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“You cannot understand good design if you do not 
understand people; design is made for people.”

Dieter Rams



Esta dissertação foi realizada devido a uma proposta da empresa Gentilustrada 
para o desenvolvimento de um saco de transporte para os EPI’s e os bens 
pessoais dos seus trabalhadores.
 
Inicialmente realizou-se a revisão da literatura de forma a obter dados 
secundários e primários nas áreas da construção civil e da higiene e segurança 
no trabalho, tanto em termos de percentagens, como de legislação. Percebeu-
se que o volume de ocorrências no que diz respeito a acidentes de trabalho é 
bastante elevado, tal como se percebeu através de entrevistas de campo, que 
uma grande parte dos trabalhadores do setor da construção civil não possuem 
um objeto para transporte dos equipamentos, fazendo-o de forma precária. 
De forma a entender quais as necessidades dos utilizadores e quais as tipologias 
de oferta já existentes no mercados, iniciou-se um estado da arte intensivo sobre 
as várias ofertas existentes, tal como, as tipologias mais importantes, definidas 
em 4 grandes grupos (mochila, saco flexível/mala, saco com rodas, trolley), onde 
se definiram vários aspetos importantes como dimensão, preço e material.
 
Algumas marcas de renome foram alvo de estudo, nomeadamente a Louis 
Vuitton e a Freitag. 
A par do estado da arte e da revisão da literatura enquadrou-se o pensamento de 
funcionalismo de Dieter Rams.

Após o desenvolvimento teórico da dissertação iniciou-se o projeto, onde foi 
desenvolvida uma mala semirrígida, dividida em vários compartimentos para 
diversos tipos de utilizações nomeadamente, colete, capacete, galochas, botas 
e itens pessoais.

A mala possui uma função retráctil nas laterais que permite que esses 
compartimentos sejam guardados quando não necessários, de forma a diminuir 
as dimensões da mala.
 
Igualmente, como forma de facilitar a visibilidade da peça utilizaram-se fitas 
refletoras, tal como o colete definido nos EPI’s   e uma numeração específica 
para cada mala, de forma a que o trabalhador possa com facilidade perceber qual 
delas lhe pertence.
 
Conclui-se então, que foi possível desenvolver uma solução prática, eficaz e 
resistente para o tipo de trabalho a realizar, tal como ergonómica.

Palavras-chave: Design, funcionalismo, mala, EPI, construção.
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This dissertation was carried out due to a proposal by Gentilustrada for the 
development of a transport bag for PPE’s and the personal assets of its workers.
 
Initially, the literature review was carried out to obtain secondary and primary 
data in the areas of civil construction and hygiene and safety at work, both 
in terms of percentages and legislation. It was noticed that the volume of 
occurrences concerning accidents at work is quite high, as it was noticed 
through field interviews, that a large part of the workers in the civil construction 
sector do not have an object to transport the equipment, doing it poorly. 
To understand what the users’ needs are and what types of offer already exist in 
the market, an intensive state of the art was started on the various existing offers 
such as the most important types, defined in 4 large groups (backpack, flexible 
bag / suitcase, bag with wheels, trolley), where several important aspects were 
defined, such as size, price and material.
 
Some renowned brands have been studied, namely Louis Vuitton and Freitag.
Along with the state of the art and the review of the literature, Dieter Rams’ 
functionalism thought fit.
 
After the theoretical development of the dissertation, the project started, where 
a semi-rigid suitcase was developed, divided into several compartments for 
different types of uses, namely, vest, helmet, wellies, boots and personal items.
 
The suitcase has a retractable function on the sides that allows these compartments 
to be stored when not needed, to reduce the dimensions of the suitcase. 

Also, as a way of facilitating the visibility of the piece, reflective tapes were 
used, such as the vest defined in the PPE’s and a specific numbering for 
each bag, so that the work can easily understand which one belongs to it. 
It is concluded, then, that it was possible to develop a practical, effective and 
resistant solution for the type of work to be carried out, such as ergonomic.

Keywords: Design, functionalism, PPE, box, construction.
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Fonte: Louisvuitton, disponível em: https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/produits/va-
lise-horizon-55-epi-leather-nvprod590107v

Figura 72. Mala de viagem.
Fonte: Samsonite, disponível em: https://www.samsonite.pt/malas-de-viagem/
malas-de-cabine/lite-box-alu/mala-de-cabine-55cm-c-4-rodas-em-aluminio-
-gradiente-prateado#start=19

Figura 73.  Mala de viagem.
Fonte: Samsonite, disponível em: https://www.samsoni-
t e . p t / m a l a s - d e - v i a g e m / m a l a s - d e - ca b i n e / l i t e - c u b e - p r i m e / m a -
la-de-cabine-55cm-c-4-rodas-marfim-mate#start=34&cgid=2438

Figura 74. Mala de viagem.
Fonte: Aliexpress, disponível em: https://www.aliexpress.com/i/32965314443.
html?spm=2114.12057483.0.0.5efa59e9WvgEQC

Figura 75. Mala de maquilhagem.
Fonte: Aliexpress, disponível em: https://www.aliexpress.com/i/32993290496.
html

Figura 76. Mala de viagem.
Fonte: Aliexpress, disponível em: https://www.aliexpress.com/
item/4000705696786.html?spm=2114.12057483.0.0.559dc1fbC1s4bf

Figura 77. Saco de viagem Trolley com um design compacto e com interior espa-
çoso
Fonte: M&M PROTEK, disponível em: https://www.mmprotek.pt/loja-online-a-
cessorios-diversos-portwest-saco-de-viagem-trolley

Figura 78. Relação produto/utilizador
Fonte: M&M PROTEK, disponível em: https://www.mmprotek.pt/loja-online-a-
cessorios-diversos-portwest-saco-de-viagem-trolley

Figura 79. Saco de viagem Trolley com grande capacidade
Fonte: M&M PROTEK, disponível em: //statpacks.com

Figura 80. Relação produto/utilizador
Fonte: M&M PROTEK, disponível em: https://www.mmprotek.pt/loja-online-a-
cessorios-diversos-portwest-saco-de-viagem-multibolsos

Figura 81. Tiras de velcro no interior para fixação das bolsas 178
Fonte: PAX, disponível em: //www.pax-bags.com
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Figura 82. Mala para mota de 2 capacete 
Fonte: Caparicapeles, disponível em: https://www.caparicapeles.pt/loja/malas-
-para-mota/top-case-shad-sh49/

Figura 83. Estojo em Pele de joias genuína de joias 
Fonte: Malas Pimenta, disponível em: https://www.malaspimenta.com/pt/pas-
tas/pele/estojo-joias-pele-13234-detail

Figura 84. Necessaire com organanização
Fonte: cork-store, disponível em: https://cork-store.com/pt/viagem/572-neces-
saire.html

Figura 85. Saco/Trolley de Golf 
Fonte: The Cork Tree, disponível em: https://www.apcor.pt/portfolio-posts/aces-
sorios-de-golfe-em-pele-de-cortica-the-cork-tree/

Figura 86.  HEAT PRESSED BAGS
Fonte: Yankodesign, disponível em: https://www.yankodesign.
com/2008/06/24/heat-pressed-bags-fun-accident/

Figura 87. Material prensado 
Fonte: Yankodesign, disponível em: https://www.yankodesign.
com/2008/06/24/heat-pressed-bags-fun-accident/

Figura 88. Scope Luggage, 2005
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/scope-luggage/

Figura 89. Alças para transportar nas costas
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/scope-luggage/

Figura 90. Pormenor de pega lateral e código de segurança
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/scope-luggage/

Figura 91. Estojo em Pele de joias genuína de joias 
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/rolling-luggage/

Figura 92. Luggage
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/luggage/

Figura 93. Pormenor de identificação
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/luggage/

Figura 94. Silhueta elegante lateral 
Fonte: Marc-newson, disponível em: http://marc-newson.com/luggage/

Figura 95. Mala/Trolley  ZUCA com assento embutido
Fonte: Zuca, disponível em: https://www.zuca-europe.com/en/ez-cart-matte-
-black.html
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Figura 96. Mala/Trolley  ZUCA com assento embutido
Fonte: Zuca, disponível em: https://www.zuca-europe.com/en/ez-cart-matte-
-black.html

Figura 97. Mochila com estrutura resistente 
Fonte: Pelican, disponível em: https://www.pelican.com

Figura 98. Trolley de ferramentas
Fonte: STANLEY®, disponível em: https://www.stanleyworks.pt/products/detail/
Produtos/ARMAZENAMENTO+/Sistemas+de+armazenamento+/PRO-STA-
CK/M%C3%B3vel+de+armazenamento+PRO-STACK+STANLEY%C2%AE+FAT-
MAX%C2%AE

Figura 99. Trolley com diferentes opções de organização amovível 
Fonte: Pelican, disponível em: https://www.pelican.com/us/en/accessory/ca-
ses/trekpak-case-divider-kit/1610tpkit

Figura 100. Organizador maleável personalizável através de elementos em velcro 
Fonte: Bhphotovideo, disponível em: https://www.bhphotovideo.com/c/product/
1284387-REG/pelican_015350_4060_000_divider_set_for_1535.html

Figura 101. Trolley retrátil
Fonte: desconhecido, disponível em: desconhecido

Figura 102. Sacos e mochilas de funcionários da EDI Recup, Lda
Fonte: Do Autor

Figura 103. Casacos pendurados na parede.
Fonte: Do Autor

Figura 104. Funcionário da construção civíl com sacos desapropriados para a fun-
ção
Fonte: Do Autor

Figura 105. Contentor da empresa Revicalçadas para os EPI’s
Fonte: Do Autor

Figura 106. Sacos e mochilas de funcionário
Fonte: Do Autor

Figura 107. Estudo de medidas e relações ergonómicas
Fonte: Cultofcarry.org

Figura 108. Posição da coluna com mochila
Fonte: Cultofcarry.org

Figura 109. Trabalhadores da Gentilustrada, no local de trabalho em horário noturno.
Fonte: Do Autor
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Figura 110. Trabalhador com produto anteriormente utilizado e a desorganização 
dos EPI´s, no seu interior.
Fonte: Do Autor

Figura 111. Equipamentos no interior das casas partilhadas por trabalhadores.
Fonte: Do Autor

Figura 112. Trabalhadores da Gentilustrada a equiparem-se para a obra.
Fonte: Do Autor

Figura 113. Síntese dos principais requisitos a seguir no desenvolvimento do projeto.
Fonte: Do Autor

Figura 114. Carrinhas desorganizadas e com sujidade.
Fonte: Do Autor

Figura 115. Sacos usados anteriormente, desorganizados e tudo junto.
Fonte: Do Autor

Figura 116. Bancos da carrinha também com EPI’s espalhados.
Fonte: Do Autor

Figura 117.  Levantamento local aos trabalhadores da Gentilustrada, a equiparem-
-se.
Fonte: Do Autor

Figura 118. Todos os equipamentos acabam por ficar nos sacos uns dos outros, 
sendo pouco higiénico.
Fonte: Do Autor

Figura 119. EPI a colocar na cabeça junto com calçado.
Fonte: Do Autor

Figura 120. Trabalhadores na obra com equipamentos.
Fonte: Do Autor

Figura 121. Estudo de questionário informal.
Fonte: Do Autor

Figura 122. Moodboard
Fonte: Do Autor

Figura 123. Organizadores de roupa desdobráveis.
Fonte: Ikea

Figura 124. Organizadores de roupa desdobráveis.
Fonte: Ikea
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Figura 125. Democratic Design 
Fonte: Ikea

Figura 126. Estudo de movimentos na Cozinha Frankfurt.
Fonte: histarq.wordpress, disponível em: https://histarq.wordpress.
com/2013/03/01/aula-7-a-cozinha-de-frankfurt-1926/

Figura 127. Estudo de movimentos dos compartimentos de especiarias na Cozinha 
Frankfurt.
Fonte: histarq.wordpress, disponível em: https://histarq.wordpress.
com/2013/03/01/aula-7-a-cozinha-de-frankfurt-1926/

Figura 128. Cozinha Frankfurt e compartimentos de especiarias
Fonte: histarq.wordpress, disponível em: https://histarq.wordpress.
com/2013/03/01/aula-7-a-cozinha-de-frankfurt-1926/

Figura 129. Galley’s das cozinhas dos aviões
Fonte: Rebfoto..., disponível em: https://www.flickr.com/photos/rebfo-
to/15301438028/

Figura 130. Dry bag usado na suiça totalmnete impermeável.
Fonte: Desconhecido.

Figura 131. Entrada à medida no compartimento para calçado.
Fonte: Dirtbag Distributors Inc

Figura 132. Local de guardar o capacete no interior do saco.
Fonte: Dirtbag Distributors Inc

Figura 133. Fecho impermeável e faixas refletoras.
Fonte: Dirtbag Distributors Inc

Figura 134. Vista geral do Dirtbag Distributors Inc.
Fonte: Dirtbag Distributors Inc

Figura 135. Interior do saco.
Fonte: Dirtbag Distributors Inc

Figura 136.  Cantos, procura de forma.
Fonte: Do Autor

Figura 137. Estudo de organização dos EPI’s
Fonte: Do Autor

Figura 138. Estudo formal, rabiscos.
Fonte: Do Autor

Figura 139. Ideia da possibilidade de colocar rodas na box.
Fonte: Do Autor
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Figura 140. Estudo dos EPI’s.
Fonte: Do Autor

Figura 141. Exploração formal.
Fonte: Do Autor

Figura 142. Estudo dos EPI’s e organização dos mesmos.
Fonte: Do Autor

Figura 143. Estudo dos EPI’s e organização dos mesmos.
Fonte: Do Autor

Figura 144. Estudo dos EPI’s e organização dos mesmos.
Fonte: Do Autor

Figura 145. Estudo dos EPI’s e organização dos mesmos.
Fonte: Do Autor

Figura 146. Estudo dos EPI’s e organização dos mesmos.
Fonte: Do Autor

Figura 147. Corte da placa e marcação.
Fonte: Do Autor

Figura 148. Aplicação das cantoneiras em alumínio.
Fonte: Do Autor

Figura 149. Aplicação dos cantos com rebites.
Fonte: Do Autor

Figura 150. União de placa, com cantoneiras e cantos através dos rebites.
Fonte: Do Autor

Figura 151. Levantamento das restantes placas pelo o mesmo processo.
Fonte: Do Autor

Figura 152. Criação da tampa pelo o mesmo processo anterior.
Fonte: Do Autor

Figura 153. Vista geral.
Fonte: Do Autor

Figura 154. Aplicação de chapa e fechos.
Fonte: Do Autor

Figura 155. Modelação 3D para melhor compreenção formal.
Fonte: Do Autor
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Figura 156. Desenho final do produto.
Fonte: Do Autor

Figura 157. GoreTex
Fonte: Mitadmissions, disponível em: https://mitadmissions.org/blogs/entry/
when-i-grow-up/

Figura 158. PVC.
Fonte: Do Autor

Figura 159. Marcação do tecido através dos moldes.
Fonte: Do Autor

Figura 160. Tela PVC.
Fonte: Do Autor

Figura 161. Corte do tecido.
Fonte: Do Autor

Figura 162. Costura da faixa refletora
Fonte: Do Autor

Figura: 163. Introdução de tela nas traves.
Fonte: Do Autor

Figura: 164. Costura de pegas da mala.
Fonte: Do Autor

Figura:165. Costura de telas lateriais.
Fonte: Do Autor

Figura:166. Costura de parte de suporte de trolley.
Fonte: Do Autor

Figura 167. Planificação do tecido e tela no interior.
Fonte: Do Autor

Figura 168. Costura para a estrutura.
Fonte: Do Autor

Figura 169.  Introdução da tela nas traves.
Fonte: Do Autor

Figura 170. Pegas das traves interiores.
Fonte: Do Autor

Figura 171. Costura dos bolsos interiores.
Fonte: Do Autor
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Figura 172. Costura de ombreira.
Fonte: Do Autor

Figura 173. Aplicação de tacões.
Fonte: Do Autor

Figura 174. Aplicação de respiros..
Fonte: Do Autor

Figura 175. Peso de todos os EPI’s
Fonte: Do Autor

Figura 176. Pormenor dos fechos (click) na fivela.
Fonte: Do Autor

Figura 177. Fechos impermeáveis- detalhe.
Fonte: Do Autor

Figura 178. Velcros e faixa refletora.
Fonte: Do Autor

Figura 179. Vista geral sem acabamentos.
Fonte: Do Autor

Figura 180. Vista geral da box.
Fonte: Do Autor

Figura 181. Vista aberta da box com os EPI’s.
Fonte: Do Autor

Figura 182. Vista aberta da box com todos os EPI’s.
Fonte: Do Autor

Figura 183 . Vista dos compartimentos para calçado vazios
Fonte: Do Autor
                       
Figura 184. Detalhe do elemento gráfico e respiros.
Fonte: Do Autor

Figura 185. Vista  de cima da box compacta.                  
Fonte: Do Autor

Figura 186. Pormenor dos velcros abertos.
Fonte: Do Autor

Figura 187. Pormenor dos velcros fechados. 
Fonte: Do Autor
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Figura 188 . Vista dos compartimentos para calçado vazios
Fonte: Do Autor                 
 
Figura 189. Vista frontal geral.
Fonte: Do Autor       

Figura 190. Vista geral da traseira com identificação.
Fonte: Do Autor 
      
Figura 191. Vista geral com utilizador. 
Fonte: Do Autor  
     
Figura 192. Vista geral da box com trolley.
Fonte: Do Autor       

Figura 193. Vista geral da traseira da box com trolley.
Fonte: Do Autor    

Figura 194.  Produto a ser testado.
Fonte: Do Autor    

Figura 195. Trabalhador a equipar-se. 
Fonte: Do Autor    

Figura 196. Trabalhador a equipar-se 2.
Fonte: Do Autor

Figura 197. Trabalhador a fechar a box. 
Fonte: Do Autor

Figura 198. Planificação dos moldes para produção. 
Fonte: Do Autor
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EPI- Equipamento de Proteção Individual
SST- Segurança e Saúde do Trabalho
IGAS- da Inspeção-Geral das Atividades 
ACT – Autoridade para as Condições no Trabalho
INE – Instituto Nacional de Estatística
PME- Pequenas e Médias Empresas
B2B- Business to Business
B2C- Business to Consumer
PC- Policarbonato
PVC-Polyvinyl Chloride

Lista de Abreviaturas
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO





A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado em Design 
Industrial e de Produto, da Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Engenharia, 
da Universidade do Porto. A mesma reincide sobre uma ampla investigação na 
área de meio de transporte dos Equipamentos de Proteção Individual direcionado 
para os construtores civis, tentando alcançar uma solução versátil e eficaz que 
se adapte às necessidades dos trabalhadores dependendo da sua deslocação e 
transporte dos mesmos objetos.

