas
crianças diabéticas do tipo 1, o
bemestar e a adaptação a
diferentes situações, de uma
terapia por via da utilização de
umabombade insulina.

Após a análise preliminar
efectuada, entendem-se os
seguintes aspectos como
requisitos base:

Combase emsistemas de
optimização e gestão na
compactação de volume linear de
fluídos, tomou-se como
inspiração os sistemas de
serpentina comoos existentes na
distribuição e arrefecimento/
aquecimento defluídos ou no
sistema intestinal humano.

Comesta abordagem
conseguiu‐se ‘aplanar’ amesma
quantidade de insulina
normalmente existente nos
depósitos convencionais
presentes nomercado.

Em termos técnicos, todos os
sistemas da bomba são
encapsulados numcorpo de
silicone de baixo índice Shore,
revestido na base comadesivo
hipoalergénico removível. O
sistemahidráulico é emgrande
parte baseado em
nanotecnologia, emparticular na
área de especialização dos
microfluídos, permitindo conter
nano sistemasmecânicos de
controlo de doseamento de
fluídos à escala dos 0.01ml/h,
conforme requerido por estes
tipos de sistemas.O sistema é

composto pelos seguintes
componentes base: tubo em latex
de paredes expansíveis (que
corremdentro de canais no corpo
de silicone e que conferemos
limites de expansão), interface
tubo-bomba circuladora por
capilaridade combase em
microfluidics paper e elemento
MEMS (Micro- Electro-
Mechanical Systems) como
bombade circulação e controlo na
alimentação da cânula de infusão.

1.Maior integraçãododispositivo,
enquanto extensãodo corpo,
minimizandoasensaçãodeobjecto
estranhoempermanentepresença;

2. Redução do efeito
estigmatizante;

3. Compactação ou redução do
sistema;

4. Facilidade de utilização para
crianças;

5. Possibilidadedeutilização
ambientes, emparticular durante
osmomentosde sonooucontacto
comágua;

Objetivos do projeto

76 mm

5mm

000
Loremipsum

Loremipsum

Microfluidic capilarity paper Microfluidic pump/MEMS Microfluidic tubing
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incremento/avanço

botão demodo/segurança

decréscimo/retrocesso

Visor Digital ink

Optou-se pormanter no aparelho
os comandos de operação e
gestão quotidiana simplificada.
Umconjunto de 3 botões
(incremento/navegação
ascendente; decréscimo/
navegação descencente;modo/
segurança). Considera-se que
comestes 3 controlos, se
consigamoperar todas as
operações básicas de controlo de
administração diária das doses de
Basal e Bolus e acesso a dosagens
pré-definidas, numa lógica de
navegação linear entremenus,
remetendo as operações de
programação avançada e controlo
parental para umaapp em
dispositivomóvel. Destemodo

Mantém-se a operação
simplificada por parte da criança,
semprejuízo na segurança e
autonomia quanto à presença
constante de umsegundo
dispositivo ou adulto. Emposição
central econtran-se umvisor
redondo (configurável quanto ao
sentido de leitura) combase em
tecnologia Digital Ink, de baixo
consumoenergético.

Para segurança adicional, o botão
modo/segurança, deverá ser
pressionado emconjunto com
umdos restantes para que a
operação tenha efeito. Isto
condiciona a posição central e
frontal deste botão.
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Ao longo daminha
aprendizagem, percebi a
importância do design para a
resolução dos problemas da
sociedade, ganhando ummaior
interesse em todas as fases do
processo de desenvolvimento, e
procurando criar produtos que
contribuempara um futuromais
consciente e responsável.

Apartir domeugosto pelo
desenho, decidi entrar na
licenciatura emDesign na
Universidade deAveiro, umcurso
geral onde descobri um interesse
pelo design e pelamais-valia do
desenho comouma ferramenta
para a conceção de produtos.
Seguindo esse interesse,
prossegui os estudos noMestrado
de Engenharia eDesign de
Produto namesmauniversidade,
procurando desenvolver as
minhas competências técnicas.

David Figueiredo

Como referência, para entender
os riscos quemais afetavamos
idosos na cozinha, usou-se um
estudo feito naUnidade de
Queimados emYorkshire, na
Inglaterra, que identifica
queimaduras durante a
preparação de comida como
aquelas que sãomais frequentes
nos idosos (31,2%). Destas
queimaduras que acontecem
durante a preparação de comida,
42,3% surgemnouso de chaleiras
e panelas. (Chana et al., 2022)

Acapacidade funcional dasmãos
de umapessoa nãomudamuito
até aos 65 anos, onde depois
começa a degradar-se
gradualmente. Esta descida da
função dasmãos pode tanto
acontecer pormotivos de
envelhecimento normal,mas
tambémpor doenças
encontradasmais
frequentemente em idosos, como
é o caso da artrite reumatoide e da

artrose (ou osteoartrose). (Kłos et
al., 2012)

Para alémde capacidades
perdidas na função dasmãos, a
visão dos idosos tambémsofre
comoaumento da idade, sendo
que entre os idosos com
imparidades visuais, os acidentes
que ocorremcommais frequência
numcontexto de cozinha,
tendema ser também
queimaduras. (FLATT, 1960) Isto é
importante para ter emconta, já
quemostra que imparidades
visuais contribuempara um
aumento aindamaior de
queimaduras nos idosos.

Este projeto tementão o objetivo
de desenhar uma chaleira elétrica
de uso facilitado para pessoas
comdeterioração da função das
mãos, devido ao envelhecimento
ou à artrite reumatoide e às
artroses, e prevenir queimaduras
nos idosos durante o seu uso.

Enquadramento
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Após esta pesquisa, encontra-se
uma falta nomercado para
soluções de chaleiras que sejam
fáceis de agarrar e seguras de
utilizar para umpúblico-alvo com
estadosmais graves de artrite
reumatoide, ou que tenham
sofrido de formas de degradação
funcional dasmãos, sendo o uso
de água a ferver durante a
preparação de comida umadas
causas principais de queimaduras
na cozinha.

Este projeto passa então pela
criação de umconjunto: uma
chaleira elétrica e um recipiente,
ambos de uso facilitado e seguro
para prevenir queimaduras.

A chaleira temumtopo côncavo
para a entrada de água, evitando
assima interação com tampas ou
botões quando a for necessário
encher. O visor na sua frente
permite saber a quantidade de
água dentro desta, sendo o seu
limite 1,5 L. A chaleira temduas
pegas que permitemao utilizador
agarrar-se facilmente a esta, já
que também temumadupla
parede de alumínio para não
queimar.O aquecimento
funciona por indução, então o
fundo da chaleira temuma
camada de ferro.

Objetivos do projeto
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Osistema vertical para dispensar
água émais seguro para este
público-alvo, já que exigemenor
capacidade funcional dasmãos,
semnecessidade de segurar ou
apontar nada.

