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DO QUE UMA
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Convidados 2015-2020 → Alberto Perazza →
Alexander Neumeister → Ana Aragão → André
da Loba → André Letria → Andreu Balius →
Andrew Haslam → Andy Martin → Ariene
Spanier → Boris Fabris → Bruno Caetano →
Camilo Rebelo → Catarina Sobral → Cau Gomes
→ Christian Haas → Daniel Eatock → David
Penela → Emanuel Colombo → Emanuel Kerner
→ Fabrizio Ruffino → Filipa Gomes → George
Hardie → Gonçalo Furtado → Guido Morpurgo
→ Hamish Muir → Hemant Sharda → Inês
Oliveira → Ingrid Holacsek → Jessica Helfand →
Jorge Coelho → Jossie Malis → Jurgen Scroeder
→ Karl Stocker → Laura Polinoro → Lisa Lang
→ Luís Eslava → Marcelo Galbiati → Maria da
Gandra → Maria Herreros → María Ramos →
Mariana A Miserável → Marta Niedbal → Martin
Conreen → Martin Luccarelli → Martin van
de Wiel → Miguel Angel Valdivia → Moncada
Rangel Studio → Nick Holland → Pablo Martín
→ Paolo Tassinari → Patrick Thomas →
Paul McNeil → Paulo Lobo → Riho Unt →
Roberto Gamonal → Roderick Mills → Ronnie
Fueglister → Rosana Pavoni → Rui Pereira →
Russel Bestley → Sebastian Baptista → Shujoy
Chakraborty → Simon Prades → The Rodina
→ Thomas Daniel → Tony Donoghue →
Uwe Gruenewald → Valentina Rognoli
→ Viktoria Grabowska → Werner Engels →
Xá e Laura Gonçalves → Xesta Studio

convidados

Albano Lemos Pires /
Alberto Pereira /
Docente + Direção CIFAD Papelaria

Alda Moura /
Bar, Cantina

Alexandre Barbosa /
Produção + Escolas

Alexandre Jacinto /
Docente

Alexandre Costa /
Tecnologias Informação
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Almiro Amorim /
Docente

Ana Duque /
Docente

Ana Pinto /
Estúdios, Vídeo

Ana Rainha /
Docente

Ana Raposo /
Docente

Ana Rita Carvalho /
Comunicação

Ana Cardoso / Docente
+ Direção esad—idea

André A. Santos /
Docente

André da Loba /
Docente

equipa

André Santos /
Docente

Andreia Campos /
Auxiliar

Andreia Faria /
Conteúdos Editoriais

Carlos Meinedo /
Docente

Carlos Rocha / Estruturas
e Manutenção

Catarina Lopes /
Serigrafia

Andrew Howard /
Docente

Anita Gonçalves /
Docente

Antonino Jorge /
ERASMUS+

Catarina Paixão /
Empregabilidade

Catarina Pereira /
Centro de Serviços

Catarina Pinto
Bar, Cantina
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António Costa /
Segurança

António Mendanha /
Docente

Aurora Magalhães /
Auxiliar

Cláudia Pinhão /
ESAD LAB

Cláudia Sousa /
Bar, Cantina

Clementina Delgado /
Docente

Boris Fabris /
Docente

Carla Correia /
Serviços Administrativos

Carla Martins /
Bar, Cantina

Cristina Carvalho /
Auxiliar

Cristina Duarte /
Docente

Daniela Real /
Cafetaria esad—idea

Carla Vinha /
Serviços Administrativos

Carlos Amaral /
Docente

Carlos Marques /
Direção CIFAD

Diogo Terremoto /
New Media

Diogo Vilar /
Direção esad—idea

Dirk Loyens /
Docente

equipa
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Dolores Gouveia /
Docente

Eduardo Magalhães /
Docente

Eleonora Fedi /
Produção

Helena Cordeiro /
Docente

Helena Sofia Silva /
Docente

Inês Nepomuceno /
Design Gráfico

Eliana Ramos /
Centro de Serviços

Elias Marques /
Docente

Emanuel Barbosa /
Docente

Isabel Neto /
Auxiliar

Jeremy Aston /
Docente

Joana Campos Silva /
Docente
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Emílio Remelhe /
Docente

