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Apêndice 1 Inquérito Inicial
Inquérito inicial desenvolvido pela plataforma Google Forms



1.

2.

O cina Design - Inquérito Inicial
A Oficina Design resulta da parceria entre a ADEIMA, a Câmara Municipal de Matosinhos e o projecto We 

Won't Waste You do DESIGN Studio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Nesta oficina, 

num período de um ano será conduzido um plano de formação que acompanhará o desenvolvimento  e 

produção de alguns objectos feitos a partir de desperdício da cidade, numa perspectiva de reutilização e 

reciclagem com os alunos do Mestrado de Design Industrial e de Produto. Esta oficina será baseada em 

princípios sustentáveis: ecológicos, sociais, económicos e culturais. 

A adaptação do modelo de formação depende dos participante do projecto, o que justifica este inquérito 

inicial. Pedimos, assim, que respondam a este inquérito inicial com a maior sinceridade para se poder 

realizar uma análise correcta dos recursos existentes!

*Obrigatório

Nome

Email

3.

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

Sexo *

4.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Menos de 4 anos de escolaridade

4º ano (1º ciclo do ensino básico)

6º ano (2º ciclo do ensino básico)

9º ano (3º ciclo do ensino básico)

12º ano (ensino secundário)

Curso tecnológico, profissional ou outro

Bacharelato

Licenciatura

Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

Curso de Especialização Tecnológica

Habilitações literárias *



Secção 2 -

experiência

profissional

Nesta secção pretende-se perceber quais as experiências profissionais anteriores. Estas 

experiências são muito importantes porque podem constituir pontos de interesses comuns entre 

participantes e podem enriquecer os conhecimentos da Oficina Design. 

5.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 30

Entre 31 e 45 (incluindo 45)

Entre 46 e 60 (incluindo 60)

Mais de 60

Idade *

6.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 17

Tem experiência profissional? *

7.

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5 ou mais

Quantos empregos teve? *

8.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Agricultura, pesca, pecuária, etc

Indústria

Construção

Comércio

Transportes

Saúde

Educação

Serviços

Em que áreas já trabalhou? *



10.

12.

9. Por favor indique a profissão ou profissões que já teve. Separe-as com vírgula. *

Que tipo de tarefas desempenhava? *

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 15

Já teve um negócio próprio? *

Qual das experiências profissionais mais gostou? Porque? *

13. Se já teve um negócio próprio, diga-nos qual.

14. Como foi a experiência?



Secção 3 - Relacionamento interpessoal

15.

Marcar apenas uma oval por linha.

Indique, utilizando a escala abaixo, quais considera ser as suas suas características pessoais. *

Sim Ás vezes Não

Sou uma pessoa fácil de me relacionar com

os outros.

Ouço atentamente quando as pessoas falam

comigo.

Sou colaborativo e habitualmente ajudo

meus colegas no trabalho

Contribuo activamente para a tranquilidade e

harmonia da equipa de trabalho

Aceito críticas sem me ofender e aprendo

com elas

Gosto de aprender coisas novas

Gosto de partilhar ideias com os meus

colegas

Sou uma pessoa fácil de me relacionar com

os outros.

Ouço atentamente quando as pessoas falam

comigo.

Sou colaborativo e habitualmente ajudo

meus colegas no trabalho

Contribuo activamente para a tranquilidade e

harmonia da equipa de trabalho

Aceito críticas sem me ofender e aprendo

com elas

Gosto de aprender coisas novas

Gosto de partilhar ideias com os meus

colegas

16.

Marcar apenas uma oval.

Liderar um grupo

Fazer parte de um grupo

Gosto de... *



Secção 4 -

Interesses e

cultura

Os interesses pessoais são fundamentais para alinhar o plano de formação com as expectativas 

dos participantes. De forma descontraída, indique os seus interesses pessoais. 

17.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Artes visuais (escultura, pintura, ...)

Artes performativas (teatro, dança, ...)

Arquitectura e design

Música

Leitura

Fotografia

Cinema

Televisão

Moda

Decoração

Artesanato e manualidades

Tecnologia

Informática

Desporto

Saúde e bem-estar

Turismo e viagens

Gastronomia

Jogos

Natureza e animais

Política e vida pública

18.

Por favor assinale pelo menos um interesse pessoal. Pode assinalar todos os que pretender. *

Tem algum hobby ou passatempo preferido? Qual? *



19.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 22

Costuma frequentar espectáculos culturais? *

Indique se costuma frequentar espectáculos culturais, como por exemplo: sessões de cinema, exposições de arte ou

fotografia, teatro, eventos desportivos, palestras e simpósios, festivais de música, concertos, festivais gastronómicos,

entre outros exemplos.

20.

Marcar apenas uma oval.

Nunca

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito frequentemente

21.

Com que frequência costuma frequentar espectáculos culturais? *

Na escala abaixo indique com que frequência costuma frequentar espectáculos culturais, como por exemplo: cinema,

exposições de arte ou fotografia, teatro, eventos desportivos, palestras e simpósios, festivais de música, concertos,

festivais gastronómicos, entre outros exemplos. De nunca (0) a muito frequentemente (10).

A que espectáculos foi em 2019? *

Lembra-se de algum espectáculo ou evento em que tenha participado no ano de 2019? Por favor indique-os abaixo.

22.

23.

24.

25.

Qual é o seu actor ou actriz preferido/a?

Escreva abaixo o nome do seu actor ou actriz preferido/a. Se não tiver um preferido/a, escreva o nome de algum/a que se

recorde. Se não souber nenhum nome avance para a próxima pergunta.

Qual é o seu filme preferido?

Escreva abaixo o nome do seu filme preferido. Se não tiver um preferido, escreva o nome de algum que se recorde. Se

não souber nenhum nome avance para a próxima pergunta.

Qual é a sua série ou programa de TV preferido?

Escreva abaixo o nome da sua série ou programa de TV preferido. Se não tiver um preferido, escreva o nome de algum

que se recorde. Se não souber nenhum nome avance para a próxima pergunta.

Qual é o seu género musical preferido?

Escreva abaixo o nome do seu género musical preferido. Se não tiver um preferido, escreva o nome de algum que se

recorde. Se não souber nenhum nome avance para a próxima pergunta.



Secção 5 -

Criatividade e

manualidades

No senso comum, muita gente considera que a criatividade é reservada a artistas e outras 

"profissões criativas". O que acha sobre este assunto? Nesta secção queremos perceber o que 

acha sobre criatividade.

26.

Marcar apenas uma oval.

Nada criativo...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito criativo!

Na escala abaixo indique, por favor, qual considera ser o seu nível de criatividade. De nada

criativo (0) a muito criativo (10). *

27.

Marcar apenas uma oval.

Nenhum jeito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito jeito!

28.

29.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 32

Na escala abaixo indique, por favor, se considera ter jeito para trabalhos manuais. De nenhum

jeito (0) a muito jeito (10). Se tiver jeito, por favor escreva quais na pergunta seguinte. *

Se tiver jeito para trabalhos manuais, indique para quais.

Alguns exemplos podem ser costura, carpintaria, pintura, entre outros.

Já desenvolveu alguma ideia própria do começo ao fim? *

30. Se respondeu SIM à questão anterior, diga qual foi o projeto e como foi a experiência.



Secção 6 - Expectativas
Para terminar diga-nos o que espera para este ano!

31.

Marcar tudo o que for aplicável.

Marcenaria / Carpintaria

Corte laser

Impressão 3D

Moldagem de plástico

Costura

Crochê

Tricô

Moldagem de vidro

Já teve contato com alguma das atividades abaixo?

32.

Marcar apenas uma oval por linha.

No final deste ano espero... *

Indique quais são as suas expectativas para este ano utilizando a escala abaixo.

Concordo Não concordo nem discordo Discordo

No final deste ano espero tornar-me mais

criativo.

No final deste ano espero ter mais jeito para

trabalhos manuais.

No final deste ano espero tornar-me artesão.

No final deste ano espero ter feito muitos

objectos.

No final deste ano espero tornar-me

designer.

No final deste ano espero tornar-me artista.

No final desde ano espero conseguir

resolver melhor qualquer problema.

Este ano vai ajudar a tornar-me mais

independente.

Este ano vai ajudar a abrir um negócio.

No final deste ano, acho que os meus

interesses vão mudar.

No final deste ano espero tornar-me mais

criativo.

No final deste ano espero ter mais jeito para

trabalhos manuais.

No final deste ano espero tornar-me artesão.

No final deste ano espero ter feito muitos

objectos.

No final deste ano espero tornar-me

designer.

No final deste ano espero tornar-me artista.

No final desde ano espero conseguir

resolver melhor qualquer problema.

Este ano vai ajudar a tornar-me mais

independente.

Este ano vai ajudar a abrir um negócio.

No final deste ano, acho que os meus

interesses vão mudar.