Na estrutura de chapametálica
onde a chaleira é pousada,
encontra-se a placa para
aquecimento e, por baixo da placa
o botão para ligar o aquecimento,
e dois LEDs, umvermelho quando

a água está quente, outro amarelo
quando a base está a aquecer. O
seu formato apoia o utilizador a
colocar o recipiente por baixo da
saída de água.

7

17

12

15

18

9 10

8

4

2

5

13

16

2

14

3

ITEM PARTNAME MATERIAL QT.
1 Chapa perfurada Alumínio 4
2 Pega Polipropileno 2
3 FunilTopo Alumínio 1
4 Corpo Interior Alumínio 1
5 Corpo Exterior Alumínio 1
6 Mola Aço Inox 1
7 Botão dispensar Polipropileno 1
8 O-ring Borracha Silicone 3

9 Rebite Aço Inox 1
10 Cilindro Alumínio 1
11 Pistão Aço Inox 1
12 Alavanca Aço Inox 1
13 Base Inox Aço InoxFerrítico 1
14 Encaixede topo Polipropileno 1
15 Encaixe Frente Polipropileno 1
16 Coberturade pega Polipropileno 2
17 Visor Policarbonato 1
18 ParafusoM1.6 Aço Inox 8
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Orecipiente serveparamedir
quantidadesdeágua, tendoum
limitede500ml (dois copos). Este
édeplásticoPolicarbonato, com
umexterior dealumínioparaevitar
queimaduras, sendoqueeste
exterior temumrecortepara sever
aquantidadedeágua.Orecipiente
temumapega igual àda chaleira
que facilitaoatodeagarrar. Por
dentrodo recipiente, este fazuma
rampado fundodasuabaseatéao
bicoparaverter aáguamais
facilmente, assimoutilizadornão
precisadevirar tantoamãopara
inclinaro recipiente.
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processodedesignauxiliadopela
tecnologia eatualmenteacredito
queodesign computacional
apresentaumgrandepotencial
como ferramentadeauxílio ao
processodedesign.

Ao longo domestrado tive a
oportunidade de explorar esta
minha paixão através de projetos
desenvolvidos e espero poder
fazer omesmonaminha
carreira profissional.

Olá, omeunomeéDiogoCarvalho,
soudeGuimarães, licenciadoem
DesigndeProdutonaUniversidade
doMinho (UM)enestemomento
frequentooMestradoem
Engenharia eDesigndeProdutona
UniversidadedeAveiro (UA).

Ao longoda licenciatura
desenvolvi umacuriosidadepor
impressão3depelas suas vastas
possibilidades. Essepontode
partidadirecionou-meparao

Diogo Carvalho Esta proposta surge coma
premissa de desenvolver
“produtos de apoio àmobilidade,
conforto, autonomia, integração
e qualidade de vida de pessoas
incapacitadas ou deficientes
temporárias ou definitivas.”

Tendo este objetivo principal em
vista e a grande quantidade de
possíveis produtos a
desenvolver, rapidamente
definiu-se a área das ortóteses
como o campo de trabalho.

Umaortótese é umdispositivo
biomecânico externo que é
aplicado no corpo para alterar

algumaspeto funcional/
estrutural deste, demodo a
prevenir, alinhar ou corrigir
deformidades. Pode ainda ser
utilizado paramelhorar a função
de partesmóveis do corpo.
(Rodrigues, 2013)

Aortótese assume várias formas,
de acordo coma sua finalidade e é
desenvolvida especialmente para
cada parte do corpo em
particular. São desenvolvidas por
medida ou sãomodulares,
permitindo ajustes para que cada
paciente consiga adaptar
devidamente a ortótese ao seu
corpo. (Rodrigues, 2013)

Desenvolvimento de umametodologia
computacional para o design de
ortóteses de parâmetros customizáveis
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Apropostadeste trabalho consiste
na criação, nãodeumaortótese,
masdeumsistemacomdiferentes
parâmetros, quepossamser
facilmente alteradospara se
adequar aqualquer paciente.

Este processo, idealmente, seria
realizado comumscaner para
possibilitar umamaior precisão
na recolha dimensional do
paciente e de seguida, o ficheiro
seria utilizado para o
dimensionamento da ortótese.

Aortótese terá de ser confortável
para ser utilizada enquanto o
paciente estiver calçado, temde
ser de fácil encaixe, leve e
resistente.Os últimos pontos
serão abordados comoauxílio de
design generativo, como
principal objetivo de utilizar o
mínimodematerial possível,
perante o tipo de utilização.

Proposta de valor

PLA
2,5mm

TPU
1,5mm

Peso total
100g
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Oprojeto desenvolvido visa a
resolução destes problemas,
através de umametodologia
computacional que permite a
criação de umdesign de ortóteses
100%ajustáveis ao utilizador.
Para o seu desenvolvimento, é
necessário realizar-se umscan
dobraço do utente, o que
permitirá a obtenção, de forma
precisa, das dimensões do braço.
De seguida, o scan é introduzido
no programa indicado (Rhino 3d)
e é gerado ummodelo possível da
ortótese comumaestrutura
Voronoy. Caso seja necessário, o
profissional coma formação
requerida para utilizar o
programa, pode alterar valores de
alguns parâmetros, comoooffset,
a espessura, a sua densidade de
pontos e a própria zona a ser
aplicada. Desta forma, é possível
desenvolver ortóteses que
respondamàs necessidades
específicas de cada utilizador.O

seu fabrico é realizado numa
impressora de resina, o que
permite umamaior precisão e
rapidez, sendo possível a sua
conceção numespaço de 3 a 5
horas. Esta técnica também
possibilita ummaior espetro de
possibilidades de escolha, por
parte do utilizador, existindo
resinas de diversas cores.

Sendo este umserviço fornecido
por uma entidade, a sua
implementação, por exemplo
numa clínica, iria requerer um
investimento inicial na formação
de funcionários e na compra de
máquinas indicadas, comoo
scanner e a impressora.

Objetivos do projeto
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palavras do professor José Leite há
2 anos: “Odesign de produto é
intemporal, perdura no tempo
mesmoquando a energia elétrica
falha”. Talvez omeu fascínio
tenha despertado pela
materialidade das coisas, ou pelas
palavras e objetos de vários
designers queme inspirampela
marca que deixamnomundo.O
designer de produto tem“poder”
sobre a experiência única de cada
utilizador, é através dessa
influência que o design temvindo
a ganhar umaposição essencial

na indústria. Nesta época onde a
humanidade é a força dominante
por detrás dasmudanças
ambientais, o designer ganha um
papel fundamental. Odesign é o
fioque entreliga toda a rede de
umsistema, desde o seu conceito,
à sua ideação, à sua
materialização, ao ciclo de vida e
até à sua reutilização e
reciclagem.Odesign holístico e
interdisciplinar virado para o
futuro de todo onosso
ecossistema emequilíbrio coma
sua essência: a natureza.

