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RESUMO

Três Meses de Porto Design Biennale é o culminar das aprendizagens e 
experiências adquiridas durante seis meses de estágio no centro de 
investigação da Esad — o esad—idea. 

Trata-se de um relatório do estágio realizado no âmbito do 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto, e nele se apresentam os 
novos conhecimentos adquiridos sobre a prática do design e so-
bre todo o processo projetual criativo, em contexto profissional. 

Inclui-se ainda uma breve exposição sobre o conceito de bienal e 
sobre bienais de arte/design e apresentam-se os elementos concep-
tuais, estruturais e gráficos referentes à bienal de design realizada 
nas cidades do Porto e Matosinhos — a Porto Design Biennale. 

Por fim, apresenta-se uma breve reflexão sobre as aprendizagens 
e as experiências adquiridas durante o estágio, a transição entre o 
meio académico e o mundo do trabalho e, ainda, sobre a própria 
modalidade de estágio.

PALAVRAS CHAVE

DESIGN GRÁFICO
ESTÁGIO
ESAD—IDEA
PORTO DESIGN BIENNALE
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ABSTRACT

Três Meses de Porto Design Biennale is the culmination of the learnings 
and experiences acquired during a six-month internship at Esad's 
research centre — esad—idea.

This document follows the internship developed for the Master's 
Degree in Graphic Design and Editorial Projects at the Faculty  
of Fine Arts of the University of Porto, and it presents the know- 
ledge acquired about the practice of design and about the entire 
creative design process, in a professional context.

It also includes a brief presentation on the concept of the biennial 
and of art/design biennials and it presents the conceptual, structural 
and graphic elements related to the design biennial held in Porto and 
Matosinhos - the Porto Design Biennale.

Finally, there is a brief reflection on the learnings and the experi-
ences acquired during the internship, the transition between the 
academic environment and the world of work, as well as on the 
internship modality.

KEY WORDS

GRAPHIC DESIGN
INTERNSHIP
ESAD—IDEA
PORTO DESIGN BIENNALE
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INTRODUÇÃO

No âmbito do segundo e último ano do Curso de Mestrado em 
Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, e para concluir os meus estudos, optei por 
realizar um relatório de estágio, para a obtenção do título de mestre. 
O presente documento surge no seguimento do estágio curricular 
realizado entre 09 de setembro de 2019 e 13 de março de 2020,  
no Centro de Investigação em Design e Arte, esad—idea. 

A faculdade oferece no último ano do mestrado a possibilidade 
do estudante escolher entre três modalidades: projeto, disser-
tação e estágio. Optei pela alternativa de estágio devido a um 
significativo interesse pessoal em adquirir novas experiências 
e novos conhecimentos sobre as práticas do design no meio 
profissional. Esta busca por novas aprendizagens prende-se 
com o facto de o ensino universitário privilegiar uma formação 
predominantemente teórica e, enquanto estudante, sentir a 
necessidade de colmatar as questões processuais e práticas de 
projetos desenvolvidos em contexto de trabalho. Este estágio 
facilitou a transição entre o universo académico e o mercado 
de trabalho, onde abandonei os “vícios” adquiridos enquanto 
estudante e abracei o papel de designer. Neste novo papel  
adotei uma atitude receptiva e neutra, contribuindo com as 
minhas competências gráficas e estética pessoal durante a  
idealização, confecção e produção dos projetos. Ao assumir 
esta neutralidade, tornou-se possível uma adaptação mais fácil 
e rápida à equipa, à sua metodologia de trabalho e à variedade 
de projetos que foram surgindo. A última razão que me levou a 
escolher a opção de estágio em detrimento das restantes foi a 
possibilidade de completar e suplantar a experiência outrora 
concretizada no estágio curricular da Licenciatura de Design  
de Comunicação da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto.
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Durante o processo de procura do estúdio para a concretização 
do estágio curricular, tive em consideração alguns critérios 
provenientes da experiência anterior. Primeiro, pretendia que 
fosse um local que não se focasse apenas numa tipologia de projeto 
e apresentasse diversidade nas formas de design (design gráfico, 
branding, design editorial, web design) e nas técnicas de produção 
do trabalho. O segundo fator foi procurar uma entidade que 
desenvolvesse projetos gráficos menos comerciais e que estes se 
focassem maioritariamente em temas relacionados com a cultura,  
a arte e o design portugueses. Por último, ter a possibilidade de  
estar envolvida e executar, de forma autónoma, um projeto nas  
suas diferentes fases processuais, desde a concepção das ideias  
até à sua produção. 

A minha escolha recaiu no esad—idea, não só por responder de 
forma positiva aos critérios apresentados anteriormente, mas 
também por me identificar com os projetos já desenvolvidos, 
que refletem a sua missão enquanto centro de investigação em 
arte e design. O facto de se  encontrarem a organizar a Porto 
Design Biennale, aquando da escolha da entidade acolhedora,  
foi um fator de maior importância. Desta forma, tive a possibili-
dade de me envolver neste evento, assimilando um conjunto de 
aprendizagens que não seriam adquiridas no meio académico.

Este relatório estabelece-se como uma narrativa teórica e docu-
mental sobre o estágio, tendo como principal objetivo analisar e 
explicar as experiências processuais adquiridas e desenvolvidas 
durante os seis meses de estágio no esad—idea. Pretendia com esta 
formação colocar em prática as aprendizagens teóricas abordadas  
e obtidas em circunstâncias académicas durante o mestrado,  
e empregá-las do modo mais correto nos exercícios concretos e 
reais produzidos. Tinha ainda como objetivo compreender qual é 
a realidade da prática do design fora do âmbito académico, como 
funciona o mercado de trabalho e como é conseguida uma relação 
positiva entre designer e cliente.
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A estrutura deste documento encontra-se repartida em quatro  
momentos essenciais. Num primeiro, apresento a história do 
esad—idea e a sua missão, o edifício utilizado como sede de  
trabalho, a equipa do centro de investigação e por último os  
projetos realizados pela equipa de designers. O capítulo 02 
foca-se nas relações interpessoais que desenvolvi ao longo do 
estágio. Explico resumidamente como se desenrolou a minha 
integração na equipa, a adaptação à metodologia de trabalho 
utilizada pela mesma e a minha autonomia processual na criação 
de um projeto. Exponho, ainda, a minha visão da relação entre 
designer e cliente. A secção seguinte na estrutura do relatório 
é inteiramente dedicada à Porto Design Biennale. Começo por 
definir e descrever o que é uma bienal e, por fim, abordo e  
analiso dois exemplos deste evento que serviram de caso de 
estudo sobre o tema. Termino o capítulo apresentando a bienal 
de design realizada no Porto e Matosinhos, enumerando as  
suas características gráficas, de organização e de curadoria.  
No último capítulo deste relatório apresento e exponho os pro-
jetos mais relevantes pelo conteúdo processual e metodológico 
que contribuíram para o desenvolvimento das aprendizagens e 
experiências adquiridas. Destaco projetos que abordam temas 
como a curadoria e a direção de arte, web design, design editori-
al, entre outros, que serviram de transição entre os conhecimen-
tos académicos e os alcançados no término do estágio.

Termino este documento com uma reflexão final sobre o processo 
de estágio no esad—idea, onde descrevo a importância da relação 
com a equipa e da adaptação à sua metodologia de trabalho.  
Partilho, ainda, a minha opinião sobre a importância da relação 
entre designer e cliente, e como esta dinâmica pode influenciar o 
percurso profissional de um designer.
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Aberto a diferentes públicos e projetos, o Espaço 
esad—idea pretende promover uma programação 
dinâmica e abrangente, explorando sinergias com 
outros equipamentos já existentes na cidade, 
nomeadamente a Incubadora de Design do  
Mercado de Matosinhos, a Casa do Design,  
a Casa da Arquitectura e a ESAD.  
(Câmara Municipal de Matosinhos, 15-11-2016)

O esad—idea — Investigação em Design e Arte — é uma unidade 
I&D direcionada para a investigação, consultoria, programação e 
prestação de serviços, tanto na área do design como da arte.  
Este centro de investigação é uma instituição particular da ESAD  
— Escola Superior de Arte e Design.

Criado em 2013, o esad—idea surgiu na sequência do cresci-
mento e progresso dos projetos de investigação e da prestação 
de serviços realizados anteriormente pelo Gabinete de Projetos 
e Comunicação da escola.

A missão desta instituição assenta em três pilares essenciais e de 
maior importância: assumir um papel relevante na investigação, 
promoção e internacionalização do design português; valorizar e 
reconhecer a história do design e as suas expressões identitárias, 
contribuindo também para a inovação de projetos e produtos; 
dinamizar o fluxo entre o ensino, a investigação e a prestação de 
serviços, com o objetivo de promover boas práticas de produção 
assim como a aquisição de conhecimentos dentro da ESAD.

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

01.1  
ESAD—IDEA
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O esad—idea procura empregar, do modo mais correto,  
a metodologia de trabalho adequada de acordo com a área de 
investigação em que os projetos se inserem. Atualmente, esses 
campos de estudo são: Product Design Innovation, Interior Design, 
Design Studies e Multi–Scalar Design. Desta forma, a instituição 
tem a oportunidade de investigar, compreender e divulgar o 
conhecimento adquirido, através de projetos gráficos, editoriais, 
expositivos, entre outros.

De modo a facilitar essa divulgação, foi criada uma parceria entre a 
ESAD e a Câmara Municipal de Matosinhos. Esta parceria continua 
a potenciar o crescimento e o desenvolvimento da cultura e da  
criatividade artísticas na cidade de Matosinhos. O grande objetivo 
da parceria foi apresentar, em 2017, a candidatura desta cidade à 
rede de Cidades Criativas da Unesco 1, na área do design. Como meio 
para atingir este propósito, em novembro de 2016, foi inaugurado  
o novo espaço do esad—idea. Este foi o terceiro polo estratégico 
“na afirmação de Matosinhos ‘como cidade criativa’”, segundo o autarca 
Guilherme Pinto (presidente da Câmara Municipal de Matosinhos 
entre 2005 e 2016), a constar na candidatura referida anteriormente.
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“Matosinhos já não é uma cidade vista apenas como uma terra de 
pescadores. É cada vez mais conhecida pela qualidade do ensino 
do design e pelos seus arquitectos. O Quadra-Design District é um 
território criativo. Daqui a um ano, queremos candidatar Matosinhos 
ao galardão da Unesco. Queremos que Matosinhos seja a capital 
nacional do design”, afirma Guilherme Pinto. (Pinto, 16-04-2014)

1 — A Rede de Cidades 
Criativas da UNESCO, 
criada em 2004, tem como 
principal objetivo promover 
e desenvolver a cooperação 
internacional entre as 

cidades que identificam a 
criatividade e a cultura local 
como elemento estratégico 
para o desenvolvimento 
sustentável. Atualmente 
esta rede é constituída por 

252 cidades, incluindo 7 
cidades portuguesas: Braga, 
Amarante, Caldas da Rainha, 
Idanha-a-Nova, Óbidos, Leiria 
e Barcelos.

Ainda relativos à gestão de equipamentos municipais, existem mais 
dois polos que se encontram a cargo do esad—idea, e que são a Casa 
do Design e a Incubadora de Design no Mercado de Matosinhos. 
 A partir de 2017 a gestão executiva da Porto Design Biennale ficou 
entregue à unidade de investigação da ESAD.
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O novo espaço do esad—idea, inaugurado a 18 de Novembro de 
2016 pelo Primeiro Ministro António Costa, encontra-se situado 
na Rua de Brito Capelo, localizada na Quadra Marítima da cidade de 
Matosinhos. Esta rua é uma das mais icónicas e conceituadas, tendo 
sido considerada, durante vários anos o centro comercial da cidade.

“A escolha da rua Brito Capelo como sede para este novo projecto 
prende-se, sobretudo, como refere, com ‘a política de renovação do 
património edificado que tem sido levado a cabo pela autarquia’  
e com ‘a vontade de dar vida’ a uma artéria que considera estar  
‘deprimida’.”, afirma Guilherme Pinto. (Pinto, 16-11-2016)

No edifício que alberga o centro de investigação, funcionaram 
anteriormente a Caixa Geral de Depósitos e a Caixa de Crédito e 
Previdência. Este espaço emblemático foi projetado pelo arquiteto 
português Manuel Fernandes de Sá, no ano de 1937.

Recentemente, e na sequência da parceria acima citada, o imóvel 
foi reabilitado pela arquiteta Maria Milano, com o objetivo de 
vir a ser o novo espaço do esad—idea, assim como integrar a 
Quadra Design District. Este projeto estratégico e bastante ambi-
cioso teve como finalidade requalificar e transformar a cidade de 
Matosinhos num polo de arte e design com visibilidade regional, 
nacional e internacional.  
O novo espaço do esad—idea teve o seu interior remodelado, 
mantendo alguns dos elementos originais. Milano conservou 
os revestimentos de mármore, as caixilharias e os portões de 
ferro, e as monumentais salas de entrada pelas ruas Brito Capelo 
e França Junior. Estes componentes arquitectónicos foram 
preservados com a finalidade de perenizar os traços identitários 
da arquitetura praticada na década de 30.

01.2  
ESPAÇO ESAD—IDEA
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“(…) para mim é sagrado: conseguir introduzir um grande potencial 
de transformação dentro de um espaço, tornando-o mais útil para as 
funções contemporâneas, fazendo o mínimo de alterações e demolições 
e mantendo a identidade.”, afirma Milano (Lopes, 2017, p.19)

Atualmente, o edifício, considerado um espaço multi–funcional, 
é constituído por quatro andares. O primeiro, aberto ao público 
e com entrada através da rua Brito Capelo, alberga a cafetaria e a 
concept store, assim como uma galeria para exposições e um pátio 
interior. O segundo andar é o espaço dedicado à investigação e à 
realização dos projetos gráficos. É neste espaço que se localiza o  
estúdio. O terceiro e quarto andares correspondem, respectivamente, 
ao piso da sala de reuniões e às residências artísticas destinadas aos 
convidados do esad—idea. 

A intervenção executada neste edifício histórico foi orçamentada 
em 750 mil euros, tendo sido financiada pelo Programa Operacional 
Regional do Norte.
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ESAD—IDEA
NOVO ESPAÇO
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ESAD—IDEA
ESPAÇO INTERIOR
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A equipa do esad—idea tem sido modificada desde 2013, ano em 
que a unidade de investigação foi criada. No momento em que o 
presente relatório foi redigido, esta instituição era constituída pela 
seguinte estrutura orgânica: uma Assembleia Geral, uma Direção, 
uma equipa de Gestão, uma equipa de Design, um elemento 
encarregue da Coordenação Editorial, e um elemento incumbido  
da Comunicação e Relações Públicas da instituição.

A Direção do esad—idea é constituída por um Diretor Executivo, 
Diogo Vilar; um Diretor Científico, José Bártolo e três vogais: 
Ana Sofia Cardoso, José Simões e Magda Seifert.

A equipa de Gestão encontra-se dividida em três partes, sendo cada 
uma gerida por membros diferentes. A primeira, Gestão de Projeto 
é administrada por Sara Pinheiro; Gestão de Produção por Sofia 
Meira; e Gestão da Livraria por Margarida Antunes.

A equipa de Design é composta por quatro pessoas:  
Inês Nepomuceno, Diretora de Arte; Susana Martins, Designer 
Gráfica; Rafael Gonçalves, Web Designer e por último Eleonora 
Fedi, Designer de Interiores e Exposição.

Os últimos dois membros desta unidade de investigação são a  
Andreia Faria e a Ana Rita Carvalho que gerem, respetivamente,  
a Coordenação Editorial dos Projetos e a Comunicação e Relações 
Públicas do esad—idea.
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01.3  
EQUIPA ESAD—IDEA
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Enquanto unidade I&D, é fulcral para o esad—idea manter um papel 
ativo no desenvolvimento do ensino, na dinamização da prestação 
de serviços e da investigação em arte e design, assim como na  
produção científica. Para o diretor científico do esad—idea,  
José Bártolo, professor e crítico de design, é da maior importância 
que o centro de investigação apresente projetos dinâmicos e que os 
mesmos contribuam para a progressão de conhecimento crítico.

“Não se trata apenas de um espaço de investigação. Queremos ter 
uma programação regular e dinâmica, aberta a todos os públicos.” 
palavras proferidas por José Bártolo. (citado Alves, 07–12–2016)

É através das parcerias estabelecidas e dos projetos desenvolvidos 
pelo esad—idea que a cultura, a arte e o design portugueses têm sido 
difundidos pela cidade de Matosinhos. Esta cidade é descrita como 
uma referência nacional e internacional do design. Um dos projetos 
recentes que também contribuiu para a afirmação de Matosinhos 
como cidade criativa foi a Porto Design Biennale. O esad—idea 
desempenhou um papel importante na organização, divulgação e 
criação da imagem gráfica deste evento, o que será referido mais à 
frente, no capitulo 03.