33. Escreva sobre quais são as suas expectativas para este ano, nomeadamente sobre o que

espera aprender, o que espera fazer e se acha que terá utilidade para a sua vida futura! *

�Formulários



Apêndice 2 Resultados dos projectos do 
Exercício 01
Projectos desenvolvidos pelos formandos no Exercício 01



Chocodinha por Carlos Carvalho

Este projecto é influenciado pela tradição gastronómica portuguesa, no geral, e de 
Matosinhos em particular, desenvolvendo-se em torno de um símbolo, a sardinha. É, 
também, destacada a cultura popular do país, principalmente através da menção às 
festas populares, onde, também a sardinha, é um símbolo. Há uma aproximação à 
ideia do concurso de desenho de sardinhas de Lisboa.

Assim, foi desenvolvido um bombom em forma de sardinha, embalado em conjuntos 
de quatro, numa lata de conserva reaproveitada, fazendo, também, referência à tradição 
das conservas em Matosinhos. É marcado em alto relevo o símbolo da cidade de 
Matosinhos, numa posição estratégica que referencia a guelra da sardinha. O grafismo 
no topo da embalagem é moderno, com uma interpretação animada da sardinha. O 
nome foi decido em actividade colaborativa com os elementos da equipa de trabalho.

Elemento seleccionado do mindmap: Mar-Animais-Comestíveis-Peixes-Sardinha.
Palavras-chave: Símbolo; Festa; Lota; Cheiro; Conservas.
Público-Alvo: Turistas adultos.

Figura 137 Chocodinha, por Carlos Carvalho. Figura 138 Chocodinha, por Carlos Carvalho.



Leve o mar consigo por Carmo Oliveira

O conceito deste projecto foi influenciado pelo desenho ondulado no centro do mind-
map. A ideia desenvolvida pretendeu desenvolver um conjunto de bombons, unidos, 
que podem ser quebrados em quatro bombons individuais (semelhante ao conceito 
Toblerone®). Pretendia-se, também, de alguma forma inserir a cor azul no chocolate, 
reforçando a ligação ao mar e à ondulação.

Assim, o chocolate desenvolvido apresenta formas onduladas, que podem ser que-
bradas em quatro bombons individuais. A solução encontrada para a coloração foi a 
utilização de chocolate branco com corante artificial azul, dando um efeito marmo-
rizado, que pode sugerir a rebentação das ondas. A embalagem acompanha essa 
linguagem, com um recorte com a forma semelhante à do bombom que permite ver 
o interior e que cria uma dobra representando essa ondulação.

Elemento seleccionado do mindmap: Desenho ondulado do Mar;
Palavras-chave: Maresia; Frescura; Praia; Sol; Azul; Onda.
Público-Alvo: Turistas.

Figura 139 Leve o mar consigo, por Carmo 
Oliveira

Figura 140 Leve o mar consigo, por Carmo 
Oliveira



Mar na Mala por Paulo Pereira

O conceito do autor foi o de desenvolver um produto promocional de Matosinhos para 
os turistas que a cidade recebe. Para o efeito foi imaginado um produto em torno das 
memórias do local e dos souvenirs que se recolhem nas viagens. Foi imaginada uma 
embalagem em forma de mala e os bombons representando elementos característicos 
da cidade, como a gastronomia e a arquitectura.
Foram desenvolvidos quatro bombons diferentes, dois com elementos da gastro-
nomia – peixe e polvo - e dois com edifícios da cidade – o mercado e o terminal de 
cruzeiros. As formas assentam em bases quadradas ou circulares, de forma alternada, 
cruzando, também, chocolate de leite com chocolate branco. A embalagem, como se 
referiu, representa uma mala de viagem, com alguns selos de cidades portuguesas, 
formas representativas do mar e alguns animais.

Elemento seleccionado do mindmap: nenhum em particular;
Palavras-chave: Memórias; Matosinhos; Turismo; Sabor; Alegria.
Público-Alvo: Turistas.

Figura 141 Mar na Mala, 
por Paulo Pereira.

Figura 142 Mar na Mala, por Paulo Pereira.



Rende-te ao sabor por Rui Carvalho.

O conceito deste projecto nasce da pesca. Foram procurados elementos caracterís-
ticos como âncoras ou anzóis, mas a escolha recaiu sobre as redes de pesca. Foi 
desenvolvido um conceito para turistas ou para oferta por parte de restaurantes, 
representando a cultura piscatória da cidade de Matosinhos. Foi explorada a textura 
das redes de pesca. 

Desenvolveu-se um bombom com uma forma dinâmica, representando as redes 
lançadas ao mar, com a textura da rede reproduzida em chocolate, tirando proveito 
dos benefícios dos moldes em vaccum forming. Foi cruzada um base de chocolate 
de leite com o topo de chocolate branco e vice-versa. O projecto da embalagem 
acompanha o dinamismo dos bombons, com uma abertura que valoriza o momento 
de desvendar os bombons. No exterior representa-se a textura de uma rede de pesca.

Elemento seleccionado do mindmap: Mar-Cultura-Pesca;
Palavras-chave: Pesca; Pescador; Peixe; Fibra; Textura; Rede.
Público-Alvo: Turistas e restaurantes da cidade.

Figura 143 Rende-te ao sabor, por Rui Carvalho.. Figura 144 Rende-te ao sabor, por Rui Carvalho.



Mar de Sensações por Sandra Fernandes

Este projecto envolve-se num conceito poético que valoriza as sensações do mar, 
sendo baseado na “Ode Marítima” de Álvaro de Campos. A autora destaca as palavras 
‘barra’, ‘pequena’, ‘negro’ e ‘claro’, que lhe fez sugerir barras de diferentes tipos de 
chocolate. Assim, conduziu uma série de entrevistas questionando quais as sensações 
que diferentes tipos de chocolate sugerem com o objectivo de desenvolver barras de 
chocolate com sensações gravadas em alto ou baixo-relevo.

Desenvolveu-se, assim, com conjunto de quatro barras, feitas de quatro tipos de 
chocolate diferentes: chocolate de leite, com a palavra ‘sweet’; chocolate com frutos 
secos, com a palavra ‘energy’; chocolate de leite, com a palavra ‘smooth’; e chocolate 
negro com a palavra ‘divine’. As barras são embaladas numa cama de rede de pesca. 
A embalagem com efeito suave e marmorizado tem uma janela em forma de concha 
que permite ver o interior.

Elemento seleccionado do mindmap: Mar-Sensações;
Palavras-chave: -
Público-Alvo: -

Figura 145 Mar de Sensações, por 
Sandra Fernandes.

Figura 146 Mar de Sensações, por Sandra 
Fernandes.



Navegando nos sabores por Susana Marques

Conceito desenvolvido com influência na pesca e nos seus elementos. Foi feita 
uma pesquisa de elementos como âncoras e lemes, elementos característicos das 
embarcações, que por sua vez, são representativos da cultura piscatória de Mato-
sinhos. Assim, desenvolve-se um conjunto de quatro bombons que, de certa forma, 
representam a tradição da pesca.
Desenvolveram-se, assim, dois bombons diferentes, um com forma de âncora e 
outro com forma de roda de leme, que são produzidos em pares de chocolate de 
leite e chocolate branco. A embalagem de cartolina impressa tem forma de barco e 
os bombons são acondicionados numa cama de rede de pesca. O plástico protector 
também é amarrado com rede de pesca. O grafismo representa as cores típicas das 
pequenas embarcações.

Elemento seleccionado do mindmap: Mar-Cultura-Pesca;
Palavras-chave: -
Público-Alvo: Turistas.

Figura 147 Navegando nos sabores, por Su-
sana Marques.

Figura 148 Navegando nos sabores, por Su-
sana Marques.



Puzzle dos Sabores por Valdemar Brito

Este conjunto de bombons foi desenvolvido para o público mais jovem. Foi desenvolvido 
a partir do ideal de combinar o conceito de puzzle com o de bombom, representando 
uma figura amigável, neste caso o cavalo marinho, seleccionado a partir do mindmap. 

A figura de cavalo marinho é decomposta em 4 partes, dando origem a quatro bom-
bons que, na embalagem, vão compostos em forma de cavalo marinho. O conceito 
pode ser alargado a outras figuras. A embalagem, em tons vivos e amigáveis para 
o público mais jovem, possui figuras de corais estilizadas e um tom de azul claro. 
 
Elemento seleccionado do mindmap: Mar-Animais-Não comestíveis-Cavalo Marinho;
Palavras-chave: Surpresa; Experiência; Saciar; Explorar; Compartilhar.
Público-Alvo: Turistas crianças.

Figura 149 Puzzle dos Sabores, 
por Valdemar Brito.

Figura 150 Puzzle dos Sabores, por Valdemar 
Brito.



Apêndice 3 Suporte 1 de avaliação do 
Exercício 01
Suporte para avaliação das tarefas do Exercício 01



 

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

  
 __________________________________________________________________________ 



Apêndice 4 Inquérito relativo ao  
Exercício 02 (estudantes)
Suporte para avaliação do Exercício 02 - versão de estudantes



1.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 20

21 a 30 anos

Acima de 30 anos

2.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Outro

Prefiro não dizer

3.

Marcar apenas uma oval.