Chamo-meGabrielaMadureira. O
meu caminhona área do design
começou emFrança numanode
Mise àNiveau emArts Appliqués,
onde os horizontes sobre o design
se abriram. Entrei na licenciatura
emDesign na universidade de
Aveiro e após 3 anos de
experiências vividas e de
aquisição de conhecimento, o
design de produto despertou o
meu interesse de forma
particular. Aqui estou no último
ano domestrado emengenharia e
design de produto a rememorar as

Gabriela Madureira

Os dispositivos auxiliares de
marcha são objetos que se podem
considerar familiares paramuitas
pessoas. Qualquer pessoa pode
necessitar, a dado altura da sua
vida, de algum auxílio para se
deslocar a pé quando umdos
membros inferiores requer um
período de imobilização sem
peso para a perna envolvida. As
lesões nos pés e tornozelos são
comuns no caso de idosos,
adultos, crianças emais
frequentemente em atletas
(Sanders et al. 2018). As lesões do
tornozelo correspondema cerca
de 25%de todas as lesões
desportivas. Para o basquetebol,
correspondema 21% a 53%do
total das lesões e para o futebol a
cerca de 17% a 29% (1).

Estas lesões podemsurgir por
váriosmotivos e causas, como
fraturas no pé, ou nos dedos dos
pés, fraturas dos sesamoides ou
metatarsos (2). As pessoas com
lesões, ou comqualquer tipo de
problemademobilidade, usam
normalmente ajudas de
mobilidade comomuletas,
andarilhos ou bengalas para
poderemandar de formamais
independente e recuperar
corretamente. Estas ajudas são
tambémgeralmente
recomendadas para problemas de
equilíbrio, dor, fraqueza,
instabilidade articular, e para
recuperar a locomoção.Os
dispositivos de assistênciamais
comuns são asmuletas (Peres,
Azadegan, andCampos 2019).

Enquadramento
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Aperfeiçoar os dispositivos de
assistência àmarcha semmãos
(HFSC) para pacientes, com
idades entre os 10 e 70 anos, com
lesões temporárias no pé,
tornozelo ou perna, que responda
aos seguintes requisitos:

• Diminuir significativamente
a consequências pejorativas que
asmuletas convencionais
provocam.

• Possibilitar a realização de
outras tarefas em simultâneo de
semover.

• Permitir umamarchamais
próxima da natural.

• Criar confiança ao utilizador
tornando o uso dasmuletas
estável, confortável e ajustável ao
utente.

• Permitir o alcance das
muletas emqualquer lado e a
qualquermomento.

• Permitir umapoio e suporte
para descansar a perna lesionada.

Objetivos do projeto As lesões do tornozelo
correspondema cerca de 25%de
todas as lesões desportivas. Para
o basquetebol, correspondema
21%a53%do total das lesões e
para o futebol a cerca de 17%a
29%. Estas lesões podemsurgir
por váriosmotivos e causas, como
fraturas no pé, ou nos dedos dos
pés, fraturas dos sesamoides ou
metatarsos. As pessoas
lesionadas usamdispositivos de
assistência, omais comumsão as
muletas. Autilização dasmuletas
tende a criar uma atrofia
muscular da perna, tal comoa

chamada “paralisia damuleta”,
que resulta demovimentos
repetitivos e do choque nos
membros superiores.

Oproduto, criado no âmbito da
cadeira de projeto emdesign de
produto III, propõe uma solução
alternativa ao uso dasmuletas.O
princípio fundamental do
tratamento provisório é a
imobilização sempeso do pé.
Seguindo este prossuposto, o
produto permite umadeslocação
mais próximadanatural do
utilizador, semcomprometer o
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tratamento.Opé do lesionado
mantém-se emsuspensão, não
tendo contacto como solo graças
a uma chapa defibra de carbono.
Opeso do utilizador é
redirecionado para a estrutura da
perna (gémeo e tíbia) de forma a
não perturbar a zona lesionada e
garantir umaposturamais
estável. As partes do produto que
semantémemcontacto coma
perna é feita de Kevlar, um
materialmuito resistente e leve. A
essas peças exteriores, junta-se o
polímero Polyanswer que traz
conforto e protege a perna dos
possíveis choques durante o
deslocamento do utilizador.
Devido à elevação do pé lesionado
existe umdesnível de 4cmdo
solo, que temde ser compensado
no pé saudável através de um
sapato comumsalto ou sola de
4cm também.
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explorando umavasta gamade
vertentes ligadas à arte e ao
design, onde se encontra
atualmente a trabalhar emvários
projetos dentro deste âmbito.
Desde criança que a arte omotiva
e fascina, não só nas áreas
académicas comoodesenho,
pintura e escultura, como
tambémnas áreasmais
contemporâneas. Aliada à sua
admiração pelo design e

desenvolvimento de projetos
“freelance” dentro desta área,
temcomoobjetivo conhecer
diferentes culturas e países,
adquirindo omáximode
conhecimento possível para
introduzir no seu trabalho, de
maneira a converter essas
mesmas fontes em riqueza
introduzindo-as nos seus
projetos pessoais e coletivos.

Concluiu o ensino secundário em
Artes eHumanidades na Escola
Secundária José Estevão, Aveiro.

Licenciado emArtes Plásticas e
Tecnologias Artísticas pela Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico deViana doCastelo,
dá continuidade à sua formação
noMestrado de Engenharia e
Design de Produto pela
Universidade deAveiro,

Gonçalo Fernandes
Atualmente vivemos uma
realidade emque a população
mundial está cada vezmais a
envelhecer. Isto deve-se a
diversos fatores, essencialmente
o aumento da qualidade de vida,
avanços no setor da saúde,
nutrição e bemestar. Como
avanço da idade, surgem também
os problemas de saúde que lhe são
característicos.

Segundo asNaçõesUnidas no seu
estudo “Ageing andHealth”,
observa-se que no
envelhecimento da população

mundial entre 1950 a 2020, a
faixa etária dos idosos é aquela
quemais cresce, a uma taxa de
2%ao ano. Algo que agora pode
não parecer expressivo,mas se
transportarmos estes números
para as previsões no ano de 2050,
omundo terá umnúmero
aproximado de 2milmilhões de
pessoas com60anos oumais
anos (WHO, 2022) e é
exatamente nesta faixa etária que
os problemas de saúde, inclusive
os problemas demobilidade
começamaaparecer.