Desde 2014 que a instituição tem desenvolvido projetos que 
apresentam uma enorme diversidade gráfica, contribuindo  
positivamente para a cultura das cidades de Matosinhos e do 
Porto. Os trabalhos elaborados pelo esad—idea abrangem  
distintas áreas do design 2, e contam com a contribuição de 
alguns docentes da ESAD.

01.4  
PROJETOS DO ESAD—IDEA

2 — Design gráfico, branding, 
web design, design expositivo, 
design editorial, entre outras.
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2014
Siza Design • Super Bock Laboratório Criativo • S, M, L, XL –  
Fashion and Design Week • Site Design Português • Pli Arte &  
Design #5 • Come In • Inauguração da Incubadora de Design

2015
CÓLOFON • Arquitectura Revista • DUETS 2015 • DESIGN PT • 
Colecção Design Português • Coleção Design E • Pancho Guedes 
nunca foi ao Japão

2016
Pádua Ramos • XXI Trienal de Milão – Objects after Objects •  
Pli Arte & Design #6 – Design After Design + Porto Before Porto 
• Colecção Designers Portugueses • Do Objecto Reinventado à 
Cidade Reinventada • Burilada —Arte-factos para a sobrevivência • 
Evento inaugural do espaço esad—idea • Colecção: A Casa De  
Quem Faz As Casas

2017
PCS Art prize • Almanaque — Design gráfico português em Revista 
• Discos Orfeu 1956–1983: Imagens, Palavras, Sons • Plano de cor • 
Design Objects Conference • A Biorregião Urbana • FACS – Future 
Automotive Cockpit & Storage

2018
O que faz falta é agitar a malta • 751 Dias Paulo Cunha e Silva •  
Imprimere — arte e processo dos 250 anos da Imprensa Nacional • 
Motos de Portugal • Portugal Imaginário – Turismo, propaganda e 
poder (1910-1970) • Orfeu (1956–1983) – Políticas e estéticas da 

033PROJETOS DO ESAD—IDEA

produção e consumo de música popular no Portugal moderno •  
I SEA - Ambiente virtual imersivo para avaliar as atitudes do  
público acerca de projetos de comunicação de ciência: um estudo 
piloto sobre ecossistemas do mar profundo • Estudo, design e 
desenvolvimento de Sistema de apoio para passageiros para o  
salão b do veículo do aeroporto

2019
Sinal — 100 anos de design dos Correios e das Telecomunicações 
em Portugal • Design Macau XX • Paulo Cunha e Silva Art Prize •  
Porto Design Biennale - 1.ª edição • Coaching em marketing e  
comunicação no âmbito do Projecto CREATEX • Monografia  
Pádua Ramos • Debate Imagem no Pós-milénio 3

Durante o estágio no esad—idea tive a oportunidade de acom-
panhar e colaborar no desenvolvimento dos seguintes projetos: 
Porto Design Biennale (presskit e pressbook); folha de sala do 
Bloom; Novo Parque (RAR Imobiliária); Orfeu (1956–1983) 
– (identidade gráfica); Monografia Pádua Ramos; Catálogo de 
Publicações do esad—idea; Feira de Publicações (ESAD);  
re–design do menu da cafetaria; exposição do Manuel Lapa  
e website do esad—idea—store.

3 — Lista dos projetos 
de maior importância de 
cada ano. A lista por inteiro 

encontra-se nos anexos deste 
relatório.
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PROJETOS ESAD—IDEA
2014
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PROJETOS ESAD—IDEA
2015
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PROJETOS ESAD—IDEA
2016
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PROJETOS ESAD—IDEA
2016
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PROJETOS ESAD—IDEA
2017
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PROJETOS ESAD—IDEA
2018
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PROJETOS ESAD—IDEA
2018
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PROJETOS ESAD—IDEA
2019
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PROJETOS ESAD—IDEA
2019
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS

O capítulo 02 descreve as relações interpessoais que estabeleci, 
e processuais que me orientaram ao longo do estágio. Apresento 
os momentos cruciais que contribuíram para o meu progresso 
profissional enquanto designer. Assim, faço uma breve descrição da 
minha integração no esad—idea e adaptação às suas metodologias, 
o processo para um maior desenvolvimento da autonomia e da 
liberdade criativa, e por último, efetuo uma análise crítica a respeito 
da relação entre designer e cliente.

02.1 
INTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO

A integração e a adaptação são ações importantes, que se com-
plementam, que sustentam a relação e a dinâmica de uma equipa. 
Relativamente à primeira, foi fácil e rápida, pois fui bem recebida 
pela equipa desde o primeiro dia. Senti-me imediatamente inte-
grada criando uma relação de empatia com todos os elementos. 
Este ambiente de integração foi essencial para alcançar uma maior 
autonomia nas tarefas que me foram solicitadas. A minha adaptação 
à metodologia adotada pelo esad—idea foi um processo gradual, 
passando por três momentos distintos: observação, simbiose de 
metodologias e aplicação da nova metodologia. 

Durante a primeira semana, a minha tarefa consistiu, sobretudo, 
na observação da dinâmica da equipa, do seu método de trabalho 
e da aplicação deste na execução dos projetos em curso. Foi na 
sequência desta observação, que se originou uma simbiose entre 
o meu processo de trabalho e o do centro de investigação.  
Isto deveu-se ao facto de eu não querer desvirtuar a identidade e 
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4 — Pesquisas tipográficas 
para os projetos Novo Parque 
da RAR Imobiliária; e Discos 
Orfeu.

o estilo gráfico associados ao esad—idea, mas também  
porque pretendia contribuir com a minha estética pessoal  
enquanto designer.

Desta simbiose surgiu uma nova metodologia de trabalho, assim 
como novas ferramentas projetuais, que me permitiram, numa 
fase inicial, colaborar em projetos de menor intervenção pessoal e, 
posteriormente, de maior responsabilidade. 

Ao longo do primeiro mês de estágio o meu envolvimento nas 
propostas de trabalho incidiu maioritariamente na etapa inicial 
— a pesquisa 4, que serviria de suporte para a criação e desen-
volvimento conceptual dos projetos. Para além disso, a Inês  
teve a oportunidade de avaliar o meu desempenho, a nível de 
conhecimentos e autonomia perante o briefing apresentado.

Foi graças à capacidade de adaptação e resiliência que fui  
demonstrando ao longo do primeiro mês, que me foram  
atribuídos projetos mais complexos, permitindo uma maior  
autonomia e liberdade criativa.
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A liberdade criativa e autonomia pessoal e profissional foram 
crescendo no decorrer do estágio, como resultado da confiança 
depositada pela equipa no trabalho que fui desenvolvendo.  
Assim, no processo de adaptação durante o primeiro mês, o meu 
nível de independência na concretização dos projetos foi reduzido. 
Isto deveu-se ao facto de a equipa não conhecer as minhas capaci-
dades enquanto designer nem o meu método de trabalho.  
Desta forma, o meu envolvimento nos primeiros projetos incidiu 
apenas na fase de pesquisa.

O momento de viragem para o crescimento da minha autono-
mia e criatividade, aconteceu com o projeto da folha de sala 
do Bloom. Foi o primeiro trabalho no qual a pesquisa, criação, 
desenvolvimento e produção do objeto foi concebido com um 
menor acompanhamento. Foi notória a intenção da Inês ao 
confiar-me este projeto. Pretendia, assim, compreender como 
é que eu resolvia as diferentes fases processuais do trabalho e 
as adversidades que iam surgindo. Após a conclusão do Bloom e 
nos meses seguintes, o acompanhamento foi progressivamente 
diminuindo, devido ao facto de a confiança depositada na minha 
organização e método de trabalho terem aumentado. Assim, 
os projetos em que estive envolvida apresentavam um grau de 
complexidade maior, de acordo com o meu amadurecimento 
enquanto designer estagiária.

Até ao fim do meu percurso no esad—idea, a responsabilidade foi 
crescendo paralelamente à liberdade criativa e à autonomia crítica  
e de trabalho.

02.2 
AUTONOMIA
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A relação designer/cliente é uma dinâmica que eu considero 
importante e que pretendia desenvolver durante o estágio como 
resposta à seguinte questão: Qual é a importância desta dinâmica 
e desta relação nos momentos de formação, assim como no percurso 
profissional de um designer?

Enquanto estudantes, encontramo-nos protegidos por uma 
“bolha” de segurança relativamente à relação entre o designer 
e o cliente. No meio académico, a concretização deste elo 
é traduzida pelo papel do docente. É este que comunica o 
enunciado de cada projeto, deixando ao critério do aluno a 
idealização conceptual e/ou pragmática do mesmo. Existe uma 
maior flexibilidade nas tomadas de decisão e no rumo que o 
projeto deve levar. Neste caso, o papel do professor no decorrer 
da produção de um trabalho é apenas o de orientar, concedendo 
ao estudante a possibilidade de expandir a sua liberdade criativa.

A formação de qualquer designer começa no momento em que este 
decide ampliar os seus conhecimentos para além dos adquiridos 
durante as práticas académicas. E, ao contrário do expectável, não 
são apenas as aprendizagens teóricas e projectuais que contribuem 
para o amadurecimento profissional do designer. São também 
significativas para a sua formação, as experiências adquiridas e as 
diversas relações traçadas ao longo do seu percurso académico e 
profissional, tanto com profissionais da área (designers, artistas, 
curadores, entre outros) como com os clientes. É por isso que a 
ligação criada entre docente e discente está aquém das dinâmicas 
desenvolvidas com os clientes fora do meio académico. É necessário 
ter em consideração que os clientes apresentam personalidades 
bastante dispares, o que causa alguma imprevisibilidade durante 
o processo criativo e na concretização do projeto. No entanto, 
é graças às incertezas processuais surgidas durante o trabalho 
que o designer tem a possibilidade de aprimorar os dois pilares 

02.3 
DESIGNER/CLIENTE
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fundamentais que sustentam e permitem alcançar com sucesso esta 
dinâmica. Esses pilares são: uma boa capacidade de comunicação, 
bem como um forte poder de argumentação relativamente às ideias 
apresentadas ao cliente, e que vão surgindo durante o processo 
criativo do projeto em curso.

Quando estes pilares são alcançados com êxito, resultam num 
acréscimo de confiança da parte do cliente, no que se refere 
às competências profissionais do designer, assim como nos 
resultados obtidos do projeto. Portanto, a dinâmica existente 
entre o designer e os seus clientes potencia não só a criação 
e a concretização do projeto de forma simples, sem entraves 
entre as duas partes, assim como o desejo do cliente voltar a 
trabalhar com o designer ou com a equipa. Esta dinâmica, no 
caso do esad—idea, é alcançada através do resultado final do 
projeto. Este deve ir ao encontro das características identitárias 
do cliente e ao briefing apresentado pelo mesmo, mas também 
deve apresentar particularidades gráficas do próprio centro 
de investigação. Durante o meu estágio, apercebi-me que, 
com o Grupo RAR, esta relação tinha sido atingida com 
sucesso. O cliente tem total confiança nas ideias e no trabalho 
apresentado pela Inês nas várias reuniões relativas ao projeto. 
É por acreditarem nos valores do esad—idea e no trabalho 
desenvolvido pelos designers do centro de investigação que  
o Grupo RAR criou uma parceria de trabalho com esta equipa.

As competências referidas anteriormente, são as mais importantes 
para qualquer profissional conseguir fazer vingar as suas ideias/
propostas perante os clientes. Porém, os estudantes só são capazes 
de as aperfeiçoar em contextos reais (fora do meio académico). 
Para isso, podem ter como ponto de partida o estágio e a integração 
numa equipa.

No decorrer do meu estágio, em momento algum tive a possibili-
dade de presenciar reuniões com clientes. Essa responsabilidade 
coube à Inês, por ser a diretora de arte do esad—idea.  
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Após a reunião com o cliente, apresentava e explicava o briefing 
do projeto à equipa. Posteriormente, atribuíam-se as tarefas a 
cada designer, assim como a metodologia a empregar.  
Por último, era definido um calendário interno com os vários 
marcos e tempos do projeto. 

Tendo como premissa as minhas vivências, assim como o relatório e 
a experiência de outros estudantes, concluo que em Portugal não é 
fácil desenvolver essa aprendizagem através da relação direta entre 
designer e cliente. Isto deve-se ao facto de existir uma hierarquia 
dentro da equipa, cabendo ao elemento com maior experiência 
reunir com o cliente.
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Porto Design Biennale é o terceiro capítulo do presente documento, 
no qual abordo e analiso os elementos conceptuais, estruturais e 
gráficos da primeira edição da bienal de design realizada nas cidades 
do Porto e de Matosinhos.

Decidi estudar e explorar esta temática por ter sido um dos 
motivos que me levou a realizar o meu estágio no esad—idea. 
A segunda razão prende-se com o facto de poder adquirir 
conhecimentos e vivenciar algo novo com cada evento. 
Compreender a organização e a estrutura desta bienal, assim 
como a criação e o desenvolvimento da sua identidade gráfica, 
foram os últimos motivos que pesaram na minha decisão em 
abordar este tema.

Como a Porto Design Biennale foi um evento muito importante  
na difusão do design a nível nacional, assim como internacional,  
senti a necessidade de aprender sobre a organização e o grafismo 
identitário de outras bienais de design europeias, com a finalidade 
de complementar o estudo supracitado.

Deste modo, o capítulo encontra-se estruturado em três tópicos 
principais: compreender o que é e em que consiste uma bienal; 
estudar uma bienal de design de outra cidade europeia; e analisar 
a Porto Design Biennale. 

Pretendo explorar e compreender a gestão e organização da bienal, 
o conceito do tema desta edição, e por último as ideias que deram 
origem ao grafismo utilizado em todo o evento.

PORTO DESIGN BIENNALE
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Uma biennale   5 é um evento internacional,  vinculado a acontecimentos 
culturais, que ocorre de dois em dois anos. A expressão biennale é 
comummente utilizada no meio artístico, associada à realização  
de exposições de grande dimensão sobre arte contemporânea.  
O nome de cada evento é composto pelas palavras biennale e o nome 
da cidade que acolhe o acontecimento. Este modelo de designação 
foi herdado da Biennale di Venezia 6, e adotado mundialmente pelo 
meio cultural e artístico há mais de dois séculos. A Bienal de Veneza 
surgiu em 1895, com o intuito de apresentar a arte italiana realizada 
no reinado do rei Umberto I, e de difundir no século XX, o conceito 
de bienal pelo mundo. La Biennale di Venezia é considerada uma das 
instituições culturais mais prestigiadas mundialmente. A partir dos 
anos 30 do século XX, a Bienal de Veneza integrou na sua agenda 
cultural novos festivais sobre música, cinema e teatro. Já em 1980 
e 1999 surgiram os primeiros eventos sobre arquitetura 7 e dança, 
respetivamente. Este termo, nalguns casos, tem sido fundido com 
o nome da cidade onde o evento se realiza, como por exemplo Ber-
linale e Viennale 8, neste caso para descrever festivais internacionais 
de cinema. A palavra bienal é também utilizada como expressão 
para descrever outros eventos como trienais, Documenta e Skulptur 
Projekte Münster 9.

03.1 
O QUE É UMA BIENAL DE ARTE/DESIGN

5 — Tradução italiana da 
palavra bienal.

6 — A Bienal de Veneza foi  
a primeira bienal de arte  
contemporânea a ser criada.

7 — Surge o primeiro Interna-
tional Architecture Exhibition.

8 —Festival de cinema que 
decorre nas cidades de Berlim 
e Viena, respetivamente.

 

9 — Documenta — exposição 
de arte contemporânea  
que decorre a cada cinco 
anos na cidade de Kassel  
na Alemanha.

Skulptur Projekte Münster 
—  exposição de esculturas, 
apresentadas em locais  
públicos da cidade de  
Münster na Alemanha.
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Estes eventos são apresentados em museus e galerias de arte, 
como forma de promover a cultura, o empreendedorismo,  
a inovação e a arte dos países que integram e apresentam o  
acontecimento.

As bienais contemporâneas têm o intuito de transmitir uma 
experiência única ao público, despertando diversas emoções com 
cada exposição, instalação, performance, entre outras atividades. 
São essas emoções que desencadeiam um conjunto de dúvidas, 
suscitando em cada indivíduo a necessidade de questionar e refletir 
sobre o tema do evento, o qual, habitualmente, remete para tópicos 
sociais, económicos, culturais e artísticos.