Design

Artes

Engenharia

Arquitetura

Outra

MDIP X O cina Design
Inquérito realizado para avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito da UC Projeto em 

Design Industrial, no 1º ano do programa de Mestrado em Design Industrial e de Produto da 

Universidade do Porto (MDIP2019/2020), em parceria com o Projeto Oficina Design, em uma 

iniciativa de design participativo entre estudantes e os oito formandos integrados à Oficina, 

uma iniciativa da ADEIMA - Associação para o desenvolvimento integrado de Matosinhos, a 

Câmara Municipal de Matosinhos e o Design Studio FEUP.

*Obrigatório

Faixa etária *

Sexo *

Qual sua área de licenciatura / Bacharelato? *



4.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 6

MDIP X Oficina Design

5.

Já participou de alguma experiência de design participativo? (Design

participativo: metodologia democrática de projeto que enfatiza o envolvimento

ativo de todas as pessoas que são afetadas pelo projeto, em especial, aquelas

que são historicamente excluídas de processos decisórios) *

Descreva a experiência de design participativo que teve oportunidade de

participar. *



Processo

Nesta secção queremos saber em que etapas do processo houve mais colaboração e 

em que fases essa colaboração teve mais impacto.

6.

Marcar apenas uma oval por linha.

7.

Por favor, indica na escala abaixo, quanto os formandos da Oficina Design

colaboraram em cada etapa. *

1 2 3 4 5

Pesquisa de conceitos

Definição de conceito/s

Pesquisa de mercado

Sugestão de forma/s

Pesquisa sobre processos de fabrico

Proposta de processos de fabrico

Discussão de projecto

Execução de testes e experiências

Pesquisa de conceitos

Definição de conceito/s

Pesquisa de mercado

Sugestão de forma/s

Pesquisa sobre processos de fabrico

Proposta de processos de fabrico

Discussão de projecto

Execução de testes e experiências

Se houve algum outro tipo de colaboração, por favor indique abaixo qual foi a

tarefa e como ocorreu.

8. A Oficina Design tem atualmente a colaboração de sete formandos. Com

quantos formandos seu grupo teve contato? Como ocorreu esta participação? *

(p.ex. Tivemos contato com todos, mas um formando acompanhou de perto todo o processo)



9. Considerando a estrutura em Duplo Diamante, conforme a imagem, numa escala de 1

a 5 indique qual foi o impacto da participação dos formandos em cada uma das

quatro fases *

(Duplo Diamante: ver WWWY Toolkit, pág.5 e 6)

Marcar apenas uma oval por linha.

1 2 3 4 5

1. Descoberta

2. Definição

3. Desenvolvimento

4. Entrega

1. Descoberta

2. Definição

3. Desenvolvimento

4. Entrega



Experiência de

aprendizagem

Nesta secção queremos perceber se a relação com os formandos teve 

impactos positivos na aprendizagem.

10.

Marcar apenas uma oval.

Nada participativa

1 2 3 4 5

Muito participativa

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não

Quão 'participativa' foi esta experiência com os formandos? *

Consideras que aprendeste com os formandos? *

Consideras que passaste ensinamentos aos formandos? *

13.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não Avançar para a pergunta 15

A colaboração com os formandos valorizou o seu processo de aprendizagem

neste projecto? *



14. Em que aspectos a experiência com os formandos valorizou o seu processo de

aprendizagem? *

15.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não Avançar para a pergunta 17

A colaboração com os formandos influenciou o resultado final do projeto? *

16. Em que aspectos a colaboração com os formandos influenciou o resultado final

do projeto? *

17.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

18.

Na sua opinião, o facto das aulas serem realizadas diretamente no ambiente da

oficina teve alguma influência no processo de design participativo? *

Diga-nos como o ambiente de oficina pode influenciar (positiva ou

negativamente) no desenvolvimento de atividades de design participativo

envolvendo o seu grupo (estudantes) e os formandos.



19.

Marcar apenas uma oval.

Nada satisfeito/a

1 2 3 4 5

Muito satisfeito/a

20.

Estás satisfeito/a com a forma como a colaboração com os formandos estava a

ser mediada? *

Assinala na escala quão satisfeito/a estavas com a forma com a colaboração com os formandos

estava a ser conduzida.

Em sua opinião, como a organização das atividades poderiam ser melhoradas

para favorecer a realização de um projeto de design participativo? *

Formulários



Apêndice 5 Inquérito relativo ao  
Exercício 02 (formandos)
Suporte para avaliação do Exercício 02 - versão de formandos



1.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 30

31 a 45 anos

Entre 46 e 60 anos

Mais de 60

2.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Outro

Prefiro não dizer

MDIP X O cina Design
Inquérito realizado para avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito da UC Projeto em 

Design Industrial, no 1º ano do programa de Mestrado em Design Industrial e de Produto da 

Universidade do Porto (MDIP2019/2020), em parceria com o Projeto Oficina Design, em uma 

iniciativa de design participativo entre estudantes e os sete formandos integrados à Oficina, 

uma iniciativa da ADEIMA - Associação para o desenvolvimento integrado de Matosinhos, a 

Câmara Municipal de Matosinhos e o Design Studio FEUP.

*Obrigatório

Faixa etária *

Sexo *



3.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Menos de 4 anos de escolaridade

4º ano (1º ciclo do ensino básico)

6º ano (2º ciclo do ensino básico)

9º ano (3º ciclo do ensino básico)

12º ano (ensino secundário)

Curso tecnológico, profissional ou outro

Bacharelato

Licenciatura

Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

Curso de Especialização Tecnológica

Habilitações literárias. *

4.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 6

Já participou de alguma experiência de design participativo? (Design

participativo: metodologia democrática de projeto que enfatiza o envolvimento

ativo de todas as pessoas que são afetadas pelo projeto, em especial, aquelas

que são historicamente excluídas de processos decisórios) *

5. Descreva a experiência de design participativo que teve oportunidade de

participar. *



Processo

Nesta secção queremos saber em que etapas do processo houve mais colaboração e 

em que fases essa colaboração teve mais impacto.

6.

Marcar apenas uma oval por linha.

7.

Por favor, indique na escala abaixo, quanto considera ter colaborado em cada

etapa. *

1 2 3 4 5

Pesquisa de conceitos

Definição de conceito/s

Pesquisa de mercado

Sugestão de forma/s

Pesquisa sobre processos de fabrico

Proposta de processos de fabrico

Discussão de projecto

Execução de testes e experiências

Pesquisa de conceitos

Definição de conceito/s

Pesquisa de mercado

Sugestão de forma/s

Pesquisa sobre processos de fabrico

Proposta de processos de fabrico

Discussão de projecto

Execução de testes e experiências

Se houve algum outro tipo de colaboração, por favor indique abaixo qual foi a

tarefa e como ocorreu.



8.

Marcar apenas uma oval por linha.

Considerando a estrutura em Duplo Diamante, conforme a imagem, numa escala de 1

a 5 indique qual foi o impacto da sua participação em cada uma das quatro fases. *

(Duplo Diamante foi a estrutura explicada na Oficina e colada numa das paredes do espaço)

1 2 3 4 5

1. Descoberta

2. Definição

3. Desenvolvimento

4. Entrega

1. Descoberta

2. Definição

3. Desenvolvimento

4. Entrega



Experiência de

aprendizagem

Nesta secção queremos perceber se a relação com os formandos teve 

impactos positivos na aprendizagem.

9.

Marcar apenas uma oval.

Nada participativa

1 2 3 4 5

Muito participativa

10.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não

Quão 'participativa' foi esta experiência com os estudantes? *

Considera que aprendeu com os estudantes? *

Considera que passou ensinamentos aos estudantes? *

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não Avançar para a pergunta 14

A colaboração com os estudantes valorizou o seu processo de aprendizagem

neste projecto? *



13. Em que aspectos a experiência com os estudantes valorizou o seu processo de

aprendizagem? *

14.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Sim, mas pouco

Não Avançar para a pergunta 16

A colaboração com os estudantes influenciou o resultado final dos seus

projectos? *

15. Em que aspectos a colaboração com os estudantes influenciou o resultado final

dos seus projectos? *

16.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

17.

Na sua opinião, o facto das aulas serem realizadas diretamente no ambiente da

oficina teve alguma influência no processo de design participativo? *

Diga-nos como o ambiente de oficina pode influenciar (positiva ou

negativamente) no desenvolvimento de atividades de design participativo

envolvendo o seu grupo (estudantes) e os formandos.



18.

Marcar apenas uma oval.

Nada satisfeito/a

1 2 3 4 5

Muito satisfeito/a

19.

Está satisfeito/a com a forma como a colaboração com os formandos estava a

ser mediada? *

Assinale na escala quão satisfeito/a estava com a forma com a colaboração com os formandos estava

a ser conduzida.

Em sua opinião, como a organização das atividades poderiam ser melhoradas

para favorecer a realização de um projeto de design participativo? *

Formulários



MAPA DE EMPATIA

#1 Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Média de Utilidade
1,86 desvio-padrão 1,97 desvio-padrão

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

#2

#3

#4

#6

#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,33 Média de Envolvimento8,5

Apêndice 6 Análise das ferramentas do 
Exercício 03
Avaliação das ferramentas do Exercício 03 pelos formandos



MAPA DE EMPATIA

#1 Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Média de Utilidade
1,86 desvio-padrão 1,97 desvio-padrão

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

#2

#3

#4

#6

#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,33 Média de Envolvimento8,5



1,87 desvio-padrão 1,97 desvio-padrão

PERSONA

#1 Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

#2

#3

#4

#6

#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Média de Utilidade8,5 Média de Envolvimento8,5



1,75 desvio-padrão 1,67 desvio-padrão

SERÁ POSSÍVEL? + MAIS IDEIAS?!