Evelina Oliveira /
Docente

Fátima Maciel /
Serviços Administrativos

Joana Regalado /
Biblioteca

Joana Rêgo /
Docente

Joana Santos /
Direção ESAD

Fernanda Cacheira /
Auxiliar

Fernanda Moreira /
Serviços Administrativos

Fernando Esparrinha /
New Media

Joana Teodoro /
Docente

João Castro /
Docente

João Cruz / Docente
+ Provedor Estudante

Fernando Miranda /
Estúdios, Fotografia

Filipe Pinto / Estruturas
e Manutenção

Francesca Vita /
Docente

João Faria /
Docente

João Gomes /
Docente

João Lemos /
Docente

equipa
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Publicações → [2020] Frontiere → [2019]
Blackbox → Fiction Practice → Modes of
Criticism #5 → Riccardo Dalisi → A Força da
Forma → Post Millennium → Portugal Industrial
→ Pádua Ramos → Que Força é Essa? → Manuel
Lapa → Sinal → Olivetti → [2018] Tóssan →
Imprimere → Motos de Portugal → [2017] A
Biorregião Urbana → Engenharia + Design →
Francisco Providência → [2016] Burilada →
Colecção Designers Portugueses → PLI arte e
design #6 → A Casa de Quem Faz as Casas →
[2015] O Princípio → Colecção Design Português
→ Pancho Guedes Nunca Foi ao Japão → [2014]
Colecção Design e → PLI arte e design #5 →
[2013] Better Not Stop Moving → Siza Design
→ PLI arte e design #4 → [2012] PLI arte
e design #2/3 → Exuberâncias da Caixa Preta
→ [2011] Colecção Arquitectos Portugueses →
PLI arte e design #1 → Processos Criativos →
[2010] O Olhar Moderno → Projeto de Interiores
→ Titan → [2009] Paolo Deganello → [2007]
2nd Skin Cork Jewellery → [2005] Do Habitar →
Contaminação → Reanimar a Filigrana
→ [2003] Flexões 1 e 2 → [2000] Instantes
→ [1999] Em Foco 1 e 2

publicações

Em 1989, um grupo de professores criou uma escola. Tinha
uma nova visão do design e queria responder às lacunas do
ensino nesta área e às necessidades de uma indústria em
transformação. Hoje, com cerca de cinco mil alunos licenciados, a ESAD − Escola Superior de Artes e Design é uma referência no design e nas artes, em Portugal e no mundo.
O projeto da ESAD assenta em três vetores: educar, valorizar e inovar. Queremos formar estudantes com a capacidade de intervir e de competir nacional e internacionalmente, acompanhando as exigências crescentes do
papel do design e das artes e promovendo a ampliação
das competências ao nível criativo, crítico e tecnológico.
A ESAD oferece licenciaturas em design e artes, mestrados
em design, diversos cursos de pós-graduação, um programa
de formação aberta, workshops e laboratórios de verão. Atribui anualmente bolsas de estudo a candidatos a licenciatura
e mestrado.
Os seus 30 anos de existência têm sido intensos. São
muitos os prémios e distinções conquistados pela escola ao longo dos anos, através dos seus estudantes e
professores, a nível nacional e internacional. Centenas
de seminários, conferências, workshops, exposições e
encontros garantem a extensão formativa nos domínios
do design, num ambiente ativo e crítico. O corpo docente da ESAD é próprio e altamente especializado, sendo anualmente ampliado por um grupo de prestigiados
convidados nacionais e internacionais.
O quotidiano da escola é diversificado e produtivo. As salas
de aula, oficinas e estúdios estão abertos a atividades transversais ou específicas e a tarefas interdisciplinares ou especializadas. Pretende-se que os estudantes, de forma assistida por professores e técnicos, possam experimentar, testar
e produzir. A escola disponibiliza ainda serviços de apoio ao
estudante e de integração no mercado de trabalho.
A ESAD aposta num ensino de qualidade. Defende que
as escolas, para além de atribuírem graus académicos,
devem ser instituições formadoras no sentido pleno do
termo e também plataformas comunicantes entre a sociedade civil, a indústria e o mercado.

esad arte + design

11

12

Criada em 2014, a esad—idea, o centro de investigação da
ESAD, assume a missão de contribuir não só para o desenvolvimento do ensino, mas igualmente para o avanço da investigação, da cultura e da ciência, nos campos do design e das artes.
Num percurso pautado pelo fazer, dando forma às ideias
e procurando soluções para os problemas, a esad—idea,
Investigação em Design e Arte é uma unidade I&D
dedicada à investigação fundamental e aplicada, à consultoria, à programação cultural e à prestação de serviços na área do design. Tendo por objetivo contribuir para
o desenvolvimento, aplicação e transferência de conhecimento, a esad—idea integra a dimensão crítica inerente a um tempo polifónico, assumindo a capacidade de
antecipar o presente e de enquadrar o futuro.
Em 2019, no âmbito do processo de avaliação do Sistema de
Investigação Nacional desenvolvido pela FCT − Fundação
para a Ciência e Tecnologia, a esad—idea foi avaliada por um
painel internacional de especialistas, tendo obtido a classificação de Muito Bom.
Em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, a
esad—idea presta um serviço à comunidade e gere espaços e equipamentos culturais e de empreendedorismo criativo, como a Incubadora de Design do Mercado
e a Casa do Design, sendo responsável pela organização e programação destes espaços.
Entre a atividade recente pode destacar-se a organização,
com as Câmaras Municipais do Porto e de Matosinhos, da
1.ª edição da Porto Design Biennale, explorando o tema Post
Millennium Tension (2019). Destaque ainda para a organização
da Representação Portuguesa na XXI Trienal de Milão (2016)
e para a participação no Ano do Design Português (2014-15).
A esad—idea está sediada num espaço multifuncional
na Rua de Brito Capelo, em Matosinhos, que acolhe a
unidade de investigação, um espaço de galeria e loja,
uma área de residências e um serviço de cafetaria.
É também a sede da Porto Design Biennale.