As bienais direcionadas para o design surgiram entre o século 
XX e XXI, sendo a mais antiga a International Biennial of Graphic 
Design Brno, na República Checa. Outros exemplos de bienais 
europeias são: London Design Biennale, Reino Unido; Biennale 
Internationale Design Saint–Étienne, França; Design Biennale Zurich, 
Suíça; Venice Design Biennial, Itália; Reform Design Biennale,  
Dinamarca; Biennale Internationale de Design Graphique, França;  
e Porto Design Biennale, Portugal; entre outras.
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INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC DESIGN BRNO

A International Biennial of Graphic Design Brno é uma das mais 
antigas e importantes bienais nas áreas de comunicação visual e do 
design gráfico em todo o mundo. Criada em 1963 na cidade de Brno, 
na então Checoslováquia, este evento surgiu como consequência 
da situação cultural e política da década de 60 vivida pelos artistas 
e designers, que pretendiam alcançar uma maior liberdade criativa, 
dando azo a trabalhos mais expressivos e experimentais.

A primeira exposição nacional foi organizada pela Moravská 
Galerie, que juntamente com o Ministério da Cultura da 
Checoslováquia se tornaram os principais parceiros da bienal  
ao longo das suas edições. 

Esta bienal tem sido utilizada como uma “plataforma” de divulgação 
de projetos de design, opiniões distintas sobre o tema, e também 
onde são apresentadas diferentes tendências do que é o design 
gráfico atualmente.

03.2 
BIENAIS DE DESIGN EUROPEIAS
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Desde a edição de 1970 que a Bienal de Brno se foca em dois 
temas divergentes que vão sendo alternados: o primeiro é 
sobre cartazes, identidade corporativa, informação e gráficos 
promocionais; o segundo apresenta projetos que se inserem 
nas categorias de design gráfico e tipografia em livros, revistas, 
jornais e digital media. A estrutura deste evento é composta  
por diversas exposições, uma principal e várias secundárias;  
um simpósio e um catálogo expositivo.

A partir da 25.ª edição, e como forma de comemorar os cinquenta 
anos da bienal, a sua estrutura sofreu algumas alterações a nível 
da equipa de curadores encarregue da planificação do evento, 
dos conceitos e temas para cada edição e respetivas exposições, 
e apresentou uma maior organização na seleção das obras a 
integrar cada exibição. A partir desta bienal foram introduzidas 
categorias como um concurso internacional, exposições realizadas 
por curadores convidados, performances temáticas, e três dias de 
palestras sobre o tema do evento. A exposição que apresentou os 
resultados do concurso internacional teve como foco principal o 
assunto younger and non-commercial trends in contemporary graphic 
design, complementando o tema principal da 25.ª edição, a broad 
spectrum of contemporary graphic design and its metamorphoses across 
media and forms.
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Como forma de compreender melhor a evolução da identidade 
corporativa deste evento irei fazer uma breve análise ao grafismo 
utilizado na edição comemorativa dos 50 anos, e nas edições 
de 2016 e 2018. Estes últimos dois exemplos apresentam uma 
relação temática e de curadoria direta entre si e com a bienal de 
2012. A última edição da International Biennial of Graphic Design 
Brno seria realizada este ano mas devido a várias circunstâncias 
foi adiada para 2022, sendo já conhecido o seu curador, Rick  
Poynor, teórico e curador britânico. 

Ao longo das várias edições desta bienal a estética gráfica da mesma 
tem sofrido ligeiras alterações a nível de conteúdo, organização 
da página e tipografia. No entanto a partir do ano de 2012 essas 
modificações foram mais drásticas e a cada dois anos a identidade 
gráfica do evento não apresentava traços semelhantes às edições 
anteriores.

A identidade visual utilizado na 25th International Graphic 
Design Biennale Brno, foi desenvolvido por três designers: 
Adéla Svobodová, Pauline Kerleroux e Tereza Hejmová. 
Estas pretendiam mostrar no grafismo desenvolvido a ideia 
do design enquanto processo, através das etapas de criação 
e organização do próprio evento. Nesta edição as designers 
ficaram encarregues de preparar e produzir todos os materiais 
impressos (convites, brochuras, catálogos, posters), os banners 
para colocar nos edifícios e um jornal informativo da bienal 
(a novidade desta edição). Nas edições posteriores todos os 
objetos gráficos identitários foram produzidos pelas respetivas 
equipas de designers. Nas edições de 2016 e 2018 a equipa de 
designers foi constituída por Radim Peško, Tomáš Celizna, 
Adam Machácek, no primeiro ano e no segundo a identidade foi 
desenvolvida por um coletivo de criadores denominado OKOLO.
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Nestas três edições o design empregue foi mais inovador e concep-
tual, visto que a própria bienal defendia a ideia de utilizar grafismos 
alternativos, experimentais e pouco mainstream. Nas três edições as 
grelhas são mutáveis e a informação aparece na página organizada 
sempre de forma distinta.  
Na edição de 2012 os cartazes proporcionam leituras na vertical e 
na horizontal, enquanto que nos anos seguintes é apenas utilizada a 
orientação horizontal para os elementos tipográficos e fotográficos. 
Para o evento de 2018, o conteúdo apresentado transpõe a grelha 
utilizada e a informação ultrapassa as margens do próprio  
documento. Relativamente à tipografia empregue nos materiais 
gráficos, os tipos utilizados não são comuns a nenhuma das três 
edições e apresentam diversas variantes e estilos. O design gráfico 
utilizado nos materiais de divulgação do evento de 2016 é simples, 
monocromático e desprovido de fotografias em oposição aos  
equipamentos das outras duas edições.

Foi um desafio realizar a analise gráfica da identidade destes 
três eventos, primeiro porque os resultados apresentados pelas 
equipas de design são muito dispares e também por não existir 
muita informação disponível sobre o assunto. No entanto todos 
os profissionais pretenderam apresentar resultados com um  
design moderno, que de algum modo representasse a diversi-
dade de estilos e as diversas abordagens contemporâneas do 
design gráfico que este evento simboliza.
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INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN 
BIENNALE BRNO

2012
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INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN 
BIENNALE BRNO

2016
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INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN 
BIENNALE BRNO

2018
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REFORM DESIGN BIENNALE

Reform Design Biennale, é uma bienal de design realizada na  
Dinamarca, cuja primeira edição decorreu no ano de 2014.  
Ao contrário da maioria das bienais, esta não apresenta, no seu 
nome, a cidade onde o evento se concretiza. Esta bienal conta já 
com três edições (2014, 2016 e 2018), e a quarta seria em 2020.  
No entanto, devido à pandemia e às situações que cada país  
enfrenta, de momento, o evento encontra-se suspenso.

Esta bienal dinamarquesa foi fundada por dois designers e um 
artista. A equipa integra Jens Dan Johansen, designer gráfico; 
Maria Bruun, designer de equipamento; e Rasmus Bækkel Fex, 
artista de equipamento. Este evento conta com o apoio da  
Danish Arts Foundation.

A Reform, foi criada com o propósito de apresentar o trabalho da 
nova geração de designers, arquitetos, artistas e criadores que  
desafiam as formas tradicionais de pensar e criar um projeto.  
Todo o processo criativo e conceptual é questionado e reinventado 
com a finalidade de criar soluções gráficas com novas funções, 
expressões e ideias, explorando e aplicando aos projetos novos 
conceitos, materiais e tecnologias, ultrapassando as características 
dos modelos tradicionais.

Reform is the process of change. A change of 
form. A change of mindset. A change of direction. 
We question what we already know and perceive 
as right. REFORM is a common ground and a 
movement for a new generation of creative  
practitioners who want to challenge traditional 
ways of activating objects, ideas and processes. 
(in www.re-form.dk)

085BIENAIS DE DESIGN EUROPEIAS



086TRÊS MESES DE PORTO DESIGN BIENNALE 

Relativamente à identidade gráfica da Reform Design Biennale, 
e depois de fazer uma breve análise ao conteúdo gráfico 
encontrado, posso afirmar que os valores que originaram este 
evento são visíveis nos elementos formais que representam 
visualmente esta instituição, como por exemplo o logótipo. 
Há uma transposição dos modelos tradicionais no que se 
refere à composição gráfica, como a desconstrução da grelha, 
a exploração dos elementos tipográficos e a utilização de 
tecnologia para criar conteúdo animado. Os componentes 
comuns apresentados nas diversas composições gráficas deste 
evento são a utilização de uma tipografia não serifada e o alto 
contraste alcançado através das tonalidades preto e branco. 

Ao longo da primeira edição o logótipo foi sofrendo alterações a 
nível de composição e tipografia. Na fase inicial este era constituído 
por dois tipos, um não serifado, apresentado nas primeiras duas letras 
da palavra Reform, e um caligráfico visível no restante vocábulo.  
Passados alguns meses da criação do evento, o símbolo expressivo 
que representa a bienal foi modificado. Este utiliza apenas uma 
tipografia, não serifada, e o nome Reform passa a ser representado  
apenas pelas letras RE, características mantidas ao longo das 
edições. A partir de 2016, é possível percepcionar que a tipografia 
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não serifada é mantida nas edições seguintes, mas associada a um 
novo tipo de letra. Os designers ao experimentarem duas fontes 
diferentes na identidade, tinham como objetivo reinventar a 
composição gráfica da edição anterior, e transmitir dinamismo, 
versatilidade e tridimensionalidade, como pode ser observado no 
logótipo das edições de 2018 e 2020. Na última edição, a tipografia 
não serifada é aplicada a elementos secundários e na informação 
principal, assim como para o logótipo foi escolhida uma fonte 
serifada. A grelha modular utilizada para dispor o conteúdo na 
página foi alterada em cada edição da bienal, devido às várias 
experiências que a equipa de designers foi realizando a cada dois 
anos. Na terceira edição do evento é visível a união entre a tentativa 
de desconstruir a própria grelha e as escolhas tipográficas acima 
apresentadas, com o objetivo de alcançarem resultados gráficos 
mais experimentais e com alguma plasticidade.

Na edição de 2020, o modo encontrado para transformar e 
alcançar um conteúdo com maior dinamismo, foi através da 
animação de alguns elementos tipográficos. Desta forma há uma 
correlação entre o grafismo da identidade e o tema desta edição, 
Applied Experiments.
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REFORM DESIGN BIENNALE
2014

089BIENAIS DE DESIGN EUROPEIAS



090TRÊS MESES DE PORTO DESIGN BIENNALE 

REFORM DESIGN BIENNALE
2016
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REFORM DESIGN BIENNALE
2018
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A Porto Design Biennale foi a primeira bienal de design realizada em 
vários locais e espaços das cidades do Porto e de Matosinhos. Este 
evento durou aproximadamente três meses, com a sua inauguração 
a 19 de setembro de 2019 e o encerramento a 08 de dezembro de 
2019. A primeira edição desta bienal foi organizada pela equipa do 
centro de investigação da ESAD, o esad—idea, e promovida pela 
Câmara Municipal do Porto e pela Câmara Municipal de Matosinhos.

A 1ª edição da Porto Design Biennale mobilizou cerca de 50.000  
pessoas ao longo de 81 dias, num vasto programa que integrou  
cerca de 300 projetos e 60 eventos como exposições, workshops,  
performances, instalações e conversas, apresentados em 37 espaços 
das cidades do Porto e Matosinhos, envolvendo 20 curadores e  
310 participantes de 18 nacionalidades.  
(in portodesignbiennale.pt)

Com supervisão de Sérgio Afonso, diretor executivo, e curadoria- 
-geral de José Bártolo, Post Millenium Tension procura pensar os 
projetos desenvolvidos pela geração millennial e refletir de forma 
crítica a “atual configuração disciplinar do design”, confrontando 
esta disciplina com questões reais e utilizando-a como resposta à 
“mudança acelerada e grandes tensões a nível global — identitárias, 
geopolíticas, financeiras, ambientais, tecnológicas, entre outras.”.

“Confrontando-se com as Tensões do Novo Milénio, a primeira edição 
da Porto Design Biennale procura analisar a atual configuração 
disciplinar do design. A reflexão considera, por um lado, a perspetiva 
histórica e as relações de tensão, afastamento e proximidade entre o 
design contemporâneo e o modelo do projeto moderno que vigorou até 
ao fim do milénio; por outro lado, torna-se pertinente a identificação  
e avaliação das formas e funções do design produzido nas duas 
primeiras décadas do corrente milénio, bem como a reflexão sobre 
a eficácia social do design e as novas ligações que sucedem com a 
dimensão económica, tecnológica, política, cultural e ambiental.”  
(in portodesignbiennale.pt)

03.3 
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A PDB teve como objetivo investigar e examinar os diversos aspetos 
entre o design, a indústria, o ensino e a sociedade, cujos temas 
foram abordados e apresentados num vasto programa desta edição.

No roteiro deste evento foram incluídos um conjunto de 
atividades dedicadas ao país convidado, Itália. O tema desta 
secção da bienal foi denominado Territorio Italia, e consistiu 
num total de três exposições e uma conferência, tudo com 
curadoria-geral de Maria Milano. Territorio Italia apresentou 
algumas das práticas e manifestações mais interessantes do 
design contemporâneo italiano como resposta à sua capacidade 
de acompanhar as mudanças sociopolíticas e as tensões do novo 
milénio que afetam o país e a restante Europa.
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Como forma de responder à analise da atual configuração da disci-
plina do design, a PDB focou-se em três estruturas programáticas: 
Present Tense, Design Forum e Design and Democracy.

“Present Tense centra-se no design português do novo milénio,  
procurando fazer o survey sobre uma prática profissional multiforme.  
Design Forum tece o mapeamento crítico das tensões pós-milénio, 
trabalhando linhas de intersecção ou conflito entre o design e outros 
domínios disciplinares, bem como aspetos políticos, financeiros,  
tecnológicos e culturais. Design and Democracy focar-se-á no  
contexto político do design e sobretudo numa reflexão sobre  
possíveis modalidades de relação entre Design e Democracia.”  
(in portodesignbiennale.pt)

A agenda cultural desta bienal incluiu um conjunto de exposições, 
conferências e workshops; apresentou diversos projetos de escolas 
de design nacionais; e por último foi integrado nesta programação 
um conjunto de dez projetos satélites, escolhidos através de um 
Open Call for Projects.

Como mencionado anteriormente, o evento foi organizado  
pelo esad—idea, e contou com um curador geral, José Bártolo.  
A identidade gráfica utilizada para comunicar o evento foi 
desenvolvida pela equipa de designers do centro de investigação.  
No entanto, foi adotada uma estratégia que não observei nas 
bienais analisadas acima. Do ponto de vista da curadoria, e como 
forma de reforçar a temática desta bienal, foram convidados 
diferentes curadores e equipas de designers, para organizarem e 
trabalharem a linguagem gráfica de cada exposição e conferência, 
afirmando-se assim a individualidade de cada evento aliada aos 
conceitos utilizados na imagem e comunicação da PDB. 
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O processo criativo e a metodologia utilizados para desenvolver 
a identidade gráfica do evento foi “aberto e participativo”. “Foi 
convidado um grupo de especialistas que reflectiu sobre a problemática 
da identidade gráfica no contexto de uma bienal, a sua pertinência e 
estado atual ao mesmo tempo que se questionava sobre o que se pretendia 
comunicar, para quem e de que forma. Dessa discussão saíram uma série 
de argumentos que estiveram na base de toda a representação gráfica do 
projeto. Conceitos como dinâmica, fluxo, mudança, expansão, responsivo, 
tecnológico, ilimitado, lúdico foram determinantes para pensar a comu-
nicação de uma bienal caracterizada por uma grande diversidade a nível 
de programa, curadores e formatos.” (anexo 03)

Estas características foram interpretadas através de uma 
linguagem tipográfica mutável, cujo tipo de letra escolhido foi 
uma fonte variável, denominada League Mono 10. A vantagem de 
utilizar uma variable font na linguagem identitária do evento, 
foram os vários e diferentes resultados obtidos para o logótipo; 
uma maior facilidade na adequação dos elementos tipográficos 
aos diferentes formatos impressos e digitais; assim como levar 
a tipografia ao limite entre a legibilidade e a ilegibilidade. O uso 
desta fonte também permitiu ao designer encurtar o processo  
da “deformação” dos diferentes caracteres, visível no logótipo, 
visto que a tipografia apresenta diversas alternativas às letras 
base da fonte. “… pareceu-nos que uma fonte variável representava 
bem a diversidade e elasticidade do evento, ao mesmo tempo que 
reforçava o seu carácter efémero e a sua presença em vários locais da 
cidade. A mutabilidade, imprevisibilidade da composição e mesmo 
os limites de legibilidade traduziam bem o programa proposto e as 
diferentes formas.” (anexo 03)

10 — League Mono, fonte 
variável e open source.
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A identidade gráfica do evento também foi bastante marcada pelo 
elemento cor. A tonalidade que ficou frisada na minha memória foi o 
amarelo, presente nos diversos materiais gráficos espalhados pelas 
cidades do Porto e Matosinhos. O esad—idea optou por utilizar 
um tom intenso e contrastante, que fosse idêntico nos suportes 
impressos e digitais, evitando incoerências de cor. A utilização do 
amarelo ajustou-se de forma positiva ao “carácter de urgência” da 
primeira edição da bienal.