#1 Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

#2

#3

#4

#6

#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Média de Utilidade8,33 Média de Envolvimento8



1,86 desvio-padrão 1,97 desvio-padrão

ESCOLHAS DE MATERIAL

#1 Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

#2

#3

#4

#6

#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Média de Utilidade8,67 Média de Envolvimento8,67



1,94 desvio-padrão 1,83 desvio-padrão

EXPERIÊNCIA DO MATERIAL

#1 Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

Envolvimento (’gosto’)

Utilidade

#2

#3

#4

#6

#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Média de Utilidade8,17 Média de Envolvimento8,17



Apêndice 7 Toolkit Design por: todos
Toolkit desenvolvido como resultado da investigação



Design por: todos
Toolkit para co-design de soluções sustentáveis



O presente toolkit foi desenvolvido 
no âmbito da dissertação para 
obtenção do grau de mestre em 
Design Industrial e de Produto, das 
faculdades de Belas Artes e Enge-
nharia da Universidade do Porto.

O material foi desenvolvido por 
Daniel Martins Leal, sob orientação 
da Profª Doutora Bárbara Rangel, 
Prof Doutor Jorge Lino Alves e 
Mestre Adriana Fernandes.

É permitida a reprodução total ou 
parcial deste conteúdo para fins de 
pesquisa e educacionais. É obriga-
tória a citação explícita da fonte.

©Daniel Leal. 2020.



[tool_kit......00]
[intro]......01

Queres co-criar produtos e soluções sustentáveis 
ecológica e socialmente? Este é o teu lugar! 

Para que serve este toolkit?
Este toolkit permite fazer uma introdução ao pen-
samento circular em projectos de design, apoiando 
o desenvolvimento de soluções ou produtos desejá-
veis, viáveis e praticáveis! Para isso, sugere-se 
a abordagem Duplo Diamante e seguem-se os princí-
pios do Human Centered Design. Também se destaca 
a orientação do Design Circular para sustentar 
os princípios ecológicos da abordagem. O processo 
fomenta a co-criação e a colaboração!

Porque é relevante?
Precisamos de dar um descanso ao nosso planeta! 
O crescimento dos níveis de consumo e produção 
levaram à perda de biodiversidade, ao esgotamento 
de recursos e à deteriorização dos ecossistemas. 
A crise ecológica é acompanhada por uma grave 
crise social, agravada pelo processo de clivagem 
social. Hoje entende-se que a sustentabilidade 
procura o equilíbrio ecológico, social, económico 
e cultural, deixando sempre condições para as 
futuras gerações proliferarem. É necessária uma 
mudança para o sistema económico circular, man-
tendo os materiais em constante fluxo.



[tool_kit......00]
[intro]......02

Como se utiliza?
O toolkit é baseado numa abordagem metodológica 
que cruza o DD, o HDC e o Design Circular, 
enquanto promove a co-criação. São propostas 22 
ferramentas, adaptadas de diferentes contextos e 
toolkits e organizadas de forma sequencial. Soa a 
receita? Não! O objectivo é que as ferramentas 
possam ser utilizadas a qualquer momento, sempre 
que se achar pertinente, a sequencia é apenas uma 
sugestão para quem tem menos experiência! No pro-
cesso podem-se juntar novas ferramentas e actua-
lizar o toolkit. O formato físico permite retirar 
ou acrescentar ferramentas a qualquer momento e é 
portátil para ser utilizado em qualquer situação!

Oficina Design
Através do Design Studio FEUP, o Mestrado em 
Design Industrial e de Produto (MDIP) tem incen-
tivado a inovação e promovendo, junto dos estu-
dantes, uma cultura de design responsável social 
e ecologicamente. Para isso foi formando o pro-
grama We Won’t Waste You, que fomenta a utiliza-
ção de desperdícios como matéria-prima. Uma das 
múltiplas actividades é a Oficina Design, que 
nasceu da parceria com a Câmara Municipal de 
Matosinhos e culminou na formação de uma oficina 
social que produz produtos ecológicos e apoia a 
integração de cidadãos em situação de vulnerabi-
lidade. Este toolkit foi desenvolvido para ser 
testado neste contexto.
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Pensamento Divergente

DESCOBERTA

DEFINIÇÃO

H

DESAFIO

A abordagem metodológica é baseada na estrutura 
Duplo Diamante e no Human Centered Design, 
dividida em seis fases:

[tool_kit......00]
[intro]......03



[tool_kit......00]
[intro]......04
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Pensamento Divergente

DESENVOLVIMENTO

ENTREGA

D

Veja, de seguida, a organização de conteúdos 
e o mindset de cada uma das fases, bem como as 
ferramentas sequenciadas.

RESULTADO

[tool_kit......00]
[intro]......04



[tool_kit......00]
[intro]......05

DESAFIO

Primeiro contacto com o problema de 
forma espontânea, ou de forma 
estruturada através do briefing. 
Deve ser feito um planeamento e uma 
preparação, revendo as informações 
existentes e as que serão necessá-
rias recolher. Uma boa estratégia 
consiste em planificar as semanas 
de trabalho.

DESCOBERTA

Hora de descobrir! Nesta fase é 
importante recolher todas as infor-
mações, por muito insignificantes 
que pareçam ser. O pensamento deve 
ser divergente, recolhendo o máximo 
de informações sobre público-alvo e 
contexto do problema. Nesta fase 
todos somos Sherlock Holmes, não 
pode falhar nem um fio de cabelo!

DEFINIÇÃO

Informação é ouro, mas… não chega! 
Agora é tempo para as organizar. As 
informações são analisadas, estru-
turadas e comparadas. Geram-se 
ideias, identificam-se oportunida-
des e definem-se objectivos. Bene-
ficia-se da troca de opiniões com a 
equipa. O pensamento é convergente, 
seleccionado as melhores oportuni-
dades de trabalho.[tool_kit......00]

[intro]......05



[tool_kit......00]
[intro]......06

Designer também suja as mãos! É 
nesta fase que se dão corpo às 
ideias através de esboços, maque-
tes, testes de laboratório, testes 
de material e de processo de fabri-
co, testes, testes, testes… Também 
se podem fabricar protótipos mais 
precisos para testes de usabilida-
de. Volta o pensamento divergente, 
todos os feedbacks podem ser funda-
mentais para melhorar as ideias! 

DESENVOLVIMENTO

ENTREGA

Agora é hora da peneira. Depois de 
todo o processo já deverá existir 
uma fase que se perfila como a 
melhor. Nesta fase deve validar-se 
e viabilizar-se essa solução, de 
modo a aferir se cumpre com os 
requisitos e objectivos do projec-
to. O pensamento volta a convergir, 
é fundamental recolher informações 
e ser rigoroso na análise.

No pain, no gain! Foi um longo e 
moroso processo, mas chegamos ao 
final! A solução está pronta e 
validada? É o momento de definir a 
estratégia de comunicação adaptada 
ao produto. A comunicação pode 
definir o sucesso ou fracasso do 
produto, lembra-te do que aprendes-
te sobre o teu público-alvo!

RESULTADO



[tool_kit......00]
[gloss]......01

Conforme descrito, esta abordagem foi baseada na 
metodologia Double Diamond, no Human Centered 
Design e Design Circular. Pretende-se que o pro-
cesso seja centrado no Homem e nas suas necessi-
dades e desejos, reforçando uma abordagem circu-
lar ao projecto, procurando soluções inovadoras e 
criativas. Para introduzir a abordagem, apresen-
tam-se os conceitos e princípios que a formulam. 
Estes conteúdos são de importante familiarização 
para entender a dinâmica do processo.  

Glossário



[tool_kit......00]
[gloss]......02

O HCD coloca o Homem no centro do projecto, 
atendendo às necessidades das pessoas para quem o 
projecto está a ser desenvolvido. É uma abordagem 
popularizada pela IDEO e atende a três lentes 
principais: desejo, praticabilidade e viabili-
dade. Procura resultados inovadores, criativos e 
que se encontrem no cruzamento entre estas três 
lentes. A lente do desejo relaciona-se com o que 
o público deseja, a lente da praticabilidade 
avalia o que é possível realizar considerando as 
limitações técnicas e a lente da viabilidade tem 
que ver com o que é viável em termos financeiros.

Divide-se em três momentos: H (Ouvir) – criação 
de uma relação empática com o público; C (Criar) 
– desenvolvimento de ideias e soluções; D (Entre-
gar) – aplicar e recolher feedbacks das soluções.  