esad

A ESAD DEFENDE
QUE AS ESCOLAS,
PARA ALÉM DE
ATRIBUÍREM GRAUS
ACADÉMICOS, DEVEM
SER INSTITUIÇÕES
FORMADORAS
13
NO SENTIDO PLENO
DO TERMO E TAMBÉM
PLATAFORMAS
COMUNICANTES
ENTRE A SOCIEDADE
CIVIL, A INDÚSTRIA
E O MERCADO.
arte + design
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Desde a sua fundação, a ESAD adotou a internacionalização
como uma estratégia de afirmação científica e pedagógica,
fundamental ao seu projeto educativo. Esta estratégia passa,
designadamente, pelo intercâmbio ERASMUS+ e pela mobilidade de estudantes (para ensino e estágios), de professores
e colaboradores.
A ESAD tem hoje parcerias e contratos bilaterais com
diversas instituições de ensino superior dos cinco continentes. Ao longo de cerca de 30 anos, o programa
ERASMUS/ERASMUS+ possibilitou a centenas de estudantes o desafio da mobilidade internacional incoming
e outgoing, promovendo o contacto com diferentes
países, culturas e línguas, o acesso a novos métodos
de ensino e aprendizagem e de trabalho, a criação de
redes de contactos e amigos.
Destaque ainda para a realização de projetos académicos,
conferências, workshops, exposições, semanas internacionais e programas intensivos, que permitiram desenhar novas
sinergias e colaborações entre países e instituições.
Em 2018, a Agência Nacional ERASMUS+ atribuiu à ESAD
o Prémio Boas Práticas ERASMUS+, relevando o trabalho
desenvolvido na implementação do programa na escola.
OUT
Uma experiência que contribuiu para o meu crescimento pessoal e, mais tarde, a um nível profissional. O plano escolar é
muito completo, existindo inúmeras disciplinas optativas. Os
professores mostraram-se sempre disponíveis, demonstrando
que a escola não é apenas um local de trabalho, mas também
de convivência.

IN
Terminei o meu ERASMUS em fevereiro passado. Conheci muitas pessoas interessantes e senti-me em casa na ESAD. Durante este período, pude desenvolver as minhas competências
muito mais do que estava à espera; tive professores excelentes e comunicativos que me ajudaram imenso em muitos projetos académicos, com os quais construí o meu portfólio.
Jacobo Burgallo, EASD Pablo Picasso Coruña (Espanha)
Foi a primeira vez que estive longe de casa e totalmente por
minha conta. Aconteceram-me muitas coisas, e ser capaz de
processar tudo isto longe de casa foi fantástico. Aprendi muito
sobre mim mesma, sobre as minhas competências académicas
e de vida. Em termos de qualidade, a ESAD é realmente incrível.
Morgane Lambert, ECV Paris (França)
A minha experiência ERASMUS na escola e nesta maravilhosa
cidade foi simplesmente perfeita. A ESAD é um lugar excelente para quem quer compreender o significado do design.
Os professores são muito bons e têm uma abordagem de
proximidade ao trabalho dos alunos. As turmas são pequenas,
o que permite uma ótima socialização. É como uma família.
Em ERASMUS tive uma das melhores experiências da minha vida.
Arianna Guarduci, Politecnico di Milano (Itália)

Permitiu-me uma nova visão sobre muitos assuntos e ganhei
maturidade. Tive o privilégio de ter sido colocado numa grande academia. Fiquei surpreendido com o tamanho e número de
departamentos, com os professores e com todos os recursos
disponíveis. A cidade tem galerias de arte e museus em cada
esquina e o país tem uma grande história para explorar.

A ESAD é um espaço muito simpático e acolhedor para se estar. Fiquei encantada com as pessoas e com o facto de serem
tão abertas. Os professores são altamente qualificados, assim
como a informação que proporcionam. Se havia algo que eu
não compreendesse, eles arranjavam forma de explicar de
modo percetível para mim. Recebi muito conhecimento precioso. Em quatro meses, aprendi muito mais do que alguma
vez imaginei aprender, tudo devido ao ambiente na ESAD e
ao meu estado de espírito. Eu sabia que, ao ir para a ESAD,
tinha de estudar, não dava para andar em festas. Mas fiz ambas as coisas.

Pedro Marques, VAA Vilnius (Lituânia)

Deividas Gikis, FHA Joanneum Graz (Lituânia)

Catarina Rocha, ESDIR Logroño (Espanha)

mobilidade internacional

esad arte + design
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João Santos / Designer, Studio Bruto

David Catalán / Designer, David Catalán

16

17

Beatriz Barros / Designer, mishmash

testemunhos

Paula de Sousa / Designer, Munna e Ginger & Jagger

esad arte + design

Numa fase de desenvolvimento pessoal, em que procurava
uma definição profissional e artística, existiam simultaneamente no meu contexto várias influências e multidisciplinaridade.
Felizmente nesta fase de aprendizagem, sobretudo de âmbito
académico, a ESAD proporcionou-me uma direção e posicionamento das minhas competências, assim como um suporte e
estrutura do meu know-how. Atualmente integro esta aprendizagem de forma combinada com a minha experiência profissional e considero gratificante todo este processo de desenvolvimento vivido na escola.
João Santos / Designer, Studio Bruto

18

A ESAD foi muito mais do que uma escola. Foi também um
lugar onde nos foi permitido explorar todos as direções da
nossa criatividade, sem constrangimentos. Acima de tudo, representou para mim um hub criativo, que me permitiu não só
crescer enquanto profissional, mas também, a um nível mais
profundo, redescobrir quem sou e que sentido queria dar à
minha vida. A mishmash transformou-se simbolicamente num
produto desse mesmo processo.