Para apoiar pessoas com
deficiência (seja ela temporária
ou definitiva), cada vezmais se
desenvolvempropostas de ajudas
técnicas, entenda-se por isso

“qualquer produto, instrumento,
equipamento ou sistema técnico
usado por umapessoa deficiente,
especialmente produzido ou
disponível que previne,
compensa, atenua ouneutraliza a
incapacidade” (CEO, 2017). São
portanto sistemas concebidos
para servir, compensar ou atenuar
agravamentos da situação clínica
da pessoa e permitir uma
melhoria do exercício das suas
atividades quotidianas, comou
semajuda de terceiros, tendo
influência no seu bemestar,
autonomia, integração e
qualidade de vida.

Sendo a população portuguesa
umadas populações europeias
quemais envelhece, abrangendo

Enquadramento
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segundo os dados dos censos de
2022 uma taxa de 23,4%da
população nacional, o que
corresponde a 2.424.122 pessoas
com65oumais anos
(ImpulsoPositivo, 2021) é
fundamental perceber como
evitar potenciais problemas de
saúde nos idosos, sendo “A
prevenção o segredo para uma
vidamais saudável” (HFF, 2020).

Nesse sentido, as lesões
provenientes de quedas
consistemnumproblema
significativo e crescente na faixa
etária dos idosos. Estima-se que
umaemcada três pessoas com
mais de65 anos sofremquedas e
que umaemcada vinte resulta
numa fratura ou necessidade de
intervenção e internamento
médico. Esta condição resulta
numcusto social, económico e
psicológico que aumenta a
dependência e necessidade da
institucionalização.

Espuma de Polietileno DilatantFoam Compound Placas de Polipropileno Fibrade Poliamida
4mm 1mm6mm4mm
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Dentro de idades de 80 anos ou
superiores, 40%cai a cada ano,
Em lares e casas de acolhimento
esta percentagemaumenta para
uma frequência de 50%.Conclui-
se portanto que grande parte das
quedas que dão origema lesões
ocorremnumambiente
doméstico, variamdos
comportamentos de risco,
condição física, de saúde e
frequência de exposição de um
idoso a umambiente inseguro e a
incapacidade de preparação do
espaço doméstico para a sua
condição (INTO, n.d.)

Comoumadasprincipais lesões
nestas idadesavançadas,estáa
deslocaçãooufraturadaanca.Esta
ocorredevidoaum
enfraquecimentodosossoscoma
idade,a tomademúltiplos
medicamentoseouadiminuiçãoda
visão,aumentamasprobabilidades
dequedaefraturadoossodo
fémur,oqueresultamuitasvezes
emlesões irreversíveis. (Novo
Cuidar,2022)

Encara-semedianteesta
perspectivaanecessidadede
encontrar soluçõesqueajudema

preveniro riscode lesões
permanentesemidosos,de
maneiraaproporcionarnovas
soluçõesquecombatamoestigma
eoníveldecomplexidadede
soluçõespresentesnomercadoque
nãoservemosseusutilizadores,
sejaporumaquestãoestéticade
soluçõesdemasiadoafirmadas,
incapacidadeeconómicapara
adquirirdeterminadasajudas
técnicasouadependênciade
terceiroseprofissionaisdesaúde
quenemsempreétãoacessívelnas
regiõesdo interior comoénas
grandescidades.

Objetivos do projeto

Este projeto consiste num
sistema passivo-ativo de
proteção contra quedas de
idosos. Discreto, prático, leve e
confortável, procura pela
maneira como foi concebido
combater um estigma aliado a
propostas de ajudas técnicas que
carecemde uma resposta efetiva
ao nível da suamaterialização
enquanto produtos (por serem
demasiado assumidos,
deslocados do público que deles
necessita ou pelo fator preço).

Este produto surge para dar
resposta a uma necessidade
atual, da qual omercado ainda
não possui uma oferta de valor
que combine a tecnologia com a
necessidade específica do
público idoso.

Sendo que em2022 a taxa de
população idosa emPortugal
representa cerca de 23,4%, o que
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corresponde a 2.424.122 pessoas
com65oumais anos, onde uma
emcada três pessoas cai ao ano,
podendo resultar esta queda
numa fratura ou necessidade de
intervenção e internamento. Isto
corresponde a umproblema ao
nível de vários fatores (custo
social, econômico e psicológico
que aumenta a dependência e
necessidade da
institucionalização).

Comvista a esta necessidade, o
produto procura dar resposta ao
público idoso através da
incorporação de tecnologia
utilizada na proteção individual

desportiva e novas tecnologias de
materiais, através de umsistema
de4 camadas com 15milímetros
de espessura, projetados para
proteger, absorver e dispersar a
energia do impacto e ainda assim
ser discreto por baixo da roupa.

Pensado para ser fácil de utilizar
no dia a dia (andar, estar sentado,
fazer a nossa higiene) permite
umamaior autonomia e sensação
de segurança no utilizador,
oferecendo assimumanova
proposta de produto que irá
reduzir a gravidade de lesões
proveniente de quedas.
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aoferecerea facilitar avidados
seusutilizadores.Avertente
artística sempre teveumlugar
importantenãosónasminhas
escolhas,naminhadescendência,
comotambémnomeupercurso
académico.Desdecedopercebique
aáreadasartesecriaçãode
objetos, éparamimumcampoque
meoferecemotivaçãoeprazer
profissional, tendooptadopor
ArtesVisuaisnoEnsinoSecundário.

Como término desta fase que
confirmou aminha vocação,

direcionei-mepara a vertente de
Design industrial, onde pretendo
especializar-meno ramoda
criação e desenvolvimento de
produtos tendo sempre presente
a sua função e estética.

É comambição, visão criativa e
dinamismopor esta vertente
artística, quemeproponho
trabalhar, aprender e desenvolver
profissionalmente, por forma a
oferecermais conforto, equilíbrio
e harmonia emprol damelhoria
dos ambientes emque vivemos.

Desde sempre o design
despertou‐me interesse, em toda
a sua dimensão de
desenvolvimento e pensamento
enquanto alavanca da criação de
umproduto, onde a escolha de
materiais, a sua cor, a sua formae
o espaço que vai ocupar,
transforma a vida de quemo usa.

Nomeupontodevistaodesign faz
partedacriaçãode ferramentas
queproporcionamaresoluçãode
problemascomquenos
deparamosdiariamente,demodo

Joana Pimentel

vaso sanguíneo, onde através
deste, são administrados
componentes fármacos para
tratamentos de recuperação de
doenças que necessitemda sua
breve utilização, por forma a ser
facilitado o acesso à
administração domedicamento.

Na área pediátrica, a sua
administração torna-se num
processomais complexo, levando
à imobilização da criança,
sabendo que a sua colocação é
processada semaajuda de um
anestésico. A sua colocação é feita
através de umapunção
intravenosa, onde é

Ao entrar numaZona deUrgência
de umhospital, por norma, é
colocado umcateter no braço
(fossa cubital) ou na parte
superior damão, por forma a ser
facilitada a administração de
componentes fármacos para a
recuperação do utente.