Human Centered Design

DESEJÁVEL

PRATICÁVEL VIÁVEL

Soluções geradas por HCD
devem ser desejáveis,
praticáveis e viáveis



[tool_kit......00]
[gloss]......03

A estrutura DD foi desenvolvida pelo Design 
Council e pretende ser uma representação gráfica 
simples do processo de design. Revela duas 
secções em forma de diamante, que por sua vez, 
são dividas em duas outras secções - num total de 
quatro fases de projecto. Cada uma das fases foi 
já descrita, no entanto, importa destacar a 
variação do pensamento. O pensamento varia entre 
divergente e convergente, abrindo as possibilida-
des ou afunilando-as e sintetizando. Esta 
abertura e fecho do pensamento representam-se 
graficamente em forma de diamante duplo. 

Na primeira fase há um mergulho profundo no 
problema e no público-alvo. Na segunda analisam-
-se as informações recolhidas e estruturam-se os 
objectivos do projecto. Na terceira fase geram-se 
ideias, utilizando um pensamento aberto e experi-
mental. Por fim, a última fase serve para afuni-
lar as soluções e aperfeiçoá-las, chegando, 
idealmente, a uma melhor do que as restantes, que 
deve ser validada.
  

Double Diamond

DESCOBERTA

DESAFIO

DEFINIÇÃO DESENVOLVIMENTO ENTREGA

RESULTADO



[tool_kit......00]
[gloss]......04

O Design Circular é uma das práticas recomendadas 
pela Economia Circular e foi desenvolvido pela 
Ellen McArthur Foundation e pela IDEO. É uma 
abordagem que propõe a utilização de materiais de 
forma contínua, reduzindo as perdas dos sistemas.  
Utiliza um mecanismo de zoom in e zoom out, 
considerando as necessidades do público e as 
implicações da cadeia de relações.

Apoia-se no gráfico de borboleta, propondo o 
desenho de produtos para fluxos curtos, a transi-
ção para serviços, o alargamento dos ciclos de 
vida, o uso de materiais ecológicos, a desmate-
rialização e o desenho para a modularidade. O 
processo divide-se em quatro fases: Entender: 
conhecer o utilizador e o sistema de interacções; 
Definir: identificar objectivos; Fazer: desenvol-
ver e testar conceitos de solução; Apresentar: 
lançar e refinar a solução.

Design Circular



DESCOBERTA



Na fase de descoberta propõem-se as seguintes 
ferramentas e actividades:

Pesquisa de Campo4

Brainstorming1
fonte: WWWY Toolkit

Mapa Mental2
fonte: Tony Buzan

Moodboard3
fonte: WWWY Toolkit

Mapa de Empatia5
fonte: WWWY Toolkit

Persona6
fonte: WWWY Toolkit

*brevemente

*brevemente

*brevemente

*brevemente

*brevemente

*brevemente



DEFINIÇÃO



Na fase de definição propõem-se as seguintes 
ferramentas e actividades:

Mapa de Empatia5
fonte: WWWY Toolkit

*brevemente

Persona6
fonte: WWWY Toolkit

*brevemente

Encontrar problemas7
fonte: Collective Action Tooolkit

Será possível?8
fonte: Collective Action Tooolkit

Mais ideias?!9
fonte: Collective Action Tooolkit

Haja critério!10
fonte: Collective Action Tooolkit

Chapéus de pensamento11
fonte: Collective Action Tooolkit



[ref= adaptado de Collective Action Toolkit. Frog Design]

07=(encontrar problemas)

descobrir problemas,
aprofundá-los e sugerir
estratégias de actuação. 

marcadores; papel A4;
post-its; fita-cola;
opcional: câmera. 

[objectivo] [recursos] 

recomendado 08<
+designer;
representação: pares;
sugestão: pares;
discussão: grupo completo;

 

1h 30m a 2h 

[equipa] [tempo] 

[tool_kit......02]
[DEF]......01

Estás aqui!7



[01] Dividir a equipa em pares
Cada elemento do par deve 
escolher um problema que encon-
trou. O par deve preparar duas 
cenas que demonstrem cada 
problema ao grupo. 

[02] Representar as cenas
Enquanto cada par representa as 
suas duas cenas, os outros devem 
escrever o que aprenderam sobre 
o problema, problemas derivados 
e possíveis soluções. 

[03] Como resolver?
Cada par deve escrever possíveis 
soluções para os problemas - uma 
folha para cada problema. Devem 
depois, com o grupo completo 
discutir as soluções.  

[Op] Lista de stakeholders
As folhas com as soluções devem 
ser coladas na parede. O grupo 
deve propor uma lista de pessoas 
que possam ter relação com este 
problema/projecto. 

e depois? => 08=(será possível?)

 

[percurso] 

[tool_kit......02]
[DEF]......01

DEFINIÇÃO... 7=(encontrar problemas)



[ref= adaptado de Collective Action Toolkit. Frog Design.]

08=(será possível?)

marcadores; papel A4;
papel de flipchart;
post-its; fita-cola;
opcional: câmera. 

[objectivo] [recursos] 

recomendado 08<
+designer;
primeira fase: individual;
segunda fase: pares;
discussão: grupo completo;

 

1h 30m

[equipa] [tempo] 

escalar as ideias geradas 
anteriormente por níveis de 
complexidade e entender que 
critérios definiram a comple-
xidade identificada.

Estás aqui!8 Estás aqui!

[tool_kit......02]
[DEF]......02



DEFINIÇÃO... 08=(será possível?)

e depois? => 09=(mais ideias?!)

 

[percurso] 

[01] Sintetizar ideias
Cada pessoa deve sintetizar as 
ideias geradas na ferramenta 
anterior: uma por post-it. Podem 
usar desenhos ou palavras. Cada 
ideia deve ter um título.

[02] Ideias para a parede!
Colar as ideias num gráfico de 
fácil para impossível (folha de 
flipchart). Devem identificar 
o que faz um ideia impossível 
e o que faz uma ideia fácil.

[03] Ajudar o par com ideias
Dividir o grupo em pares. Cada 
elemento do par deve melhorar 
as ideias impossíveis do colega 
ou sugerir formas de as tornar 
em ideias fáceis.  

[04] Debate colectivo
Os pares devem colar as novas 
ideias no gráfico e explicar o 
que sugeriram para tornar a 
ideia fácil. Todos podem 
acrescentar ideias e sugestões. 

[tool_kit......02]
[DEF]......02



[ref= adaptado de Collective Action Toolkit. Frog Design.]

09=(mais ideias?!)

marcadores; papel A4;
canetas e lápis;
post-its; fita-cola;
opcional: câmera. 

[objectivo] [recursos] 

recomendado 08<
+designer;
primeira fase: pares;
discussão: grupo completo;

 

1h 30m

[equipa] [tempo] 

gerar ideias mais apuradas, 
partindo de ideias formadas 
na actividade anterior, com 
critérios mais apurados. 

[tool_kit......02]
[DEF]......03

Estás aqui!9 Estás aqui!



DEFINIÇÃO... 09=(mais ideias?!)

e depois? => 10=(haja critério!)

 

[percurso] 

[01] Dividir o grupo em pares
Cada elemento do par deve se-
leccionar a sua ideia preferida 
das que foram geradas na fase 
anterior para o problema do seu 
colega e escrevê-la num papel.

[02] Tempo de questionar!
Questionar: Quem pode usar isto 
e que problema resolve? Quando 
e como vai ser usado? Como 
melhorar esta ideia? O precisa-
mos para esta ideia funcionar?

[03] Há mais ideias?
Com base nas respostas, cada 
elemento do par deve propôr 
novas ideias ou soluções e 
escrevê-las ou desenhá-las em 
novas folhas ou post-its!  

[04] Debate colectivo
Colar tudo na parede separado 
por pessoa. O grupo deve debater 
cada problema e cada um deve 
escolher as suas duas ideias 
preferidas com um ponto verde. 

[tool_kit......02]
[DEF]......03



[ref= adaptado de Collective Action Toolkit. Frog Design.]

10=(haja critério!)

marcadores; papel A4;
canetas e lápis;
post-its; fita-cola;
opcional: câmera. 

[objectivo] [recursos] 

recomendado 08<
+designer;
 

1h 30m

[equipa] [tempo] 

definir uma lista de crité-
rios que ajudarão no desen-
volvimento bem sucedido do 
produto final.

[tool_kit......02]
[DEF]......04

Estás aqui!10 Estás aqui!



DEFINIÇÃO... 10=(haja critério!)

e depois? => 11=(definição do problema)

 

[percurso] 

[01] Tudo na parede!
Todas as ideias devem estar 
coledas na parede, separadas 
por pessoa. Se não tiverem 
seleccionado as suas preferidas, 
devem fazê-lo agora.

[02] Agrupar ideias semelhantes
Discutir se/como algumas ideias 
são semelhantes ou diferentes. 
Criar grupos com as ideias 
semelhantes e dar um nome ao 
grupo conforme o tema.

[03] Qual é a chave do sucesso?
Atenção para as ideias com mais 
pontos verdes, o grupo deve 
tentar perceber o que as faz 
melhores e definindo uma lista 
de critérios de sucesso. 

[04] Debate colectivo
Criar uma lista de critérios 
para cada grupo de ideias. 
Porque é que as ideias sem 
pontos verdes não são tão boas? 
No debate surgem mais critérios?