Victor Papanek defende que, “Os designers têm a oportunidade de criar 
algo de novo ou de refazer algo para que fique melhor.” (Papanek, 1997). A 
responsabilidade do designer não passa somente por fazer algo novo, que não 
esteja presente no mercado, mas que de tal forma consiga responder de forma 
mais eficiente a necessidade inerente. Para isso, ser capaz de olhar para o que 
já existe e ter a capacidade de perceber de que forma podemos melhorar, tendo 
em conta as perspetivas económicas, sociais, ambientais e políticas já é um bom 
começo, segundo Dieter Rams (Rams, 2011). Por outro lado, o projeto presente 
no design é muito mais do que a relação designer-cliente. Papanek (1997) afirma 
que é essencial a envolvência de especialistas e dos utilizadores no desenvolver 
do processo de design logo de início. Assim, é possível detetar falhas e reformular 
questões previamente sem comprometer o resultado final do projeto (Papanek, 
1997).

Por outro lado, o funcionalismo é a consideração das funções de um objeto, e 
estas devem beneficiar o utilizador e o meio ambiente, intrinsecamente (Redig, 
2009).  Este pensamento apareceu no final do séc. XIX e prolongou-se até 
ao séc. XX como base concetual do design, “form follows function” conceito 
defendido pelo arquiteto Louis Sullivan em 1896.  No entanto, nos dias de hoje, os 
designers acabam por reduzir o funcionalismo a um estilo formal (Redig, 2009). 
Existe diferença entre a “função” e “operação” de um produto, como por exemplo 
a operação de um automóvel consiste em abrir a porta, sentar, ligar a ignição…. 
Porém, existe muitas outras a ser consideradas pela multidisciplinariedade do 
design, como por exemplo: a função social, a função cultural e mesmo a função 
poética. Devendo, atualmente, o designer ter em conta todas as funções e 
todas as necessidades humanas, biológicas, psicológicas, ambientais, sociais, 
econômicas, culturais, tecnológicas… (Redig, 2009). 

Apesar de existirem vários produtos que visam resolver a problemática 
apresentada, não são considerados totalmente funcionais. O design na 
atualidade é muito mais que dar resposta optando por um estilo, é uma 
abordagem que engloba diferentes perpetivas  e que estas de alguma forma 
se devem complementar, colocando o Ser Humano no centro da questão, como 
também o ambiente (Rocha & Plátano Editora (Lizbona), 1997). Tal como Carlos 
Rocha (1997) salienta, um projeto para ser equilibrado deve corresponder a 
diversos parâmetros como “(…) a funcionalidade, a identificação, o preço, os 
modos de produção, a valorização social, as vantagens ergonómicas, os aspetos 
ecológicos e muitos outros fatores (…).”. Sendo, este o equilíbrio procurado neste 
projeto. O designer deve ser capaz de criar produtos que confiram conforto ao ser 
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utilizados e ter a preocupação de conseguir um produto acessível ao ser humano, 
a nível económico e funcional. Ideal também defendido por Eames, centrados no 
Homem, juntos dedicaram-se ao design e a produtos confortáveis e acessíveis 
(Vitra Charles & Ray Eames, sem data).  

“If designers and researchers do not sometimes fail, it is a sign that they 
are not trying hard enough—they are not thinking the great crea¬tive 
thoughts that will provide breakthroughs in how we do things.” (Norman, 
2013)

O projeto quando nos é proposto, não é criado nem desenhado logo de partida pelo 
designer (Munari, 2015). No entanto, é um erro comum por parte dos designers, 
considerarem um desenho do produto logo no ponto de partida do processo 
criativo, este anseio precoce é nos transmitido, por vezes, no ensinamento do 
design. “Fail often, fail fast” é uma das máximas da IDEO proclamada por Norman 
(2013), querendo explicar que o erro está sempre presente no processo e só 
existindo na fase experimental e criativa é que se proporciona o melhoramento e 
aprendizagem do designer.

“Two of the most important characteristics of good design are 
discove¬rability and understanding.” (Norman, 2013)

A interação do Homem com o objeto e a sua relação é investigada por Norman 
(2013), servindo o quotidiano do utilizador como meio de análise, centrando 
assim o ser humano. A descoberta é delineada através da capacidade do 
utilizador realizar e desempenhar ou não determinadas ações. A avaliação do 
utilizador e do seu desempenho perante o produto. O método usado, as funções 
e os controlos disponíveis em cada artefacto.
“Você não pode entender o bom design se não entende as pessoas; o design é 
feito para as pessoas.” Dieter Rams (Behling, 2019).
Tal como Dieter define “good design” e como o designer se deve comportar 
perante a criação de produtos. Norman (2013) afirma que um bom design cria 
produtos aprazíveis, ao contrário de um mau design que responde com produtos 
débeis na usabilidade, forçando na forma de interação do Homem com o produto 
e não permitindo que de maneira intuitiva o faça. Também como Dieter, Norman 
(2013) defende que o produto ou serviço deve comunicar por si só.

 



A proposta desta dissertação fornecida pela empresa GENTILUSTRADA, consiste 
criação de uma Box, onde cada trabalhador organize devidamente os seus 
instrumentos obrigatórios de trabalho, tendo como desafio projetar um produto 
resistente, fácil de transportar, com grande capacidade de acoplar outros objetos, 
como também o estudo de possíveis materiais que possam desempenhar melhor 
estas funções. O facto de existir possibilidade de pesquisa no local a atuar, torna 
o projeto interessante para um estudo aprofundado e posterior desenvolvimento 
de uma solução.

Como foi referido anteriormente, o Design é feito para pessoas. Esta perspetiva 
humanista é apresentada com intenção de se integrar com as referências do 
design funcionalista de Dieter Rams e do design evolutivo de Jasper Morrison. 
Visto que são referências que estão preocupadas com o produto, mas também 
como este consegue, de maneira eficaz, responder às necessidades do utilizador.

No contexto académico, o desenvolvimento de uma mala para um determinado 
grupo de pessoas, foi anteriormente abordado na tese de Ana Cardoso1, numa 
abordagem no âmbito de desenvolver uma mala de viagem modular e compacta 
(Cardoso, 2019). Numa outra abordagem, no âmbito do design e da praia, onde 
foi desenvolvida uma mochila de primeiros socorros para nadadores-salvadores, 
por Rodrigo Baldaia, envolvendo especialistas de diversas áreas e conseguindo 
estabelecer uma parceria com a Monte Campo. Também, Rodrigo ambiciona 
implementar o seu produto, em prol da segurança balnear portuguesa e assim 
salvaguardar a vida Humana (Baldaia, 2020).
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1. “Desenvolvimento de uma mala de
viagem modular e compacta”, disser-
tação de Ana Cardoso. Foi consultada, 
porém é de acesso restrito.
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2. Objetivos

O objetivo desta dissertação consiste no desenvolvimento de uma nova solução 
de transporte para os trabalhadores das empresas de construção, melhorando 
o seu desempenho no trabalho. Demonstrando assim que existe a possibilidade 
de a partir do design, inovar na conceção das malas/box´s de transporte de EPI’s, 
para que seja mais funcional o dia a dia do trabalhador.

O tema proposto pela Gentilustrada e encontrado noutras empresas da área, 
revela o projeto pertinente, exequível face ao que já se encontra no mercado. 
Como consequência, pretende-se que o funcionamento da empresa melhore, 
como a organização dos funcionários individualmente e na organização das 
equipas, para que assim a mesma possa lucrar ainda mais. De relevar que, o bom 
funcionamento da empresa é conseguido através do bem-estar dos operários 
e assim se pretende também, contribuir para a melhor saúde dos mesmos. 
Apostando assim na qualidade de vida e dos produtos utilizados, incentivado 
outras empresas da área de construção a partilhar os mesmos princípios.

Como tal, acredita-se que as decisões tomadas posteriores à revisão de literatura 
e todo levantamento realizado junto de profissionais com experiência na área da 
construção, de maneira a sustentar toda a investigação da aluna e procurar dar 
uma resposta eficiente.

Em suma, a proposta a apresentar tem como medida superar a escassez de 
produtos direcionados para a área da construção e contribuir com uma alternativa 
versátil e exequível.



Os objetivos da presente dissertação, para serem atingidos, foi necessário adotar 
uma metodologia para a investigação sobre a transporte de EPI’s na área da 
construção. 

Inicialmente, realizou-se um brainstorming para restruturar o tema, tal como 
todos os pontos a seriam investigados, ordenando-os por importância e tipos de 
requisitos a serem considerados. 

Optou-se, de seguida, por realizar uma investigação por meios tradicionais, 
passando por artigos científicos, livros, revistas, outras dissertações e outros 
projetos de referência. A procura fez com que houvesse mais detalhes sobre 
o tema para que se compreendesse o quanto já se aprofundou o mesmo, e 
perceber se já tinham sido respondidas algumas questões das apresentadas 
anteriormente.

 “O estudo do design é ter necessidade de alguma coisa e resolver, é como 
uma terapia do corpo humano, vai ser o futuro.” 
(Eduardo Souto de Moura. “Bom designer é aquele que resolve os 
problemas das pessoas”, 2015)

Observar e analisar o dia a dia de outros especialistas, da mesma área, foram 
os passos seguintes. Foi possível uma melhor compreensão de detalhes em 
empresas experientes no tema. Perceber se a problemática estava presente 
noutros locais, e se não estivesse, de que maneira era solucionada a necessidade. 
Investigar empresas do ramo foi essencial, porém outro tipo de áreas com o 
mesmo sentido de transporte tanto de ferramentas como de equipamento 
pessoal foi o próximo passo, para uma melhor compreensão de quais os 
métodos, ou produtos eram usados pelas mesmas. O “participation-ism” é uma 
metodologia em que o processo de design é visto como uma conversa com 
stakeholders de forma a que os mesmo se integrem no processo (Manzini, 2016). 
Os stakeholders tornam-se assim importantes para uma melhor investigação 
quanto ao desenvolvimento do produto, passando pela escolha dos materiais até 
processo de fabrico. A escolha desse mesmo material pode ser obtida através 
de fornecedores e estes podem serem potenciais interessados no projeto, 
conseguindo assim potenciais colaboradores. Estes mesmos materiais podem 
também condicionar a execução do produto.  

Paralelamente, à observação dos trabalhadores na área de construção foram 
realizadas entrevistas, primeiramente, informais, obtendo respostas mais fluídas 
e não tão objetivas. Confrontados alguns especialistas conseguiu-se perceber 
que para uma maior descrição das questões existente, seria mais objetivo se os 
operários fossem mais direcionados no assunto e por isso, reuniu-se uma série 
de questões a levantar. Com as entrevistas formais, conseguiu-se um maior 
profissionalismo nas conversas e assim umas respostas mais coerentes, optou-
se também por interpelar profissionais de maior estatuto, para que houvesse 
outras perspetivas, através de superiores que acompanhavam os operários. 

3. Metodologia
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Num segundo momento, após uma recolha obtida localmente, foi possível uma 
maior aproximação aos trabalhadores da empresa interessada, a Gentilustrada 
e de outras empresas parceiras, mais propriamente na Bélgica. A Bélgica é 
conhecida por ser um país com elevada organização e regularização no trabalho, 
como tal, a empresa não é destinada a um local fixo, mas a vários locais tendo 
em conta que se trata de obras progressivas, em termos espaciais. Logo, a 
resolução da problemática passa por complementar a regulamentação imposta. 
O estudo de campo, na Bélgica, passou por uma verificação pormenorizada do 
quotidiano dos trabalhadores, ou seja, não só no local de trabalho, mas também 
nas deslocações casa-trabalho/ trabalho-casa. Contudo, foram realizadas 
conversas informais.

Reunida a informação aparentemente necessária, foi delineada uma estratégia 
do projeto a desenvolver, com o intuito de perceber quais as tipologias de objetos 
que poderia ser concebido e que pudessem ser pertinentes.

Num terceiro fase, realizou-se um levantamento em diversas obras locais para 
perceber a logística das empresas em Portugal de forma mais aproximada. 
As conversas informais, enfatizaram a presença da problemática tal como da 
Gentilustrada. Após a recolha do estado da arte e feita a comparação entres 
os produtos, igualmente a comparação entre respostas dos trabalhadores e 
observações, iniciou-se a fase experimental. 

Numa primeira fase experimental, procurou-se refletir sobre forma, função, 
material e ergonomia. A validação da prototipagem a nível funcional, produtivo, 
recurso, tardou, porém, obteve-se o resultado pretendido.

Em suma, pretendeu-se validar o produto através de uma proposta eficiente 
que respondesse à necessidade da empresa, com o produto concluído deu-se 
seguimento à fase de testes de usabilidade, reformulando pormenores e sempre 
procurando melhorias.
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Todos os projetos de design, em algum momento sofrem limitações. Neste caso, 
o projeto desenvolvido apresentou várias limitações, desde a impossibilidade de 
estabelecer parcerias, escassez de recursos, tal como baixa capacidade produtiva 
devido à falta de skill no âmbito de costura.

O ano 2020 foi marcado, mundialmente, pela chegada inesperada de uma 
pandemia de Sars-Cov 2 e Covid-19, o desenvolvimento projetual estagnou por 
tempo indeterminado. Impedido assim, a aluna de continuar a projetar, mais 
concretamente de utilizar as oficinas da Faculdade de Belas Artes para realizar 
as maquetes de estudo e a procurar recursos originando assim um atraso 
geral desta dissertação. Deste modo o processo de produção foi então adiado, 
fazendo com que o mesmo tivesse de ser acelerado na fase final de entrega. 
Por consequência, impossibilitou um maior estudo de utilização por parte dos 
trabalhadores com o produto concebido.

O estado de emergência foi decretado, provocando assim o encerramento 
obrigatório de todos os setores e atividades públicas e privadas, como a 
Universidade do Porto, pelo que tornou impossível a aluna continuar o projeto em 
circunstâncias habituais, forçando assim a uma adaptação a uma nova realidade. 
No entanto, apesar das limitações, o projeto foi desenvolvido no espaço de um 
ano.

4. Limitações
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5. Estrutura da Dissertação
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Esta dissertação divide-se em cinco capítulos. O primeiro corresponde à 
introdução, nesta parte, enquadra-se o trabalho realizado a nível de pertinência 
do tema, motivação, objetivos a responder e as limitações, como também a 
descrição dos temas a abordar nos capítulos seguintes. 

No segundo capítulo encontra-se o estado da arte, o enquadramento do 
tema e normas de segurança, a investigação de soluções já existentes a nível 
internacional e nacional e a sua análise, assim como análise transversal. Também 
se pode encontrar o estudo de campo e a análise ergonómica e antropométrica.
 
O desenvolvimento projetual é abordado no capítulo três, onde se enquadra a 
apresentação da empresa, os requisitos de projeto acompanhados do estudo de 
campo, assim como o desenvolvimento do produto e a sua prototipagem. 

O capítulo quatro destina-se a apresentação do protótipo.
 