Numadulto, a aplicação de um
cateter já se torna numprocesso
tanto doloroso como traumático.
É umobjeto colocadono interior
da pele,mais propriamente num

posteriormente imobilizada a
mão, braço ou pé da criança coma
ajuda de uma tala, sendo aplicado
namão (caso seja) não
dominante, permitindo que não
haja facilidade demovimento
quando aplicado.

Ocentrodaproblemáticapassa
por compreendermelhor os
equipamentosutilizadospara a
proteçãoe imobilizaçãodo
pacienteparaque se sinta
confortável e seguro, de formaa
não criar lesões locais no
momentodaaplicaçãodo cateter.

Enquadramento
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Objetivos do projeto

OProjeto a desenvolver, visa
abranger um leque amplo de
público-alvo, desde crianças,
adultos e idosos, sendo umobjeto
universal que corresponde às
necessidades dos utentes que
necessitemde sermedicados,
facilitando a administração do
tratamento, a fácil remoção e a
observação do estado do cateter.

O seguinte objeto foi desenhado
em função de todos terema
capacidade de aplicar ou retirar o
protetor de cateter, utilizando a
sua fácil intuição e rápida
aplicação.O conceito deste
projeto surge em redor de uma
soluçãomuito artesanal utilizada
pelos centros hospitalares,
tornando o seu trabalhomuito
mais complicado; tendo também
emoposição a parte emocional

provocada pelo objeto aplicado no
utente, emconsequência provoca
o choque ao utilizador, como tal,
este projeto visa solucionar estas
problemáticas associadas ao
método rudimentar,melhorando
e tornando umobjeto funcional
para o enfermeiro, e
emocionalmentemais amigável e
protegido para o utilizador,
promovendo sempre o seu bem-
estar e segurança.
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AnaGuerra (2011). Fixação de cateteres venosos periféricos emcrianças

Camila Tenouro (2022). Disponível emhttps://pebmed.com.br/enfermagem-

passo-a-passo-da-puncao-venosa-periferica/#

CarolinaNicolao (2013). Ahistória da venopunção: Aevolução dos cateteres

agulhados periféricos ao longo dos tempos.Vol 1.

Centro Europeu deOrtopedia. https://ceo.com.pt/ajudas-tecnicas/

CLiP®Neo (2021). Disponível emhttps://youtu.be/CluMZ6JPTO8

I.V. House (2022). Disponível emhttps://www.ivhouse.com/pediatric-home

TheRoyal Children’s HospitalMelbourne. Disponível emhttps://

www.rch.org.au/

Referências
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mesma.Nessemesmoano
integrou tambémaexposição da
empresa na Trienalle deMilão em
conjunto comoutros finalistas.

Em2022 associa-se ao projeto
“Serra- espaço cultural”, espaço
multidisciplinar de criação, onde
temumpequeno estúdio
desenvolvendo alguns projetos e
realiza colaborações.

Nascido em24de Junho de 1999,
Joaquim Januário começou o seu
percurso académico na ESAD.Cr
emDesign de produto.
Atualmente encontra-se a
finalizar omestrado em
Engenharia eDesign de Produto
pela Universidade deAveiro. Em
2021 foi finalista e premiado do
prémio internacional da empresa
ItalianaCeramicheRometti,
tendo completado umestágio na

Joaquim Januário

dever e do direito de separar e
depositar os detritos do dia a dia.

Comeste projeto pretende-se
repensar e redesenhar, combase
nos equipamentos que já existem,
a forma comoos contentores de
resíduos urbanos, estão
desenhados ounão para
utilizadores comdeficiências
visuais e consequentemente
motoras. Destemodo, procura-se
que este “dever”, intrínseco a
cada cidadão, seja feito também
com independência por todos.

Sendo umparadigmada
contemporaneidade, a ecologia e
a sustentabilidade destacam-se
comoumadas principais áreas de
reflexão e de ação na atualidade.
Esta norma, está presente em
diversas situações diárias, e uma
delas é a separação dos resíduos
emcontentores urbanos.

Exige-se então, que se tenha em
atenção as condições de
acessibilidade, destesmesmos
sistemas urbanos, para que todos
os utilizadores possamutilizar do

Enquadramento
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Sociedade PontoVerde. (2022). Recicla. https://recicla.pt/a-nao-perder/o-

gervasio-vai-dar-premios/

Sociedade PontoVerde. (2022).Manual deNormas, Iconografia daReciclagem.

https://www.pontoverde.pt/assets/docs_Marketing_partilhado

Sociedade PontoVerde. (2022). Academia PontoVerde. https://

www.academiapontoverde.pt/

Renato JorgeCosta Lopes, Bispo. (2018). DesignContra o Estigmahttp://

hdl.handle.net/10773/24793

TEDxTalks. (2011, Julho 7). TEDxO'Porto -Miguel Neiva -ColorAdd. https://

www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo

FeelipaColer Code. (2014). ParaDeficientesVisuais. https://feelipa.com/pt/

para-deficientes-visuais/

ACAPO, Associação dos cegos e dos amblíopes de Portugal. (2022). Deficiência

Visual. https://www.acapo.pt/deficiencia-visual/perguntas-e-respostas/

deficiencia-visual

Referênciasascoresquandoestasestão
tambémassociadasaumaforma.

No espaço público recomenda-se
o uso dos símbolosmais comuns
para indicar espaços como casas
de banho, bar ou balcões de
informações, garantindo que o
seu significado seja entendido
imediatamente. Deve-se evitar
criar ícones novos, tanto quando
uma representação bem
conhecida já existe, comoquando
não existe umsímbolo “óbvio”
para determinado serviço ou local.

Devemexistir contrastes
cromáticos entre o fundo do sinal,
a parede como tambémentre o
fundo e as letras.

Sistemade InformaçãoTátil

Asdimensõesdobraile sãofixas.
Localizaçãodasinalética: espaço
livreàvoltaeevitarousodesinais
suspensos. Localizaçãonasparedes
doobjetoenuncanaporta.Colocar
a informaçãosempredomesmo
lado,normalmentecoloca-sedo
ladodopuxador.Ouso de siglas
não é recomendado e deve ser
limpa regularmente. A
informação tátil deve ser
fornecida emdois formatos:
braille e letras emalto-relevo.

Sistema cromático

Ouso de cores pode trazer
vantagens,mas constituimais
umelemento do sistemaque tem
de ser compreendido pelos
utentes. São poucas as pessoas
que conseguem tirar benefício de
umsistema commais de seis
cores diferentes.

Diferençasna iluminaçãopodem
transformaralgunstons,afectando
aeficáciadosistemaparatodosos
utentes.Poroutro lado,muitas
pessoasapenasconseguem
memorizarosignificadodascores
quandoconseguemdarumnomea
cadacorquefazpartedocódigo.
Note‐sequeémais fácilmemorizar
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consequentes da experiência
obtida. Atualmente estudo o
Design como ferramenta de
inovação e projeto na natureza,
como forma de reabilitação e
restauração de ecossistemas.