[tool_kit......02]
[DEF]......04



[ref= adaptado de DIY Toolkit. DIY, Nesta, Quicksand, STBY.]

11=(definição do problema)

quadro de definição
do problema impresso;
canetas e lápis;
opcional: post-its. 

[objectivo] [recursos] 

individual;

 

45m

[equipa] [tempo] 

esclarecer prioridades de 
projecto e focar as questões 
críticas. define algumas 
guidelines para o projecto.

[tool_kit......02]
[DEF]......05

Estás aqui!11 Estás aqui!



[01] Preencher o quadro
Preencher o quadro de definição do problema. Este 
quadro pode ser reformulado e corrijido. Ajuda ouvir 
opiniões de colegas que estejam a tentar resolver o 
mesmo caso - os quadros vão ser diferentes porque 
dependem de pontos de vista distintos. Preencher com 
o ponto de vista dos utilizadores pode dar maior 
profundidade na análise (ex: voluntário de uma 
organização). Também é útil reformular o problema com 
uma visão alternativa (ex: considerar que os idosos 
têm capacidades em vez de necessidades).

Qual é a 
questão 
principal 
que está a 
tentar 
resolver e 
porque é 
que ela é 
importante?

Quem 
costuma ter 
esse 
problema?

Qual é o 
público que 
beneficia 
se o 
problema 
for 
resolvido?

Que 
factores 
sociais e 
culturais 
moldam 
esse 
problema? 

Porque é 
que é 
importante 
investir na 
resolução 
desse 
problema? 

Há garantia 
de que vale 
a pena 
investir?

Consegue 
pensar 
nesse 
problema 
de forma 
diferente? 

Consegue 
reformular 
esse 
problema?

DEFINIÇÃO... 11=(definição do problema)

e depois? => 12=(promessa da marca)

 

[percurso] 

=> => => =>



DESENVOLVIMENTO



Na fase de desenvolvimento propõem-se as 
seguintes ferramentas e actividades:

fonte: WWWY Toolkit
Mapa de Material MDD14

fonte: Circular Design Guide
Promessa de valor13

fonte: Circular Design Guide
Cartas circulares15

fonte: Circular Design Guide
Fluxos circulares16

fonte: Circular Design Guide
Jornada de produto17

fonte: Circular Design Guide
Escolhas de material18

fonte: DIY Toolkit
Definição de problema12

*brevemente



[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McA. Found.]

12=(promessa da marca)

quadro de promessa
da marca impresso;
canetas e lápis;
opcional: post-its. 

[objectivo] [recursos] 

individual;

 

45m

[equipa] [tempo] 

definir uma proposta de valor 
de uma marca e perceber como 
a reforçar através de oportu-
nidades de circularidade.

[tool_kit......02]
[DES]......01

Estás aqui! 12



[01] Preencher o quadro
Preencher o quadro de promessa de valor: o que 
criará uma ligação emocional ao cliente, o que 
distingue do resto da oferta? Depois preencher o 
que os clientes valorizam. Com base nestes seus 
valores, listar que oportunidades de circularidade 
existem e como é que estas oportunidades os farão 
sentir, estarão alinhadas com os seus valores? De 
seguida, definir uma mensagem que atraia o público 
- o objectivo é fazer alinhar a oportunidade de 
circularidade com as expectativas dos clientes. Há 
mais oportunidades que possam adicionar valor a 
todo o exercício? Pode ser refeito várias vezes até 
atingir as suas expectativas! 

DESENVOLVIMENTO... 12=(promessa da marca)

e depois? => 13=(chapéus de pensamento)

 

[percurso] 

Promessa 
da marca

Atracção 
emocional

O que os 
consumidores 
valorizam

A sua
mensagem

Oportunidade de 
circularidade

[tool_kit......02]
[DES]......01



Estás aqui! 13

[ref= adaptado de Six Thinking Hats. de Bono, E. (1985).]

13=(chapéus de pensamento)

seis chapéus de 
cores diferentes;
papel A4; canetas e 
lápis;
opcional: quadro do
exercício impresso. 

[objectivo] [recursos] 

???

[equipa] [tempo] 

estruturar uma discussão 
construtiva sobre as propos-
tas de valor geradas na 
actividade anterior e contri-
buir para com sugestões para 
o seu melhoramento

recomendado múltiplos
de 06 
+designer
+responsável por 
apontar as ideias.
 [tool_kit......02]

[DES]......02



[01] Discussão
Deve ser atribuído um chapéu a cada elemento do 
grupo, num total de 6. Cada chapéu define a forma 
como esse elemento pensa (um ponto de vista 
diferente). Todos têm de participar e contribuir de 
forma significativa para a discussão, reflectindo 
sobre as Promessa da marca de cada um. Uma pessoa 
ficará responsável por apontar o que for dito por 
cada um dos elementos. Todos podem participar sem 
ordem, ou pode propôr-se uma ordem expôr os pontos de 
vista. No processo podem aparecer novas ideias sobre 
o problema ou proposta que se está a discutir. O 
exercício deve ser repetido para os problemas/propos-
tas de cada elemento do grupo de trabalho.

DESENVOLVIMENTO... 13=(chapéus de pensamento)

e depois? => 12=(promessa da marca)

 

[percurso] 

Factual

Emotivo Negativo
(julgamento)

Controlador

Positivo
(benefícios)

Criativo



15=(cartas circulares)

cartas circulares;
papel de flipchart;
canetas e lápis;
opcional: câmera;

[objectivo] [recursos] 

---

[equipa] [tempo] 

num exercício divertido, 
perceber como funcionam os 
fluxos de material e ener-
gia. Notar que os fluxos 
naturais tendem a ser cir-
culares e os industriais não 

recomendado grupos <05
+designer;
 

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McA. Found.]

[tool_kit......02]
[DES]......03

Estás aqui! 15



DESENVOLVIMENTO... 15=(cartas circulares)

e depois? => 16=(fluxos circulares)

 

[percurso] 

[01] Dividir em grupos
Dividir em grupos de <5 elemen-
tos. Pelo menos um dos elementos 
deve ficar encarregue de escre-
ver os resultados num papel de 
grandes dimensões (flipchart).

[02] Fluxo industrial
O grupo deve ordenar as cartas 
para criar o ciclo de vida de 
um determinado produto (ex: 
garrafa de água). As cartas de 
sistemas vivos não são usadas.

[03] Fluxo natural
O grupo deve realizar o mesmo 
exercício mas com as cartas de 
sistemas vivos. Ambas as cadeias 
devem ser desenhadas no papel 
de flipchart (adicionar setas).

[04] Retirar conclusões
Que contrastes e semelhanças 
existem? As cadeias industriais 
tendem a ser lineares e gerado-
ras de desperdício. As naturais 
tendem a ser circulares.

[tool_kit......02]
[DES]......03



16=(fluxos circulares)

quadro de fluxos
circulares impresso;
canetas e lápis;
opcional: câmera;
post-its. 

[objectivo] [recursos] 

???

[equipa] [tempo] 

entender um sistema de 
economia circular e como a 
proposta de produto a 
desenvolver pode encaixar 
nesse sistema circular.

individual;
 

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McA. Found.]

[tool_kit......02]
[DES]......04

Estás aqui! 16



DESENVOLVIMENTO... 16=(fluxos circulares)

e depois? => 17=(jornada do produto)

 

[percurso] 

[01] Explicar os fluxos
Através do diagrama de borbo-
leta, explicar como funcionam 
os fluxos de materiais e energia 
nos ciclos biológico e técnico. 
Os fluxos menores são melhores.

[02] E o meu produto?
Analisar cada fluxo no produto 
que se propõe desenvolver. 
Questionar: “O que seria preciso 
para isto funcionar?” e “O que 
está a bloquear o caminho?”.

[03] Preencher o quadro
Com as respostas, preencher o 
quadro impresso ou utilizar 
post-its para o efeito. Os post-
-its podem, depois, ser colados 
no diagrama de borboleta.

[04] Retirar conclusões
Com o preenchimento do quadro 
é possível identificar melhorias 
que devem ser feitas no produto? 
O que se pode fazer para evitar 
os fluxos mais longos?

[tool_kit......02]
[DES]......04



17=(jornada do produto)

papel de flipchart;
canetas e lápis;
post-its;
opcional: câmera; 

[objectivo] [recursos] 

---

[equipa] [tempo] 

perceber a jornada e o ciclo 
de vida do produto que se 
pretende desenvolver, bem 
como dos seus componentes.
realizar possíveis ajustes.

individual;
 

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McA. Found.]

[tool_kit......02]
[DES_ENT]......0?

Estás aqui! 17



DES_ENT... 17=(jornada do produto)

e depois? => 18=(escolhas de material)

 

[percurso] 

[01] Desenhar o mapa
Numa folha de flipchart, cada 
elemento deve desenhar um mapa 
semelhante ao que é disponibili-
zado, indicando o seu produto 
e o tempo de vida estimado.