Relativamente aos materiais gráficos criados para a bienal, 
destaco primeiramente as diferentes folhas de sala presentes 
em cada evento e os três jornais Post Millennium, devido ao seu 
formato pouco usual. A sua dimensão é um pouco maior do 
que um A3, e o principal objetivo da utilização deste tamanho 
invulgar foi criar um impacto gráfico no visitante, assim como 
proporcionar uma leitura clara da informação, e as imagens 
adquirirem uma maior visibilidade e protagonismo. “Ao mesmo 
tempo, a utilização de um formato para todas as folhas de sala 
pretendeu dar alguma unidade aos eventos da bienal, percebendo-se 
assim como parte de um todo, sendo que todos os eventos já tinham 
uma identidade gráfica própria.” (anexo 03)
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Ainda em relação aos materiais gráficos, foco-me agora no merchan-
dising vendido ao longo da bienal. Fazem parte desses produtos,  
as totebags, os cadernos e as meias. O que estes três objetos têm 
em comum para além da cor são as diferentes palavras dicotómicas 
que substituem as imagens representativas dos diferentes projetos 
presentes na PDB.

“Nesse sentido pareceu-nos pertinente pensar uma série de dicotomias 
que caracterizam esta tensão pós milénio, deixando sempre algum 
espaço de interpretação ao espectador, numa atitude que varia entre  
o provocatório, o político e o pop.” (anexo 03)

Para a segunda edição da PDB, que se irá realizar em 2021, o esad—
idea pretende superar “de forma mais vincada a imagem da Porto 
Design Biennale, dando-lhe alguma estabilidade e remetendo-a para um 
segundo nível de comunicação, para desta forma o tema se autonomizar 
graficamente em cada edição.”, palavras proferidas pela designer  
Inês Nepumoceno. (anexo 03)



102TRÊS MESES DE PORTO DESIGN BIENNALE 

PORTO DESIGN BIENNALE
MILLENNIALS, HARD DESIGN, 
PORTUGAL INDUSTRIAL
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DESIGN SYSTEMS, QUE FORÇA 
É ESSA, A FORÇA DA FORMA
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MONSTROUS DESIGN, FICTION 
PRACTICE, BLACK BOX
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TERRITORIO ITALIA, RICCARDO 
DALISI, ABITARE ITALIA
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FRONTIERE, Y, DESENHAR PORTUGAL  
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VIVÊNCIASVIVÊNCIAS

EXPERIÊNCIAS E
COMPETÊNCIASCOMPETÊNCIAS  
ADQUIRIDASADQUIRIDAS



Vivências, Experiências e Competências Adquiridas é o último capítulo 
do presente relatório onde são referidos apenas os projetos que 
tiveram um maior impacto e relevância para a minha aprendizagem 
e crescimento enquanto designer. Os mesmos apresentavam 
briefings com temáticas interessantes, abordavam diferentes  
áreas do design e os seus clientes eram bastante díspares. Todos 
os projetos realizados foram um permanente desafio quer a nível 
intelectual e metodológico, quer relativamente à gestão temporal 
dos mesmos. Porém, o maior desafio de todos foi não impor os  
meus gostos pessoais para não desvirtuar a identidade, estética e  
a essência gráficas inerentes ao design realizado pelo esad—idea. 
Enquanto estudante, sempre tive a possibilidade de experimentar 
e de explorar criativamente ideias, grafismos, texturas e tipografias 
diversas, e aplicá-las aos meus projetos. No entanto, enquanto 
colaboradora estagiária, tive que me adaptar ao perfil gráfico  
que caracteriza o centro de investigação não deixando, contudo,  
de imprimir a minha marca pessoal nos projetos.

Este capítulo pretende dar a conhecer os projetos escolhidos 
através de uma análise mais detalhada dos mesmos. Encontra-
-se organizado em três categorias distintas: relação com o 
cliente; as diferentes áreas do design; processos técnicos. 
Por consequência, os projetos não se encontram ordenados 
cronologicamente mas antes por categoria e importância 
temática. De forma concisa, é feita uma breve descrição do 
briefing do projeto, o processo de trabalho, as dificuldades 
e soluções encontradas, e o impacto positivo que teve no 
desenvolvimento das competências adquiridas ao longo  
do estágio.

VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS E  
COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS
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A relação com o cliente, como referido no capítulo 02, é um processo 
da maior importância na evolução de um projeto e no método 
de trabalho de qualquer designer. Enquanto estudante, foi-me 
veiculado que o sucesso da interação com o cliente passa pela 
capacidade de comunicação e pelo poder de argumentação do 
designer. No entanto, este contacto de proximidade só é exequível 
no mundo do trabalho. Durante o tempo de estágio não surgiu a 
ocasião de colocar em prática essas competências.

Portanto, quando se manifestou a oportunidade de participar 
e de ajudar a Margarida na Feira de Livros da ESAD, decidi 
aproveitá-la. Apesar de estar ciente de que o tipo de clientes  
que iria encontrar é diferente dos que procuram estúdios e 
ateliers, considerei ser uma experiência positiva e uma mais 
valia para meu futuro pessoal e profissional. Desta forma,  
teria a possibilidade de colocar em prática pelo menos um  
dos pilares descritos anteriormente — a comunicação.

FEIRA DE LIVROS

A Feira de Livros, organizada pela ESAD, decorreu nos dias 10 e 11 
de dezembro de 2019 e apresentava publicações das seguintes 
editoras: esad—idea, Kalandraka e Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

A participação neste evento foi extremamente significativa 
para mim: por um lado, pela curiosidade que me despertou; 
e, simultaneamente, pelo momento em que surgiu — altura 
em que me encontrava a desenvolver o catálogo interno das 
publicações produzidas pelo esad—idea. Quando me voluntariei 
para participar na feira, supus que iria apenas ajudar nas vendas, 
contudo, a Margarida decidiu envolver-me em todo o processo, 

para que a minha aprendizagem no estágio beneficiasse com 
mais uma experiência. O evento ocorreu em três momentos 
distintos: pré–feira, feira, pós–feira. 

Primeiramente, delineámos qual seria a estratégia gráfica a utilizar 
como forma de promover a feira de livros nas redes sociais.  
Optámos por criar conteúdo fotográfico que representasse o  
significado da palavra livro 11, ao invés de apresentarmos imagens 
sugestivas das publicações vendidas durante os dias 10 e 11 de 
dezembro. Assim, para além de suscitarmos curiosidade no cliente, 
demos-lhe a possibilidade de interpretar cada detalhe fotográfico 
segundo a sua ideologia do conceito de livro. Terminada a etapa 
conceptual do pré–feira, a comunicação do evento, seguiu-se a fase 
pragmática. Esta consistiu na produção das etiquetas informativas 
com o preço de cada livro. O grafismo empregue, teve como referência 
o design das etiquetas presentes nas publicações vendidas na loja 
do esad—idea. No entanto a disposição da informação foi invertida, 
aparecendo o preço no topo da página, com maior destaque, e o nome 
da publicação no lado oposto. Estas alterações foram realizadas com 
o objetivo de transformar as etiquetas em objetos conceptuais com 
a funcionalidade de marcador de livros. Todo o processo pré-feira 
estava concluído.

Foi com enorme entusiasmo, mas sobretudo com expectativa, 
que avancei para este novo desafio. Ia, finalmente, ter o primeiro 
contacto com o público.

11 — Reunião de cadernos, 
manuscritos ou impressos, 
cosidos ordenadamente, 
formando um volume 
encadernado ou brochado; 
Obra literária ou científica,  
em prosa ou verso; Divisão  

de uma obra; tudo o que 
constitui como um livro. 
— definições encontradas 
no dicionário da Língua 
Portuguesa, da Porto Editora, 
ao procurar a palavra livro.
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04.1 
RELAÇÃO COM O CLIENTE



FEIRA DE LIVROS DA ESAD
PRÉ-FEIRA
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Juntamente com a Margarida definimos uma estratégia de marketing 
para que as vendas fossem bem sucedidas. Foi primordial uma 
organização e disposição dos livros nas mesas, de modo a despertar 
a curiosidade e o interesse no cliente. 
Para alcançarmos positivamente esse objetivo, os livros foram  
divididos em dois temas, do lado esquerdo da mesa as publicações 
da Porto Design Biennale e do lado direito as restantes. Optámos  
por dispor os exemplares com algum espaço entre eles, sem os 
sobrepor, para facilitar o manuseamento dos mesmos. Esta primeira 
etapa foi o ponto de partida para estabelecer uma relação de proxi-
midade com o público. Considero que é importante dar espaço aos 
clientes para verem e consultarem os livros, no entanto, enquanto 
“vendedoras” devemos mostrar-nos disponíveis e prestáveis para 
fornecer qualquer informação que o cliente solicite. Todo o processo 
de venda desenvolveu-se de forma simples, mas organizada, com o 
intuito de proceder a um posterior inventário. 

O pós-feira centrou-se na realização desse inventário onde 
foram registados os seguintes dados: as publicações vendidas e 
em que quantidades, o modo de pagamento utilizado, e a lista de 
clientes que solicitaram fatura com o número de contribuinte.

Esta foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora pois obrigou-
-me a ter mais confiança durante todo o processo de comunicação 
com o cliente, e enfrentar o meu receio de falar em público.  
Mostrei uma maior segurança quando fiquei sozinha nas vendas. 
Estava pouco confiante no entanto, não podia deixar transparecer 
a minha falta de experiência ou não conseguiria vender uma única 
publicação. Este desafio superou as minhas expectativas.

FEIRA DE LIVROS DA ESAD
FEIRA
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Design is the thought process comprising the 
creation of an entity.  
(William Miller, 1988)

Por outras palavras, o design é a linha de pensamento processual, 
conceptual e criativo, em que o produto final reflete todo esse  
método. Para isso, o designer deve ter em consideração a estética, 
a forma, a função e a estratégia gráfica mais adequadas a aplicar 
às ideias apresentadas pelo cliente. “In other words, design is not 
‘product’; ‘product’ is, rather, the output of design. That which has been 
created is not ‘a design’, it is what it is (a house, an automobile, a computer, 
a health care program, a piece of music, etc.); it is an ‘entity’ unto itself. 
Design is the process used to create that entity.” (Miller, 1988)

São estes princípios que os designers procuram alcançar nos 
projetos durante o processo criativo de modo a transformarem 
o briefing apresentado e os conceitos projetuais num resultado 
memorável. É exemplo desse sucesso, o icónico logótipo da 
marca Coca-Cola, desenhado pelo marketer Frank M. Robinson, 
reconhecido mundialmente há mais de um século. Esta conquista 
da Coca-Cola vem sustentar a afirmação do designer Milton 
Glaser: There are three responses to a piece of design: yes, no and 
wow! Wow is the one to aim for. O design é considerado como 
sendo o resultado alcançado do produto final, não se podendo 
dissociar do método criativo que gera esse mesmo produto.
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04.2 
AS DIFERENTES ÁREAS DO DESIGN

Como forma de expandir e enriquecer a minha cultura gráfica, 
e adquirir novas experiências durante o estágio, participei em 
projetos que abordavam diferentes áreas do design. Assim, tive 
a oportunidade de aprender sobre temáticas novas (como por 
exemplo: preparar e organizar uma exposição), complementando 
os conhecimentos adquiridos no mestrado. 

Decidi apresentar três projetos de áreas bastante distintas,  
com um elo em comum, o design gráfico. Este é determinante 
para transmitir uma mensagem vigorosa, inequívoca e objetiva, 
independentemente da disciplina do design em que o trabalho 
se insere. Os projetos descritos nos próximos parágrafos en-
quadram-se nas seguintes áreas: design expositivo, design editorial 
e web design 12. Foram marcos importantes, que contribuíram 
para o progresso da minha independência metodológica e 
criativa, assim como para o desenvolvimento de novas aptidões 
noutras áreas do design.

12 — O design expositivo é a 
adequação da informação ao 
espaço. O objetivo é trans-
mitir ao público uma nova 
experiência visual através da 
transformação tridimensional 
do conteúdo presente na 
exposição. 

O design editorial é a aplicação 
dos conceitos do design 
gráfico, na paginação e edição 
do conteúdo presente nas 
publicações impressas ou 
digitais. 

O web design é uma extensão 
do design gráfico, focada na 
criação e desenvolvimento do 
design de websites, interfaces 
digitais e aplicativos para 
a web.
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Exhibition design is the 3-dimensional translation  
or manifestation of a narrative, story, idea, concept, 
question, memory. Exhibition designers create 
transformative experiences that educate, awe, 
inspire, and engage visitors.  
(Clare Brown, designer gráfica)

MANUEL LAPA — DA LUZ E DAS SOMBRAS

Tendo por base o conceito da designer Clare Brown, a exposição  
Da Luz E Das Sombras narra a história das obras do pintor e designer 
gráfico Manuel Lapa 13. Com esta exposição foi possível criar uma 
narrativa tridimensional do repertório do artista, permitindo ao 
público experienciar e compreender as ideias que moldaram “uma 
boa parte da nossa história visual contemporânea”, segundo o curador 
Jorge Silva.

“Em todos os registos, Lapa modela esculturas gráficas a luz e 
sombra, atingindo o máximo esplendor na descrição de banais 
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04.2.1 
DESIGN EXPOSITIVO

arquiteturas, profanas ou religiosas, ou no portentoso animalário 
continental e ultramarino que traçou para a revista Diana, ao longo 
da década de 50.”, citado por Silva (in P3, 16-01-2020)

Da Luz E Das Sombras, acolhida na Casa do Design, contou com 34 
obras originais, entre as quais desenhos e maquetes; 66 impressões 
digitais de ilustrações de livros; 56 objetos impressos, desde cartazes 
a livros e revistas; e 03 ilustrações em vinil recortado.

13 — Manuel Lapa (Lisboa, 
20.09.1914 – 11.12.1979) 
foi um dos mais importantes 
ilustradores e artistas gráficos 
da segunda geração do  
Moderninsmo português.  
Exerceu uma atividade 
prolífica e marcante entre 
as décadas de 1940 e 70, 
tendo-se destacado na pro-

dução de trabalhos icónicos 
ao serviço da propaganda 
do Estado Novo, de que a 
direção de arte da Exposição 
do Mundo Português (1940) 
é o expoente máximo. O seu 
trabalho, no entanto, não se 
limitou à colaboração com 
o regime, tendo sido vasto 
e diversificado nas áreas da 

ilustração e design editorial 
ou até da hagiografia e do 
figurinismo para cinema. 
Em 1947 foi-lhe atribuído o 
Prémio Domingos Sequeira. 
Fez parte do núcleo de fun-
dadores do IADE/ Instituto de 
Arte, Decoração e Design de 
Lisboa. (2020, esad.pt)
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O meu contacto com este projeto foi na reta final do mesmo, 
na montagem da exposição. Por ser uma temática relacionada 
diretamente com o mestrado, decidi tirar partido desta opor-
tunidade para colocar em prática as competências adquiridas 
na unidade curricular Direção de Arte. Qual não foi a minha 
surpresa quando percebi que teria a possibilidade de trabalhar 
com o professor e designer Jorge Silva, curador da exposição, 
que tinha precisamente lecionado a unidade curricular mencio-
nada anteriormente.

Preparámos a exposição durante uma semana. Porém, todo o pro-
cesso de inventariar, manusear e colocar os originais nos respetivos 
locais pareceu ter demorado o dobro do tempo. Isto deveu-se ao 
facto de termos sido metódicos e cuidadosos ao folhear e emoldurar 
as obras, pois o papel encontrava-se frágil, danificado e envelhecido 
pelo tempo. Após organizar e dispor os originais e as impressões nas 
paredes e nas vitrines, a numeração e as legendas foram colocadas 
junto das respetivas peças. Desta forma ficou concluído  todo o 
processo de preparação da exposição. 