Finalmente, no último capítulo está presente a discussão e conclusão, tal como 
os trabalhos futuros.
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Parte  1. Enquadramento

“O índice de produção na construção passou de uma variação homóloga de 
3,0% em junho para 3,1% em julho.” («Portal do INE», 2019)     

Segundo Lopes (2018) por meados de 2015 o negócio das grandes empresas 
diminuiu 11%, sendo que as PME e as microempresas obtiveram um crescimento 
de 5% e de 2%. Houve também, no ano 2017, um maior dinamismo no mercado 
imobiliário, residencial como também no mercado das obras públicas, originando 
assim uma recuperação do setor da construção e até hoje se mantém (Lopes, 
2018). Sendo uma oportunidade de maior valor a proteção, segurança e saúde 
das empresas. Na área da Construção Civil, foi adotado uma diretiva ligada ao 
sistema de Coordenação de Segurança e Saúde no Trabalho, através da União 
Europeia (Diretiva 92/57/CEE, Do Conselho, de 24 de Junho, 1992), onde refere 
que o trabalhador deve estar equipado para desempenhar a sua tarefa, de acordo 
com o risco da mesma.

A construção civil tem vindo a crescer, tal como a criação cada vez mais de infra-
estruturas. Como tal, a segurança no trabalho e a salvaguarda dos trabalhadores 
deve constar como princípio de qualquer empresa ou instituição. “O regulamento 
aplica-se a todas as formas de fornecimento de EPI, incluindo a venda à distân-
cia, e procura estabelecer altos níveis de práticas de saúde e segurança, proteção 
dos utilizadores e concorrência leal.” (J434265_SG_PSD _05_PPE Regulation 
Guide and Poster_2018_PRINT_BROCHURE_FV_V2.pdf, 2018). A prevenção 
converge num conjunto de ações em todo o processo de construção do empre-
endimento da obra, sendo de extrema importância e pertinência que se desen-
volva o melhor meio de transporte de EPI’s.

Foi durante o Império Romano, que foi detectado uma construção mais cons-
ciente e organizada incidida na Europa Ocidental (Campos, 2002). No entanto, foi 
na idade média que se concretizaram as principais construções, como castelos e 
monumentos religiosos (Campos, 2002).  Fazendo uma retrospeção, é possível 
notar que a construção segue a população, e à medida que a sociedade evolui, 
novos territórios são descobertos (Seiler & Duer, 2019). Assim sendo, a expan-
são das infraestruturas é notória e como tal os trabalhadores ligados a esta fun-
ção possuem exigência física na sua vida quotidiana, devendo assim melhorar as 
suas condições laborais. No entanto, segundo a AUTORIDADE para as Condições 
do Trabalho (ACT), no ano 2016 advieram 264 acidentes trabalho graves. Estes 
acidentes poderiam ser evitados se houvesse uma precaução ou se respeitas-
sem todas as normas diretivas existentes.

Terão estes acidentes existido por falta de proteção individual? Terão os fun-
cionários levado devidamente os seus EPI’s para a obra? 

Parte destes acidentes poderiam ser evitados se houvesse uma precaução ou 
se respeitassem todas as normas diretivas existentes, a proposta apresentada 
pretende impulsionar melhorias na logística das empresas.

1.1. Construção civil
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1.2. Normas

página 47

Segundo o Manual de Segurança e Saúde no Trabalho da Inspeção-Geral das 
Atividades em Saúde, as normas são importantes para prevenir acidentes de 
trabalho. Como tal deve haver preocupações a nível das condições de Segurança 
e Saúde do Trabalho, para que haja motivação por parte da equipa, resultando 
num aumento de competitividade e produtividade (MANUAL DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO, 2018). 

É de notar que, “Segundo dados do EUROSTAT, todos os anos, morrem 5 720 
pessoas na União Europeia em consequência de acidentes de trabalho” (MA-
NUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2018), tomando consciência 
que é um dado bastante relevante, que pode ser influenciado por falta ou má uti-
lização dos EPI’s. Posto isto, é importante reforçar que se torna pertinente o facto 
de pensar numa proposta de mala para que não haja falhas quanto à presença 
dos equipamentos dos trabalhadores.

A norma investigada e que se aproxima à usada pela empresa, foi - a Diretiva 
92/57/CEE DO CONSELHO, sendo esta uma norma europeia e que inclui todos 
os equipamentos a incluir na box a projetar.

O produto a desenvolver, não possui homologação de EPI visto que é apenas 
utilizado como transporte dos mesmos. 



Analisando todos os pontos referidos anteriormente, e refletindo que a 
construção para se tornar uma profissão segura não deve padecer dos elementos 
obrigatórios, perante as normas apresentadas. No entanto, os EPI´s que devem 
ser mencionados, consoante a legislação varia nas diversas áreas da construção, 
por esse mesmo motivo, é mostrado somente os principais usados por base em 
quase toda a área da construção2. Sendo estes os EPI’s mais utilizados, segundo 
a norma, na construção, foram os selecionados a ter em conta a armazenar no 
produto a desenvolver.

Segundo o Decreto-Lei n.º348/93 de 1 de Outubro, a definição de Equipamento 
de Proteção Individual, consiste em “Todo o equipamento, bem como qualquer 
complemento ou acessório, destinado a ser utilizado pelo trabalhador para se 
proteger dos riscos, para a sua segurança e para a sua saúde.” (Decreto-Lei 
n.o 348/93 de 1 de outubro, 1993) Ou seja, como “exemplos de EPI o capacete 
de segurança, as luvas de proteção, os protetores auditivos, os aparelhos de 
proteção respiratória, os óculos de proteção, o vestuário de proteção, o calçado 
de proteção e equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura, 
entre outros.”  (Teresa Almeida et al., 2016).

1.3. Equipamento de Proteção Individual
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2. A Cultura de Segurança
“Os trabalhadores devem estar sensibi-
lizados para a prevenção e uso adequa-
do dos equipamentos de trabalho e EPI, 
conforme as especificações, e serem 
conhecedores dos perigos associados 
a cada tarefa. A definição de regras na 
sua utilização existe por questões de 
segurança e saúde, pelo que são para 
cumprimento. O empregador deve ga-
rantir condições de trabalho seguras 
aos seus trabalhadores e garantir que 
estes conhecem os riscos e os EPI para 
fazer face aos mesmos.” (Teresa Almei-
da et al., 2016).

Figura 1. Equipamento de Proteção 
Individual utilizados na construção (ca-
pacete, máscara, abafadores, óculos de 
proteção, galochas de biqueira de aço, 
casaco refletor, botas de biqueira de 
aço e luvas).
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Neste capítulo é realizada a revisão de literatura, ou seja, uma pesquisa traduzida 
no Estado de Arte, analisando todos os potenciais contributos para a matéria 
a desenvolver. A pesquisa foi desenvolvida, tendo em conta conceitos como o 
Funcionalismo e o Design Evolutivo. Estes demonstram ter pertinência neste 
trabalho, devido à relevância da resposta a uma necessidade, tentando melhorar 
o existente (“good design”), assim como tornar o produto memorável (Cunha, 
2020).

Nos dias de hoje, determinados objetos que utilizamos perderam a ligação com 
a função. O final do século XX foi marcado pela grande procura de produtos 
funcionalistas, criados para cumprir a sua função. Hoje, faz todo o sentido esta 
abordagem, tal como a ideia de familiaridade, proveniente do sucesso contínuo 
da utilização dos produtos. Chegando, deste modo, a um produto que não se 
torne mais um no mundo do design, sem negar as gerações anteriores, conforme 
as premissas do design evolutivo (Borges, 2015a). O público alvo em questão 
tem uma necessidade que deve complementar o seu dia de trabalho, por isso 
deve-se obter um produto prático e intuitivo.

“Less, but better”  (Rams, 2011)

Influenciado pelo seu professor Max Bill, Dieter Rams defendia que um bom 
designer é responsável por implementar organização na vida contemporânea 
através dos produtos, respondendo a pelo menos 10 mandamentos para serem 
considerados “good design” e assim criar bons produtos (Fiell et al., 2001). Dieter 
Rams, prevaleceu com a ideia de uma estética industrial moderna através de 
produtos com um bom design, não se deixando influenciar e contrariando as 
correntes da época “(Fiell et al., 2001). Rams considera que um bom designer é 
responsável por executar organização na vida contemporânea dos utilizadores, 
através dos produtos, respondendo aos mandamentos. O produto teria de ser 
inovador, cumprir a sua utilidade, sendo honesto dando a perceber-se por si só, 
esteticamente apelativo e deveria ter elevada durabilidade, integrando-se no 
meio ambiente. O designer defendia a máxima “less, but better” («less and More» 
Illustrates the Functional Design of Dieter Rams, 2019),  como aspiração para o 
futuro do design, de modo a que o produto “fale” com as pessoas, tornando-se 
fácil de compreender.
O good design assenta nos princípios da ergonomia, economia, eficiência e de 
resposta a objetivos, satisfazendo necessidades concretas. Ligado também à 
inovação de material, procura soluções para problemas, afasta-se de questões 
decorativas e formais e responde apenas ao público em questão. O conceito 
para o produto concebido segue então esta linha de pensamento. Como reflexão 
do pensamento defendido anteriormente analisou-se a estante 606 Universal 
Shelving System e a mesa Side Table, são exemplos que ilustram a perspetiva 
do good design sobre os objetos, pois apresenta clareza funcional e ergonomia 
entre o utilizador e o espaço.

Análise de produtos 
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Parte  2. Prospeção de mercado 



“These are all examples of how something may come to be Super Normal 
and in most cases it takes time for the qualities which typify the Super 
Normal object to be recognised”  (Morrison, 2015) 

O valor percebido pelo utilizador em relação ao produto, só é totalmente 
reconhecido, quando pertence ao seu quotidiano, entendendo que o produto 
“normal” satisfez as suas necessidades na perfeição. Como o exemplo do clip, 
uma das maiores invenções do design, que apesar da revolução que causou na 
época, hoje é “normal” (Morrison, 2015).
Para Morrison um produto deve ser concebido para ser utilizado de forma intuitiva 
ou subconsciente, de tal forma que o ser humano transforme o seu quotidiano 
perante o objeto e vice-versa (Morrison, 2015). O produto é tão normal que 
se torna familiar, e esta familiaridade faz com que o produto tenha uma maior 
conexão com o utilizador, e apela à memória como parte da abordagem do objeto 
(Morrison, 2015). Morrison refere que para melhorar o objeto não se deve focar 
somente na forma, mas também na história do produto e na sua familiaridade. 
No design evolutivo, a ideia de familiaridade vem do sucesso continuado da 
utilização dos produtos. O produto a desenvolver deve então cumprir esta ideia 
de pensamento, preenchendo a necessidade do dia a dia do utilizador.
Por fim, observar o que veio antes é “projetar de maneira evolutiva”, e quando 
algo novo entra na nossa “atmosfera” deve ser de forma positiva e por muito 
tempo (The Light Suites Superloon | Flos, 2015). 
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Figura 3. Exposição da Superloon de 
Jasper Morrison, 2015.

Figura 2. Superloon de Jasper Morrison, 
2015.

A Superloon representa o design evolutivo na medida em que reúne a familiaridade 
que o ser humano possui dos objetos luminosos ancestrais, nomeadamente a 
lua, o sol e estrelas. Ao utilizar estas referências no desenvolvimento do artefacto 
o designer apela à memória e às emoções.
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Nesta ordem de ideias, certos autores já refletiram sobre o design evolutivo 
e o design funcionalista. O objetivo é ter esta abordagem como base, porém 
levando igualmente em conta o design social e a sustentabilidade, temas 
urgentes nos tempos de hoje e inerentes ao design (Manzini, 2016). Alguns dos 
designers contemporâneos analisados revelam preocupação com a função, com 
novas tecnologias e materiais. Inovação aliada à simplicidade do produto e a 
durabilidade, defendida pelos dois autores.

A F733 ZIPPELIN da marca Freitag3, uma mala de viagem sustentada pela 
tecnologia e pela sustentabilidade. Esta marca, encontra materiais considerados 
normais do nosso dia a dia, mas atribui-lhes funcionalidade. Como referência, 
a escolha do material pode ajudar na definição do projeto a conceber. As lonas 
de camião, câmaras de ar e cintos de segurança são objetos que deixando de 
cumprir a sua função principal, ganham uma nova vida com uma abordagem 
diferente. 
O facto de o conceito mala já existir, permite inovar em detalhes que torne 
o objeto mais funcional e resistente. As duas abordagens enquadram-se na 
F733 ZIPPELIN pois o produto é eficaz e a sua matéria prima são materiais 
desperdiçados e reaproveitados, ligados a nova tecnologia. 

3. Os fundadores da marca, Markus e 
Daniel Freitag, desde 1993 criavam as 
suas próprias bolsas (Nicola, 2006). 
E conseguiram fazer com que os seus 
produtos se tornassem familiares aos 
olhos do utilizador.

Figura 4. F733 Zippelin de Freitag.

Freitag



Tinker Hatfield é um designer de calçado contratado pela Nike e é, neste artigo, 
um exemplo que aborda os diferentes conceitos abordados anteriormente, 
funcionalismo como o de Dieter Rams e design evolutivo defendido por Morrison. 
Tinker pode ser considerado um designer com princípios funcionalistas e com 
princípios do design evolutivo. Preocupa-se com a função e com a inovação, 
através das sapatilhas que conferem uma “melhoria incremental”. As Nike 
Jordan comprovam o pensamento de Morrison, que “apenas se justifica projetar 
um produto que melhore o que nos é oferecido pelo que se propõe substituir.” 
(Borges, 2015b, p. 65)

É através das necessidades dos utilizadores, que Tinker, se foca na criação do 
produto. Pode-se se encontrar o conceito de design evolutivo nos diferentes 
modelos projetados, que apesar de apresentar várias inovações, continua a 
manter a forma convencional, inovando no material e no desenho ergonómico 
da sapatilha. No entanto, a familiaridade obtida por esse produto é regida pela 
imortalidade de anteriores gerações com formato semelhante, tornando-as 
um objeto por si mais ligado ao utilizador. Principalmente, como por exemplo, 
para os desportistas, a familiaridade com a sapatilha torna o produto familiar. 
Esta preocupação é a base de muitas criações e permite que o objetivo seja 
inteiramente cumprido, criando assim uma maior ligação com o individuo.

Michael Jordan referiu em Abstract, que Tinker criou sapatilhas que “Servia os 
atletas de alto nível, ao ponto de poderem jogar com os mesmo ténis 30 anos 
depois”(Oakes, 2018).
Trinta anos depois, tal como Dieter Rams referia que o “good design” é quando o 
objeto se prolonga por muitos anos e como Morrison defende, tornar-se imortal 
entre gerações.

Após uma análise das diferentes abordagens, conclui-se que existem 
semelhanças nas mesmas, visto que ambas defendem a permanência do 
produto, Dieter Rams na duração do produto e Morrison na memória. Hoje em 
dia, alguns produtos fundem as duas abordagens, já que pretendem ter uma 
maior durabilidade e serem familiares. 
Percebe-se que, tal como Morrison defende, o necessário não é desvalorizar 
a forma para atingir a finalidade do produto, mas sim procurar captar no fundo 
das nossas memórias, o conhecimento, a familiaridade. Subtilmente atingir este 
patamar, recorrendo a pequenas, mas relevantes alterações, para que se consiga 
reconhecer e imortalizar o produto (Borges, 2008).
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Tinker Hatfield

Figura 6. Nike JordanTinker Hatfield.

Figura 5. Nike JordanTinker Hatfield.



Nesta linha de pensamento, faz sentido perceber e pesquisar as gerações 
anteriores das várias formas que se pode transportar objetos e como estes são 
compactados. As diferentes funções variam e percebe-se como é possível existir 
diferentes materiais e tecnologias que possam aparecer nos produtos do ínicio 
do séc.XX, como os exemplos a seguir. Grandes nomes como Louis Vuitton, 
Cosmopolis e Moynat estão associados aos produtos analisados, produtos 
marcados pelo uso de material de qualidade e pela multiplicidade das funções, 
como os diferentes compartimentos para diferentes necessidades. Referindo as 
palavras de Rui Mendonça, enunciadas vezes sem conta em contexto informal 
e de sala de aula aos seus alunos, “para fazer design, a pesquisa de referências 
deve ser equivalente ao produto a propor, como também deve ser realizada 
de um modo transversal (noutras áreas), para que possa surgir sugestões que 
ajudem na criação do produto”. Esta abordagem, segundo Mendonça, funciona 
como um “funil”, onde o designer deve ter em conta a investigação do geral para o 
particular, podendo retroceder o processo as vezes necessárias. O levantamento 
realizado foi menos aprofundado que os seguintes, no entanto como referido 
anteriormente, esta transversalidade favorece o processo de procura.