01

19

Beatriz Barros / Designer, mishmash
Foi durante a mobilidade ERASMUS que optei pela ESAD,
pelas várias parcerias que a escola apresentava com o mundo
empresarial. O facto de os professores estarem diretamente
ligados à área e terem conhecimentos ao nível de indústria
entusiasmou-me e foi muito importante na minha aprendizagem. O estágio com a criadora Maria Gambina, docente na
instituição, foi também crucial, visto que me impulsionou a participar em vários concursos dentro e fora de portas, processo
a partir do qual comecei a criar a minha própria marca.

02

David Catalán / Designer, David Catalán
Na ESAD encontrei espaço para o crescimento e a descoberta da criatividade através do design. Aprendi também as competências base para iniciar uma carreira na área.
Paula de Sousa / Designer, Munna e Ginger & Jagger
testemunhos

01/02 — Desde a sua fundação, em 1989, a ESAD é uma referência no campo do design e das artes,
a nível da formação e da investigação.
esad arte + design
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A esad—idea está sediada num espaço multifuncional situado na Rua de Brito Capelo, em Matosinhos.
O edifício acolhe a unidade de investigação, um espaço de galeria e loja, uma área de residências para
convidados e um serviço de cafetaria. É também a sede da Porto Design Biennale.

01 — A esad—idea localiza-se num edifício histórico de Matosinhos, projetado em 1937
por Manuel Fernandes de Sá e reabilitado em 2016 com projeto de Maria Milano • 02 — Jantar
performativo no espaço da cafetaria, no âmbito do Simpósio Papanek/Porto Design Biennale
(2019) • 03 — Apresentação do Projeto Orfeu, desenvolvido com o Instituto de Etnomusicologia,
para recolher e estudar o universo da editora Orfeu (2019/20) • 04 — A cafetaria acolhe um
projeto de cozinha de autor de Daniela Real, que elege os produtos locais e sazonais como matéria-prima para um trabalho de pesquisa, criação e experimentação.

esad
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01/02 — Criada em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos em 2015, como parte de
um projeto mais amplo que engloba a zona costeira da cidade e visa associar os tradicionais valores
marítimos e gastronómicos à implementação de indústrias criativas, a Incubadora de Design do
Mercado visa acolher, apoiar e promover projetos de negócio criativos nas áreas do design gráfico,
moda e equipamento, joalharia, edição, arquitetura, vídeo ou multimédia.

03/04 — A Casa do Design é um espaço expositivo aberto a diferentes áreas, temas e públicos,
programado em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos desde 2016. Visa promover
a disseminação, a investigação e a produção crítica de conhecimento em design, com um enfoque
particular no design português.

esad
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O projeto da ESAD assenta em três vetores: educar, valorizar e inovar. Queremos formar
estudantes com a capacidade de intervir e de competir nacional e internacionalmente, acompanhando
as exigências crescentes do papel do design e das artes e ampliando as suas competências ao nível
criativo, crítico e tecnológico.
esad
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Entre o pensar e o fazer, a ESAD disponibiliza infraestruturas, equipamentos, serviços e apoio humano
que fazem da escola uma segunda casa para os estudantes, num dia a dia afetuoso, preenchido e ágil.

01 — SuperVeloz, workshop com Andreu Balius e Roberto Gamonal, uma homenagem ao autor
do sistema tipográfico Super Tipo Veloz, no âmbito do Post-Digital Letterpress Printing (2020) •
02 — Christmas Treehouse, workshop de autoconstrução em regime intensivo com os estudantes
do Mestrado em Design de Interiores (2018/19) • 03 — Workshop sobre a utilização de resinas,
cimentos e terras cruas no projeto de interiores, com o arquiteto italiano Fabrizio Ruffino (2015/19) •
04 — Post-print, projeto de Serafim Mendes que combina realidade aumentada com design gráfico,
no âmbito do Mestrado em Design de Comunicação (2019/20).
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O projeto é, em todas as áreas de especialização dos cursos, o fulcro na concretização das
competências adquiridas pelo estudante. Está vocacionado para a implementação de atividades
projetuais diferenciadas, incentivando a realização do trabalho experimental como ato privilegiado
do desenvolvimento de aprendizagens e competências técnicas.

01/02 — Riso Visual Thoughts, publicação desenhada, impressa e encadernada pelos estudantes
em torno do processo de impressão risográfica (2018) • 03 — Rita Sá, Bloom Upload/Portugal Fashion;
vencedora do prémio Fashionclash/Vancouver Fashion Week; menção honrosa no Sangue Novo/
ModaLisboa; prémio Montado de Sobro e Cortiça; selecionada Porto.ModaPortugal/CENIT; 2º prémio
Jovens Criadores/i9Jovem (2017/18) • 04 — NOS Primavera Sound, workshop de autoconstrução
em regime intensivo com os estudantes do Mestrado em Design de Interiores (2017/19).
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A flexibilização dos percursos académicos é uma condição-chave da oferta formativa da ESAD.
Procura-se assim gerar mais-valias para os estudantes e proporcionar-lhes uma pluralidade de opções,
permitindo-lhes ir de encontro às suas expectativas e trajetos de realização individual.