Sou licenciado emDesign de
Produto e Tecnologia na ESAN da
Universidade de Aveiro. Com
vontade de aprofundarmais o
meu conhecimento, frequento o
Mestrado de Engenharia e Design
de Produto. Ao longo dos projetos
que realizei, desenvolvi ummaior
gosto pela prototipagem em
modelos digitais e físicos. Gosto
dematerializar osmeus projetos
e de testar as suas características,
aplicandomelhorias

Miguel Vieira

facilitada na vida escolar,
profissional, cultural e social.

As ajudas técnicas aindaestão
numa fase inicial do seu
desenvolvimento, tendoainda
umagrandemargemdeevolução
derivadadaevoluçãoda
tecnologia e estudos ergonómicos.

Demomento os designers
pensamna experiência das ajudas
técnicas numa formade “User
experience” em termos de
satisfação comoa afetividade,
acessibilidade, estética e
emoções. A ideia deUser
Experience (UX) foi proposta por
DonaldNormanno início dos anos
90. De acordo coma teoria de
DonaldNorman, design deve se
preocupar comas emoções que o
utilizador sente desde a visualizar
o produto, até ao usar e sentir.

As ajudas técnicas que existemde
momento nomercado, têmum
aspeto “bruto” e “hospitalar”,
dando uma sensação negativa do

Alguns países domundo e
Portugal emespecial, estão a
passar por ummomento de
envelhecimento da população.
Segundo dados do Instituto
Nacional de Estatística a
população de Portugal entre 2018
e 2080 irá passar por uma
mudança demográfica, na qual o
número de idosos (65 oumais
anos) passará de 2,2 para 3
milhôes de pessoas.O índice de
envelhecimento emPortugal irá
duplicar passando de 159para
300 idosos para cada jovem.

Comeste desenvolvimento na
demografia de alguns países, as
ajudas técnicas têmagora um
papelmais preponderante do que
anteriormente. As ajudas técnicas
são indicadas para pessoas com
dificuldades na realização de
movimentosmotores emque são
compensadas deficiências,
podendo até prevenir o
agravamento do estado de saúde
das pessoas, de forma a se
poderem integrar de formamais

Enquadramento
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produto,mesmoantes de se
utilizar. A estética do produto
precisa assimde ser trabalhada de
forma a combater o estigma
presente na sociedade. Em
termos de função e ergonomia
existe tambémumgrande campo
de exploração, devido ao
desenvolvimento da ciência e do
estudo de questões ergonómicas.

Ematividades dodia a dia existem
vários contextos como ir às
compras, subir e descer escadas
etc quenecessitamde ajudas
técnicas. Neste projeto irei-me
focar numtrolley que dê tanta
estabilidade comoumabengala,
umobjeto quepossa ajudar a
pessoa a locomover e que, no
entanto, ajude tambémcomo
transporte de compras. Irei
investigareperceberquais
produtossãoutilizadosna
atualidadeparaajudarno
transportedecompras,assimcomo
paraajudarnoequilíbrio.Focarei
tambémnasaçõesexecutadase
movimentosexercidos.



UC Projeto em Design de Produto III8685

Aação de ir às compras e voltar a
casa parece banal para uma
pessoa comum, no entanto para
umapessoa commobilidade
reduzida pode ser umproblema
grande na sua vida, podendo ser
quase incapacitante. Ao realizar a
pesquisa demercado reparei que
os trolleys emgeral são todos
ajudas a carregar as compras,mas
no entanto não dão o suficiente
equilíbrio para umapessoa com
poucomobilidade possa caminhar
apenas como trolley e possa
realiziar as suas atividades do dia
a dia, tendo de recorrer a uma
bengalamuitas vezes para o
conseguir fazer. Ao caminhar com
umabengala e um trolley a
possibilidade do utilizador ter
umaqueda aumenta
substancialmente, para alémque
dificulta as atividades do dia a dia,
como subir escadas se necessário.

De acordo como relatório da
WorldHealthOrganization, cerca

de 28-35%das pessoas idosas
commais de65 anos, cai todos os
anos pelomenos uma vez em
média. Este número aumenta nas
pessoas commais de 70 anos com
32-42% .

Oobjetivo principal deste projeto
será resolver este problemade
deslocamento que as pessoas
commobilidade reduzida sofrem,
criando um trolley coma
estabilidade de umabengala.

Alguns objetivos são:

• Estudar o dia a dia das
pessoas commobilidade
reduzida e documentar o tipo
demovimentos realizados no
percurso de casa até ao
supermecado;

• Documentar aopiniãodas
pessoas idosas sobreos
trolleys ea sua função, assim
comoasemoçõesque sentem;

• Criar personas que
evidenciemos vários tipos de
utilizador final;

• Perceber a causa do
desequilíbrio de uma pessoa
com uma bengala e um
trolley e de que forma
podemos aprender com
este problema;

• Melhorar a estabilidade do
trolley de forma a que possa
ser usado como ajuda
técnica de locomoção;

• Combater o estigma de que
os trolleys são apenas para
pessoas idosas; -melhorar a
ergonomia do trolley para
possibilitar menos esforço;

• Ter um produto pequeno e
compacto que permita
poder andar em casa com o
mesmo assim como em
espaços apertados.

Objetivos do projeto
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InstitutoNacional de Estatística, disponível em: https://www.ine.pt/xportal/

xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=406534255

&DESTAQUESmo-do=2&xlang=pt

Donald A. Normand. (2003) TheDesign of Everyday Things. Zhongxin Press,

Beijing.

Norman, D.Measuring Emotion. TheDesign Journal, Vol. 6, issue 2, (2003)

Elokla, N., &Hirai, Y. (2015). Evaluation of AssistiveMobility Product for the

Japanese Elder- ly by the Kansei Sheets. ProcediaManufacturing, 3(Ahfe),

2205–2212. https://doi.org/10.1016/j. promfg.2015.07.362

Yang, X., & Li, X. (2020). Design of intelligentwalking stick for the elderly based

on user ex- perience research. E3SWebofConferences, 179. https://doi.org/

10.1051/e3sconf/202017902079

WorldHealthOrganization. (2007)WHOglobal report on falls prevention in

older age.WorldHealthOrganization, Geneva

ReferênciasAsoluçãofinal passa por um
trolley que se pode transformar
num tipo de andarilho com4
rodas que comoespaçamento
entre os dois eixos de rodas, tenha
estabilidade suficiente para ser
uma ajuda técnica. A
transformação entre trolley e
carrinho precisa de ser de fácil
acesso e esforço, não
comprometendo o equilíbrio do
utilizador, daí existiremduas
pegas que estão colocadas ao

nível de altura que permite a que
sejamde fácil operação.