Referências Transversais
Abordagem geral
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Figura 7.. Mala de viagem de Louis 
Vuitton, 1920

Figura 8. Detalhe dos cantos refor-
çados

Figura 9. Apoio em ouro e restante 
em pele

Figura 10. Baú francês vintage de 
Moynat, 1920

Figura 11. Materiais: Latão, Tecido, 
Couro, Álamo

Figura 12. Marca de certificado de 
autenticidade ou marca de produção
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Figura 13. Mala de viagem holandesa, 
séc. XX

Figura 14.. Interior em madeira com 
arrumação e exterior em alumínio

Figura 15.. Mala de viagem de Louis 
Vuitton, 1920

Figura 16.. Interior original com gave-
tas, cabides e uma caixa de sapatos

Figura 17.. Cantos de latão, revesti-
mento em lona e madeira

Figura 18. Mala de viagem da Cosmo-
polis, 1920

Figura 19. Arrumação para roupae 
organizadores feio em Latão, Couro, 
Lona e Madeira
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Figura 20. Louis Vuitton Lilly Pons baú 
antigo da Louis Vuitton, 1930

Figura 21. Detalhe de gavetas com 
identificadores

Figura 22. Exterior em Couro e deta-
lhes em Latão

Figura 25. Porta-mala para conjunto 
de chá

Figura 26. Cantos com apontamentos 
dourado contrastantes com o preto

Figura 27. Divisórias e gavetas ideias 
para arrumação 

https://artemest.com/products/
tea-set-trunk

Figura 23. Mala para vinil retro-chique, 
2010

Figura 24. Interior em madeira com 
arrumação para o sistema de som

https://www.1stdibs.com/furniture/
more-furniture-collectibles/home-ac-
cents/trunks-luggage/vinyl-trunk/
id-f_16774222/



Este capítulo debruçou-se acima de tudo no estudo e no entendimento do design 
evolutivo e de que forma o mesmo pode ser estudado e aplicado no design de 
produto, concretamente no desenvolvimento de um artefacto direcionado 
para o transporte e EPI’s e de bens pessoais. Igualmente, o estudo de dados 
secundários que permitiram concluir que os acidentes de trabalho por falta de 
EPI’s e de equipamentos de transporte é bastante elevada. 

No que diz respeito ao volume de recursos humanos estas empresas 
apresentam valores altos devido à dimensão das infraestruturas, encontrando-
se então uma oportunidade de desenvolvimento de um artefacto que seja 
eficiente. As premissas como a organização do espaço, a ergonomia, a economia 
e a prevalência do produto no tempo não só em termos de memória como em 
termos de durabilidade se demonstrou crucial, nomeadamente explícito em 
exemplos como a Freitag e a Louis Vuitton que prevalecem no tempo devido ao 
core business assente na alta qualidade da produção.
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Síntese Conclusiva



É realizada uma análise às caraterísticas, materiais a nível internacional e nacional. 
As várias formas de armazenamento existentes a nível internacional divergem 
em materiais, funções ou conceitos, de tamanhos e formas de transportar. Por 
este mesmo motivo, é necessário absorver todas estas potencialidades de 
produtos para conseguir encontrar possíveis pormenores que sejam pertinentes 
de incorporar num novo e possível produto. Num primeiro momento, realizou-
se uma reflexão sobre que tipologias existem no mercado, pesos e materiais, 
de potenciais produtos. Paralelamente, iniciou-se uma investigação a nível 
de materiais mais comuns a serem utilizados. Finalmente, resumiu-se as 
considerações retiradas da informação recolhida para uma melhor reunião dos 
pontos fortes e ter em conta e de quais as fraquezas a considerar.

Tipologias e requisitos
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Figura 28. Representações de diferen-
tes tipologias de malas.

Mochila 
Mala/Saco
Saco com rodas
Trolleys

No mercado são de considerar quatro tipo de categorias de malas diferentes e as 
mesmas com funções divergentes (Boleta, 2012):
Mochilas- tipo de transporte usado para as costas, com diferentes dimensões, 
mas aleado ao uso de dia a dia, ou de curtas viagens.
Malas/Sacos flexíveis- indicado para desporto ou para viagem curtas.
Saco com rodas- intermédio de um saco flexível e de uma mala de viagem, com 
mais capacidade porém de curtas distâncias.
Trolleys- malas de formato retangular, mais direcionado para o viajante que 
pretende ir para distâncias mais longas e levar os seus pertences e roupas 
(Boleta, 2012).

Perante esta distinção, realizou-se um estudo de mercado que incidiu, 
maioritariamente, na tipologia intermédia entre as malas/sacos flexíveis 
e as trolleys, com o objetivo de perceber todas as vertentes existentes, do 
internacional ao nacional, da mala de uso geral à mala de uso de construção civil. 
Como meio de transporte, originalmente era mais comum a utilização de baús de 
madeira ou pele, colocados em carrinhos com rodas para que fosse mais fácil de 
transportar. 
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A resistência das malas, até ao século XIX, era o fator mais importante tendo 
em conta as enormes distâncias percorridas, os pavimentos irregulares ou em 
más condições, como também as más condições meteorológicas. Os tempos 
modernos, trouxeram novos materiais, possibilitando a utilização de materiais 
inovadores, como lã, linho, couro ou até mesmo cartão prensado (Boleta, 2012). 
Nos dias de hoje, e com o aparecimento de polímeros, as malas estão muito 
mais resistentes e duradouras, existindo uma panóplia de plásticos, cada um 
com características associadas à sua função. Os polímeros por si só, oferecem 
resistência, leveza a preços mais acessíveis.(Boleta, 2012), fáceis de transportar 
e oferecendo uma utilização mais inteligente (Sandi et al., 2019). 

Requisitos de pesquisa
A ter em conta alguns requisitos, obrigatórios e/ou desejados, que estreitam 
o caminho a traçar e analisando as caraterísticas de cada um.  Os materiais 
e produtos a serem escolhidos, terão de ser resistentes, impermeáveis pois 
sofrerão com as diferenças climatéricas existentes na utilização do produto 
e maleáveis para uma maior compactação. A arrumação depende dos objetos 
pessoais a guardar, e como já foi referido anteriormente, devem ficar devidamente 
organizados para que não haja desarrumação derivada, do próprio utilizador. 
Várias secções para melhor divisão do produto para que a higienização esteja 
presente, requisito com maior predominância . 

Realizada a análise de todos os pontos a ter em consideração, destacaram-se 
pontos chaves importantes para o desenvolvimento da mala de transporte 
de EPI’s. Assim, conseguindo respeitar os parâmetros, torna-se um produto 
potencial a ser integrado no mercado e também nas empresas potencialmente 
interessadas. Por fim, estas condições irão direcionar todo o Estado da Arte e 
pesquisa realizada, de modo a focar no que é essencial para um trabalhador/
utilizador.

Perante as diferentes tipologias definidas, o estudo de mercado apresentado 
posteriormente, apresenta exemplos referentes a cada tipologia de mala.



2.4.1. MOCHILAS
Internacionais | Flexível

Box para trabalhador de construção de infraestruturas
pá

gi
na

 6
0

Função | Mala para serviços pesados

Peso | 1,7 kg

Preço | 50,80€

Medidas | 30x30x67 cm

Capacidade | 60 L

Material | Polipropileno

Caraterísticas | Plataformas de acesso | Postes de madeira | Turbinas eólicas | Es-
calada em torre | Torres de telecomunicações | Sca olding
Acesso por corda | Obras de telhado | Riggers | Resgate | O shore | Construção | 
Espaços confinados | Arborismo

Função | Mala direcionada para EPI’s

Peso | 4,695 kg

Preço | 64,99€

Medidas | 28,4x63x47,5 cm

Capacidade | 49 L

Material | Polipropileno

Caraterísticas | Saco mochila de utilização universal, mas preparado para transpor-
te e arrumação de Equipamento de Proteção Individual.

Função | Mochila

Peso | 0.465 kg

Preço | 115,04€

Medidas | 42,5x56,5 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Tyvek 

Caraterísticas | O DuPont ™ Tyvek ® é um material que apresenta todas as melho-
res propriedades de papel, filme e tecido, mas também oferece beleza, resistência 
e capacidade de reciclagem únicas. Leve e versátil, porém resiliente e durável, esse 
material imprimível com toque e sensação de papel

Figura 29. Mala para serviços pesados.

Figura 30. Mala direcionada para EPI’s.

Figura 31. Mochila.



MOCHILAS
Internacionais | Flexível
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Função | Mochilas para tropa

Peso | 1,6 kg

Preço | 16.81€

Medidas | 58x33x25 cm

Capacidade | 50 L

Material | 1000D Nylon

Caraterísticas | Mochila semirrígida, com diversos compartimentos,

Função | Mala de bombeiro

Peso | Desconhecido

Preço | 49,00€

Medidas | 76 x35x38 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Nylon e PVC

Caraterísticas | Saco adaptado para EPI’s tal como a roupa e calçado.

Função | Mochila de campismo 

Peso | 3,1 kg

Preço | 348,27 €

Medidas | 32x28x88 cm 

Capacidade | 75 L

Material | Poliamida, Poliéster

Caraterísticas | Mochila que se adapta ao enchimento no seu interior. Material im-

permeável.

Figura 32. Mochila para tropa.

Figura 33. Mochila de campismo.

Figura 34. Saco de bombeiros.
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Função | Mala de ferramentas Semirrígida

Peso | 1,7 kg

Preço | Desconhecido

Medidas | 27x34x34 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Poliéster

Caraterísticas | Mala semirrígida para ferramentas, com compartimentos individu-
ais para cada objeto no seu interior.

Função | Mala de ferramentas com bordas em alumínio

Peso | 3,2 kg

Preço | Desconhecido

Medidas | 44x23x34 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Poliéster e bordas em alumínio

Caraterísticas | Mala semirrígida para ferramentas, com compartimentos individu-
ais para cada objeto no seu interior, com tampa rígida também.

Função | Mala rígida para ferramentas e determinados EPI’s

Peso | 2,9 kg

Preço | Desconhecido

Medidas | 30x51x31 cm

Capacidade | 15 kg

Material | Poliéster

Caraterísticas | Mala semirrígida para ferramentas, com compartimentos individu-
ais para cada objeto no seu interior, com tampa rígida também.

MALAS
Internacionais | Semirrígida

Figura 35. Mala de ferramentas.

Figura 36. Mala de ferramentas.

Figura 37. Mala de ferramentas.
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MALAS
Internacionais | Semirrígida

Função | Mala de assistência técnica

Peso | Desconhecido

Preço | Desconhecido

Medidas | 45,8x36,5x18,5 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Alumínio anodizado com acabamentos em aço cromado

Caraterísticas | Rigidez aleada à resistência do material com compartimentos no 
seu interior.

Função | Mala de ferramentas de alumínio com rodas

Peso | 6,7 kg

Preço | Desconhecido

Medidas | 48,5x38,5x25 cm

Capacidade | 35 kg

Material | Polipropileno

Caraterísticas | Robusta e resistente ao choque a altas e baixas temperaturas.

Função | Mala de Ferramentas com Organizador

Peso | Desconhecido

Preço | 29,90€

Medidas | 67x32,3x25,1 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Desconhecido

Caraterísticas | Rigidez aleada à resistência do material com compartimentos no 
seu interior. As divisórias permitem uma facilidade de adaptação consoante a ne-
cessidade.

Figura 38. Mala de ferramentas.

Figura 39. Mala de alumínio.

Figura 40. Mala de ferramentas.
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Função | Mala de viagem para bens pessoais 

Peso | Desconhecido

Preço | 165 000,00€

Medidas | 55x100x65 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Couro

Caraterísticas | MALLE COIFFEUSE é uma mala para guardar os bens de uso pessoal, 
como os de cosmética. É de altíssima qualidade e o seu material confere uma resis-
tência enorme, tal como a sua extensa arrumação que proporciona uma organização 
detalhada ao utilizador. 

Função | Mala de ferrementas de Mark Mayo

Peso | Desconhecido

Preço | Desconhecido

Medidas | Desconhecido

Capacidade | Desconhecido

Material | Nogueira preta

Caraterísticas | Mark desenhou uma mala de ferramentas com divisórias segmenta-
das para uma maior organização. O material faz com que o produto seja resistente ao 
impacto e foi projetado para ser transportado.

Função | Mala rígida para ferramentas

Peso | 8,8 kg 

Preço | Desconhecido

Medidas | 63,1x50x30,2 cm

Capacidade | 15 kg

Material | Polipropileno e espumas de Poliuretano

Caraterísticas | Rigidez aleada à resistência do material com compartimentos no 
seu interior. As divisórias permitem uma facilidade de adaptação consoante a ne-
cessidade.

MALAS
Internacionais | Rígida

Figura 41. Mala de viagem.

Figura 42. Mala com compartimentos.

Figura 43. Mala com divisórias.
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MOCHILAS
Internacionais | Rígida

Função | Mala de ferramentas

Peso | 1,5 kg

Preço | 17,82€

Medidas | 45x33x15 cm

Capacidade | 10 kg

Material | Liga de Alumínio

Caraterísticas | Tecido Preto e almofadado em nylon revestimento interior; Pega: Alça 
plástica pode reter mais coisas pesadas; Perfil: Rebite com cantos reforçados com 

cantos de plástico.

Função | Mala para drone

Peso | 2,2 kg

Preço | 119,00€

Medidas | 38.1x25.5x55.7 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Poliéster 600D

Caraterísticas | Possui divisórias e compartimentos ajustáveis, e um painel com cor-
reias para hélices, montagens, cabos e baterias. A sua construção robusta oferece 
uma protecção superior contra o impacto.

Função | Mala de máquina fotográfica

Peso | 3 kg

Preço | 44.90€

Medidas | 46x33x15 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Alumínio, Plástico e Esponja

Caraterísticas | Os separadores permitem um ajuste personalizado dentro da mala de 
acordo com as suas necessidades, de forma a criar um compartimento de tamanho 
exato para o seu equipamento.

Figura 44. Mala para drone.

Figura 45. Mala com divisórias.

Figura 46. Mala para máquina 
fotográfica
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Função | Mala de transporte de loiça

Peso | 3.6 kg

Preço | 33,75€

Medidas | 27.94x 36.83x 24.89 cm

Capacidade | 11 kg

Material | tecido Oxford 300D e papelão grosso e resistente

Caraterísticas | Os separadores de papelão eram ajustáveis   e faziam um excelente 
trabalho ao proteger as canecas e o copo de vinho

Função | Saco Tripé de Golf 

Peso | 2,2 kg

Preço | 79€

Medidas | 91x 26x 21 cm

Capacidade | 30 L

Material | 100% Poliéster

Caraterísticas | . A sua estrutura semirrígida interior oferece ao utilizador uma organi-
zação rigorosa dos elementos e que estes não se desloquem. 

Função | Saco/mochila isotérmica para pizzas

Peso | 4.7 kg

Preço | 122,94 €

Medidas | 43x36x52 cm

Capacidade | 80L

Material | Isotérmico

Caraterísticas | . A sua estrutura semirrígida oferece ao utilizador uma maior proteção 
dos elementos e que estes não se desloquem. 

SACOS
Internacionais | Rígida

Figura 47. Mala térmica.

Figura 48. Mala para copos.

Figura 49. Saco de golf.



Figura 54. Mala para máquina 
fotográfica.

Figura 51. Mala para máquina 
fotográfica.

Figura 50. Mala para máquina 
fotográfica.
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SACOS
Internacionais | Semirrígida

Função | Mochilas para laptop e câmara fotográfica

Peso | 1,7 kg

Preço | 69,80€

Medidas | 32x20x47cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Poliéster impermeável de alta qualidade

Caraterísticas | Produto indicado para transporte de objetos frágeis de material à pro-
va de água. A sua estrutura rígida interior oferece ao utilizador uma organização rigo-
rosa dos elementos e que estes não se desloquem. 

Função | Mochila para câmara fotográfica

Peso | 0.670 kg

Preço | 27,01€

Medidas | 30x37x14 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Nylon 

Caraterísticas | Artefacto de nylon com estrutura semi rígida, semelhante à espuma 
que protege os objetos guardados. A disposição é realizada através de velcro, que per-
mite a fixação nas paredes da mochila.

Função | Mochila de câmara fotográfica

Peso | 3,9 kg

Preço | 313,45€

Medidas | 47x33x25,4 cm 

Capacidade | 18.00L

Material | Caixa - ABS, placa frontal - Polipropileno e tecido - Nylon/ Poliuretano

Caraterísticas | mochilas de alta qualidade e alta durabilidade para estu-
dantes, caminhantes, fotógrafo e todos os demais. Garanta a proteção 
do seu laptop, armazenando-o na caixa estanque e à prova de água 
embutida.
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TROLLEYS
Internacionais | Semirrígida

Função | Mala de maquilhagem

Peso | 11,1 kg

Preço | 160,01€

Medidas | 45 x 36 x 77 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Nylon 1680D

Caraterísticas | walmart
resistência ao desgaste e não é fácil de arranhar. com estojo removível, que pode ser 
usado sozinho ou em um carrinho 2 em 1

Função | Trolley para máquina fotográfica

Peso | 4,7 kg 

Preço | 294,20€

Medidas | 32x35.5x51.5 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Nylon

Caraterísticas | Trolley que se adapta à utilização, podendo se alterar para uma mo-
chila 

Função | Trolley de viagem convertível em mochila

Peso | 2.4 kg

Preço | 183,20€

Medidas |  55x40x20 cm

Capacidade | 51 L

Material | 100% Poliéster com revestimento em Teflon

Caraterísticas | Samsonite
Este material apresenta resistência à água para uma utilização “normal”. Note que os 
fechos mesmo sendo vulcanizados assim como as costuras podem permitir a passa-
gem de humidade em situações de exposição demorada à água.