01 — Workshop com Shujoy Chakraborty e Sérgio Lemos, convidados do Mestrado e Licenciatura
em Design de Produto e Pós-Graduações em Automotive Design e Furniture Design (2019) •
02 — Workshop com realizador José Miguel Ribeiro, no âmbito da Pós-Graduação em Ilustração
e Animação Digital (2015) • 03 — Porto Letterheads, evento organizado por Eduardo Roisman
no âmbito do Mestrado em Design de Comunicação, que reuniu signpainters de todo o mundo (2019) •
04 — Warm up da 10.ª edição dos Encontros de Tipografia, organizada pela ESAD (2019).

esad
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A ESAD está a crescer: o projeto de ampliação do edifício responde à necessidade de criação de novos
espaços de atividade, de extensão pedagógica e de lazer.
esad
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O quotidiano da ESAD é alimentado por uma atividade intensa, diversificada e produtiva.
Salas de aulas, oficinas e estúdios abrem-se a atividades transversais ou específicas e a tarefas
interdisciplinares ou especializadas, permitindo aos alunos testar e produzir de forma assistida
pelos professores e apoiada por técnicos.

01 — Oficina de Tipografia • 02 — Oficina de Materiais • 03 — Estúdios: Vídeo, Fotografia e Som •
04 — Oficina de Serigrafia.

esad

arte + design

36

37

01

Centenas de seminários, conferências, workshops, exposições e encontros garantem a extensão
formativa nos domínios do design, num ambiente ativo e crítico. O corpo docente da ESAD
é próprio e altamente especializado, sendo anualmente ampliado por um grupo de prestigiados
convidados nacionais e internacionais.
esad

01 — The Rodina, conferência no âmbito da programação paralela da Porto Design Biennale (2019).
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Consciente do papel da escola como interface entre a sociedade civil, a indústria e o mercado,
a ESAD multiplica parcerias com entidades públicas e privadas, investindo na inovação, na investigação
orientada e nas indústrias criativas.

01 — Cenografia da peça Insensatos, realizada com a ACE – Escola de Artes Famalicão,
pelos estudantes do Mestrado em Design de Interiores (2019) • 02 — Desafio lançado aos estudantes
da Licenciatura em Design de Produto pela empresa CMcadeiras (2015/19) • 03 — Projeto de
investigação em design industrial com a Metro do Porto, para otimização do transporte de passageiros
(2017/20) • 04 — Projeto de Requalificação da Orla Costeira, desenvolvido e implementado com
a Câmara Municipal de Matosinhos (2007/09).

esad

arte + design

01

03

40

41

02

04

A ESAD estabelece parcerias com entidades diversas, agregando esforços na construção da identidade
e sustentabilidade comunitárias: implica as suas áreas de estudo e respetivas valências e competências
na ligação entre a vertente curricular e a resolução de problemas concretos.

01 — Workshop realizado com a LEXUS, que reuniu 10 designers e criativos no âmbito da Porto Design
Biennale (2019) • 02 — Projeto de videomapping cadavre exquis de carácter exploratório apresentado
no Algarve Design Meeting (2018/19) • 03 — Objects After Objects, organização da representação
portuguesa na XXI Trienal de Milão, com o Governo de Portugal (2016) • 04 — Britannia, coleção
apresentada pela finalista Rafaela Santos no Bloom/Portugal Fashion (2019).
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A ESAD produz e difunde conhecimento, pelo que os projetos de maior relevância,
bem como as matérias de reflexão e investigação académica, são regularmente publicadas.
esad
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A Casa do Design apresenta uma programação regular que incentiva a reflexão, o debate e a
preservação e divulgação do conhecimento histórico ligado à evolução das diversas áreas do design.

01 — Imprimere – Arte e Processo nos 250 Anos da Imprensa Nacional (2018) • 02 — Motos
de Portugal (2017/18) • 03 — Programa de oficinas paralelas à exposição Imprimere (2018) •
04 — Discos Orfeu (1956–1983) - Palavras/Imagens/Sons (2017).
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As publicações da ESAD estão disponíveis na loja online: store.esadidea.pt.

01 — Imprimere – Arte e Processo nos 250 Anos da Imprensa Nacional (2018) • 02 — SINAL –
100 Anos de Design das Telecomunicações e dos Correios de Portugal (2019) • 03 — Frontiere
– Expressões de Design Contemporâneo (2020) • 04 — Post Millennium – Critical Essays on
Contemporary Tension (2019).
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Promovida pelos municípios de Porto e Matosinhos e organizada pela esad—idea, a Porto Design
Biennale tem como objetivos promover, revitalizar e internacionalizar o pensamento e a prática em
design. O evento internacional, que tem lugar a cada dois anos em diversos espaços das cidades do
Porto e de Matosinhos, apresenta exposições, conferências, performances e workshops.

01/04 — A primeira edição da Porto Design Biennale aconteceu entre 19 de setembro e
8 de dezembro de 2019, sob o tema Post Millennium Tension, abordando as tendências do design
contemporâneo num quadro de mudança. Mobilizou cerca de 50.000 pessoas ao longo de 81 dias
e cerca de 300 projetos, envolvendo 20 curadores e 310 participantes de 18 nacionalidades.
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LICENCIATURA
DESIGN DE COMUNICAÇÃO
Num mundo cada vez mais visual, os textos, as palavras e as
letras transformam-se em imagens carregadas de sentido e
de novos significados, fazendo com que comunicar envolva a
escolha, a manipulação e a integração de uma grande variedade de media para expressar, de forma criativa e persuasiva,
mensagens fortes. A formação assenta no destaque dado à
investigação, à metodologia e ao pensamento visual e possibilita a exploração de preocupações individuais, através de
um estudo focado na comunicação visual.
LICENCIATURA
DESIGN DE PRODUTO
01