O carrinho temamaioria das suas
peças feitas emalumínio de
forma a poder ser reciclável,
contrariando a tendência dos
trolleys atuais comumnúmero
exagerado de peças plásticas.
Todas as peças nãometálicas
podemser substituídas se
necessário, aumentando assimo
período de vida útil do produto.
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Colaborou comoprojetista em
empresascomoPalexpo-Espaçosà
SuaImagem,S.A,SimoldesPlásticos,
S.A. e DELABIE Portugal S.A.

Atualmente frequentaMDEP,
lecionamúsica e entre atividades
musicais destaca-se a luteria de
instrumentosde corda e
equipamentos eletrónicos
musicais. Comodesenhador
projetista colabora comentidades
da regiãonodesenvolvimentode
equipamentos industriais.

PedroMarta,naturaldeAveiro,
dedicadoàmúsicadesdepequeno
estudoumúsicanoconservatório
demúsicadeAveiroCalouste
Gulbenkianeescolade jazzdo
Portoparticipandoem
diversificadasatividadesmusicais.

Licenciou-se emDesign e
Desenvolvimento de Produto,
estudou EngenhariaMecânica e
frequentou oMestrado em
Design naUniversidade de Aveiro
em2010.

PedroMarta

“ Entre 2011 e 2021, verificou-se uma
diminuição da população em todos os
grupos etários, com exceção da população
com 65 e mais anos que aumentou 15,4%.
O grupo dos 0 aos 14 anos sofreu a
redução mais significativa (-17,5%).
Desta forma, agravou-se o fenómeno do
duplo envelhecimento da população,
caracterizado pelo aumento da população
idosa e pela redução da população jovem.
Consequentemente, na região, passámos
a ter 229 idosos por cada 100 jovens (163,
em 2011), ou seja, o número de idosos na
região é mais do dobro dos jovens
residentes. No conjunto das regiões
portuguesas, a região Centro regista,
simultaneamente, o menor peso de jovens
(11,8%) e o maior peso de população idosa
a par com o Alentejo (27,0%).”

CENSOS2021

Oenvelhecimento é umaetapa de
vida inerente a todas as
sociedades. EmPortugal,
prevê‐se pelo InstitutoNacional
de Estatística (INE) (2017) que o
número de pessoas idosas passará
de 2,1 para 2,8milhões, entre
2015 e 2080.O índice de
envelhecimento saltará de 147
para 317 idosos, por cada 100
jovens. Como resultado deste
processo de envelhecimento, o
défice namobilidade irá conduzir
a umadiminuição da qualidade de
vida do idoso e
consequentemente levará um
aumento significativo na procura
de serviços de saúde.

Associado ao processo do
envelhecimento que deteriora a
capacidade de locomoção este
acelera por outras patologias
conjuntas à idade, crónico-
degenerativas, que condicionam
drasticamente a vida,
autonomia, independência e
segurança do ser humano.

Enquadramento
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Objetivos do projeto

A função desta canadiana é
conceder ao utilizadormaior
comodidade nomomento de a
largar permitindomaior liberdade
demovimentos para a execução
de outros tarefas.O foco do
desenvolvimento assenta na
problemática associada ao
equilíbrio dasmuletas canadianas
quando pousadas ou encostadas,
que devido à sua geometria
facilmente resvalamcaindono
chão tornando difícil ao utilizador
o seu alcance.

A trican resulta da aplicação de
umsistemade duas
hastes\pernasmóveis agregadas
à perna principal fixa damuleta,
desta formaConseguimos 3
pontos de apoio no chão tipo tripé
que possibilita o equilíbrio da
muleta semque esta caia. Cada
hastemóvel temumaabertura de
aproximadamente 200mmem
relação á haste vertical fixa.
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CENSOS2021: REGIÃOCENTROMAIS ENVELHECIDA,MASMAISQUALIFICADA.

https://www.ccdrc.pt/

index.php?option=com_content&view=article&id=3516:censos- 2021-

regiao-centro-mais-envelhecida-mas-mais-

qualificada&catid=1573:destaques&Itemid=756

SILVA, RosanaMaria De Jesus da; ESTUDOCOMPARATIVODETRÊSTIPOSDE

ANDARILHOEM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: DESAFIOS PARA

ENFERMAGEMDEREABILITAÇÃO;Dissertação deMESTRADODEENFERMAGEM

DEREABILITAÇÃO; Escola Superior de enfermagemdeCoimbra, Universidade de

Coimbra. Coimbra, 2019.

https://unric.org/pt/envelhecimento/

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/tópicos especiais/

reabilitação/dispositivos-terapêuticos-e-auxiliares

MALTA, JoãoMiguel Campos; Canadiana/Muleta: Reflexão eAvaliação do

Potencial desteDispositivo; Dissertação deMestrado Integrado emEngenharia

Biomédica; Escola de Engenharia, Universidade doMinho. Braga, 2017.

ReferênciasIncorporaumgatilhonopunho
quedestrancaumlinguetede
segurança. Este linguetemantém
osistema-tripés fechadoeem
segurançaparaquesepossa
caminharnaturalmentecoma
muleta.Aosepressionarogatilho
o linguetedestravaaspernas
tornandopossível comum
pequenomovimentode
”empurrão”abrir cadapernaem
separado. Existemumjogode
barrasarticuladasentre cadaperna
móvel eapernafixaque limitama
aberturadaspernasdamuleta.

Aafinação emaltura temum
âmbito de 200mmpodendo
obter amedidamínimado chão
ao punho de 730mm, e amedida
máximado chão ao punho de
930mm.

As partesmetálicas idealmente
serão produzidas em liga de
alumínio.Operfil da afinação em
altura, o perfil da pernafixa e das
pernasmóveis serão obtidos por
extrusão devido às suas
geometrias. Os pés são em
borracha antiderrapante o
punho\abraçadeira e outras
pequenas peças de plástico serão
produzidos empolipropileno (PP)
por injecção.



UC Projeto em Design de Produto III9695

queestas áreas são importantes
ferramentas transformadorasque,
atravésde colaboração
interdisciplinar, permitem
desenvolver soluções inovadoras e
sustentáveis paraproblemasda
nossa sociedade, causandoassim
umimpactopositivonavidadas
pessoas. Tenhoumespecial
interesseporprocessosdedesign
emqueaecologia, a
sustentabilidadeeaeconomia
circular ganhamdestaque.

LicenciadaemPinturanaFaculdade
deBelas-ArtesdaUniversidadede
Lisboa, frequentoatualmenteo
segundoanodoMestradoem
EngenhariaeDesigndeProdutona
UniversidadedeAveiro.

Considero-meumapessoa
curiosa, dedicada e proativa.