Figura 53. Mala de maquilhagem.

Figura 54. F733 Trolley.

Figura 55. Trolley para máquina 
fotográfica.
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SACOS
Internacionais | Semirrígida

Função | Organizador universal para mala de carro com inserto térmico

Peso | Desconhecido

Preço | 22,23€

Medidas | 76x36,5x21 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Poliéster

Caraterísticas | Produto ideal para manter alimentos frescos, devido ao seu revesti-
mento térmico. O organizador pode ser facilmente dobrado em dimensões compac-
tas.

Função | Bolsa dobrável

Peso | 2.350 kg

Preço | 22,57€

Medidas |  60x37x32 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Desconhecido

Caraterísticas | Bolsa dobrável, projetada para a mala do carro. Laterais e fundo refor-
çados, dois compartimentos separados, bolsos de malha lateral. Alças para fácil trans-
porte, clipes para fixação do organizador, elementos antiderrapantes na parte inferior.

Função | Mala semi-rígida

Peso | 2,9kg

Preço | 15,90€

Medidas | 53 x27x38,5 cm

Capacidade | 15 kg

Material | Poliéster

Caraterísticas | Ideal para transportar ou armazenar vários itens ou fazer compras no 
compartimento da mala do carro. 

Figura 56. Bolsa para carro.

Figura 57. Bolsa térmica  para carro.

Figura 58. Bolsa para carro.
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MALAS
Internacionais | Rígida

Função | Mala de picnic

Peso | Desconhecido

Preço | 6,909€

Medidas | Desconhecido

Capacidade | Desconhecido

Material | Couro

Caraterísticas | Este artefacto prima pela sua rigidez e qualidade do material, as suas 

divisórias permitem uma proteção acrescida dos utensílios.

Função | Mala de mão

Peso | 4 kg 

Preço | 1,501.24€

Medidas | 30.5x40cmx12 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Couro

Caraterísticas | Os compartimentos individuais exteriores e a remoção deles torna o 
produto particular. O seu material geral da mala é de qualidade e resistente, tal como 

os seus detalhes metálicos.

Função | Mala de preparar bebidas

Peso | Desconhecido

Preço | 500€

Medidas |  30x20x11 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Couro

Caraterísticas | A mala difere na disposição organizada dos produtos e uma maior se-
gurança dos produtos no seu interior, através da rigidez do seu material. As fivelas 
seguram os objetos individualmente.

Figura 59. Mala para picnic.

Figura 60. Mala para picnic.

Figura 61. Mala com compartimentos.
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MALAS
Internacionais | Rígida

Função | Mala distribuição alimentar 

Peso | 12 Kg

Preço | 219,31 €

Medidas | 56x52x44 cm

Capacidade | 90 L

Material | plástico LLDPE

Caraterísticas | A box analisada é feita de um material térmico que protege os objetos 
no seu interior, a sua resistência e dureza também fazem são particularidades.

Função | Mala para moto da Givi Trekker

Peso | Desconhecido 

Preço | 407,96 €

Medidas | 55x45x32 cm  

Capacidade | 10kg

Material | Estrutura em alumínio e borda perfilamento.  

Caraterísticas | Posicionamento otimizado dos rebites para uma maior rigidez do con-
junto.  No fundo da mala encontramos uma base fina, feita em material macio para 
absorver os choques transmitidos durante a marcha. 

Função | Mala encaixável empilhável

Peso | 2.9 kg

Preço | Desconhecido

Medidas |  60x40x25 cm

Capacidade | 40 L

Material | Desconhecido

Caraterísticas | A box analisada é feita de um material térmico. Outra grande cara-
terística é a sua compactação, conseguindo mesmo ficar quase planificada e assim 

possibilitando maior arrumação.

Figura 62. Mala térmica.

Figura 63. Mala térmica.

Figura 64. Mala para capacetes.
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Função | Mala de ferramentas

Peso | 4,695 kg

Preço | 64,99€

Medidas | 28,4x63x47,5 cm

Capacidade | 49 L

Material | Polipropileno

Caraterísticas | Mala de ferramentas em polipropileno com divisórias e vários com-
partimentos que se separam, permitindo uma individualização dos compartimentos.

Função | Mala penteadeira de maquilhagem 

Peso | Desconhecido

Preço | 301,57€

Medidas | 35,5x28x88 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Couro e Alumínio

Caraterísticas | Penteadeira de maquiagem profissional com luz LED possui um gran-
de compartimento base e várias bandejas extensíveis, o que facilita o uso e a perso-
nalização

Função | Mala de maquilhagem

Peso | 4,8kg

Preço | 89,54€

Medidas | 37,5x24,5x54,5 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | PVC, Alumínio e MDF

Caraterísticas | Mala de ferramentas em polipropileno com divisórias e vários com-
partimentos que se separam, permitindo uma individualização dos compartimentos.

TROLLEYS
Internacionais | Rígida

Figura 65. Mala de ferramentas.

Figura 66. Mala de maquilhagem.

Figura 67. Mala de ferramentas.
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Função | Trolley de máquina fotográfica

Peso | Desconhecido

Preço | 249,00€

Medidas | 26.01x49.99x14 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Desconhecido

Caraterísticas | Esta mala leve possui divisores acolchoados com fecho de toque com 

espuma na tampa, fecho de trava. Os fotógrafos apreciarão o sistema de suporte de 
tripé com alça e bolsa incluído. Leve o estojo com a pega lateral ou deslize com a pega 
e as rodas incorporadas. 

Função | Mala trolley à prova de choque 

Peso | 9.6 kg

Preço | 462,48 €

Medidas | 68x52x37 cm 

Capacidade | 97 L

Material | Desconhecido

Caraterísticas | Mala de transporte de objetos sensíveis, protegendo através de um 

bloco de espuma. Material à prova de choque e vérias pegas possíveis dependendo da 
utilização, existindo também uma pega extensível.

Função | Mala refrigeradora

Peso | 15,95 kg

Preço | 346,78€

Medidas | 75,3x50,8x48,9 cm

Capacidade | 42,59 L

Material | Polietileno - caixa, Poliuretano - material isolamento e Aço Inoxidável

Caraterísticas | Ideal para transportar ou armazenar vários produtos que necessitam 
de isolamento térmico, como por exemplo produtos alimentares.

TROLLEYS
Internacionais | Rígida

Figura 68. Mala para máquina 
fotográfica.

Figura 69. Mala de ferramentas.

Figura 70. Mala térmica.
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TROLLEYS
Internacionais | Rígida

Função | Mala/trolley de viagem

Peso | 3,5kg

Preço | 3 150,00€

Medidas | 39x55x21 cm

Capacidade | 37 L

Material | Couro e Alumínio 

Caraterísticas | Bagagem de mão leve sobre quatro rodas tem um interior plano 
graças à sua grande bengala externa. Do novo cadeado discreto TSA às rodas mais 
manobráveis   já criadas pela Louis Vuitton, cada detalhe é um concentrado de ino-
vação e leveza.

Função | Mala/trolley de viagem

Peso | 2.4 kg

Preço | 471,20€

Medidas | 55x40x20 cm

Capacidade | 36.5 L

Material | 100% CURV

Caraterísticas | O Curv ® captura as propriedades mecânicas avançadas de fitas de 
polipropileno altamente orientadas em uma matriz de polipropileno auto-reforçada. 
As peças fabricadas com Curv ® apresentam alta rigidez, alta resistência à tração 
e excelente resistência ao impacto: propriedades únicas em um compósito termo-
plástico 100% polipropileno. 

Função | Mala/trolley de viagem

Peso | 4,7 kg

Preço | 599€

Medidas |  55x40x20 cm

Capacidade | 40 L

Material | 100% Alumínio Anodizado

Caraterísticas |  Exterior robusto em alumínio anodizado de alta qualidade e re-
forços nos cantos que vão proteger os seus pertences. O acabamento e o caráter 
refinado são combinados com recursos superiores. As duas rodas duplas e o trolley 
longo e duplo asseguram um deslizar mais suave, silencioso e confortável.

Figura 71. Mala de viagem.

Figura 72. Mala de viagem.

Figura 73. Mala de viagem.
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TROLLEYS
Internacionais | Rígida

Função | Mala de viagem com meio de descolação incorporado 

Peso | 14.5kg

Preço | 670,07€

Medidas | 37x58x49 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Policarbonato

Caraterísticas | Mala de viagem de tamanho reduzido, material rígido que pode ser 
usado como meio de transporte, devido à utilização de rolamentos e pega exten-
sível.

Função | Mala trolley para cosmética 

Peso | 8kg

Preço | 136,60€

Medidas | 55x35x24 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | PVC

Caraterísticas | Penteadeira de maquiagem profissional com luz LED possui um 
grande compartimento base e várias bandejas extensíveis, o que facilita o uso e a 
personalização 

Função | Mala de viagem com meio de descolação incorporado 

Peso | 4-6kg

Preço | 124,52€

Medidas | 58x35x28 cm

Capacidade | Desconhecido

Material | Policarbonato 

Caraterísticas | Mala de viagem de tamanho reduzido, material rígido que pode ser 
usado como meio de transporte, devido à utilização de rolamentos e pega exten-

sível.

Figura 74. Mala de viagem.

Figura 75. Mala de maquilhagem.

Figura 76. Mala de viagem.
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SACO EPI’s 
Nacionais | Flexível

A produção e criação de malas/trolleys destinados aos EPI’s parece ser escassa 
e por isso alargou-se a pesquisa para vários tipos de armazenamento para que 
fosse possível encontrar mais empresas nacionais. 

Primeiramente, o primeiro e segundo caso, de sacos de grande transporte é de 
uma empresa em Portugal, a M&M PROTEK, mais concretamente na Região 
Norte. Esta empresa comercializa produtos em regime B2B e B2C, tendo uma 
vasta variedade de produtos aleadas à segurança do trabalhador. Os artefactos 
apresentados oferecem ao utilizador a possibilidade de transportar objetos de 
grande dimensão, possuindo vários compartimentos para a organização do 
mesmo.
Os terceiros produtos são malas rígidas para motas, servem para guardarem os 
pertences dos utilizadores e adaptá-los ao seu meio de transporte. A Caparica 
das Peles é a empresa responsável pela sua produção.

Figura 77. Saco de viagem Trolley com 
um design compacto e com interior 
espaçoso

Figura 78. Relação produto/utilizador

Material: 100% Tecido Poliéster 600D 
Capacidade: 100 L
Marca: M&M PROTEK

Figura 79. Saco de viagem Trolley com 
grande capacidade

Figura 80. Relação produto/utilizador

Material: 100% Tecido Poliéster 600D 
Capacidade: 70 L
Marca: M&M PROTEK
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Figura 81. Mala para mota de 1 
capacete 
Material: Polímero  
Capacidade: 4kg
Marca: Caparica Peles

Figura 82.. Mala para mota de 2 
capacete 
Material: Polímero  
Capacidade: 8kg
Marca: Caparica Peles

A imagem 83, uma caixa de bijuteria em pele genuína da produzida pela 
empresa portuguesa Malas Pimenta, destacou-se devido às divisórias e ao seu 
armazenamento organizado. O produto da imagem 84, é um necessaire bem 
conseguido através de cortiça natural e a sua portabilidade é o seu ponto forte.
O último exemplo é um Saco/Trolley de Golf feito em cortiça da empresa 
portuguesa The Cork Tree. A marca portuguesa recorre à cortiça para surpreender 
o público alvo através produtos mais ecológicos e inovadores.

Figura 85. Saco/Trolley de Golf 

Material: Cortiça portuguesa
Marca: The Cork Tree

Figura 83. Estojo em Pele de joias 
genuína de joias 
Material: Pele genuína
Marca: Malas Pimenta

Figura 84. Necessaire com organa-
nização
Material: Cortiça natural
Marca: Marla Pais



Síntese Conclusiva
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Este capítulo desenvolveu-se tendo em conta um estudo do estado da arte de 
forma a entender algumas das soluções já existentes no mercado. Contextualizou-
se através de um pequeno estudo da evolução histórica nomeadamente ao nível 
dos materiais utilizados, que tem vindo a evoluir ao longo do tempo, desde a 
madeira até aos polímeros e tecidos técnicos da mais alta qualidade. 

No que diz respeito à organização do capítulo, as malas foram divididas em 4 
tipologias e foram priorizadas aquelas que assentavam nos quatro pilares mais 
importantes para o desenvolvimento projetual.
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Segundo Long Tran, o designer Gregor Timlin criou uma saca/mala de tiracolo 
através de diversos materiais que foram prensados a quente e assim definindo 
a vedação, a estrutura e a forma da mesma (Tran, 2008). O seu processo é 
diferente, mas mais importante é o baixo custo, utilizando apenas dois processos: 
prensagem e corte a laser. A sua memória revivalista trouxe de volta um saco 
térmico onde consegue manter o frio e o quente, como quando levava o seu 
lanche que a sua mãe lhe preparava (Tran, 2008).  A Heat Pressed Bags é criada 
através de: EVA, feltro, papel triplex e outros (Allen, 2008).
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2.6. PRODUTOS DE REFERÊNCIA
2.6.1. Pormenores

Figura 86. HEAT PRESSED BAGS

Figura 87. Material prensado 

Material: EVA, feltro, papel triplex e 
outros 
Designer: Gregor Timlin

Marc Newson depois de ter desenvolvido sapatos para a Nike e de ter procurado 
um material que fosse muito leve e durável, descobriu novos materiais. Algumas 
experiências envolveram termo-poliuretanos e espumas de polietileno e a 
laminação de diferentes materiais juntos. A Scope Luggage de 2005, é uma 
mala de uma malha balística laminada em espuma, o que a torna durável. Foi um 
produto considerado inovador, resistente, mas ao mesmo tempo macio e híbrido 
(Newson, 2020). Este artefato ganhou 2 prêmios em 2006, o de bom design do 
Athenaeum de Chicago e o prêmio Red Dot Design.

Figura 88. Scope Luggage, 2005 
 
Figura 89. Alças para transportar nas 
costas

Figura 90. Pormenor de pega lateral e 
código de segurança

Material: Plástico ABS, Têxtil balístico e 
Laminado de EVA 
Designer: Marc Newson 



Em 2016, a Louis Vuitton e Marc colaboraram juntos numa gama inovadora 
de malas para o utilizador de séc. XXI. Dez anos depois descobriram um novo 
compósito de polipropileno auto reforçado, moldado numa matriz de malha de 
várias camadas. A resistência ao choque é excecionalmente conseguida através 
de uma estrutura leve, fina e elástica. A mala passou a ter menos 50% do peso 
sem comprometer as caraterísticas, objetivo a ter em conta para a criação 
do produto. As rodas são outro pormenor que se destaca pelo o silêncio e a 
suavidade ao transportar. Segundo Marc, o produto é dos mais leves do mercado 
e rigoroso a nível técnico, no entanto é projetado para transportar o necessário 
(Newson, 2016).
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Figura 91. Estojo em Pele de joias 
genuína de joias 

Material: Couro, Alumínio e Polipropileno
Marca: Louis Vuitton e Marc Newson

Figura 92. Luggage

Figura 93. Pormenor de identificação

Figura 94. Silhueta elegante lateral 

Material: Couro e Alumínio
Designer’s: Marc Newson e Joel Berg

Marc e o seu amigo Joel Berg criaram para outra marca de renome, a Ferrari, 
um conjunto de 6 tipos de malas. A principal foi uma mala de negócios pensada 
para transportar os bens essenciais do utilizador. Para que a marca estivesse 
subentendida na peça, os dois foram estudar os carros da marca para transmitir o 
conceito da marca ao público através da mala. O que fica na memória que retrata 
a marca, foi projetado para as malas, através de couro inspirado nas capas dos 
motores, ou usado detalhes em alumínio que nos remetem para elementos 
existentes nas bagagens dos carros. “Este conjunto de malas tem um forte 
vínculo com a identidade da Ferrari” (M. Newson, 2019)
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Figura 95. Mala/Trolley  ZUCA com 
assento embutido

Material: Alumínio e Nylon balístico
Marca: ZÜCA

Figura 97. Mochila com estrutura 
resistente 

Material: 100% Tecido Poliéster 600D 
Capacidade: 70 L
Marca: Pelican

A ZUCA é uma mala que pode ter várias funções dependendo da estrutura e do 
saco em tecido, pode servir por exemplo para cosmética, atividade piscatória, 
para acampamentos, atividades desportivas como o golf, entre muitas outras. 
Estes produtos adaptam-se a qualquer terreno, do urbano ao suburbano. Todos 
os elementos são amovíveis e laváveis. 