[02] “E depois?”
Encarnando o espírito de uma 
criança, questionar o que ocorre 
após a fase de uso e preencher 
em post-its. Questionar:
É devolvido à biosfera?
(ex: embalagem biodegradável)
É reutilizado ou reaproveitado?
(ex: garrafa usada como decoração)
É recondicionado ou reparado?
(ex: par de sapatos que é reparado)
É remanufacturado?
(ex: carcaça de telemóvel em vez de todo)
É reciclado? (ex: vidro reciclado)

[03] Continua...
Repetir o processo à medida que 
o produto é separado por compo-
nente. Considerar os desafios 
de descarte, há partes reciclá-
veis que não são recicladas.

[tool_kit......02]
[DES_ENT]......0?



[tool_kit......02]
[DES_ENT]......0?

18=(escolhas de material)

quadros de escolhas
de material impressos;
canetas e lápis;
opcional: câmera; 

[objectivo] [recursos] 

---

[equipa] [tempo] 

repensar escolhas de mate-
rial através de uma série 
de questões. procurar solu-
ções circulares.

individual;
 

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McA. Found.]

Estás aqui! 18



[tool_kit......02]
[DES_ENT]......0?

DES_ENT.. 18=(escolhas de material)

e depois? => 19=(luzes, câmera, acção!)

 

[percurso] 

[01] Identificar materiais
Na folha disponibilizada, listar 
os diferentes materiais necessá-
rios para produzir o objecto em 
desenvolvimento. Desenhar o 
objecto abaixo da lista.

[02] Legendar o desenho
No desenho colocar o número do 
material e uma pequena seta a 
indicar onde se localiza. 
Ex: (1)algodão, legendar o 
tecido da camisola com nº 1.

[03] Analisar cada material
Depois de identificados os 
materiais, analisar cada um 
através da árvore de decisões, 
respondendo às questões. 
Repetir para cada material.

[04] Como alterar?
Se algum material não for circu-
lar, questionar: que alternati-
vas seriam melhores? é possível 
satisfazer as necessidades com 
outro material?



ENTREGA



Na fase de entrega propõem-se as seguintes 
ferramentas e actividades:

fonte: Circular Design Guide
Jornada de produto17

Luzes, câmara, acção!19
fonte: Collective Action Tooolkit

Sr./Srª. Crítico/a20
fonte: Collective Action Tooolkit

Estrela de Valores21
fonte: WWWY Toolkit

Lentes HCD22
fonte: WWWY Toolkit

fonte: Circular Design Guide
Escolhas de material18

*brevemente

*brevementeENTREGA



19=(luzes, câmera, acção!)

adereços variados;
folhas de papel A4;
canetas e lápis;
câmera de vídeo ou
telemóvel.

[objectivo] [recursos] 

[equipa] [tempo] 

usar personagens, cenários 
e conversas para avaliar com 
que eficácia o produto a 
desenvolver resolve o 
problema identificado.

[ref= adaptado de Collective Action Toolkit. Frog Design.]

recomendado 08<
+designer;
representação: pares;
 

2h a 3h 

[tool_kit......02]
[ENT]......01

Estás aqui! 19



ENTREGA... 19=(luzes, câmera, acção!)

e depois? => 20=(Sr./Sra. Crítico/a)

 

[percurso] 

[01] Dividir a equipa em pares
Cada elemento do par deve relem-
brar a cena que representou na 
actividade 07=(encontrar pro-
blemas), que demonstrou a 
situação base para o produto.

[02] Planear uma história
O par deve desenvolver uma cena 
para cada problema, que devem 
incluir: conflito (problema), 
personagem (público-alvo), con-
ceito e solução (como resolve?).

[03] Ensaiar
Cada par terá tempo para 
preparar e ensaiar as duas cenas 
Serão encorajados a desenvolver 
adereços e a participar equili-
bradamente em termos de tempo. 

.

[04] Luzes, câmera, acção!
Tudo preparado? Acção! Cada par 
representa as suas duas cenas 
e os restantes apontam sugestões 
de melhoria que podem apresen-
tar de seguida.

[tool_kit......02]
[ENT]......01



20=(Sr./Sra. Crítico/a)

folhas de papel A4;
canetas e lápis;
fita-cola;

[objectivo] [recursos] 

[equipa] [tempo] 

usar pequenas histórias para 
expor pontos de vista e 
situações de possível 
melhoria. identificar pontos 
positivos.

[ref= adaptado de Collective Action Toolkit. Frog Design.]

recomendado 08<
+designer; 

2h

[tool_kit......02]
[ENT]......02

Estás aqui! 20



ENTREGA... 20=(Sr./Sra. Crítico/a)

e depois? => 19=(luzes, câmera, acção!)

 

[percurso] 

[01] Dividir a equipa em pares
Através de sorteio serão entre-
gues dois projectos a cada par. 
O par deve refletir sobre os 
projectos. Não podem refletir 
sobre projecto próprio.

[02] Discutir
Cada par deve questionar-se: 
Qual é o problema? O que é e 
quem vai usar? Como resolve o 
problema? Onde e como vai ser 
usado? É design circular?

[03] Sr./Sra. Crítico!
Cada par representará uma 
personagem (ex: professor, 
político, etc) e, com o tom 
apropriado, devem escrever uma 
frase de apresentação do produto 
e um parágráfo de crítica 
(positiva e negativa) ao 
objecto. As críticas devem ser 
coladas na parede e cada par 
deve apresentar a sua e explicar 
porque acha o objecto bom ou o 
que melhoraria.

[tool_kit......02]
[ENT]......02







Apêndice 8 Fichas modelo
Fichas modelo desenvolvidas como apoio ao toolkit



Qual é a questão princi-
pal que está a tentar 
resolver e porque é que 
ela é importante?

Quem costuma ter esse 
problema?
Qual é o público que 
beneficia se o problema 
for resolvido?

Que factores sociais e 
cultrais moldam esse 
problema?

Porque é que é impor-
tante investir na reso-
lução desse problema? 
Há garantia de que vale 
a pena investir?

Consegue pensar nesse 
problema de outra forma? 
Consegue reformular esse 
problema?

=> => => =>

[ref= adaptado de DIY Toolkit. DIY, Nesta, Quicksand, STBY.]



PROMESSA DA MARCA

A ÚNICA 

O QUE?
Ex: Para a marca Harley-Davidson seria “A única fabri-
cante de motas...”

QUE 

CATEGORIA
Ex: “...que produz motas grandes e barulhentas...”

PARA 

PÚBLICO-ALVO (para quem?)
Ex: “...para homens machos (e aspirantes a macho)...”

EM 

MERCADO GEOGRÁFICO (onde?)
Ex: “...principalmente nos Estados Unidos...”

NUMA ERA DE 

TENDÊNCIA (quando?)
Ex: “...numa era de diminuição da liberdade pessoal.”

frase completa

2 OS MEUS CLIENTES VALORIZAM 3 OPORTUNIDADE CIRCULAR

4 ATRACÇÃO EMOCIONAL 5 A SUA MENSAGEM

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]



FLUXOS CIRCULARES

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]



O QUE PRECISO PARA ISTO
FUNCIONAR NO MEU PRODUTO?

O QUE ESTÁ A 
BLOQUEAR O CAMINHO?

01 É REUTILIZADO
O período de utilização do 
produto é extendido ao 
máximo. Isto pode querer 
dizer que um produto é 
transformado num serviço.

Ex: um automóvel transforma-se 
num serviço ou plataforma de 
partilha de automóveis

Ex: ZIPCAR

02 É RECONDICIONADO
O produto é desenhado para 
ser facilmente reparado ou 
melhorado após o uso.

Ex: roupa PATAGONIA

03 É REMANUFACTURADO
O produto regressa ao fabri-
cante após ter sido utili-
zado para substiuir compo-
nentes, antes de regressar 
ao mercado para ser vendido.

Ex: caixas de velocidades e outros 
componentes da RENAULT

04 É RECICLADO
O produto é desenhado para 
ser fabricado de materiais 
puros e estandardizados para 
serem reciclados e devolvi-
dos ao seu estado cru.

Ex: garrafas plásticas em PET.

FLUXOS TÉCNICOS

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]



O QUE PRECISO PARA ISTO
FUNCIONAR NO MEU PRODUTO?

O QUE ESTÁ A 
BLOQUEAR O CAMINHO?

01 APLICAÇÕES EM CASCATA
O produto permite que os 
materiais biológicos sejam 
levados por uma série de 
diferentes aplicações, de 
modo a extrair melhor o 
valor intrínseco e energia.
 
Ex: se uma árvore for incenerada 
para produzir energia, perde-se 
o valor que poderia ter em forma 
de produtos de madeira

Ex: roupa PATAGONIA

02 O VALOR DA MATÉRIA-
-PRIMA É EXTRAÍDO
O produto permite que seja 
extraída uma grande parte 
dos nutrientes e dos bio-
-químicos em biorefinarias. 
Aplica-se aos componentes 
biológicos do produto.

Ex: a casca de laranja pode ser 
usada na produção de limoneno, 
usado em produtos cosméticos

Ex: roupa PATAGONIA

03 É DEVOLVIDO À BIOSFERA
O produto devolve todos os 
nutrientes ao solo após a 
utilização, sendo biodegra-
dáveis ou através de compos-
tagem, por exemplo.