Tenho tidooportunidadede
explorar temáticas e valores com
osquaisme identifico, acreditando

Petra Naydenov

Tecnologia de apoio é qualquer
dispositivo, equipamento ou
sistema–adquirido
comercialmente,modificado ou
personalizado–usado para
aumentar,manter oumelhorar as
capacidades funcionais de um
indivíduo comdeficiência.

O transtorno do espectro de
autismo (TEA) é umdistúrbio do
neurodesenvolvimento de caráter

permanente caracterizado por
défices emcomunicação social,
comportamentos restritos e
repetitivos e hipo ou
hipersensibilidade a estímulos
sensoriais. Estes sintomas são o
núcleo do transtorno,mas a
gravidade da sua apresentação é
variável de indivíduo para
indivíduo.

De acordo comestimativas, a
prevalência de pessoas
diagnosticadas comautismo está
emconstante crescimento e,
apesar de variar entre diferentes
estudos e populações, atualmente

afeta cerca de 1 em44 crianças
(Data& Statistics onAutism
SpectrumDisorder | CDC, 2022) e,
mesmoque as pessoas comTEA
desenvolvamas suas
potencialidades desde cedo, são
ainda detetados níveis de
desemprego
desproporcionalmente elevados
emadultos autistas (Hill, n.d.).
Elementos stressantes no
contexto de trabalho e a
sensibilidade sensorial
enfrentada por indivíduos com
autismo são características com
impacto nesta alta percentagem
(Yi et al., 2021).

Enquadramento
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Objetivos do projeto

Para o desenvolvimento de um
produto no âmbito da unidade
curricular de Projeto emDesign de
Produto III, cujo objetivo é
promover o apoio àmobilidade,
conforto, autonomia, integração
e qualidade de vida de pessoas
com incapacidades ou
deficiências temporárias ou
definitivas, optei por selecionar
como temaumproduto que
contribua a tornar o ambiente de
trabalhomais acessível e
inclusivo, que promova a calma e
a inclusão social a pessoas com
TEA leve, frequentemente
chamadode Síndromede
Asperger para promover, desta
forma, a redução da percentagem
de adultos comeste síndrome
incapazes de assegurar um
emprego a longo prazo (80%).

Comoobjetivo de promover uma
empregabilidade digna e estável a
pessoas comeste transtorno, é
importante reconhecer que o
ambiente de trabalho é
fundamental paramitigar o
aumento dos níveis de stress,
deterioração do bem-estar,
estereotipagementre
supervisores e colegas de
trabalho, bemcomopreconceito e
estigmatização. Neste contexto,
este projeto foca‐se no
desenvolvimento de umabarreira
acústica que proporciona aos
utilizadores espaços de trabalho
emque estes se possam
concentrarmais facilmente.O
objetivo é criar umabarreira
visual, física e acústica que
oferece privacidade, proporciona
zonas de trabalhomais silenciosas
e permite organizar e criar áreas
de trabalho individuais ou de
grupo dentro de uma superfície de
trabalhomaior e compartilhada.
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ReferênciasEste separador é composto por
quatro telas de cortiçamodulares
que podemser unidas através de
encaixe e por dois suportes
móveis, que permitemarmazenar
telas caso estas não estejama ser
utilizadas. Esta configuração
possibilitará o utilizador a alterar
o aspeto final da divisória,
permitindo organizar e criar
espaços demaior oumenor
privacidade.

Com inspiração na natureza, o
desenho e seleção de formas e
cores teve comopropósito
promover a concentração. Na sua
materialização, a cortiça foi o
material selecionado pois é uma
matéria-prima renovável,
reciclável e reutilizávelmuito leve,
ideal para isolar acusticamente
devido à sua baixa condutividade.
Para alémdisto, é também
hipoalergénica, anti estática e
inodora, fatores que contribuem
para a redução de agentes
alergizantes e umamenor
poluição atmosférica.
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ligadoà indústriadomobiliário em
madeira epedranatural, porém,
está recetivoanovosprojetos.
Futuramente, sonhaemtornar-se
independentee terumaequipade
trabalhoquepossa responder a
váriosprojetosemqualquerparte
domundo.

Quandoprojeta,admitesermuito
poéticonodesenho, tentando
trabalhardamelhor formaarelação
entreaspessoaseosobjetos.

RodrigoDuartedesdecriança
mostrouapetênciaparaodesenho
eatençãoaodetalhe. Licenciou-se
emDesign Industrial pela
UniversidadedaBeira Interior em
2021. Emsimultâneo, desenvolveu
alguns trabalhosparaa indústria,
no ramodomobiliáriodeestofo,
casasmodulares enaáreada
saúde.Nomesmoano, ingressou
nomestradoemEngenharia e
DesigndoProdutonaUniversidade
deAveiro.Atualmente, continua

Rodrigo Duarte

Odesign no desenvolvimento de
ajudas técnicas para amobilidade
reduzida, temumpapel
fundamental no combate aos
estereótipos estigmatizantes.
Trabalhando para ummundo
cada vezmais inclusivo, o design
não se foca apenas na conceção e
adaptação das estruturas físicas,
mas abordando o temana
generalidade, contribui para a
mudança dementalidades no
processo de inclusão social
(Bispo, 2018).

Neste sentido, procurou-se
investigar situações do dia-a-dia
emque pessoas comdeficiência
ou incapacidade não
conseguissemvivenciar, ou seja,

contextos impossíveis para estas
pessoas que acabam por ser
possíveis para pessoas sem
qualquer dificuldade aparente.
Num abrir e fechar de olhos,
encontramos várias situações
diárias que dificultam ou tornam
atividades inexequíveis na vida
de pessoas com deficiência ou
incapacidade. Observados
alguns destas situações, a
escolha incidiu sobre o contexto
de compras em superfícies
comerciais. Aqui, verificou-se
que as pessoas com deficiência
ou incapacidade enfrentam
vários problemas desde o
momento que entram na loja
até aomomento de saída com
as compras.

Enquadramento
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Objetivos do projeto

Fazer compras pode parecer uma
tarefa simples,mas quando se
fala empessoas commobilidade
reduzida, o casomuda defigura.
As soluções existentes,
mostram‐nos que os carrinhos de
compras são diferentes e próprios
para pessoas commobilidade
reduzida, tambémsão guardados
em locais separados, o que em
certamedida, coloca o seu
utilizador numaposição favorável
ao estigma, pondo-o de parte.

O novomodelo de carrinho de
compras permite a sua utilização
por todas as pessoas, através de
uma nova reinterpretação do
objeto face aos dias de hoje. Este
responde às necessidades e
características de cada utilizador,
de uma forma simples, que os
coloca em igualdade. Para além
disto, este novomodelo deixa de

conter um compartimento fixo e
passa a ser possível colocar os
sacos pessoais, facilitando
posteriormente o transporte de
compras e contribuindo para
uma alteração do consumo de
sacos de plástico.
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