Participar na montagem Da Luz E Das Sombras, foi uma mais- 
-valia em termos de aprendizagens e vivências, porque fez-me 
compreender melhor a ligação existente entre algumas áreas 
do design, e como estas se complementam entre si. Neste caso 
concreto, esse facto pode ser observado no grafismo utilizado 
na exposição, em total coerência com o design utilizado no 
catálogo da mesma. Os elementos tipográficos, cromáticos, 
e a composição do texto utilizados nesta exposição, são o elo 
comum existente entre estas duas áreas do design, o design 
expositivo e o design gráfico. Desta forma, pude concluir que a 
barreira que separa estas duas áreas é muito ténue, e que estas 
disciplinas são essenciais para uma melhor comunicação e 
transmissão do conteúdo ao visitante.
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DA LUZ E DAS SOMBRAS
EXPOSIÇÃO
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A grid is like underwear, you wear it but it’s  
not to be exposed.  
(Massimo Vignelli, designer gráfico)

CATÁLOGO DAS PUBLICAÇÕES DO ESAD—IDEA

O Catálogo consistiu na criação de um arquivo digital e informativo 
sobre os livros publicados pelo esad—idea enquanto editora. 
Posteriormente, foi distribuído a um núcleo restrito de pessoas — 
lojas revendedoras.

Este foi o projeto por que mais ansiei desde o início do estágio, 
pelo facto de incidir sobre a área do design que me desperta 
maior interesse e curiosidade, o design editorial. Este interesse 
cresceu quando conheci o trabalho da designer Irma Boom 14. 
A metodologia de trabalho da artista é singular, devido ao facto 
de o processo criativo ser muito minucioso. Esta valoriza os 
pequenos detalhes, como por exemplo acabamentos, o tipo 
de papel e métodos de encadernação. A designer começa por 
projetar as suas ideias numa miniatura do livro, terminando a 
transformação da maquete num objeto artístico.

I always design in a book, I don’t design on a 
computer, I design in paper. For me, that’s really 
important. I’m not making something flat on the 
screen, I’m making a three–dimensional object. 
That’s what a book is.  — Irma Boom,  
(Winston, 2018) 

14 — Irma Boom é uma 
designer gráfica holandesa, 
descrita como Queen of 
Books. Boom especializou-se 

na criação de livros ao longo 
da sua carreira, tendo criado 
mais de 300. A designer utiliza 
uma abordagem ousada e 

experimental nos seus  
projetos, transformando  
cada livro numa nova e  
única experiência.
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A criação do catálogo passou por um processo gratificante mas  
também desafiante, pelo facto de ter total autonomia criativa.  
Consistiu na elaboração de um documento editorial para ser  
consultado digitalmente. Assim, para o conteúdo se adaptar facil-
mente ao ecrã, proporcionando uma leitura simples e imediata, 
escolhemos o formato horizontal. Todavia esta escolha originou o 
maior desafio do projeto. Se, excepcionalmente, fosse necessário 
imprimir o documento, a leitura em papel seria diferente da digital. 
Desta forma, foi necessário criar um grafismo de fácil interpretação 
tanto num meio como no outro, mas que visualmente fosse apela-
tivo e contemporâneo. A forma mais eficaz e funcional de resolver 
este constrangimento, foi através da divisão da página, em duas 
metades. Utilizando cor, foi possível definir o segmento de reta 
onde o papel, depois de impresso, seria vincado. Este segmento  
de reta surgiu como resultado do alto contraste entre as cores da  
página, o branco e o preto. Para além de estarmos a delimitar o 
espaço das duas metades do spread, estávamos também a definir a 
área para o conteúdo informativo (à esquerda) e para as imagens 
(à direita). Optámos por colocar estas últimas no lado com o fundo 
preto, pois pretendíamos um resultado cromático contrastante e 
enfático entre o fundo e as capas, e os spreads dos livros. 
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Relativamente à representação dos mesmos, decidimos utilizar a 
digitalização pelo facto de ser o processo técnico no qual conse- 
guimos ter um maior controlo da luz, da cor e da posição do objeto. 
O resultado obtido foi homogéneo, com cores intensas e uma  
qualidade de imagem superior à alcançada através da fotografia.  
A tipografia escolhida para o projeto foi o tipo Graphik, que faz parte 
do manual desenvolvido para criar a identidade gráfica do centro de 
investigação. Decidimos utilizar dois pesos diferentes deste tipo, 
para facilitar a distinção entre a informação apresentada em portu-
guês e a em inglês.

Este foi o primeiro projeto onde tive contacto com os livros criados 
pelo esad—idea. Foi o ponto de partida para a minha participação na 
feira de livros, culminando na criação do website da loja intitulada: 
esad—idea—store.
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CATALOGO DE PUBLICACOES 
DO ESAD—IDEA

EXEMPLOS SPREADS
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CATALOGO DE PUBLICACOES 
DO ESAD—IDEA

EXEMPLOS SPREADS
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CATALOGO DE PUBLICACOES 
DO ESAD IDEA

EXEMPLOS DA
DIGITALIZAÇÃO

DOS LIVROS
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We aren’t designing photocopies of web pages,  
we’re designing web pages.  
(Andy Clarke, diretor criativo e web designer)

ESAD—IDEA—STORE

esad—idea—store foi o último projeto em que participei durante o 
estágio. Consistiu na criação da loja virtual do esad—idea enquanto 
editora, para a venda das publicações e respetivo merchandising. 

O objetivo do website foi facilitar a consulta e compra dos 
produtos sem a necessidade de deslocação às lojas, tornando-se 
assim possível alcançar um público mais abrangente, tanto a 
nível nacional como internacional.

Para a concepção da loja, decidimos utilizar a plataforma Shopify  
em detrimento de desenvolvermos um website de raiz, escrevendo 
e programando código. Deste modo, o upload do conteúdo é con-
seguido de uma forma mais simples, pelo facto de a plataforma ser 
bastante intuitiva em termos de utilização e navegação. O utilizador 
ganha uma maior autonomia sem depender de um programador.

A loja virtual encontra-se estruturada do seguinte modo:  
homepage 15; páginas dos produtos 16; about/contact/find us;  
terms + condition/privacy policies e checkout 17.

15 —  A homepage é formada 
por um header (cabeçalho), 
banner, ‘índice’ dos produtos 
mais recentes e footer 
(rodapé).

16 — As páginas dos produtos 
encontram-se divididos nas 
seguintes categorias: books, 
objects e porto design 
biennale.

17 —  No checkout  é apre-
sentado a lista dos produtos 
selecionados, o valor total 
e o formulário dos dados a 
preencher pelo cliente.

04.2.3  
 WEB DESIGN
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ESAD—IDEA—STORE
ESTRUTURA DO WEBSITE
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O momento mais complexo no desenvolvimento do website foi 
a fase inicial, aquando da escolha do template. O facto de termos 
decido utilizar o Shopify levou-nos a adaptar as ideias já planeadas 
em função das opções fornecidas pela plataforma, o que veio 
condicionar o projeto.

A fase seguinte foi marcada pelas decisões gráficas, como forma 
de alcançarmos o objetivo de desenvolver um website que 
apresentasse páginas dinâmicas e que transmitisse a sensação 
de tridimensionalidade. Essas decisões tiveram como referência 
o catálogo anteriormente mencionado. Selecionámos três cores, 
duas principais e uma secundária. As primeiras foram o branco 
e o preto, utilizadas no fundo e nos elementos tipográficos, 
respetivamente.  Assim, ao optarmos pelo branco na maior área 
da tela, adquirimos mais luminosidade sem desvirtuar as tonali-
dades das imagens. A terceira cor, azul saturado ( #3333FF),  
foi utilizada nos elementos de importância secundária, como 
por exemplo, links.

A representação visual dos produtos foi conseguida através 
da digitalização e da fotografia das capas, dos spreads e do 
merchandising. Criámos imagens com perspectivas diferentes  
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para conseguirmos tornar a página mais dinâmica, atingindo assim 
o objetivo apresentado acima. Ao invés do catálogo, a cor escolhida 
para o background foi o cinzento, visto que foi mais fácil conseguir 
obter uma tonalidade idêntica entre o fundo da digitalização e o da 
fotografia, utilizando a tela cinzenta do estúdio.

Por último, seguindo o mesmo critério de coerência usado 
no catálogo, optámos pela tipografia Graphik, tanto para o 
conteúdo como para o logótipo da loja.

145WEB DESIGN



ESAD—IDEA—STORE
STORE.ESADIDEA.PT

DETALHES
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Nos anos 80 do século XX, no Japão, foi inventada pela companhia 
Riso Kagaku Corporation, a impressora que viria a dar nome à técnica 
de impressão digital mais ecológica, versátil e esteticamente 
cativante, utilizada pelos designers hoje em dia, Risograph.

A Risografia 18 é uma técnica de impressão que se situa entre a 
serigrafia e o processo offset. É um método de impressão digital 
de média tiragem, que se caracteriza pela utilização de cores 
ricas em pigmento, da sobreposição das mesmas e das possi-
bilidades visuais que são alcançadas. Os resultados obtidos 
apresentam uma estética artesanal e única, com um efeito visual 
e textura aveludada, e uma qualidade semelhante à impressão de 
um jornal.

18 —  Denominada riso ou 
duplicador riso.
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04.3  
PROCESSOS TÉCNICOS

04.3.1  
RISOGRAFIA

“The Risograph is the perfect print machine as it encourages 
experimentation and quick outputs with a wonderfully limited ink 
spectrum.”, afirma Gabriella Marcella (Hanoun, 30–05–2017)

A riso tem sido muito utilizada por artistas, designers e ilustradores, 
pois é mais acessível e rápida do que outras formas de impressão, 
para além de ser sustentável e ter um impacto positivo no ambiente. 
Isto só é possível devido ao facto de a impressora utilizar tintas 
ecológicas com uma emulsão de óleo de soja e água, sem qualquer 
produto tóxico. A master — semelhante aos quadros da serigrafia ou 
ao stencil — é produzida utilizando fibra vegetal, como por exemplo 
fibra de bananeira. Outro ponto positivo para a sustentabilidade é o 
facto de a máquina consumir pouca energia durante o processo de 
impressão, uma vez que não necessita de calor para fixar a imagem 
no papel, sistema contrário ao das fotocopiadoras.
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O duplicador riso utiliza um sistema monocromático, imprimindo 
cada cor de forma independente. Caso seja pretendido que o 
projeto tenha duas ou mais, o que o torna mais caro, é necessário 
criar uma master para cada cor a aplicar. O processo de impressão 
inicia-se por meio da transferência da imagem para a sua master, 
através do upload do ficheiro no computador ou da digitalização 
do documento. Criada a master, esta é envolta no tambor rotativo 
que apresenta a cor escolhida. É através dos pontos criados na 
master e da alta velocidade a que o tambor está sujeito que se vai 
libertando a tinta para o papel, dando por finalizado o processo 
de impressão.

As cores existentes são em número reduzido e não seguem um 
sistema de tonalidades convencional. No entanto, estas podem ser 
simuladas digitalmente utilizando o sistema Pantone Solid Uncoated. 
Como as tintas possuem opacidade atenuada, estas podem ser 
sobrepostas (overprint) criando assim uma gama alargada de 
combinações.

Existe a possibilidade de a máquina cometer alguns desacertos 
ou desalinhamentos entre as diversas camadas de tinta, acres-
centando ao projeto texturas e irregularidades que conferem um 
carácter singular e original ao mesmo. Assim, considero que a 
imperfeição daí resultante pode ser mais um elemento atrativo 
desta técnica, tornando dessa forma, cada impressão única.
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BLOOM
Bloom 19 foi o ponto de partida para novas aprendizagens, liberdade 
criativa e para demonstrar autonomia no decorrer de um projeto. 
O programa consistiu na criação de uma folha de sala informativa 
sobre as duas coleções 20 apresentadas no evento, que seria impressa 
em risografia. 

Com este trabalho surgiu a oportunidade de experimentar este 
processo técnico, que me tem vindo a cativar graficamente pela 
utilização de cores intensas e texturas originais, de que tive 
conhecimento através do trabalho do Risotto Studio 21.

Para o projeto, tendo por base o design da folha de sala do ano 
anterior, foi-me dada a possibilidade de experimentar composições 
gráficas diferentes das apresentadas noutras edições do Bloom.

19 —  Concurso de moda que 
dá a conhecer o talento emer-
gente de jovens designers, 
apresentados no desfile do 
Portugal Fashion.

20 — Apresentação das 
coleções dos finalistas do 
curso de design de moda da 
Esad, Marcelo Almiscarado e 
Fabiana Pereira.

21 — Risotto Studio foi  
fundado em 2012 pela  
designer Gabriella Marcella 
com o objetivo de criar  
objetos impressos através  
da risografia.
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Optei por fazer alterações a nível das imagens, mudando a cor 
e a opacidade, a disposição na página e convertendo-as para 
bitmap para acentuar a textura conseguida nas impressões. Relati-
vamente aos elementos tipográficos, são visíveis transformações 
nos corpos de letras, na indentação e no alinhamento dos blocos 
de texto na página.

Juntamente com a Inês, decidimos que a impressão seria a duas 
cores — uma vibrante e a outra neutra — e com transparências,  
para conferir ao projeto um aspecto mais saturado, luminoso e 
tridimensional. 

Este projeto superou as minhas expectativas, não apenas pelo 
design e conteúdo mas principalmente pelo método de impressão 
utilizado. A risografia consegue transformar um projeto digital num 
objeto cujas características se assemelham às conseguidas através 
de processos analógicos, como a serigrafia. 
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CONCLUSÃO E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após terminar o estágio, e refletindo nos motivos que me levaram  
a optar por esta modalidade, reconheço que esta experiência  
foi bastante positiva. O estágio providenciou-me um conjunto 
de novos conhecimentos sobre a prática do design no contexto 
profissional, permitiu-me ampliar a minha formação, enriquecer 
o meu currículo e ter contacto com profissionais experientes 
formados em diferentes áreas artísticas (designers, arquitetos, 
curadores, artistas, entre outros).

Uma mais valia para ter alcançado uma experiência enriquece-
dora foi a entidade acolhedora escolhida, o esad—idea. Como a 
maioria dos seus clientes procura idealizar projetos de âmbito 
cultural, tive a liberdade de desenvolver uma linha de pensa- 
mento processual criativa que se traduziu em projetos mais  
experimentais, artísticos e conceptuais, como foi o caso da folha 
de sala do Bloom. A equipa em que estive integrada foi fulcral 
para o desenvolvimento desse pensamento criativo e crítico sobre 
o design. Cada elemento tinha um repertório artístico e gráfico 
muito distinto, o que se refletia em cada projeto num conjunto  
de ideias divergentes mas ricas em conteúdo gráfico.

Um dos objetivos a que me propus no início do estágio foi colocar em 
prática as aprendizagens teóricas adquiridas enquanto estudante du-
rante o mestrado, e empregá-las do modo mais correto nos trabalhos 
que me foram entregues. No entanto, tive de ter em consideração 
alguns fatores condicionantes à aplicação desses conhecimentos 
no decorrer de um projeto, tais como a metodologia de trabalho da 
equipa, a relação entre designer e cliente, os prazos, os orçamentos, 
as artes finais e a produção do artefacto. Foi importante conseguir 
adaptar-me facilmente ao espaço, à estrutura e hierarquia da equipa 
e à sua metodologia processual, para criar os trabalhos com o devido 
empenho e autonomia que me foram solicitados.

161CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS



Enquanto estudante, foi-me veiculado que a relação entre o  
designer e o cliente é uma dinâmica da maior importância e que 
é apenas conseguida numa realidade profissional. Durante o 
meu estágio não tive a possibilidade de desenvolver este vínculo,  
nem aprender e evoluir a nível pessoal e profissional com as 
vivências e conhecimentos que poderia adquirir com esta 
dinâmica. Considero uma mais valia para qualquer designer — 
que ainda se encontre a estudar ou já no mundo do trabalho — 
criar esta relação: para aprender a comunicar com os parceiros 
e clientes; entender como são realizados os acompanhamentos 
das várias fases do projeto; compreender a importância do diálogo 
e fazer cedências sem comprometer o conceito do projeto.  
Pretende-se alcançar um resultado final que vá ao encontro  
dos objetivos idealizados pelo cliente, e que esteticamente  
apresente um grafismo que agrade ao designer. 