A formação em design de produto acompanha os estudantes num percurso multidisciplinar, onde as sinergias entre a
criatividade, os processos, as características funcionais, físicas, estéticas e comunicativas contribuem para a definição de
produtos inovadores. A formação permite aprofundar conhecimentos específicos necessários para resolver cuidadosa e
responsavelmente as necessidades do utilizador e da sociedade, garantindo capacidades de autonomia projetual associadas às competências para colaborar com todos os intervenientes no processo produtivo.
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LICENCIATURA
DESIGN DE INTERIORES

02

São muitos os prémios e distinções conquistados pela ESAD ao longo dos anos, através dos seus
estudantes, professores e colaboradores, a nível nacional e internacional. • 01 — Prémio Design de Livro
2019 com a publicação 751 Dias, O Tempo não Consome a Eternidade. Paulo Cunha e Silva por Helena
Teixeira da Silva, desenhado por Inês Nepomuceno na esad—idea e publicado pela Câmara Municipal do
Porto (2019) • 02 —Torto, de Marcelo Almiscarado, no Bloom/Portugal Fashion; criador selecionado
Porto.ModaPortugal/CENIT; 3.o prémio no Concurso Jovens Criadores/ PFN (2019).
esad

O habitar solicita a arquitetura, o design, a arte e a comunicação. Responder ao desafio de criar espaços habitados numa
abordagem transdisciplinar e contemporânea e promover a
capacidade de intervenção qualificada e sensível aos novos
modos de habitar, adequando a resposta às mais diversas necessidades dos utilizadores, são os objetivos da Licenciatura
em Design de Interiores. A formação visa estimular o diálogo
entre as dimensões conceptual e prática. Privilegia a reabilitação através de uma reflexão integradora dos valores do
passado e das necessidades do presente.

oferta formativa
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MESTRADO
DESIGN DE COMUNICAÇÃO
[coordenação Andrew Howard]

LICENCIATURA
DESIGN DE MODA
Confrontos e ligações entre o processo criativo de design
e inúmeras outras áreas que o enquadram, como a indústria,
o mercado, a cultura, a sociedade; diagnosticar continuamente as necessidades; monitorizar as oportunidades de mercado; refletir criticamente sobre as mudanças socioculturais;
integrar os processos produtivos emergentes para manter a
ligação à realidade industrial, são os objetivos da formação
em design de moda. A solidez destas bases garante uma formação pragmática mais criativa e promove a expressão do
universo autoral, da identidade própria e da visão singular na
complexidade do mundo contemporâneo.
LICENCIATURA
ARTES DIGITAIS E MULTIMÉDIA

52

A formação em artes digitais e multimédia converge para questões emergentes no domínio da cultura digital e tem como
principal objetivo estabelecer e relacionar os conceitos de
arte e multimédia na contemporaneidade. Conscientes de que
os suportes tecnológicos da imagem e do som — fotografia e
cinema, videojogos e novas plataformas de interação digital
e virtual — exigem um comportamento sensorial que se pretende examinador e crítico, a formação tem como objetivo desenvolver uma capacidade discursiva e assegurar a aplicação
de novas práticas de produção e de perceção visual e sonora.

oferta formativa

O design de comunicação tem por objetivo desenvolver a
compreensão dos diferentes processos, condições e propriedades, tanto do ponto de vista conceptual como prático, que
informam e direcionam o processo de transformação da prática do design. A filosofia primordial do Mestrado em Design
de Comunicação assenta no destaque dado à investigação,
à metodologia e ao pensamento visual e possibilita que se
explorem preocupações individuais, através de um estudo focado na comunicação visual. No centro do curso encontra-se
o axioma design is thinking made visible.
O Mestrado em Design de Comunicação incentiva os
estudantes a dirigirem um olhar crítico para os elementos que constituem a comunicação visual contemporânea e a função mais ampla que esta ocupa na sociedade. O curso dá um destaque especial à prática do
design, apoiado por um estudo teórico e contextual e
pela aplicação de metodologias claras de investigação.
Possibilita aos estudantes — designers gráficos, ilustradores,
web designers, professores de design, diretores artísticos, arquitetos, diretores criativos ou historiadores de arte e design
— envolverem-se num nível mais profundo de compreensão da
comunicação de mensagens e ideias e desenvolverem um projeto pessoal independente, orientado para a investigação destes princípios e para a sua aplicação a resultados significativos
e eficazes.
Este mestrado tem por objetivo promover o valor e o
papel do design na sociedade: proporcionar a aquisição das competências criativas, analíticas e comunicacionais necessárias à evolução e acompanhamento das
mudanças nos futuros ambientes e os conhecimentos
para questionarem as ortodoxias em vigor na profissão
do design gráfico.
O corpo docente conta com a competência e o conhecimento
dos melhores designers nacionais e internacionais, constituindo
um coletivo institucional capaz de trazer para o curso as ideias e
as práticas mais relevantes e a mais ampla experiência.
O Mestrado em Design de Comunicação organiza anualmente as ESAD OPEN TALKS; um programa alargado de
esad arte + design
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convidados especiais para uma série de conferências e
workshops com os estudantes, abertas ao público em
geral, com nomes como Andrew Haslam, Ariene Spanier,
Daniel Eatock, George Hardie, Hamish Muir, Jessica Helfand, Maria da Gandra, Martin Conreen, Miguel Angel Valdívia, Paul McNeil, Paolo Tassinari, Pablo Martín, Patrick
Thomas, Roderick Mills, Ronnie Fueglister, Russel Bestley,
The Rodina, entre outros.
MESTRADO
DESIGN DE PRODUTO
[coordenação Jeremy Aston]
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O Design de Produto tem assumido um papel interventivo no
meio ambiente, com influência cada vez mais visível no nosso
dia a dia. Seja globalizado, seja localizado, o seu desenvolvimento requer a capacidade de agir e refletir com responsabilidade e inovação.
O Mestrado em Design de Produto tem como objetivo o
aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento de competências no âmbito dos processos do design
integrado de produto e suas interfaces.
O design de produto incorpora, no processo de desenvolvimento, aspectos como forma, função, produção, custos, vendas, sustentabilidade, durabilidade, reutilização e experiência
de uso/utilização. Deve também incluir mecanismos de viabilidade do negócio em todas as suas fases de desenvolvimento.
Cabe ao designer o papel e o dever social de pensar cuidadosa e responsavelmente as necessidades do utilizador e, num
sentido mais lato, as da sociedade, considerando as suas inerentes especificidades.
O Mestrado em Design de Produto traz anualmente à
ESAD prestigiados designers nacionais e internacionais para partilharem com professores e estudantes a
sua experiência, processos e metodologias. As ESAD
ID TALKS convidaram já nomes como Alberto Perazza,
Alexander Neumeister, André Fangueiro, André Pinto,
Boris Fabris, Christian Haas, Filipa Gomes, João Ornelas, Jurgen Scroeder, Laura Polinoro, Martin van de Wiel,
Mike Whalle, Nick Holland, Paulo Parra, Rui Alves, Rui
Pereira, Ricardo Figueiroa, Shujoy Chakraborty, Uwe
Gruenewald, Valentina Rognoli ou Werner Engel.
oferta formativa