O facto de os elementos serem personalizáveis, amovíveis e com variação de 
pegas permite que o utilizador opte pelo a função. Desta forma, foi abordado três 
exemplos a ter em conta para a criação do produto, as alças tipo mochila permite 
um transporte mais fácil e confortável para percursos de longo curso, como se 
pode ver nas imagens abaixo.

Figura 96. Mala/Trolley  ZUCA com 
assento embutido
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Figura 98. Trolley de ferramentas

Material: Polipropileno 
Capacidade: 30kg
Marca: STANLEY®

O  trolley de  ferramentas STANLEY® da  figura anterior tem a particularidade de 
servir como mala para ferramentas de trabalho, no entanto é, como a maioria, apenas 
para objetos de trabalho e não para bens pessoais como roupa, galochas, capacete.... 
No entanto existe pormenores a ressalvar que interessou para o desenvolvimento 
do projeto, como a patilha da figura 98 que ajuda no empilhamento, observou-se 
uma base com uma pega para transportar elementos de dimensão mais pequena. 
Por último, possui um trolley incorporado resistente e extensível. 

O trolley é um elemento que auxilia o transporte de maneira mais facilitada e por 
isso pensando na necessidade do público alvo e os pertences a ser transportados, 
poderia ser uma opção. O mais adequado talvez fosse um trolley extensível, 
amovível e compacto para arrumação. Não sendo uma necessidade recolhida 
através das entrevistas dos funcionários da empresa Gentilustrada, ponderou-
se que pudesse ser um requisito para outras empresas que necessitassem de 
transportar os EPI´s. O pensamento da inclusão do trolley no produto foi excluído, 
no entanto na projeção da mala foi adquirido um elemento que possibilita esse 
método de transporte, pensando nas fivelas/ ”tuneis” que existem em malas 
trolley’s de compras ou até mesmo nas bolsas de computadores que se adaptam 
às malas de viagem.



Tal como foi analisado anteriormente a organização é dos pontos mais importante 
num meio de transporte. Observou-se, e a organização personalizada adapta-se 
à necessidade de cada utilizador logo, os pormenores posteriores são apenas 
dois exemplos de diversas soluções existentes, um mais rígido e outro mais 
flexível.
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2.7. Síntese Conclusiva

Figura 99. Trolley com diferentes 
opções de organização amovível 

Figura 101. Trolley retrátil

Figura 100. Organizador maleável 
personalizável através de elementos 
em velcro 

O trolley é um elemento que facilita o transporte de pertences. O mais adequado 
talvez fosse um trolley extensível, amovível e compacto para arrumação. 
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A análise realizada passou por dois processos diferentes, através de fontes 
primárias, ou seja, de forma direta e fontes secundárias, isto é, indiretamente. Ao 
analisar os dados da pesquisa entendeu-se que podem diferir, devido ao número 
de trabalhadores, dimensão de obra, como também o tipo da mesma.

As entrevistas realizadas não foram devidamente formalizadas, devido à falta de 
tempo dos trabalhadores das empresas como também à área envolvente. Foram 
abordados representantes em horário laboral, obtendo um maior percecionismo 
da realidade, e também abordando pessoas ligadas ao ramo da construção, 
porém, em circunstâncias menos formais.

A maioria das entrevistas obtidas das obras na via pública, entendia-se que, por 
serem obras de maiores dimensões e empresas bastante significativas eram 
necessários contentores. Estes são direcionados para os operários guardarem 
os seus EPI’s, fazerem as suas pausas e guardar objetos pertencentes da obra. 
Os contentores eram colocados em obras de maior duração, tendo como objetivo, 
cada operário guardar os seus equipamentos, no entanto esta prática não seria a 
mais adequada, tal como foi referido por 2 trabalhadores da empresa ARLO. Por 
experiência do trabalhador, foi referido a falta de higiene por existir trocas entre 
os funcionários e também falta de responsabilidade, tornando-se consequência 
para todos em geral.

Os trabalhadores da EDI Recup, Lda guardam os seus utensílios em sacos 
plásticos e casacos pendurados na parede, como se pode verificar na figura 103, 
imagens registadas em conversa com o trabalhador da empresa, onde o mesmo 
referiu que a sua preferência por uma  mochila/saco semirrígido. 

3.1. Análise por observação direta 
3.1.1. Fontes primárias e contributos de profissionais

Box para trabalhador de construção de infraestruturas
pá

gi
na

 8
6

Parte  3. Estudo de campo 

Figura 102. Sacos e mochilas de 
funcionários da EDI Recup, Lda

Figura 103. Casacos pendurados na 
parede.



Foi abordado um trabalhador ligado à construção, figura 104, no seu percurso de 
casa para a obra (não foi identificada a empresa), foi observado que o funcionário 
ia com meia farda vestida para o trabalho. Levava consigo a sua marmita, uma 
muda de roupa e já calçado com as botas de biqueira de aço. Os restantes EPI´s 
estariam no local de trabalho, eventualmente desorganizados ou trocados.

A REVICALÇADAS é uma empresa também ligada ao setor de infraestruturas, 
sendo que foi recolhida informação, informalmente. Com ajuda do Engenheiro 
Coordenador de Segurança José Carlos, foi verificado que os trabalhadores têm 
os seus pertences desorganizados e afirmou ser prejudicial para a saúde dos 
operários. Os objetos estavam apenas pendurados ou encostados no chão de 
um contentor.

Em conversa com um trabalhador das obras, localizadas na Faculdade de Belas 
Artes do Porto, refere que usa um saco (de plástico de compra) para a roupa e 
outro para o capacete para galochas porque está sujo, prefere sacos flexíveis e 
que dê para lavar. Fica na obra e não leva para casa, como fica na obra os colegas 
juntam tudo, acabando por haver trocas. Refere também a sua preferência por 
transportar em mochila de modo ser prático.

Em conversa com um técnico de segurança, o senhor Filipe, da empresa Huila, no 
local da obra mais propriamente na Avenida Fernão Magalhães, foi verificado que 
cada funcionário não teria o seu equipamento perto de si. A obra sendo de maior 
escala, resulta num armazenamento fixo, no entanto não possuem cacifos, mas 
apenas um local para pousar/ pendurar os objetos. Cada trabalhador deve levar 
para casa os seus pertences a nível de vestuário para tratar da troca do mesmo. 
Porém segundo o técnico responsável existem trocas e falta de material da parte 
dos operários.

Já no caso da empresa GrupoNov, não fazem distinção de obra fixa ou serviço 
rápido. Os trabalhadores levam os EPI´s em sacos ou mochilas próprias e quando 
trabalham em altura usam um saco para o equipamento (arnês).

A empresa Vilacelos, adota maioritariamente uma mochila para o colete, botas e 
capacete. A minoria usa diversos tipos de sacos. A caraterística procurada pelos 
trabalhadores e identificada pela empresa é a resistência.

Conclui-se que existe uma falha, no que diz respeito ao transporte dos EPI’s 
dos operários, prejudicando assim a saúde dos mesmos. Caso transportem, 
é indevidamente ou são colocados de forma desorganizada nos contentores, 
existindo trocas de equipamentos entre os trabalhadores, o que origina a falta 
de higiene.
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Figura 105. Contentor da empresa 
Revicalçadas para os EPI’s

Figura 104. Funcionário da construção 
civíl com sacos desapropriados para a 
função

Figura 106. Sacos e mochilas de 
funcionários



Neste capítulo explorou-se a componente útil obtida na área da ergonomia ligada 
ao design. O ser humano é explorado por especialistas em ergonomia permitindo 
solucionar problemas no processo de design e, cada vez mais, a ligação entre o 
utilizador e o produto ser proporcional.

A origem etimológica da palavra ergonomia deriva do Grego ergon, que significa 
trabalho, e nomos, que significa regras (Lida, 2005). Em resumo, de várias 
definições encontradas, a ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o 
Homem e o trabalho, de forma saudável e confortável. O termo foi utilizado pela 
primeira vez, no ano 1857, pelo cientista W. Jastrzebowski, segundo Schmidtke 
(1984) (Lida, 2005).

Para alcançar a adaptação do Homem com o trabalho, contabilizando os efeitos 
em torno da eficiência e bem-estar para o Homem, a Organização Internacional 
do Trabalho define que a ergonomia é aplicar ciências biológicas do Homem 
em conjunto com as ciências de engenharia (Silva, 2008). Desde a década de 
1960, os termos sinônimos a fatores humanos e ergonomia têm sido utilizados 
para uma disciplina única e independente que foca na natureza das interações 
entre humanos e artefactos, vistas a partir de uma perspetiva unificada, 
envolvendo ciência, engenharia, design, tecnologia (KARWOWSKI, 2012). 
Segundo Karwowski (2012), a ergonomia divide-se em três especializações: 
física, cognitiva e organizacional. A ergonomia física envolve principalmente 
características antropométricas, fisiológicas e biomecânicas associadas à 
atividade física.

A antropometria é a uma vertente da antropologia que se ocupa das caraterísticas 
físicas do Homem, ligada às proporções nos espaços (Fragoso & Vieira, 1999). 
A base de dados fica é preenchida pela determinação de medidas e proporções 
diversas do corpo humano. Esta ciência aplica-se a qualquer área que incorpore 
o ser humano, desde a Psicologia, à Saúde, ao Desporto, como também ao 
Vestuário e entre muitos outros (Fragoso & Vieira, 1999). A sua origem remonta 
à antiguidade, aos estudos dos gregos e egípcios sobre o corpo humano. Durante 
a época renascentista, Leonardo da Vinci, realizou vários estudos anatómicos.

A ergonomia entra neste ponto, como meio de auxiliar o bom desenvolvimento 
para um melhor ajuste ao utilizador, com a possibilidade se poder surgir algo 
a ser transportado nas costas, é necessário compreender o tamanho das 
mesmas, dependendo do comprimento do tronco e da medida do quadril. Esta 
compreensão é importante para não prejudicar a saúde mental e física. Em 
Stanford, foi realizado um estudo que descreve que o uso de mochila pesada 
“pode causar deterioração grave na zona lombar da coluna”(Hossain & Tonima, 
2017).

4.1. A Ergonomia e a Antropometria
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Parte  4. Análise ergonómica e antropométrica
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Para essa medição é necessária uma fita métrica e compreender a distância 
entre a vertebra C7 e o Iliac Crest.

Existem diferentes tamanho, com diferentes capacidades a considerar para 3 
tipos de mochilas. A mochila de trabalho varia entre vinte a trinta e cinco litros, 
a mochila de viagem deve conter cerca de trinta e cinco a quarenta e cinco litros, 
e por fim a mochila direcionada a desporto, normalmente é de trinta litros (Justin 
Kwong, 2019a).

Forma das mochilas

A mochila/saco/trolley ideal resume-se à função como à forma da bolsa 
pretendida. As silhuetas das mochilas são derivadas pela colocação do fecho, 
como o número de compartimentos existentes e por fim o material selecionado 
(Justin Kwong, 2019b).

1. A forma Classic U-Shape, ou seja, forma clássica em U é conhecida 
pela sua versatilidade, a sua forma permite uma enorme variedade para 
encher tanto com um computador, como para fazer uma caminhada. A sua 
capacidade varia entre 20 a 40l.
2. Roll Top, uma mochila mais direcionada para viagens pequenas, devido 
a sua capacidade de adaptação através do seu tecido com abertura no 
topo, que enrola consoante a quantidade de objetos no seu interior. Lids / 
Rucksack
3. Lids / Rucksack, conhecida como a mochila-tampa, devido à sua 
aba que sobrepõe a parte superior da mochila até à frontal, possui mais 
compartimentos que a clássica. A sua capacidade é de 15 a 30l, podendo 
ser usada para a escola como para viagens. 

Figura 108. Posição da coluna com 
mochila

Figura 107. Estudo de medidas e 
relações ergonómicas
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4. Drawstring, conhecido pela mochila de cordão é leve e acessível, ajusta-
se ao enchimento, abrindo e fechando através de cordões e estes servem 
também como alças. A sua capacidade vai dos 10 aos 25l.
5. Clamshell, isto é a sua aparência remete a uma concha quando é 
descompactada e aberta, consegue ter capacidade para muitos objetos, 
mas ficar completamente plana, ou seja, “espalmada”.
6. Splayed, contrariamente é mochila anterior, esta possui muitos 
mais compartimentos, mas abre também de uma só vez, chamada de 
espalhada. É, por este mesmo motivo que é versátil para o trabalho como 
para uma viagem.
7. Satchel, formato retangular, torna o produto um híbrido entre mochila e 
bolsa, permite guardar uma quantidade razoável de objetos.
8. Knapsack, uma mochila de abertura superior, de tecido impermeável e 
por vezes cilíndrica.
9. Randoseru, um clássico de mochila japonesa e o seu interior é oco e 
único. 
10. Central Zipper, abre a mochila na totalidade na zona centro e fontal 
como o nome indica, o objetivo é o acesso de forma imediata.
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CAPÍTULO III. DESENVOLVIMENTO PROJETUAL 





A Gentilustrada é uma empresa, em expansão tanto em volume de trabalho 
como em recursos humanos, ligada à área da construção de infrasestruturas, 
que detetou ao longo do tempo problemas logísticos recorrentes no dia a dia dos 
seus trabalhadores.

Iniciou a sua atividade, em 2012, como empresa subcontratada da Stadsbader4, 
realizando trabalho para grandes empresas como a Volvo, Nike, Toyota, entre 
outras. Constroem diversas infraestruturas estatais, como vias públicas, 
autoestradas, pistas de ciclismo, campos de futebol sintéticos, entre muitas 
outras direcionadas para o estado belga.  Estações de serviço é um ponto 
forte também de construção, complementando as inúmeras autoestradas 
existentes. No entanto apesar da empresa trabalhar para o estado belga, todos 
os trabalhadores da mesma, são portugueses, sendo que atualmente (2020) 
a empresa possui 11 funcionários. Por esse mesmo motivo, são pessoas que 
habituam longe dos seus e que se encontram em casas alugadas pela empresa, 
vivendo por volta de 5/7 trabalhadores por cada. O horário de trabalho irregular 
pois depende da obra e do número de trabalhadores, no entanto pode variar 
desde as 5h da madrugada até às 16h da tarde, ou então um horário noturno das 
20h as 6h da manhã. Sendo o posto de trabalho variável, pois as equipas são 
organizadas apenas no dia anterior. Por isso mesmo, cada individuo deve levar 
consigo os seus equipamentos para o seu lar, ou noutros casos, deixam próximo 
do local onde habitam, ou seja, na garagem. 

O desafio acontece, desde o momento em que os trabalhadores organizam 
os seus equipamentos, marmitas e pertences para dia após dia, não falhar 
material a nenhum elemento. Cada funcionário é inteiramente responsável pelo 
seu próprio material, sendo que caso haja algum esquecimento, é um enorme 
incomodo para a empresa, pois no horário laboral existem engenheiros de 
controlo de qualidade que não aceitam esse tipo de falhas. O que leva ao superior 
da empresa Gentilustrada a ter equipamento de sobra nas carrinhas, para que 
nestas ocasiões não haja dispensa de trabalhadores por falta de material. 

1.1. Apresentação da empresa
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Parte  1. Gentilustrada

4. A Stadsbader
A Stadsbader atua como empreiteira 
registada com uma sólida reputação no 
mundo da construção. Seja para obras 
de infraestrutura, projetos de constru-
ção ou equipamentos eletromecânicos, 
a Stadsbader faz todos os esforços 
para oferecer uma solução personali-
zada para clientes públicos e privados. 
Diálogo, qualidade e experiência são 
fundamentais para isso.

Figura 109. Trabalhadores da Gentilus-
trada, no local de trabalho em horário 
noturno e logótipo.

Figura 110. Trabalhador com produto anteriormente utilizado e a desorganização dos EPI´s, no seu interior.



É, também, por este motivo que a empresa está interessada em incorporar um 
meio de transporte para que cada um tenha a obrigação de levar tudo consigo, 
sem exceção. 
Alguns dos trabalhadores, são responsáveis pelo transporte de outros 
trabalhadores até à obra. Por esse motivo, esses utilizadores conseguem 
deixar os seus EPI’s no veículo de transporte, sendo um elemento com menos 
preocupação na troca de equipas. 
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Figura 111. Equipamentos no interior 
das casas partilhadas por trabalha-
dores.

Figura 112. Trabalhadores da Gentilus-
trada a equiparem-se para a obra.
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Os requisitos fornecidos pela empresa para ter em conta a projeção do produto 
são os seguintes:

-Organização eficiente dos bens pessoais, obrigatórios pela legislação, dos 
trabalhadores;
-Fácil transporte e arrumação, com possibilidade de identificação pessoal; 
- Alta resistência dos materiais adaptados ao meio envolvente; 
- Possibilidade de incorporação de novas tecnologias.
- Fácil limpeza do produto para uma maior higienização dos EPI’s;
- Maior de visibilidade 

1.2. Requisitos específicos
Apresentados pela Gentilustrada

Figura 113. Síntese dos principais 
requisitos a seguir no desenvolvimento 
do projeto.