Com este estágio consegui superar a minha experiência anterior  
que tinha ficado aquém das minhas expectativas. No estágio ante-
riormente realizado, a equipa era muito pequena, e não existia uma 
metodologia de trabalho organizada. Todos os projetos em que 
participei tinham finalidades comerciais e apresentavam o mesmo 
teor temático. Não aprendi sobre processos de produção, visto que 
a agência se focava em trabalhos de web design. E o que tornou a 
experiência pouco positiva foi o facto de não ter levado um projeto 
até ao fim. 

Ao invés, no esad—idea, o estágio ajudou-me a transitar entre  
o meio académico e o mundo do trabalho dando-me mais confi-
ança e autonomia pessoal e profissional, derivadas das diversas 
experiências em que estive envolvida. Tive a oportunidade de 
conhecer novos processos técnicos de produção, de participar 
em projetos de diferentes natureza gráficas, de compreender 
a essência da identidade visual da Porto Design Biennale, mas 
principalmente conviver com um vasto grupo de profissionais 
da área e professores da ESAD. 
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No entanto, devido à atual situação pandémica vivida, fui obrigada 
a antecipar o término do meu estágio, não tendo a possibilidade de 
participar na Semana da Esad. Desta forma, vi inviabilizada a minha 
colaboração ativa nas oficinas, onde teria contacto com as técnicas  
de impressão, serigrafia e risografia.

Todas estas vivências, experiências e conhecimentos contribuíram 
de forma enriquecedora para ampliar a minha formação enquanto 
designer. Graças a uma nova visão que adquiri sobre cultura, arte 
e design, com a fantástica equipa do esad—idea, que me acolheu 
e acarinhou, sinto-me mais preparada e segura para enfrentar 
novos desafios no meu futuro profissional.
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Catarina Matos.

176TRÊS MESES DE PORTO DESIGN BIENNALE 177LISTA DOS PROJETOS REALIZADOS PELO ESAD—IDEA

LISTA DOS PROJETOS REALIZADOS 
PELO ESAD—IDEA (anexo02)

2014 

SIZA DESIGN
A exposição Siza Design - A Recuperação do 
Sentido do Tempo apresenta uma abordagem 
inédita e exaustiva sobre a obra de design do 
prestigiado arquiteto português.
21.02—26.04.14
coord. Maria Milano

SUPER BOCK LABORATÓRIO CRIATIVO
Promovido pela Unicer desde 2005, 
acolhe a cerimónia de entrega do Prémio 
Nacional Indústrias Criativas — Mercado 
Municipal de Matosinhos
16.09—16.09.14
coord. José Bártolo e Ana Medeiros

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS EM  
MATOSINHOS
Participação neste encontro, com 50  
dos maiores empresários do concelho,  
reunidos para conhecer o projeto  
Matosinhos Cidade Criativa 
Casa de Chá da Boa Nova
15.10 .14
coord. José Bártolo e Ana Medeiros

COME-IN
A exposição COME-IN - O Design de 
Interiores como Meio de Arte Contem-
porânea na Alemanha é apresentada na 
Fábrica de Santo Thyrso — Fábrica de 
Santo Thyrso
7.11—14.12 .14
coord. Sérgio Afonso, José Bártolo  
e Rute Carvalho

S, M, L, XL – FASHION AND DESIGN WEEK
Evento associado à abertura da Incubadora  
de Moda e Design 
Fábrica de Santo Thyrso
16—20.09.14 
coord. Sérgio Afonso, José Bártolo  
e Ana Medeiros

SITE DESIGN PORTUGUÊS
O mapeamento e a montra digital do 
Design Português, site concebido e 
desenvolvido pela ESAD no âmbito do 
Ano do Design Português 2014/15 — 
www.designportugues.pt
10.14—05.15.14 
Governo de Portugal
coord. Sérgio Afonso, José Bártolo, 
Diogo Vilar, Mafalda Martins

PLI ARTE & DESIGN
O lançamento do 5º número da revista PLI  
arte & design, dedicado ao tema Produção,  
é assinalado na ESAD com ciclo de conversas 
coord. José Bártolo e Inês Nepomuceno
10—11.14

COLEÇÃO E – DESIGN E RISCO DE 
MUDANÇA
Co-edição do livro com a Verso da 
História. 
12.14

INCUBADORA DE DESIGN
Desenvolvimento do projeto de arquitetura e 
estratégia de gestão da Incubadora de Design 
(Mercado Municipal de Matosinhos), CMM

INAUGURAÇÃO DA INCUBADORA  
DE DESIGN
Inauguração do projecto da Incubadora 
de Design com empresas selecionadas 
que integram as várias áreas do design: 
gráfico, arquitetura, equipamento,  
produção têxtil, moda, vídeo e multimédia, 
joalharia. Evento inaugural contou com 
a presença do Secretário de Estado 
da Cultura, Jorge Barreto Xavier, e da 
Comissária do Ano do Design Português, 
Guta Moura Guedes.
26.07.14
Coord.: Sérgio Afonso

ESPAÇO SEDE ESAD—IDEA 
Desenvolvimento do projeto de arquitetura 
da sede do espaço esad—idea na Rua Brito 
Capelo
CMM
Coord. Maria Milano

2015
TRINTA E TRÊS ANOS DE OFICINA OU A 
MEMÓRIA DO REGRESSO AO QUARTO DOS 
BRINQUEDOS
Exposição de escultura de Carlos Marques, 
professor e um dos fundadores da ESAD
25.07—17.10.15 
CMM
Galeria Municipal de Matosinhos 
Coord. Carlos Marques e Diogo Vilar
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CARTAZ SENHOR DE MATOSINHOS 2015
A proposta para o desenvolvimento da 
identidade gráfica das Festas da Cidade 
foi lançada aos alunos de 4 turmas do 
2º ano da Licenciatura de Design de 
Comunicação.  
05.15 
CMM
Coord. João Faria, João Martino e  
Elias Marques

CÓLOFON
500 capas de livros portugueses em exposição 
em Matosinhos
Museu Quinta de Santiago
8.05—28.06.15  
Coord. José Bártolo

ARQUITECTURA REVISTA
Exposição e debate no âmbito do 
programa geral de O Lugar do Discurso, 
projeto de investigação financiado pela 
FCT (2013-2015)
Galeria do Mercado de Matosinhos
26.02—10.04.15 
Coord. José Bártolo/Vítor Alves e  
Sérgio Correia

DUETS 2015
A segunda edição do projeto DUETS decorre 
em Paredes, no âmbito do projeto Arts on 
Chairs.
01.15
Coord. José Bártolo
CM Paredes

DESIGN PT
Consultoria e desenvolvimento de projeto 
gráfico para o programa televisivo da RTP 
“Design PT”
06.15
Coord. José Bártolo 

MÁQUINA DE CONTAR HISTÓRIAS 
Candidatura do projeto Máquina de Contar 
Histórias ao Apoio Pontual da Direção Geral 
das Artes 2015
06.15
Coord. Joana Cunha

COLECÇÃO DESIGN PORTUGUÊS
Constituída por 8 volumes, organizados 
cronologicamente, a Colecção Design 
Português apresenta-se como uma obra 
inédita sobre a história do design portu-
guês desde 1900 até à atualidade. 
03.15
Jornal Público
Coord. José Bártolo e Rute Carvalho

COLEÇÃO DESIGN E
Apresentação da coleção Design e na FNAC, 
com Victor Margolin e o livro Design e Risco  
de Mudança no primeiro número. 
20.02.15 
Coord. Rosa Alice Branco

PANCHO GUEDES NUNCA FOI AO JAPÃO
A exposição e o livro Pancho Guedes 
Nunca Foi ao Japão, no âmbito do projeto 
Pancho Guedes Viagens
ESAD
DG Artes
Coord. Lucio Magri

2016
GRUPOS DE AÇÃO LOCAL —DESENVOLVI-
MENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA – 
PORTUGAL 2020 
O esad—idea integra os Grupos de Ação Local 
– Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
de âmbito urbano e costeiro (Litoral Norte) 
cuja candidatura foi apoiada pelo Programa 
Portugal 2020.

PÁDUA RAMOS 
Início do projecto editorial da Monografia 
Pádua Ramos apoiado na investigação 
de 4 autores especialistas em articulação 
com o esad—idea, resultando em três 
livros que representam uma visão sobre 
a totalidade da sua obra de arquitectura 
e design e da sua colecção de artes 
decorativas.
Coord.: Sérgio Afonso, Inês Nepomuceno

CARLOS QUEIROZ — 1907-1949 RETRATO 
DE UM POETA FEITO PELOS SEUS AMIGOS 
Design gráfico de publicação do CIEC-Centro 
de Interuniversitario de estudos Camonianos e 
CNC-Centro Nacional de Cultura, coordenada 
por Maria Bochiccio
02—12.14
Coord.: Inês Nepomuceno

AJAGUIAR – COLECÇÃO DE  
BRINQUEDOS
Desenvolvimento de projeto de 
investigação para criação de uma nova 
coleção de brinquedos feitos em cortiça. 
AJAguiar
03—12.16
Coord.: José Luís Ferreira

P. – UMA HOMENAGEM A PAULO CUNHA  
E SILVA POR EXTENSO 
Desenvolvimento de projeto editorial e  
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imagem gráfica para a exposição “P. – Uma 
Homenagem a Paulo Cunha e Silva”
12.03—22.05.16
Coord.: Inês Nepomuceno

XXI TRIENAL DE MILÃO — OBJECTS 
AFTER OBJECTS 
Representação portuguesa na XXI Trienal 
de Milão co-produzida e comissariada 
pelo esad—idea. Promovida pelo Governo 
da República Portuguesa, a represen-
tação portuguesa teve Comissariado de 
José Bártolo e Curadoria geral de Maria 
Milano e Roberto Cremascoli. A iniciativa 
envolveu a participação de um número 
alargado de estudantes e docentes.
2.04—11.09.16
Coord.: José Bártolo

PLI ARTE & DESIGN #6 – DESIGN AFTER 
DESIGN + PORTO BEFORE PORTO 
Publicação do nº 6 da revista Pli Arte e Design 
e do suplemento"Porto Before Porto", que 
explica o projeto de arquitectura, as principais 
linhas de programação para o Projecto do 
Matadouro 
04.16
Coord.: José Bártolo, Sérgio Afonso

VÍDEO — PROJETO MATADOURO 
Desenvolvimento de vídeo de  
apresentação do Projecto da CMP para 
o Matadouro de Campanhã CMP, com a 
colaboração de André Tentugal.
04.16
CMM
Coord.: Sérgio Afonso

COLECÇÃO DESIGNERS PORTUGUESES 
Coordenação, projeto editorial e projeto 
gráfico da Colecção “Designers Portugueses”, 
lançada com o Jornal Público
05.16
Coord.: José Bártolo, Inês Nepomuceno

DO OBJECTO REINVENTADO À CIDADE 
REINVENTADA 
Conferência realizada no Terminal de 
Cruzeiros, no âmbito do programa da 
Representação Portuguesa na Trienal de 
Milão, Objects After Objects.
Conversa com os arquitetos Adalberto 
Dias, João Luís Carrilho da Graça e 
Paolo Deganello, com o comissário José 
Bártolo e os curadores Maria Milano e 
Roberto Cremascoli, e com o Presidente 
da Câmara do Porto Rui Moreira.
29.06.16
Coord.: José Bártolo

BURILADA — ARTE-FACTOS PARA A  
SOBREVIVÊNCIA – EXPOSIÇÃO INAUGURAL 
DA CASA DO DESIGN (30 JUNHO)
Inauguração da Casa do Design de Matosinhos 
com a exposição “Burilada – arte-factos para 
a sobrevivência”. A exposição teve curadoria 
de Helena Sofia Silva e Francisco Providência. 
O design gráfico foi da autoria de Non Verbal 
Club. O esad—idea assume a curadoria e 
coordenação científica da Casa do Design.
Casa do Design
30.06.16
Coord.: Helena Sofia Silva, Francisco Providência

PROJETO EDITORIAL — ZEBRA 
Desenvolvimento de projecto editorial e 
design gráfico de revista sob consulta da 
Fundação EDP
07.16
Coord.: Inês Nepomuceno

QUINTA DO PAÇO LUMIAR  
— RAR IMOBILIÁRIA (SETEMBRO 2016 – 
MARÇO 2017)  
Design gráfico da brochura para o Projecto de 
Arquitectura de Eduardo Souto de Moura em 
Zona Histórica de Lisboa 
09.16—03.17
Coord.: Inês Nepomuceno

FROM COLLECTIONS TO ARCHITEC-
TURAL MUSEUMS: REFLECTIONS ON 
THE FUTURE MUSEUM(S) OF ARCHITEC-
TURE IN PORTUGAL 
Imagem gráfica do ciclo de conferências 
internacional na Fundação Calouste 
Gulbenkian e em Serralves.
Coord.: Inês Nepomuceno

IX REMADE IN PORTUGAL — ...NÃO APENAS 
LUGARES DE FELICIDADE 
Coordenação, curadoria e produção da 9ª 
edição do Remade in Portugal … não apenas 
lugares de felicidade, no Museu Nacional dos 
Coches.
30.09—13.11.16
Coord.: Maria Milano

751 DIAS DE PAULO CUNHA E SILVA 
Projecto gráfico da exposição sobre o 
trabalho de Paulo Cunha e Silva enquanto 
Vereador da Cultura, na Câmara do Porto. 
11.11.16—11.01.17
Coord.: Inês Nepomuceno

EVENTO INAUGURAL DO ESPAÇO  
ESAD—IDEA (18 NOVEMBRO)
Inauguração do espaço esad—idea com  
abertura da Exposição PlayTime – Design 
Industrial para a Vida Moderna. Curadoria  
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da exposição, produção e design gráfico  
da exposição.
18.11.16
Coord.: Sara Pinheiro, Inês Nepomuceno

EXPOSIÇÃO EYES WIDE OPEN —  
100 ANOS DE FOTOGRAFIA LEICA 
Desenvolvimento imagem gráfica e 
projecto gráfico para o design expositivo 
para a exposição de comemoração dos 
100 anos da Leica, na na Galeria Munici-
pal do Porto. 
30.11.16—05.02.2017
Coord.: Inês Nepomuceno

IMAGEM MERCADO MATOSINHOS 
Desenvolvimento da nova imagem para o  
Mercado de Matosinhos, em colaboração  
com o estúdio Vestígio.
11.16
Coord.: Emanuel Barbosa

COLECÇÃO A CASA DE QUEM  
FAZ AS CASAS 
Coordenação, projecto editorial e  
projecto gráfico da Colecção, lançada 
com o Jornal Público
06.12.16—28.02.17
Coord.: Maria Milano, Inês Nepomuceno

EUGÉNIO DE ANDRADE/ JOSÉ RODRIGUES 
— RETRATO DE UMA AMIZADE (12 DEZEM-
BRO 2015 - 27 FEVEREIRO 2016)
Design gráfico do catálogo da exposição na 
Fábrica Social - Fundação José Rodrigues, 
com curadoria de Maria Bochicchio
Coord.: Inês Nepomuceno

CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO BURILADA — 
ARTE-FACTOS PARA A SOBREVIVÊNCIA
Publicação do catálogo da exposição 
inaugural da Casa do Design, design 
gráfico dos Non-verbal Club
17.12.16
Coord.: Helena Sofia Silva, Francisco 
Providência

HAPPY PRINT – FEIRA DE PUBLICAÇÃO 
PRÓPRIA 
Organização e imagem gráfica de uma Feira 
de Publicação Própria no espaço esad—idea. 
Contou com a participação de Constança, 
Drop, João Nunes, José Bártolo, Mariana 
Miserável, Mishmash, ESAD, Sofia Meira, 
Studio Andrew Howard, Susana Carreiras, 
Tipografia Dias, Tipos das Letras, Tromba, 
entre outros.
17.12.16
Coord.: Sara Pinheiro

VÍDEO – IN RESIDENCE PORTO 
Desenvolvimento de um vídeo, da autoria 
de André Tentugal, a ser apresentado na 
plataforma online da CMP, InResidence 
Porto, que tem como objectivo aproximar 
artistas nacionais e internacionais às 
oportunidades de criação no Porto, em 
múltiplas áreas artísticas.
12.16
Coord.: Sérgio Afonso

EXPOSIÇÃO PEÇAS EM PEÇAS – DO FIGURAR 
AO TRAJAR 
Desenvolvimento da imagem gráfica da 
exposição de figurinos do TNSJ, no Museu 
Nacional do Traje e Museu Nacional do Teatro 
e da Dança. 
23.12.16—30.05.17
Coord.: Inês Nepomuceno