MESTRADO
DESIGN DE INTERIORES
[coordenação Maria Milano]
É objetivo do Mestrado em Design de Interiores desenvolver
competências projetuais que permitam dar resposta às múltiplas expectativas e desejos do futuro utilizador dos espaços
projetados. Existe uma procura constante de contacto com a
realidade do mercado, através de parcerias com empresas do
sector industrial e imobiliário.
Assumindo o passado como recurso, e não como obstáculo à atualização das funções do quotidiano, o âmbito
privilegiado de intervenção do projeto é a reabilitação
de espaços. Este curso é, também, um espaço de experimentação e de relação constante com a materialidade
do projeto; através de workshops de autoconstrução,
promove-se a atitude do fazer, procurando garantir um
regresso à dimensão manual como complemento à dimensão intelectual.
O Mestrado em Design de Interiores organiza anualmente
workshops de autoconstrução, uma ação que explora a relação entre o pensar e o fazer, prevendo a projeção e construção de uma peça em madeira, em formato design sprint, pelos
estudantes. De destacar Christmas Treehouse (Paredes, 2018),
NOS Primavera Sound (Porto, 2017 e 2018), Extemporary Capsule (Milão, 2016), Arena Selfmade (Porto, 2013), Viewport WineBar (Matosinhos, 2012), realizados em parceria com diversas
empresas e entidades nacionais e internacionais.

esad arte + design

55

PÓS-GRADUAÇÃO
ILUSTRAÇÃO E ANIMAÇÃO DIGITAL
[coordenação José Saraiva]

56

Atenta à diversidade de aplicações da ilustração contemporânea, a Pós-Graduação em Ilustração e Animação Digital pretende dotar os estudantes de conhecimentos e competências
ao nível da representação, da expressão e da comunicação
visual, em particular de publicação digital, oferecendo um
currículo que estimula o diálogo entre técnicas tradicionais
e digitais de representação e enriquece os seus estudantes
com competências para animar e publicar o seu trabalho gráfico, sistematizando práticas profissionais e refletindo sobre a
função do ilustrador e a sua relação com diferentes áreas de
atuação no mercado de trabalho.
Do álbum ilustrado para a infância e juventude à ilustração de imprensa, da publicação tradicional e digital, até
às animações interativas para múltiplos formatos e dispositivos, são abordados campos e técnicas específicas,
destacando-se a ilustração editorial, o álbum Ilustrado, a
edição manual de livros, a impressão em serigrafia e em
risografia, a animação digital, as técnicas de expressão
digital, a modelação 3D, as práticas de gestão editorial,
entre outras.
A Pós-Graduação em Ilustração e Animação Digital convida
anualmente prestigiados ilustradores e animadores, como
André Letria, André da Loba, Bernardo Carvalho, Bruno Caetano, Catarina Sobral, David Penela, Emanuel Kerner, Evelina Oliveira, Inês Oliveira, José Miguel Ribeiro, Jorge Colombo, Mariana A Miserável, Maria Herreros, Madalena Matoso,
Simon Prades, Xá/Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, com
a colaboração das editoras Isabel Minhós Martins (Planeta
Tangerina) e Margarida Noronha (Kalandraka) e da Ó! Galeria.
PÓS-GRADUAÇÃO
AUTOMOTIVE AND TRANSPORTATION DESIGN
[coordenação Jeremy Aston]