Ex: ECOVATITE

FLUXOS BIOLÓGICOS

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]



Encarna o espírito de criança de 5 anos e questiona-te 
sistematicamente sobre o que vem a seguir no ciclo 
de vida do produto...

Desenha o mapa abaixo numa folha de grandes dimensões

JORNADA DE PRODUTO O MEU PRODUTO É...

E DEPOIS?E DEPOIS?E DEPOIS?E DEPOIS?

O QUE 
ACONTECE 
DEPOIS DO 
PRIMEIRO USO?

É devolvido à biosfera?
É reutilizado?
É reparado? 
É remafufacturado? 
É reciclado?

FASE DE USO INICIAL:
ESTIMATIVA DE TEMPO DO CICLO INICIAL

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]



ESCOLHAS DE MATERIAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]

Lista abaixo os materiais utilizados no teu objecto. Depois, desenha no 
espaço abaixo o objecto e aponta com uma seta para os diferentes materiais, 
identificando-os com os números.



O material pode ser
upcycled ou 
downcycled?

Quem usa o material
e como benificia?

ESCOLHAS DE MATERIAL

não

não

não

não

sim

sim

O material é tóxico
ou produz resíduos 
perigosos. 

O material é descartado
após a utilização.

O material adiciona 
valor à biosfera como 
nutriente biológico.

O material é trazido de
volta ao meu negócio e
é utilizado em ciclo.

O material pode ser uti-
lizado por outra empresa
para criar valor?

Pode evitar-se usando
materiais diferentes? 

Pode evitar-se usando
materiais diferentes? 

Quem vai pagar pelo
processamento deste
material?

O material pode ser
upcycled ou 
downcycled?

O que está a fazer com
que seja descartado?
(toxicidade, legislação, ...)

sim

sim

sim

Como sabemos de forma 
segura que o material 
é devolvido à biosfera?

Qual é o modelo ou 
sistema de recolha?

[ref= adaptado de Circular Design Guide. IDEO e Ellen McArthur Foundation.]



O cina Design - Inquérito Intermédio
A Oficina Design resulta da parceria entre a ADEIMA, a Câmara Municipal de Matosinhos e o projecto We 

Won't Waste You do DESIGN Studio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Nesta oficina, 

num período de um ano será conduzido um plano de formação que acompanhará o desenvolvimento  e 

produção de alguns objectos feitos a partir de desperdício da cidade, numa perspectiva de reutilização e 

reciclagem com os alunos do Mestrado de Design Industrial e de Produto. Esta oficina será baseada em 

princípios sustentáveis: ecológicos, sociais, económicos e culturais. 

*Obrigatório

1.

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

Nome *

Email

Sexo *

4.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Menos de 4 anos de escolaridade

4º ano (1º ciclo do ensino básico)

6º ano (2º ciclo do ensino básico)

9º ano (3º ciclo do ensino básico)

12º ano (ensino secundário)

Curso tecnológico, profissional ou outro

Bacharelato

Licenciatura

Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

Curso de Especialização Tecnológica

Habilitações literárias *

Apêndice 9 Inquéritos finais
Inquérito inicial desenvolvido pela plataforma Google Forms



O cina Design - Inquérito Intermédio
A Oficina Design resulta da parceria entre a ADEIMA, a Câmara Municipal de Matosinhos e o projecto We 

Won't Waste You do DESIGN Studio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Nesta oficina, 

num período de um ano será conduzido um plano de formação que acompanhará o desenvolvimento  e 

produção de alguns objectos feitos a partir de desperdício da cidade, numa perspectiva de reutilização e 

reciclagem com os alunos do Mestrado de Design Industrial e de Produto. Esta oficina será baseada em 

princípios sustentáveis: ecológicos, sociais, económicos e culturais. 

*Obrigatório

1.

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

Nome *

Email

Sexo *

4.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Menos de 4 anos de escolaridade

4º ano (1º ciclo do ensino básico)

6º ano (2º ciclo do ensino básico)

9º ano (3º ciclo do ensino básico)

12º ano (ensino secundário)

Curso tecnológico, profissional ou outro

Bacharelato

Licenciatura

Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

Curso de Especialização Tecnológica

Habilitações literárias *

Final



Secção 2 - Relacionamento interpessoal

5.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 30

Entre 31 e 45 (incluindo 45)

Entre 46 e 60 (incluindo 60)

Mais de 60

Idade *

6.

Marcar apenas uma oval por linha.

Indique, utilizando a escala abaixo, quais considera ser as suas suas características pessoais. *

Sim Ás vezes Não

Sou uma pessoa fácil de me relacionar com

os outros.

Ouço atentamente quando as pessoas falam

comigo.

Sou colaborativo e habitualmente ajudo

meus colegas no trabalho

Contribuo activamente para a tranquilidade e

harmonia da equipa de trabalho

Aceito críticas sem me ofender e aprendo

com elas

Gosto de aprender coisas novas

Gosto de partilhar ideias com os meus

colegas

Sou uma pessoa fácil de me relacionar com

os outros.

Ouço atentamente quando as pessoas falam

comigo.

Sou colaborativo e habitualmente ajudo

meus colegas no trabalho

Contribuo activamente para a tranquilidade e

harmonia da equipa de trabalho

Aceito críticas sem me ofender e aprendo

com elas

Gosto de aprender coisas novas

Gosto de partilhar ideias com os meus

colegas

7.

Marcar apenas uma oval.

Liderar um grupo

Fazer parte de um grupo

Gosto de... *



I

Secção 3 -

nteresses e

cultura

Os interesses pessoais são fundamentais para alinhar o plano de formação com as expectativas 

dos participantes. De forma descontraída, indique os seus interesses pessoais. 

8.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Artes visuais (escultura, pintura, ...)

Artes performativas (teatro, dança, ...)

Arquitectura e design

Música

Leitura

Fotografia

Cinema

Televisão

Moda

Decoração

Artesanato e manualidades

Tecnologia

Informática

Desporto

Saúde e bem-estar

Turismo e viagens

Gastronomia

Jogos

Natureza e animais

Política e vida pública

9.

Por favor assinale pelo menos um interesse pessoal. Pode assinalar todos os que pretender. *

Tem algum hobby ou passatempo preferido? Qual? *



Secção 4 -

Criatividade e

manualidades

No senso comum, muita gente considera que a criatividade é reservada a artistas e outras 

"profissões criativas". O que acha sobre este assunto? Nesta secção queremos perceber o que 

acha sobre criatividade.

10.

Marcar apenas uma oval.

Nada criativo...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito criativo!

11.

Marcar apenas uma oval.

Nenhum jeito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito jeito!

12.

13.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Avançar para a pergunta 16

Na escala abaixo indique, por favor, qual considera ser o seu nível de criatividade. De nada

criativo (0) a muito criativo (10). *

Na escala abaixo indique, por favor, se considera ter jeito para trabalhos manuais. De nenhum

jeito (0) a muito jeito (10). Se tiver jeito, por favor escreva quais na pergunta seguinte. *

Se tiver jeito para trabalhos manuais, indique para quais.

Alguns exemplos podem ser costura, carpintaria, pintura, entre outros.

Já desenvolveu alguma ideia própria do começo ao fim? *

14. Se respondeu SIM à questão anterior, diga qual foi o projeto e como foi a experiência.



Secção 5 - Expectativas
Para terminar diga-nos o que espera para este ano!

15.

Marcar tudo o que for aplicável.

Marcenaria / Carpintaria

Corte laser

Impressão 3D

Moldagem de plástico

Costura

Crochê

Tricô

Moldagem de vidro

Já teve contato com alguma das atividades abaixo?

16.

Marcar apenas uma oval por linha.

No final deste ano espero... *

Indique quais são as suas expectativas para este ano utilizando a escala abaixo.

Concordo Não concordo nem discordo Discordo

No final deste ano espero tornar-me mais

criativo.

No final deste ano espero ter mais jeito para

trabalhos manuais.

No final deste ano espero tornar-me artesão.

No final deste ano espero ter feito muitos

objectos.

No final deste ano espero tornar-me

designer.

No final deste ano espero tornar-me artista.

No final desde ano espero conseguir

resolver melhor qualquer problema.

Este ano vai ajudar a tornar-me mais

independente.

Este ano vai ajudar a abrir um negócio.

No final deste ano, acho que os meus

interesses vão mudar.

No final deste ano espero tornar-me mais

criativo.

No final deste ano espero ter mais jeito para

trabalhos manuais.

No final deste ano espero tornar-me artesão.

No final deste ano espero ter feito muitos

objectos.

No final deste ano espero tornar-me

designer.

No final deste ano espero tornar-me artista.

No final desde ano espero conseguir

resolver melhor qualquer problema.

Este ano vai ajudar a tornar-me mais

independente.

Este ano vai ajudar a abrir um negócio.

No final deste ano, acho que os meus

interesses vão mudar.



17. Escreva sobre quais são as suas expectativas para o resto do ano ( nomeadamente sobre o

que espera aprender, o que espera fazer e se acha que terá utilidade para a sua vida futura).

As suas expectativas foram cumpridas? *

�Formulários
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