2017
PCS ART PRIZE
Desenvolvimento da imagem gráfica e do 
website do Prémio de artes plásticas Paulo 
Cunha e Silva
01.17—06.18
CMP
Coord.: Inês Nepocumeco, Diogo Vilar

ALMANAQUE — DESIGN GRÁFICO 
PORTUGUÊS EM REVISTA
Exposição que deu a conhecer história 
do design gráfico, da ilustração e da 
tipografia em Portugal através de uma 
coleção com cerca de 100 das mais  
marcantes revistas publicadas nos 
últimos 150 anos.
16.02.17—03.17
Casa do Design 
CMM
Coord.: José Bártolo

CONVERSAS SOBRE O HABITAR
Ciclo de conversas no âmbito da colecção 
de livros “A Casa de Quem Faz as Casas”, que 
reflecte sobre a arquitectura e sobre a cultura 
do habitar, desvendando o lado mais emocio-
nal da prática de projecto de cada arquitecto 
entrevistado. 
21.02 e 02.03.17, espaço esad—idea
Jornal Público
Coord.: Maria Milano e Roberto Cremascoli

LUGAR DO DESENHO – FUNDAÇÃO 
JÚLIO RESENDE
Desenvolvimento da identidade gráfica 
e a imagem gráfica do Centenário do 
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Mestre Júlio Resende (1917-2017). 
03.17
Coord.: Inês Nepomuceno

APRESENTAÇÃO CONCURSO DE IDEIAS 
MOVECHO
Apresentação das propostas finais com a 
presença de Luís Abrantes, administrador da 
empresa, e José Carvalho Araújo, arquitecto  
e director de arte. 
16.05.17
espaço esad—idea
Movecho
Coord.: Maria Milano, João Gomes,  
Susana Fernando

DISCOS ORFEU 1956-1983: IMAGENS, 
PALAVRAS, SONS
Exposição que deu a conhecer a história 
da mítica editora discográfica Orfeu 
criada no Porto em 1956 por Arnaldo 
Trindade. A par da exposição decorreu 
um ciclo de conversas que reuniu 
músicos, musicólogos e designers para 
uma partilha informal de memórias e 
conhecimento sobre a Editora.
04.05—02.09.17, Casa do Design
CMM
Coord: José Bártolo

XIX FESTIVAL CCP PREVIEW
A 19ª edição do Festival CCP Preview reuniu 
vários profissionais e académicos das áreas 
criativas em torno de um tema comum:  
E Depois do Algoritmo?
21.04.17
espaço esad—idea

GREG SCARF
Identidade gráfica de empresa da Incuba-
dora de Design que se dedica ao design e 
manufactura de cachecóis e lenços
06.17—
Coord.: Inês Nepomuceno

CARTÓRIO NOTARIAL LAURINDA GOMES
Conceito e desenho da identidade gráfica 
de cartório notarial (projecto de design de 
interiores da Design Factory)
07.17—07.18
RAR
Coord.: Inês Nepomuceno

OPEN DAY – INCUBADORA DE DESIGN
Os espaços das empresas estarão 
abertos ao público com uma proposta 
de programação, que incluirá workshops, 
demonstrações, conversas, entre outras 
atividades, com o objetivo de abrir a 
Incubadora ao mercado e à cidade.

15.07.17
Mercado Municipal Matosinhos
CMM

PLANO DE COR
Elaboração de um Plano de cor para uma zona 
da cidade do Porto, de forma a identificar 
estratégias de projeto, ao nível do edifício (da 
pele do edifício), que em respeito pela arquite-
tura e pelo lugar, melhorem as qualidades do 
espaço urbano e consequentemente o relacio-
namento com o ser humano e com o
meio ambiente.
09.2017—12.2019
CMM
Coord.: Helena Soares

VENTOS DO ORIENTE 
Exposição, palestra e workshop de 
caligrafia chinesa pelo calígrafo Dayong 
organizados em colaboração com a  
Associação dos Artistas Luso-chineses. 
22—27.09.17
ESAD 
Coord.: Sérgio Afonso, Emanuel Barbosa, 
José Bártolo, Rúben Dias, Joana Santos, 
João Lemos, Rute Carvalho

ROOF TOP TALKS
Um ciclo de conversas organizado pela ROOF 
Magazine, com criativos e líderes da indústria, 
nesta primeira edição com Susana Camelo, 
FALA Atelier, Estudio PUM e MEL JEWEL.
28.09.17
espaço esad—idea
Coord.: Tomás Lobo 

DÁ PARA ADIAR?
Exposição de Finalistas de Design  
de Comunicação da ESAD
22.06—29.09.17
espaço esad—idea
Coord.: Tomás Lobo

ONTEM, HOJE E AMANHÃ
Palestra, workshop e filme sobre o design 
gráfico brasileiro nos anos 60 e 70, com 
base no trabalho gráfico do artista brasileiro 
Rogério Duarte, com orientação do estúdio de 
design Voulta.
3—4.10.17
ESAD e espaço esad—idea
Coord.: José Bártolo

WORKSHOP PORTUGUESE CHAIR
Os alunos apresentaram as suas ideias 
para a próxima geração de cadeiras 
portuguesas, na forma de esboços, ren-
derings e maquetes. ACLC – Associação 
Cultural Luso-Chinesa.
6.10.17, espaço esad—idea
Coord.: Emanuel Barbosa e Jeremy Aston
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DESIGN OBJECTS CONFERENCE
A conferência pretendeu problematizar o  
estudo do design no contexto museológico,  
com base nas novas interpretações e com-
preensões sobre o tema. Co-organização, 
design gráfico e webdeisgn do projecto. 
19—20.10.17
Biblioteca Almeida Garrett
Doutoramento em Museologia – Departa-
mento de Ciências e Técnicas do Património 
da FLUP, CITCEM-Centro de Investigação 
Transdisciplinar
Coord.: José Bártolo, Diogo Vilar, Inês 
Nepomuceno

A BIORREGIÃO URBANA – PEQUENO 
TRATADO SOBRE O TERRITÓRIO, BEM 
COMUM, DE ALBERTO MAGNAGHI
Coordenação editorial, edição e design 
gráfico do livro, no qual, o território é 
retratado como o nosso bem maior,  
ainda que a consequente degradação 
da urbanização nos conduza a vários 
dilemas sócio ambientais, que determi-
nam a necessidade emergente de ativi-
dades que visem redesenhar as relações 
entre a evolução urbana e o ambiente. O 
lançamento contou com a apresentação 
de Rosa Alice Branco e Daniel Couto.
20.10.17
espaço esad—idea
Coord.: Rosa Alice Branco

APRESENTAÇÃO PRINÇIPAL
Apresentação da revista de moda PRINÇIPAL 
com a presença do diretor criativo, Miguel Flor, 
e do diretor de arte e design, João Cruz.
02.11.17
espaço esad—idea
Coord.: Tomás Lobo

THOMAS DANIEL – INSTANT FUTURE
Thomas Daniell é um dos mais conceitu-
ados especialistas em arquitectura con-
temporânea japonesa, autor e tradutor de 
livros internacionalmente premiados. Em 
'Instant Future', apresentou uma visão do 
Japão nos anos 70, que marcou o fim da 
modernidade e o início da pós-mod-
ernidade.
07.11.17
espaço esad—idea
Coord.: Tomé Quadros

GRUPO DE ACÇÃO LOCAL PARA A VALORI-
ZAÇÃO COSTEIRA PESQUEIRA
Participação na reunião da parceria/conselho 
geral do GAL costeiro litoral norte
20.12.17
Edifício Paços do Concelho

AMP, CMPóvoa do Varzim, União de Freguesias 
de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, União de 
Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, 
União de Freguesias de Aguçadoura e Navais, 
Clube Naval Povoense, Fábrica de conservas  
A Poveira, entre outros. 

MARCAS, CARTAZ E PICOTGRAMAS — 
FRANCISCO PROVIDÊNCIA
Edição de 3 livros sobre o trabalho do 
designer Francisco Providência
12.17
Coord.: Francisco Providência

FACS – FUTURE AUTOMOTIVE COCKPIT  
& STORAGE
Conceção e desenvolvimento de uma nova 
arquitetura para o interior de veículos profis-
sionais, procurando antecipar a tendência de 
evolução da indústria automóvel em direção 
aos veículos autónomos e as oportunidades 
que essa evolução gera ao nível dos interiores 
para veículos comerciais.  
05.2017—29.05.2020
Simoldes Plásticos, Peugeot Citroen  
Automóveis Portugal, CEIIA
Coord.: Jeremy Aston

ESTUDO, DESIGN E DESENVOLVIMENTO  
DE PAINÉIS PARA MÁQUINA DE  
ESTENDER TECIDO
Design de dois painéis para máquina de 
estender tecido, com monitor táctil e 
funções de comando, através de estudos 
ergonómicos e dados antropométricos, 
design gráfico do interface e pesquisa 
de soluções, sistemas, mecanismos e 
materiais.
04.2017—2019
BKR International  
Coord.: José Luís Ferreira

2018
INSTIES GERADOR
Integração do júri dos prémios “Insties  
Gerador”, que distinguem quem mais se  
destaca no Instagram em Portugal. 
01.18
Associação Gerador
Coord.: Inês Nepomuceno

APRESENTAÇÃO TEIXEIRA DUARTE 
IMOBILIÁRIA
Apresentação dos estudantes do 3º ano 
da Licenciatura em Design de Interiores 
para um edifício em parceria com a 
Teixeira Duarte Imobiliária.
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06.02.2018
espaço esad—idea
Coord.: Rui Canela

CONVERSA COM PAULO LOBO
No âmbito da unidade curricular de  
Metodologias em Design da Licenciatura  
em Design de Interiores, decorreu uma  
conversa com o designer portuense Paulo 
Lobo, em torno do seu processo criativo e 
obra
23.02.18
espaço esad—idea

REDESIGN DO WEBSITE LUGAR DO 
DESENHO - DA FUNDAÇÃO JÚLIO 
RESENDE
03.18—
Coord.: Diogo Vilar, Inês Nepomuceno

SVICOLANDO – HOMENAGEM A VICO 
MAGISTRETTI
Exposição itinerante sobre o trabalho de Vico 
Magistretti como designer e a sua relação com 
algumas das empresas mais importantes do 
design italiano 
14—26.03.18
Casa do Design
CMM
Coord.: Maria Milano

O QUE FAZ FALTA É AGITAR A MALTA
Mostra de cartazes produzidos no con-
texto de acções de protesto, do arquivo 
Ephemera – Biblioteca e Arquivo de José 
Pacheco Pereira, primeiro momento de 
um programa que culminará em 2019 
na Porto Design Biennale, com uma 
exposição mais ampla.
24.04—30.06.18, Parque Empresarial  
do Barreiro
Coord:: José Pacheco Pereira e  
Helena Sofia Silva

751 DIAS PAULO CUNHA E SILVA
Lançamento da publicação sobre Paulo Cunha 
e Silva, por Helena Teixeira da Silva, com 
design do esad—idea.
5.06.18
Biblioteca Almeida Garrett
CMP
Coord.: Inês Nepomuceno

PASSADO, PRESENTE E FUTURO  
— 20 ANOS MATOSINHOS HABIT
Concepção, design e produção da 
exposição comemorativa 20 anos
16—22.08.18
Norteshopping
Coord.: Ana Sofia Cardoso

CONSERVAS NAZARENA
Aplicação da imagem gráfica às diferentes 
referências de sabores da marca de conservas 
Nazarena
12.17—05.18
Coord.: João Lemos e Margarida Azevedo

PORTUGAL IMAGINÁRIO – TURISMO, 
PROPAGANDA E PODER (1910-1970)
Exposição documental sobre a evolução 
do turismo em Portugal
18.04-01.09.18, Casa do Design
CMM
Coord.: José Bártolo, Sara Pinheiro

IMPRIMERE – ARTE E PROCESSO DOS 250 
ANOS DA IMPRENSA NACIONAL 
Exposição comemorativa dos 250 anos da 
Imprensa Nacional com programação paralela 
de workshops e visita guiadas 
10.05—03.11.18
Casa do Design
CMM, INCM
Coord.: Rúben Dias e Sofia Meira

MOEDA COMEMORATIVA INCM
Evento de lançamento da moeda  
corrente comemorativa dos 250 anos  
da Imprensa Nacional com 
02.07.18, Paços do Concelho e Casa  
do Design
CMM, INCM
Coordenação: Sofia Meira

TÓSSAN – A VIDA É MUITO ENGRAÇADA  
MAS EU LEVO-A A SÉRIO
Exposição itinerante dedicada ao ilustrador, 
designer e humorista Tóssan 
13.09—18
Casa do Design
CMM, Festa da Ilustração de Setúbal
Coord.: Jorge Silva

EXPOSITORES CASA DO DESIGN 
Concepção, design e produção de  
Sistema expositivo para a Casa do 
Design
09.17—05.18
CMM
Coord.: Sérgio Afonso

MOTOS DE PORTUGAL
Exposição sobre a história do motociclo  
em Portugal 
21.09—03.02.18, Casa do Design
CMM
Coord.: Emanuel Barbosa

MINI NEWCO
Conferência em movimento que leva as 
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pessoas aos bastidores das startups e 
organizações mission-based de Portugal 
mais inovadoras para mostrar novas 
práticas de gestão, modelos de negócio 
disruptivos e os produtos mais criativos.  
A Incubadora de Design fez parte da Tour 
Entrepreneurship Hubs. 
04.10.18
Incubadora de Design, Mercado Municipal 
de Matosinhos
Coord.: Sara Pinheiro

PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS
Cooperação entre parceiros/entidades 
culturais na partilha de experiências e práticas, 
através do método aberto de reunião.
10.18—05.20
Museu Nacional de Arte Contemporânea do 
Chiado, Direcção Geral do Património Cultural
Coord.: Tomé Quadros

ORFEU (1956-1983) – POLÍTICAS E  
ESTÉTICAS DA PRODUÇÃO E CONSUMO 
DE MÚSICA POPULAR NO PORTUGAL 
MODERNO
Integração projecto aprovado pelo Por-
tugal 2020, como instituição participante, 
sobre a história da editora discográfica 
Orfeu que inclui publicações, seminários, 
uma exposição itinerante e um website e 
arquivo digital.
01.01.18—31.12.21
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa/ Instituto 
de Etnomusicologia — Centro de Estudos 
em Música e Dança
Coord.: Salwa Castelo-Branco,  
José Bártolo

ACÇÕES INOVADORES - BAIRRO DE  
PESCADORES
Participação na candidatura do projecto de 
Reabilitação do Bairro dos Pescadores, sendo 
responsável pelo processo de design ao nível 
da investigação social de natureza mais ampla 
— registo, documentação e análise do Bairro 
dos Pescadores — dentro de uma abordagem 
de design para a inovação Social.
04.18
CMM, MatosinhosHabit,Associação Nacional 
de Direito ao Crédito, Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 
CEIIA, Lipor
Coord.: Ana Sofia Cardoso

I SEA - AMBIENTE VIRTUAL IMERSIVO 
PARA AVALIAR AS ATITUDES DO  
PÚBLICO ACERCA DE PROJETOS  
DE COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA:  
UM ESTUDO PILOTO SOBRE  

ECOSSISTEMAS DO MAR PROFUNDO
Integração como instituição participante 
no projecto que propõe avaliar como 
melhorar a comunicação científica em  
temas como a biodiversidade nos 
oceanos. Neste contexto pretende-se 
melhorar uma aplicação em Realidade 
Virtual para divulgar conteúdos e analisar 
as reações do público alvo a esses  
mesmos conteúdos.
01.01.2018—31.12.2021
Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto (FCUP/UP)
Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FE/UP), Centro de Astrofísica 
(CAUP/UP), ENIGMA VIRTUAL, LDA, 
Sociedade Afonso Chaves (SAC)
Coord.: Carla Lopes Morais (FCUP), 
Alexandre Jacinto, Marta Varzim

CANDIDATURA FCT
Submissão de candidatura do esad—idea à 
avaliação de Unidades de I&D da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia 
02.18
Coord.: José Bártolo

ESTUDO, DESIGN E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMA DE APOIO PARA PASSAGEI- 
ROS PARA O SALÃO B DO VEÍCULO DO 
AEROPORTO
Redesign do layout do salão b do veículo 
Eurotram, de forma a acomodar mais 
passageiros e bagagem, através da  
recolha de dados e estudos de obser-
vação da utilização da solução atual, 
design e identificação de alternativas de 
projeto, desenvolvimento de conceitos, 
viabilidade técnica, sistemas, mecanismos 
e materiais.
05.18—19
Metro do Porto
Coord.: José Luís Ferreira