Cada vez mais, devido à pandemia existente o requisito a cumprir da higiene e 
segurança é maior. Por esse mesmo motivo, a limpeza e individualidade de cada 
um é uma máxima a cumprir.

A definição do problema culminou da apresentação da necessidade por parte da 
empresa Gentilustrada, bem como de todo o processo de observação direta que 
consolidou toda a problemática.
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O levantamento realizado na empresa, passou pela observação direta do dia a dia 
dos trabalhadores da empresa, na Bélgica. A pesquisa consistiu em analisar os 
meios utilizados para transportar desde casa até ao trabalho e vice-versa, e como 
os mesmos interagiam com o saco desde sempre utilizado pela Gentilustrada- 
um saco de compras de dimensões maiores. 

2.1. Análise por observação direta 
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Figura 114. Carrinhas desorganizadas e 
com sujidade.

Figura 115. Sacos usados anteriormen-
te, desorganizados e tudo junto.

Figura 116. Bancos da carrinha tam-
bém com EPI’s espalhados.

Parte  2. Estudo de campo
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Figura 117. Levantamento local aos 
trabalhadores da Gentilustrada, a 
equiparem-se.

Figura 118. Todos os equipamentos 
acabam por ficar nos sacos uns dos 
outros, sendo pouco higiénico.

Figura 119. EPI a colocar na cabeça 
junto com calçado.

Tal como o transporte, fez também sentido para este projeto, tentar perceber 
todo o procedimento de fardamento na chegada e saída da obra e quais os 
passos fulcrais a considerar. É notória a desorganização desmedida e a falta de 
higiene quer nas carrinhas, meio de deslocamento dos trabalhadores como nos 
próprios sacos anteriormente usados.
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Já referido anteriormente, uma das grandes preocupações por parte da empresa 
passa por corrigir a falta de responsabilidade dos trabalhadores, devido à troca 
entre os Equipamentos de Proteção Individual. Como o nome sugere, deveria de 
ser da cada individuo e não comum. 
Na realidade atual, devido à situação pandémica existente, cada vez mais é 
importante manter cuidados com as interações no nosso dia a dia, quer em 
regime laboral, quer dentro das nossas habitações. O Sars-Cov 2 e o Covid-19, 
só reforçam ainda mais a necessidade de resolver a proposta e foca na urgência 
em solucionar o problema apresentado, pois a vida do Homem deve ser 
salvaguardada.

Figura 120. Trabalhadores na obra com 
equipamentos.
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Outro meio de estudo utilizado, foi o questionário informal, a 11 dos 11  funcionários, 
para reunir todas as informações necessárias, como possíveis sugestões. Este 
método serviu para perceber como o trabalhador reagia no seu quotidiano, 
percebendo assim que nem todos praticavam os mesmos costumes, como por 
exemplo, o levar as botas de biqueira de aço já calçadas de casa. 
Os aspetos reunidos serviram para verificar que nem todos tem as mesmas 
necessidades, mas que existem outras que são essenciais e comum a todos, 
como o transporte do capacete. O levantamento feito fez todo o sentido para 
este projeto, devido à envolvência que os trabalhadores tem pela profissão, 
que o designer não consegue ter. Todos os funcionários foram, informalmente, 
entrevistados.

2.2. Recolha de contributos de profissionais 
Pertencentes à Gentilustrada

Figura 121. Estudo de questionário in-
formal.

Em resumo, a informação obtida envolve a perspetiva da utilização do produto 
anterior referindo que os pontos positivos a ter em consideração são: a leveza, a 
simplicidade de forma e a resistência do material. Os pontos negativos indicados 
são: falta de limpeza, má organização, identificação inexistente, apenas uma 
possibilidade de transporte – à mão.



O conceito que prevalece para a resolução da problemática passa primeiramente 
por perceber a melhor solução de organização dos equipamentos. Seleciona-
los e distribuir da melhor forma possível para que tudo vá no seu devido lugar. 
Inicialmente, a perceção do que poderia ou não estar em contacto com o solo 
ajuda a definir posições para que os objetos estão devidamente separados, e não 
haja uma contaminação geral. 

O calçado deve então estar separado dos restantes elementos, capacete, 
casaco, luvas óculos e abafadores. Estes elementos, devidamente acoplados, 
torna-se elementos centrais. A pesquisa de separadores e diferentes formas de 
compactar, originam a possibilidade de o produto ser versátil. Esta versatilidade 
permite ao utilizador gerir a sua organização e o que conter no interior do 
produto. A concertina, o seu fole, é uma referência no que toca a funcionamento 
de compactação do objeto.

A polivalência, ligada à eficácia do produto, está aleada às diferentes formas 
de transportar o produto. À mão, ao ombro ou através de um trolley, permite o 
utilizador adaptar-se às necessidades de transporte, pois existem diferentes 
áreas e locais de construção. O produto adapta-se a meios mais difíceis de 
aceder. O peso de todos os equipamentos a transportar é pensado de forma a 
ser distribuído uniformemente. 

O empilhamento é outro ponto que diferencia o produto de outros, através da sua 
estrutura semirrígida, para que assim haja maior organização da equipa.
Robustez é uma caraterística conferida pela forma, no entanto a leveza do 
material contrasta, criando assim um equilíbrio formal e sensorial. A resistência 
do material é, também, um elemento a ter em conta devido ao local onde é 
inserido e perante a sua função. Resistir às condições climatéricas é uma mais 
valia, pois, o produto é usado no exterior, maioritariamente, como também pode 
ser usado no interior.
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3.1. Conceito
Moodboard

Parte  3. Desenvolvimento de produto 
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Figura 122. Moodboard



A STUVA3, de Jennifer Idrizi, é um organizador de interior para meias, roupa 
interior e pequenos objetos. Adapta-se perfeitamente às gavetas. Permite 
uma distribuição dependendo da necessidade do utilizador. É um produto de 
referência devido à sua capacidade de compactação quando não utilizado. O 
facto de ser dobrável permite uma maior arrumação do produto.

3.2. Conceitos relacionados
3.2.1. Ikea
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A SKUBB é uma caixa de arrumos, como o exemplo anterior, mas existem duas 
particularidades a absorver. A sua compactação é feita através de duas telas, 
figura 124, que servem de travamento para o tecido. Outra referência são os 
respiros criados, como se pode verificar na figura , possibilitando que roupa e os 
bens guardados se mantenham frescos por mais tempo, uma vez que as redes 
de ventilação permitem a circulação do ar.

Figura 123. Organizadores de roupa 
desdobráveis.

Figura 124. Organizadores de roupa 
desdobráveis.
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Figura 125. Democratic Design

O IKEA é uma empresa que prima pela inteligência desde a projeção do produto, 
à produção até ao cliente. “Sabemos que um bom design combina forma, função, 
qualidade, sustentabilidade a preços baixos. Chamamos “design democrático” 
porque acreditamos que móveis e artigos de decoração de boa qualidade devem 
estar disponíveis para todos.” (IKEA, 2020).  Embora os baixos preços nem 
sempre estão em concordância com a qualidade, deve existir um equilíbrio para 
tornar mais acessível o design ao ser humano.

Tal como Philippe Starck defendia o design democrático, referido anteriormente, 
este ideal foi explorado por imensos designers, sendo que o IKEA se demonstrou 
um caso de sucesso na utilização desta premissa. A marca sueca, acredita 
que o design democrático possui 5 dimensões que devem ser tidas em conta 
no desenvolvimento de qualquer produto da marca. Estas dimensões são a 
qualidade, a forma, o baixo preço, a função e a sustentabilidade (Democratic 
Design. Making great design available to everyone., sem data). 



A Cozinha de Frankfurt, é um espaço criado e pensado para melhorar os 
inúmeros esforços, ou seja, melhorando e diminuído a quantidade de tarefas no 
espaço (Me, 2013). Esta diminuição de tarefas, aleado ao conforto e resposta 
de necessidade é uma referência para a criação deste projeto- a mala. Shütte 
Lihotzky responsável pela projeção da cozinha pensou em todos os pormenores, 
aplicou a cor azul na maioria dos móveis para repulsar os insetos (Me, 2013). 

Novamente, é interessante reparar que um estudo cromático pode ter uma 
função ligada à utilização do produto, outro aspeto a ter em conta. Como 
exemplo, também está presente na Cozinha um levantamento sobre o “Tempo 
e Movimento” do corpo humano (Me, 2013), método idêntico usado na análise 
da utilização da saca utilizada pelos funcionários da empresa e no produto final, 
como forma de teste de usabilidade.  

A organização do espaço verificada anteriormente assemelha-se às galley’s das 
cozinhas dos aviões, figura 129, pois para se tornar uma tarefa fácil e intuitiva 
na utilização dos produtos está devidamente segmentada e disposta. Devido 
à afluência dos voos, as tarefas têm de ser breves e rapidamente repostas. As 
premissas referidas anteriormente auxiliaram o desenvolvimento do conceito 
de projeto, a eficiência, a maximização da funcionalidade e a observação da 
necessidade.
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Figura 126. Estudo de movimentos na 
Cozinha Frankfurt.

Figura 127. Estudo de movimentos dos 
compartimentos de especiarias na Co-
zinha Frankfurt.

Figura 128. Cozinha Frankfurt e com-
partimentos de especiarias

Figura 129. galley’s das cozinhas dos 
aviões

3.2.2. Cozinha Frankfurt



A Suíça é um país desenvolvido e ligado a grandes referências para o design e 
para este projeto (Tourismus, sem data). Le Corbusier é um designer e um dos 
pioneiros na arquitetura moderna (Jones, 2013), preocupado com a maximização 
da funcionalidade, respondendo às necessidades das pessoas com uma estética 
radical modernista, e paralelamente dando resposta aos conceitos de eficiência 
(Le Corbusier, 2014).

Retornando à Suíça e aos seus costumes (swissinfo.ch, sem data), nas periferias 
dos rios, a população adquire uma boia/saco impermeável que lhes permite 
transportar os seus bens dentro, e assim percorrer o rio dentro de água, nadando 
até ao destino pretendido. O saco serve como instrumento de apoio no transporte 
e por fim é só arrumá-lo no pequeno compartimento para que não ocupe tanto 
espaço no resto da viagem.

página 107

Figura 130. Dry bag usado na suiça to-
talmnete impermeável.
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Dirtbag Distributors Inc5 é uma pequena empresa fundada na importância da 
qualidade, confiança e integridade. Gary Moroz, trabalhador na área do petróleo, 
sentiu a necessidade de criar uma mala para transportar os seus EPI’s  e 
deslocar-se para vários locais facilmente (Moroz, 2020a). 

Devido ao local indicado para utilizar o produto, numa petrolífera, é feita de um 
material resistente à água, muito durável e possui fechos impermeáveis. Serve 
para transportar EPI’s, como roupas, botas de trabalho e capacete (Moroz, 
2020b). Sendo este produto dos poucos encontrados totalmente direcionado 
para conter os mesmos equipamentos de trabalho, torna-se uma referência a 
nível de estrutura e possíveis materiais. As divisórias existentes potenciam a 
higiene e a devida organização oferecida ao utilizador.

3.2.3. Dirtbag Distributors Inc4

5. “Trabalhando no campo petrolífero 
há mais de 15 anos, sempre quis uma 
mala com um design mais adequado 
para transportar todo o meu equipa-
mento, de e para o trabalho, mas nun-
ca houve uma adequada no mercado. 
Ao longo dos últimos 5 anos projetei, 
testei e selecionei um protótipo final 
desta bolsa que agora está em plena 
produção e pronta para venda. “ (Moroz, 
2020a).

Figura 131. Entrada à medida no com-
partimento para calçado.

Figura 132. Local de guardar o capace-
te no interior do saco.



página 109

Figura 133. Fecho impermeável e 
faixas refletoras.

Figura 134. Vista geral do Dirtbag 
Distributors Inc.

Figura 135. Interior do saco.



As ideias preliminares para o desenvolvimento da peça iniciou-se através 
do desenho, de forma a clarificar as ideias e pensamentos desenvolvidos ao 
longo do estudos da literatura e do estado da arte. Tornou-se fulcrar utilizar 
a racionalização do espaço como ponto de partida para o desenvolvimento 
projetual.
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3.3. Ideias preliminares

Figura 137. Estudo de organização dos EPI’s

Figura 136. Cantos, procura de forma.
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Figura 139. Ideia da possibilidade de 
colocar rodas na box.

Figura 138. Estudo formal, rabiscos.



3.4. Exploração formal
3.4.1. Definição
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A compreensão da problemática e de como a necessidade do utilizador deve ser 
compreendida pelo designer é um ponto fulcral. Entender os aspetos essenciais 
e a relações dos utilizadores com os produtos para que assim se proporcione 
satisfação da necessidade (Löbach & Van Camp, 2001). Segundo Bernd (2001)
para o processo de criação dos produtos, o projetista deve otimizar funções e 
apenas assim satisfazer totalmente o utilizador. Desta forma, foi necessária 
uma maior interação com os objetos a serem armazenados dentro do produto 
a idealizar. Surgiu assim um estudo de maior e melhor aproveitamento de 
espaço e como os objetos poderiam ser compactados. Analisando cada pertence 
obteve-se vários tamanhos em diversas disposições, a mais compacta foi de: 
520x330x280 mm.
No caso da roupa foi dobrada para se perceber o movimento e qual seria o mais 
fácil e o mais correto, para que, por exemplo a parte exterior exposta à sujidade 
não interferisse com a parte de dentro. O tempo e as vezes das dobras também 
foram contabilizados, pois quando o trabalhador arruma os seus bens no final 
do trabalho, estando cansado, reparou-se que o faria de forma “automática” e 
intuitiva. 

Figura 140. Estudo dos EPI’s.

Figura 141. Exploração formal.
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Figura 142. Estudo dos EPI’s e organi-
zação dos mesmos.



A exploração formal com a maquete em cartão beneficiou a procura das 
dimensões, delimitando medidas já com a estrutura mais compacta possível. 
A posição dos equipamentos variou consoante a utilização das ranhuras 
apresentadas nas figuras 144 e 145, ou na horizontal ou na vertical, obtendo uma 
mais ou menos aproveitamento da área ocupada.

3.4.2. Maquete 1 - cartão
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Figura 144. Estudo dos EPI’s e organi-
zação dos mesmos.

Figura 143. Estudo dos EPI’s e organi-
zação dos mesmos.
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Figura 146. Trabalhadores da Gentilus-
trada, no local de trabalho em horário 
noturno.

Figura 145. Estudo dos EPI’s e organi-
zação dos mesmos.
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Uma das melhores formas de encontrar o erro e corrigi-lo é através da dinâmica 
positiva e negativa das soluções, executando fisicamente. Experimentar e 
explorar possíveis soluções. (Dam & Siang, 2020) Segundo a IDEO, “Se uma 
imagem vale mais que mil palavras, um protótipo vale mais que mil reuniões.” 
(IDEO Design Thinking, sem data), querendo dizer que testar valida ideias e assim 
poupar recursos e no tempo. O que unifica os protótipos apesar das suas formas 
diversificadas é o facto de tornarem a ideia tangível.
A realização do primeiro protótipo foi, inteiramente, projetada nas oficinas de 
Metais da Faculdade das Belas Artes, com o auxílio com os técnicos presentes. 
Foram usados apenas dois materiais com o objetivo de conferir simplicidade ao 
produto, policarbonato e alumínio.
O material utilizado para conceber a maquete foi o policarbonato devido à sua 
resistência e durabilidade, bem como a extrema leveza. A sua transparência 
permite visualizar parcialmente o seu interior. 

3.4.3. Maquete 2- PVC

Figura 148. Aplicação das cantoneiras 
em alumínio.

Figura 147. Corte da placa e marcação.
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O alumínio trata-se de um metal dúctil e fácil de maquinar, impermeável e 
leve. Inicialmente, a placa de PC foi cortada na serra universal, em seguida as 
cantoneiras de alumínio foram marcadas, cortadas na serra de fita e furada para 
posteriormente colocar os rebites, como na figura 150. Os cantos de remate em 
alumínio serviam como união de todas as laterais e por isso, o mais indicado 
para que a união fosse total, realizou-se a remoção de material e assim nivelar 
a estrutura, figura 151.

Figura 150. União de placa, com canto-
neiras e cantos através dos rebites.

Figura 151. Levantamento das restan-
tes placas pelo o mesmo processo.

Figura 149. Aplicação dos cantos com 
rebites.
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Figura 153. Vista geral.

Figura 154. Aplicação de chapa e 
fechos.