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Consultoria na definição de parâmetros de 
design para aquisição da 3ª geração veículos 
da Metro do Porto.
11.18—19
Metro do Porto 
Coord.: José Luís Ferreira, Jeremy Aston

2019
DLBC DA FRENTE ATLÂNTICA
Integração do Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária do Grupo de Ação Local da Frente 
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Atlântica, que visa promover a concertação 
estratégica e operacional entre parceiros, 
focalizada no empreendedorismo e na criação 
de postos de trabalho, na promoção da in-
clusão social, através do combate a problemas 
de pobreza, de exclusão social e de abandono 
escolar, com ênfase em medidas de inovação 
e empreendedorismo social em territórios 
urbanos desfavorecidos.
2015—2020
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Cruz 
Vermelha Portuguesa, Obra Diocesana de 
Promoção Social, Universidade Católica  
Portuguesa, Município de Matosinhos,  
Município do Porto entre outros. 
Coord.: Sérgio Afonso

GRUPO DE ACÇÃO LOCAL PARA A 
VALORIZAÇÃO COSTEIRA PESQUEIRA 
DO LITORAL NORTE
Integração do conselho geral do GAL 
Costeiro Litoral Norte, que tem como 
objetivos promover e valorizar os 
recursos diferenciadores do território, a 
sustentabilidade ambiental, o património 
e a cultura marítima, apoiar a competitivi-
dade, o empreendedorismo e a inovação 
na economia local e nas fileiras do mar, 
qualificar o capital humano, promover 
o emprego e a inclusão, reforçar o 
capital social e institucional, promover a 
visibilidade do território e a qualidade da 
governação local.
2016—2020
AMP, CM Póvoa do Varzim, União de  
Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz  
e Argivai, União de Freguesias de Aver- 
-o-Mar, Amorim e Terroso, União de  
Freguesias de Aguçadoura e Navais, 
Clube Naval Povoense, Fábrica de  
conservas A Poveira, entre outros.
Coord.: Sérgio Afonso

SINAL — 100 ANOS DE DESIGN DOS 
CORREIOS E DAS TELECOMUNICAÇÕES EM 
PORTUGAL 
Exposição do espólio documental e objectual 
da Fundação Portuguesa das Comunicações e 
lançamento do respectivo catálogo.
11.01.19—12.05.19, Casa do Design
CMM, FPC
Coord.: José Bártolo

DESIGN DE MACAU XX
Mostra sobre o atual panorama criativo 
de Macau, vinte anos depois da trans-
ferência da soberania de Macau para 
a China, através de uma seleção de 20 
estúdios/designers que apresentam um 
total de cerca de 60 projetos de cartaz, 

livro, branding, embalagem, produto e 
projection mapping.
19.07—01.09.2019
Casa do Design
CMM
MDA – Macau Designers Association, 
ACPT – Associação Cultural Portuguesa, 
Macau Design Center
Coord.: Emanuel Barbosa

PAULO CUNHA E SILVA ART PRIZE
Desenvolvimento da imagem gráfica e do 
website da primeira e segunda edições do 
Prémio de Artes Plásticas Paulo Cunha e Silva, 
criado pela Câmara Municipal do Porto em 
homenagem ao antigo Vereador da Cultura, 
que exerceu funções desde setembro de 2013 
até 11 de novembro de 2015. 
01.2017—2019
CMP
Coord.: Inês Nepomuceno e Diogo Vilar

WEBSITE GREG SCARF 
Desenvolvimento de website de empresa 
da Incubadora de Design que se dedica 
ao design e manufactura de cachecóis 
e lenços
06.2017—2019
Coord.: Diogo Vilar

WEBSITE ROSARINHO CRUZ
Desenvolvimento de website e loja online para 
a marca de jóias Rosarinho Cruz.
11.2018—2019
Coord.: Diogo Vilar

WEBSITE MERCADOS DE MATOSINHOS
Desenvolvimento de website para o 
Mercado de Matosinhos e Angeiras. 
2019—2020
CMM
Coord.: Diogo Vilar

NOVO PARQUE - RAR IMOBILIÁRIA
Identidade gráfica e aplicação a suportes  
do novo empreendimento da RAR  
Imobiliária.  
Proponente: RAR Imobiliária 
08.2019—2020
Coord.: Inês Nepomuceno

IMPERIAL —  
RAR IMOBILIÁRIA
Conceito e desenho gráfico para os 
escritórios da Imperial - Produtos 
Alimentares
Desenho e composição tipográfica com 
base na identidade da Imperial, a partir de 
factos históricos, curiosidades e proces-
sos da marca e dos seus produtos.



11.2019—2020
RAR Imobiliária 
Coord.: Inês Nepomuceno

PORTO DESIGN BIENNALE - 1.ª EDIÇÃO
Concepção e organização de evento interna-
cional de divulgação e fomento da cultura e 
prática do design, com âmbito de ocorrência 
nas cidades do Porto e Matosinhos. Apre-
sentando-se como um evento regular capaz 
de promover a cultura do design, a discussão 
pública e a produção de conhecimento crítico 
a partir de Portugal, a Porto Design Biennale 
pretende desenvolver um trabalho continuado 
de investigação e divulgação do design 
português e internacional, potencializando 
a associação de recursos entre disciplinas, 
designers, empresas, a academia, a indústria  
e diversos sectores públicos e privado.
A 1.ª edição desenvolve-se sob o tema Post 
Millennium Tension num programa que reúne 
cinco grandes exposições, duas instalações 
no espaço público, dois ciclos de oficinas, 
uma conferência performativa e um evento 
de conferência e debate sobre Cultura Digital. 
Territorio Italia agrega a programação em 
torno do país convidado — Itália. Através 
de três exposições e uma conferência, 
somos introduzidos a uma nova prática do 
design italiano, indissociável do contexto de 
mudança sociopolítica que afeta o território 
e é sintomático de um espectro de tensões 
que marcam a europa e o mundo globalizado. 
A ativação da academia será feita através 
do Projeto Escolas, nas quais as instituições 
nacionais de ensino em design apresen-
tarão as suas visões e projetos. E, a par da 
programação nuclear, diversos eventos darão 
forma a uma programação de Satélites, plural 
e diversificada nas suas formas e expressões, 
reunindo eventos acolhidos pela Porto Design 
Biennale e dez projetos selecionados a partir 
de uma Open Call.
05.2017—2019
Coord.: Sérgio Afonso, Magda Seifert,  
José Bártolo

COACHING EM MARKETING E COMU-
NICAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJECTO 
CREATEX
Coaching em marketing e comunicação 
de mini-coleções baseadas na reinterpre-
tação do património têxtil, no âmbito 
do projeto Europeu “Textile Heritage 
Inspiring Creatives – Createx”, que surgiu 
da consciência de que a exploração 
do património têxtil e do know-how 
das regiões industriais representa um 
elemento relevante de competitividade e 

crescimento do setor da Indústria Têxtil  
e do Vestuário. 
07—12.2019
Câmara Municipal de Santo Tirso
Coord.: Joana Santos

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS CRIATECH  
(PROJECTO AVEIRO STEAM CITY)
Apoio ao desenvolvimento e implementação 
das residências artísticas CRIATECH através 
da dinamização de workshops, masterclasses 
e personal coaching  de empresas.  
05.19—2020
Câmara Municipal Aveiro
Coord.: Joana Santos

AYCH - ATLANTIC YOUTH CREATIVE 
HUBS
Elaboração de um plano de ação, com 
boas práticas no domínio de iniciativas 
empreendedoras no âmbito das indústrias 
culturais e criativas, e Coaching especia- 
lizado para a dinamização do Programa 
de Incubação AYCH, no HUB Fábrica de 
Santo Thyrso.
05.19—2020
Câmara Municipal de Santo Tirso
Coord.: Joana Santos

PUBLICAÇÃO “O DESENHO COMO ERRÂNCIA 
FRONTEIRIÇA”
Design gráfico do livro da autoria de António 
Mendanha
06.19—2020  
Coord.: Inês Nepomuceno

MONOGRAFIA PÁDUA RAMOS
Coordenação editorial e design gráfico 
da Monografia Pádua Ramos, coleção 
composta por três livros sobre a obra de 
arquitectura e design de Pádua Ramos,  
e a sua colecção de artes decorativas.
Lançamento da monografia e conversa 
com as autoras.
07.11.2019
espaço esad—idea
Coord.: Sérgio Afonso, Inês Nepomuceno

DEBATE IMAGEM NO PÓS-MILÉNIO
Debate que procurou reflectir sobre a imagem 
na actualidade, a sua voracidade, paradoxos 
e as tensões que suscita, sob a categoria de 
Projetos Acolhidos da Porto Design Biennale.
Com a participação dos oradores Claudia  
Giannetti, Carlos Sena Caires, Helena Sofia 
Silva, Margarida Brito Alves e Sofia Gonçalves.
07.11.2019
Auditório Biblioteca Almeida Garrett
Coordenação: Maria João Baltazar, Tomé Quadros
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MODA NO MERCADO —  
DESFILE DE MODA
Apresentação das coleções dos alunos 
finalistas do Curso de Design de Moda, 
da ESAD – Escola Superior de Artes e 
Design, num evento que reúne Design, 
Música e Moda. 
12.2019
Incubadora de Design - Mercado  
Municipal Matosinhos 

FEIRA DE PUBLICAÇÕES
Evento de venda de publicações editadas pela 
ESAD e esad—idea sobre design e arte.
12.2019
ESAD  
Coord.: Margarida Antunes

PUBLICAÇÃO IMAGEM NO PÓS-MILÉNIO
Edição e design gráfico de publicação 
académica e científica que surge no  
seguimento do debate com o mesmo 
nome. Procurará promover, articular e 
divulgar reflexão teórica sobre o que se 
entende por Imagem no âmbito da  
Cultura Visual e do Design na atualidade.
2019—2020
Coord.: Maria João Baltazar e  
Tomé Quadros
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ENTREVISTA A INÊS NEPOMUCENO (anexo03)

Entrevista realizada a Inês Nepomuceno, diretora de arte e designer gráfica do 
esad—idea, a respeito do conceito e da identidade visula utilizados no grafismo  
da 1ª. Edição da Porto Design Biennale.

Como é que descreverias em poucas palavras o conceito e o processo  
criativo e estratégico da identidade gráfica da Porto Design Biennale?

O processo que esteve na base da criação da identidade gráfica da Porto 
Design Biennale foi aberto e participativo. Foi convidado um grupo de  
especialistas que reflectiu sobre a problemática da identidade gráfica no  
contexto de uma bienal, a sua pertinência e estado atual ao mesmo tempo  
que se questionava sobre o que se pretendia comunicar, para quem e de que 
forma. Dessa discussão saíram uma série de argumentos que estiveram na 
base de toda a representação gráfica do projeto. Conceitos como dinâmica, 
fluxo, mudança, expansão, responsivo, tecnológico, ilimitado, lúdico foram  
determinantes para pensar a comunicação de uma bienal caracterizada por 
uma grande diversidade a nível de programa, curadores e formatos. Estas 
ideias foram traduzidas para uma linguagem tipográfica, cujo tipo de letra 
principal é a League Mono, uma tipografia variável, open source. Partindo do 
comportamento controlado desta variable font construiu-se uma estrutura  
visual capaz de sugerir um princípio de sistema, permitindo também uma 
melhor adaptação a todos os formatos, sejam estes print ou digitais.
Este sistema foi utilizado na comunicação geral da bienal, fundindo-se com 
a comunicação do próprio tema desta edição, em paralelo com a linguagem 
individual que foi criada para evento. Reforçando as diferentes abordagens ao 
tema do ponto de vista da curadoria, foram convidadas diferentes equipas de 
designers a trabalhar cada uma das exposições afirmando-se assim a individu-
alidade de cada evento, procurando assim não neutralizar os discursos.
De uma forma não impositiva, mas com carácter vincado, a identidade da Porto 
Design Biennale afirma um evento assimilador de valores contemporâneos, 
com uma linguagem gráfica contemporânea, enunciadora e sistémica, mas  
simultaneamente, numa espécie de obra aberta, interativo, permeável, mutável. 
Revelador da dinâmica que se quer dotar a Porto Design Biennale, expressivo 
da dinâmica que caracteriza hoje qualquer processo comunicacional. 

Para a criação do grafismo tiveram como referência e inspiração o design  
empregue na identidade de outras bienais, tanto nacionais como internacionais, 
ou o branding de outros eventos?

Durante o processo de trabalho interessou-nos perceber o panorama actual e foi 
feita uma pesquisa no sentido de perceber a resposta gráfica dada em função da 
tipologia de bienal. 
Procurou-se entender se em eventos de grande complexidade a opção tendia no 
sentido de afirmação da diversidade ou se por outro lado a comunicação do evento 
era feita através de uma linguagem coerente e unívoca, anulando em parte as 
especificidades de cada evento. No entanto a pesquisa tendeu sempre mais para a 
interpretação e análise da estrutura e identidade da Porto Design Biennale. 

Que elementos consideras que tiveram maior importância no desenvolvi-
mento da identidade gráfica da bienal? E desses quais são já um icon 
identitário deste evento?

Houve uma série de elementos que no seu conjunto permitiram comunicar e 
identificar o evento. A tipografia variável e a sua adaptabilidade aos diferentes 
formatos, a cor, as animações tipográficas que distorceram a tipografia no 
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limite entre a legibilidade e não legibilidade e as dicotomias caracterizaram  
a bienal e o tema desta edição numa espécie de fusão entre duas ideias.  
Não me parece que exista propriamente um icon desta bienal e esse não  
foi também um objectivo que tenhamos definido. 

Relativamente às escolhas gráficas quero focar-me em quatro tópicos que,  
pessoalmente, considero que são a marca desta bienal, a cor, a tipografia,  
o formato das folhas de sala e o merchandising.
Começando pela paleta cromática, o que vos levou a escolher o amarelo como 
tonalidade principal, visto que está presente em todo o merchandising e nos 
conteúdos gráficos utilizados para divulgar o evento?

O amarelo e o contraste evidente com o preto relacionam-se bem com um certo 
carácter de urgência desta edição. O tema Post Millennium Tension e todas as suas 
ramificações temáticas, que vão desde a questão climática, à questão dos limites 
da tecnologia, ao feminismo sugeriam um cor forte e que ao mesmo tempo pudesse 
funcionar bem em suportes print e digitais, evitando-se incoerências de tom. 

Passando à tipografia aplicada no logótipo, porque é que optaram por uma 
variable font, e quais as suas vantagens?

Apesar de algumas inconsistências de desenho, rigor e composição, pareceu- 
-nos que uma fonte variável representava bem a diversidade e elasticidade 
do evento, ao mesmo tempo que reforçava o seu carácter efémero e a sua 
presença em vários locais da cidade. A mutabilidade, imprevisibilidade da 
composição e mesmo os limites de legibilidade traduziam bem o programa 
proposto e as diferentes formas. 

Um elemento que marcou esta bienal foi a folha de sala das exposições/ 
conferências. Optaram por utilizar um formato pouco convencional. Qual é  
que foi o objetivo da utilização deste grande formato?

A utilização de um formato grande possibilitou um grande protagonismo na leitura 
das imagens tanto nos jornais “Post Millennium” como nas folhas de sala, além 
de assumir uma certa força gráfica pelo impacto do objecto. Ao mesmo tempo, a 
utilização de um formato para todas as folhas de sala pretendeu dar alguma unidade 
aos eventos da bienal, percebendo-se assim como parte de um todo, sendo que 
todos os eventos já tinham uma identidade gráfica própria. 

Por último, relativamente ao merchandising, questiono-me porque é que  
decidiram usar diferentes dicotomias nos objetos. Qual é o significado  
destas dicotomias e qual é a ligação direta ao tema da bienal Post  
Millenium Tension?

As dicotomias surgem como uma alternativa ao uso de imagens dos diferentes 
projectos, por nos parecer que poderia ser redutor numa comunicação mais 
geral, mas também porque os conteúdos num evento deste tipo nem sempre 
estão disponíveis todos ao mesmo tempo. 
Nesse sentido pareceu-nos pertinente pensar uma série de dicotomias que 
caracterizam esta tensão pós milénio, deixando sempre algum espaço de 
interpretação ao espectador, numa atitude que varia entre o provocatório,  
o político e o pop. 

E para terminar irão manter o mesmo conceito e identidade gráfica nas  
próximas edições?

Na próxima edição a ideia é separar de forma mais vincada a imagem da Porto 
Design Biennale, dando-lhe alguma estabilidade e remetendo-a para um segundo 
nível de comunicação, para desta forma o tema se autonomizar graficamente em 
cada edição.
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