Figura 152. Criação da tampa pelo o 
mesmo processo anterior.
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“Para fazer coisas bonitas é preciso perder o medo de fazer as feias.”
(Visão | As peças com design de arquiteto têm uma loja na Casa da 
Arquitetura, em Matosinhos, 2018) O medo de errar não deve prevalecer.

Como o resultado obtido nesta primeira maquete não foi o esperado, optou-se 
por outro método de prototipagem. O modelo seguinte foi estudado para ser um 
artefacto compacto, mas que oferecesse arrumação para todos os EPI´s, em 
diferentes compartimentos. Este seria semirrígido, com partes flexíveis e outras 
com rigidez, para conferir uma maior proteção dos equipamentos. Tendo por 
base 2 produtos de armazenamento do IKEA, alguns dos compartimentos são 
expansíveis para que quando necessitados aumentasse ou diminuísse o volume 
da mala. 

Com a experimentação das duas maquetes anteriores e como continham lacunas, 
abordou-se outro tipo de material maleável, mas que por sua vez acompanhado 
de placas em PVC, ganharia rigidez. Um produto mais versátil, com material de 
alta qualidade, usado em casacos de trabalho, acessórios e outros produtos. O 
tecido utilizado é lavável, impermeável e respirável.

4.1. Proposta
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Parte  4. Prototipagem

Figura 155. Modelação 3D para melhor 
compreenção formal.

Figura 156. Desenho final do produto.
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6. A W. L. Gore & Associates é uma 
empresa multinacional americana, 
conhecida por desenvolver tecidos 
impermeáveis e respiráveis. Os teci-
dos GORE-TEX oferecem excepcional 
resistência, resistência à abrasão e te-
nacidade em comparação com outras 
fibras sintéticas, incluindo outras fibras 
de PTFE.

7. Resistência à tração, módulo (rigi-
dez), densidade, textura da superfície, 
capacidade aditiva, como cor e outros 
atributos necessários, são desenvolvi-
dos nas Fibras GORE® fornecendo so-
luções exclusivas com um único mate-
rial de fibra. A fibra pode ser costurada, 
tricotada ou tecida em várias estruturas 
e combinada com outro material de fio 
para obter as propriedades desejadas 
do tecido. A fibra GORE® para cabos de 
alto desempenho pode aumentar dras-
ticamente a vida útil de cabos sintéticos 
usados em aplicações de dobra de alta 
tensão.

Figura 157 e 158. GoreTex e PVC.

O tecido selecionado6 é composto por 76% PA e 24% PTFE1, resistente à 
tração e compressão, ao corte e às situações climatéricas. É um tecido lavável e 
impermeável, possibilitando uma maior higiene ao utilizador. As telas estruturais 
utilizadas são em PVC, figura 158, material resistente o suficiente para que 
o tecido não perca a forma pretendida, foram utilizados restos para evitar 
desperdício.

 
Os fechos da box são impermeáveis para impedir entrada de humidades. A 
compactação dos compartimentos laterais é possível através da utilização de 
fivelas sobressalente. É um material7 que resiste aos raios ultravioleta do sol, 
produtos químicos, água salgada, climas extremos e chuva ácida, e tem garantia 
de durabilidade do tecido em que foi costurada (Fibras | Soluções para linhas de 
costura, fios de tecelagem e fibra de PTFE | Gore, 2020).



O protótipo foi realizado necessitando de diversos recursos, tanto humanos 
como materiais. Todos estes recursos foram imprescindíveis para a confeção da 
Box/Mala.
A conceção do produto foi possível devido à contribuição do modelista Borges, e 
da colaboração da empresa JusFil- Indústria de confeções, lda., que forneceu todo 
o material necessário para a construção, fulcral e indespensável. Para a confeção 
da mala recorreu-se a outro envolvimento de uma funcionária experiente em 
confeção de sapatos, a Emília Santos, que se disponibilizou para o corte e costura 
da mesma.

Humanos:
Modelista
Costureira
Sapateiro
Técnico de estampagem

Material:
Fornecedor JusFil- Indústria de confeções, lda. :

tecido GoreTex
tecido em rede elástica
fivelas em nylon
fecho de encaixe rápido (click)
faixas refletoras
respiros
fechos impermeáveis

Linhas
Fita de velcro
Fita de vivo
Compartimento de identificação
Tacões de suporte

Opcional: trolley

Máquinas de costura
Máquina de vivo
Máquina de estampagem 

4.3. Recurso
4.3.1. Humanos e Materiais
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Inicialmente, o molde para a costura foi feito em cartão e com a devida 
marcação das costuras para que a transposição para o tecido fosse mais fácil 
de compreender. Existiu dois tipos de molde, o para o tecido e para a tela. De 
seguida, iniciou-se a marcação do tecido e da tela, que posteriormente foi 
cortado manualmente.

4.4. Produção
4.4.1. Moldes
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Figura 159. Marcação do tecido atra-
vés dos moldes.

Figura 160. Tela PVC.



4.4.2. Corte e costura
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Cortou-se também, as peças da tela para colocar no interior dos forros. 
Paralelamente, com corte concluído, obteve-se todas as partes para a estrutura 
e prosseguiu-se para a costura das tiras em nylon, que mais tarde serviriam de 
pegas, e as faixas refletoras. 

As tiras em nylon atravessada no fundo, serviria de sustento para quando 
fosse colocada a restante fivela e transportada ao ombro, houvesse uma maior 
distribuição do peso. As pegas de mão, em nylon, foram costuradas nas laterais 
maiores, uma de cada lado. Optou-se pela colocação de faixas refletoras devido 
ao perigo que as construções das infraestruturas impõem. A visibilidade dos 
trabalhadores e dos seus utensílios disponibilizam maior segurança no trabalho, 
por isso foram colocadas em todas as laterais da mala e ainda na alça de ombro. 

Figura 161. Corte do tecido.

Figura 162. Costura da faixa refletora.
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De seguida, uniu-se o forro e tecido, com a tela em PVC introduzida no interior, 
para conferir resistência e dureza à mala.

Figura 163. Introdução de tela nas 
traves.

Figura 164. Costura de pegas da mala.
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Foi adicionado à estrutura da mala, numa das laterais maiores um “túnel”, 
como se pode verificar na figura 166, para que fosse possível passar a estrutura 
telescópica de um trolley. Passando a ser a lateral “traseira”, onde se seguiu 
o bolso impermeável para a colocação do cartão de identificação de cada 
trabalhador.

Figura 165. Costura de telas lateriais.

Figura 166. Costura de parte de supor-
te de trolley.
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A resistência conferida deve-se à tela e à dupla face costurada do tecido. Sendo 
um tecido resistente ao corte e impermeável, foi utilizado para que se obtivesse 
um produto lavável, pois o trabalho assim o requer, devido a chuvas e lamas. 
Oferece ao utilizador uma lavagem fácil e rápido, podendo utilizar inúmeras 
vezes o produto. Costuradas todas as partes individualmente, o lado exterior 
com o forro e nas partes estruturais incluiu-se as telas e foram seladas as partes. 
Obteve-se a união da parte estrutural, ou seja, as laterais maiores às mais 
pequenas e as divisórias no seu interior através de costura. 

Figura 167. Planificação do tecido e 
tela no interior.

Figura 168. Costura para a estrutura.
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Na projeção da mala foi pensado num meio de compactação para que o objeto 
ficasse menos volumoso, quando não utilizado por inteiro. Surgindo a ideia de 
usar a estrutura de “concertina” nas laterais mais pequenas, das divisórias 
menores, como se pode ver na figura 168. Esta estrutura foi conseguida através 
da utilização de duas telas de tamanhos iguais, com costura no meio, para que 
existisse articulação quando fechada. Para travamento das mesmas, costurou-
se apenas de um lado no fundo de cada divisória menor, um forro com uma tela 
no seu interior, como mostrado na figura 169. Para qua fosse permitido subi-la 
ou colocá-la para travar, costurou-se um uma tira que servia como puxador, 
mostrado na figura 170.

Figura 169. Introdução da tela nas 
traves.

Figura 170. Pegas das traves inte-
riores.
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De seguida, realizaram-se os topos em U e as respetivas tampas, para que 
depois fosse integrado os fechos impermeáveis. Cerca de duas costuras foram 
realizadas à mão devido à escassez de recursos, pois com as telas colocadas e 
com a volumetria semirrígida do saco tornou-se difícil a passagem do braço da 
máquina de costura. 
Para um melhor acabamento das arestas e conferir maior resistência à mala, 
optou-se por costurar uma fita vivo preta em nylon. Existe, também, um bolso 
“secreto”, no interior da mala, onde o utilizador pode guardar os seus bens 
pessoais como o telemóvel e a carteira, de forma mais segura, como se pode 
verificar na figura 171.

4.4.3. Acabamentos

Figura 171. Costura dos bolsos inte-
riores.

Figura 172. Costura de ombreira.
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A introdução de respiros em aço inoxidável na zona inferior das laterais menores, 
possibilitando a circulação do ar, para uma maior higienização. No entanto, não 
foram colocados muito próximos das arestas do fundo, para as águas do solo 
não entrassem para o interior do saco, assim que pousado. Para evitar o contacto 
direto com o solo, foi instalado quatro pés de apoio em borracha, perto de 1cm de 
altura.

O meio de transporte é realizado através de três opções, duas mais objetivas e 
uma terceira opcional. Uma opção mala transportada através do punho, de tira 
mais curta, uma segunda opção de maior curso da tira ajustável, transportada no 
ombro, figura 172. 

Figura 173. Aplicação de tacões.

Figura 174. Aplicação de respiros..
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4.4.4. Resultados e pormenores 

Figura 176. Pormenor dos fechos 
(click) na fivela.

Figura 175. Peso de todos os EPI’s

O resultado desta proposta deve ser considerado como uma amostra do produto 
final, isto é, um modelo que responde às necessidades que lhe foi conferido, 
sendo totalmente funcional, no entanto ainda sob estudo.

O modelo mede cerca de 520 x 330 x 280 mm e totalmente vazio pesa cerca de 
1,4 kg, devido à utilização das telas em PVC de 3mm, pois é um material ultraleve. 
Cheio o produto pode pesar aproximadamente 5kg. A sua estrutura é versátil e 
constituída por 3 compartimentos, 2 opostos para calçado e um central para 
elementos menos sujeitos à sujidade. 

A compactação é estabelecida através do uso de velcro, sendo um elemento que 
se torna quase invisível não interferindo com o resto do produto, funcionalmente 
nem visualmente. Possui uma passagem em tecido para a introdução de 
um objeto opcional (extra produto da dissertação), um trolley. No interior 
do compartimento central, existe um bolso em rede para colocação de bens 
pessoais. Na face traseira da mala existe, também, um elemento de identificação 
impermeável.

O modelo foi produzido em GoreTex cinza, com a intenção de não ser tão visível a 
sujidade, foram usadas também faixas refletoras, posicionadas estrategicamente 
para que se torne um elemento totalmente visível de noite e de dia. Os fechos 
são totalmente impermeáveis, conferindo ao produto resistência contra chuvas 
e humidades. Foram colocados fecho de encaixe rápido (click) para a fivela poder 
ser removida e guardada facilmente.
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Figura 177. Fechos impermeáveis- 
detalhe.

Figura 178. Velcros e faixa refletora.
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4.4.5. Melhorias

Por fim, com o produto finalizado, em conversa com o orientador Rui Mendonça, 
foi possível perceber que a adição de elementos gráficos seria mais adequada na 
rápida identificação (com mais distanciamento) dos trabalhadores. Assim como, 
a alteração da disposição dos respiros, colocando somente na parte de cima e 
assim não se encontrava tão perto do solo.

Figura 179. Vista geral sem acaba-
mentos.

Figura 180.  Vista geral com estudo de 
elemento gráfico.
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Produto Final
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1. Produto Final
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Figura 184
. Vista dos com

partim
entos para calçado vazios.

Figura 183. Vista aberta da box com
 todos os EPI’s.
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Figura 188
. Porm

enor dos velcros fechados.
Figura 187. Porm

enor dos velcros abertos.
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Figura 191. Vista geral com
 utilizador.
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Figura 193  . Vista geral da traseira da box com
 trolley.
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2. Usabilidade
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Figura 197. Trabalhador a fechar a box.
Figura 196. Trabalhador a equipar-se 2.
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3. Planificação dos moldes
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Discussão e Conclusão
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Primeiramente, ao longo desta investigação foi possível concluir as vantagens 
da implementação e melhoramento do meio de transporte utilizado dos 
Equipamentos de Proteção Individual. A construção é um setor pouco ligado ao 
design e por esse motivo é importante criar e pensar em condições de segurança 
do mesmo. A falha encontrada ao longo da investigação neste tipo de produto, 
potencia uma nova forma de ver esta profissão e melhorá-la, como outras 
idênticas em Portugal e no resto do mundo.

Por ser uma área de investigação relativamente escassa, os estudos informais 
e o levantamento local realizados serviram como base fundamental para alear 
o design. Todavia, é desconhecido qualquer estudo relativo ao equipamento de 
primeiros socorros utilizado neste âmbito em Portugal.

No enquadramento feito a este estudo é notório que a importância da segurança 
prevalece, ainda que pouco desenvolvida ou até mesmo com poucas soluções. 
Paralelamente é feito um enquadramento a nível de normas para que fosse 
possível perceber que elementos de segurança seriam obrigatórios e quais os 
recomendados, alargando assim o estudo para outras áreas idênticas possíveis 
com o mesmo problema. 

A observação direta culmina num conjunto de dados obtido, em diversos locais 
ou obras. A profissão está presente no nosso dia a dia, nas vias públicas, nos 
edifícios, nas vias transportes públicos, entre outras, e por isso foi possível obter 
toda a informação referida. Este estudo foi obtido nacional e internacionalmente. 
O levantamento de campo consiste, explorando a temática, uma base 
experimental crucial para o entendimento da problemática, tal como entender as 
necessidades do serviço e do objeto a desenvolver.

A revisão de literatura iniciou-se com a integração de uma abordagem de design 
funcionalista e como este pode ajudar na criação, não sendo tão radical, mas 
pensando na eficiência e na interação do produto e o utilizador. De seguida, 
concretizou-se uma exploração mais abrangente e transversal, devido à 
escassez da exploração da temática. O objetivo deste estudo consistiu em 
explorar formas, materiais e meios de compactação. Perceber, através de uma 
análise de 8 produtos refentes aos anos 20, como noutro tipo de produtos, que 
se assemelham com a função do transportar, é conseguido o acoplamento de 
objetos no seu interior. Assim, percebeu-se que o termo transportar é explorado 
de diversas formas, mas que todos tem o mesmo objetivo. Ainda sem estudos 
concretos para malas de EPI’s, foi realizado outra análise mais técnica, a 48 
produtos com diferentes tipologias- mochilas, malas, sacos e trolley’s- onde se 
analisou preços, marcas, materiais, pesos, medidas…. Definindo 3 tipos de malas, 
as rígidas, semirrígidas e flexíveis. A procura torna-se constante e por isso foram 
tidos em conta projetos de referência, ou seja, analisados devido ao seu aspeto 
formal, material ou simples detalhes funcionais, que pudessem ser introduzidos 
na proposta. Por fim, foi realizada uma síntese de aspetos a ter em conta na 
criação do produto proposto nesta dissertação, como organizadores, tipos de 
encaixes e diversificação na organização do interior de malas, como também 
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uma possibilidade de sugerir um elemento adicional, disponibilizando outro tipo 
de transporte. A ergonomia e a antropologia associada a este projeto aliam-se, 
na medida em que o produto a ser produzido interfere com a postura do Homem 
e como este interage com o mesmo.

Por fim, o produto deve ser um produto funcional, eficiente e ergonómico. Logo 
conseguiu-se o desenvolvimento de um artefacto que cumpre a sua função 
como meio de transporte de EPI’s, que apresenta linhas simples, robusto a nível 
formal, porém contrasta com a sua leveza de material. Versátil e compacto, 
aleado à resistência do material e impermeabilidade.

Em jeito de conclusão, este estudo do produto apresenta uma forma simples, 
intuitiva e que se inteira no meio da construção, alargando o design até a novas 
áreas e setores, com a consequente melhoria da qualidade de vida dessa 
comunnidade. O design foi utilizado para resolver uma necessidade apresentada 
como ferramenta para minimizar o problema de desorganização, faltas de 
materiais e pouca individualização de objetos pessoais de cada utilizador.



Num espectro a médio prazo pretende-se para além de melhorias de detalhes 
técnicos, tais como os tacos aplicados e a forma dos topos em tecido.
 
Igualmente pretende-se a introdução do produto na empresa Gentilustrada, em 
todos os trabalhadores de forma funcional e em campo, como empresa pioneira 
na introdução do produto no mercado.
 
Por fim, a procura de uma empresa que produza e que coloque o produto no 
mercado, ponderando empresas do mesmo setor ou até mesmo de outra 
dimensão, para que se otimize o processo de produção, obtendo uma estimativa 
de custos de produção e, como por exemplo, a escolha de outros materiais.

Trabalhos futuros
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