industrial são questões que acarretam simultaneamente restrições e oportunidades numa das maiores indústrias mundiais,
e projetar neste âmbito é um desafio. O programa proporciona
uma ampla base de experiência, aptidão técnica, conhecimento prático e cultural, permitindo que os estudantes adquiram
uma capacidade competitiva única para explorar oportunidades de emprego, a nível internacional, nesta área do design.
A Pós-Graduação em Automotive and Transportation
Design traz anualmente à ESAD prestigiados designers
nacionais e internacionais para partilharem com professores e estudantes a sua experiência, processos e
metodologias, convidando nomes relevantes do design
automóvel como Alexander Neumeister, Boris Fabris,
Martin Luccarelli ou Jurgen Scroeder.
PÓS-GRADUAÇÃO
DESIGN EDITORIAL E E-PUBLISHING
[Coordenação João Martino / Miguel Almeida /
Andrew Howard]
O papel do designer no processo de publicação foi sempre
o de modelar os meios segundo os quais conteúdos variáveis — informação, documentos, instruções, opiniões, factos
e ficções — são ordenados e tornados visíveis. Deste modo,
a necessidade de encontrar designers com competências e
conhecimentos na criação de formas visuais dinâmicas para a
comunicação de conteúdos é hoje tão relevante como sempre foi — seja nos media tradicionais impressos ou nos seus
mais recentes homólogos digitais. O processo de design editorial requer um profundo envolvimento do designer com os
conteúdos que trata, de modo a dirigir a sua assemblagem e
transmissão e, consequentemente, influenciar a forma como
são recebidos. É um processo que envolve a aquisição de
conhecimentos e habilidades complementares — conhecimentos técnicos relacionados com tipografia, paginação, produção e media digitais, e conhecimentos relacionados com
hierarquias de informação, códigos de comunicação e, acima
de tudo, com estruturas de narrativa e sistemas de navegação.

O objetivo desta pós-graduação é estudar a relação entre
pessoas e mobilidade, analisando a experiência de viajar, de
possuir e usar vários tipos de transporte e os sistemas que
os rodeiam. Sustentabilidade, reciclagem, inovação e design
oferta formativa
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PÓS-GRADUAÇÃO
PACKAGING DESIGN
[Coordenação Margarida Azevedo]

58

O conceito de embalagem abrange hoje múltiplos aspectos,
dos formais aos conceptuais, do grafismo à produção, dos
materiais à tecnologia, das normas legislativas à logística e à
interação com o ambiente, com a distribuição e com a comunicação. A necessidade de desenhar embalagens e de dar
resposta aos requisitos impostos pela sociedade na vertente tecnológica, que se exprime na procura do desenho de
cortantes e na sua concretização em materiais com função
protetora, e na dimensão comunicativa, que se expressa na
caracterização gráfica das embalagens, das etiquetas e dos
rótulos que acentuam aquilo que é valorizável nos produtos,
e a capacidade de criar e sugerir estilos de vida e identificar
formas de comportamento, faz com que a embalagem encontre a sua área de atuação em domínios específicos do Design
de Comunicação.
PÓS-GRADUAÇÃO
TIPOGRAFIA DIGITAL
[Coordenação Margarida Azevedo / João Lemos]

ESAD LAB
O ESAD LAB é um programa de formação aberta que possibilita, em curtos períodos de tempo, a atualização ou aquisição
de novas competências orientadas nas áreas de conhecimento do design e das artes. É um programa de formação contínua,
que procura expandir os limites individuais de conhecimento e
de competências em todo o processo de aprendizagem, para
a promoção da excelência académica, profissional e pessoal.
Num outro registo, dedicado a jovens e adolescentes, os cursos de verão SUMMER LAB permitem vivenciar a dinâmica de
uma instituição de Ensino Superior com profissionais especializados, proporcionando a descoberta de novas competências e a experimentação de técnicas diversas num ambiente
artístico e descomprometido.
animação • desenho • design automóvel • design de moda
• escrita criativa • fotografia • game design • ilustração •
joalharia • modelação • motion graphic • serigrafia • tipografia
• vídeo

O crescente interesse que o type design tem despertado no
contexto académico e profissional do Design de Comunicação enquadra a criação desta formação, que visa transferir conhecimentos teóricos e práticos relacionados com o design
de tipos e o design editorial, adequados às múltiplas plataformas analógicas e digitais, de modo a valorizar as capacidades técnicas e expressivas que a tipografia digital potencia.
A pós-graduação estrutura-se na realização de projetos específicos. Os conteúdos teóricos, articulados com a componente
prática do desenho tipográfico, fomentam um conhecimento
aprofundado nesta área, assim como possibilitam uma compreensão da conceção e utilização contemporânea da tipografia digital.

oferta formativa
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João Maciel Gomes /
Portaria

João Martino /
Docente

João Sousa /
Bar, Cantina

Luciana Barbosa /
Docente

Lucio Magri /
Docente + Direção ESAD

Luis Espinheira /
Docente

João Tiago Santos /
Docente

José Bártolo / Docente
+ Direção ESAD

José Castro / Estruturas
e Manutenção

Luís Fonseca /
Docente

Mafalda Martins /
Comunicação

Magda Seifert /
Direção esad—idea
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José Luís Ferreira /
Docente

José Mário Santos /
Docente

José Miguel Ribeiro /
Docente

Marco Gomes /
Docente

Margarida Antunes /
Publicações

Margarida Azevedo /
Docente

José Saraiva /
Docente

José Simão Ferreira /
Docente + Acreditação

José Simões / Docente
+ Direção ESAD

Margarida Noronha /
Docente

Maria João Baltazar /
Docente

Maria Milano /
Docente

Leonilda Santos /
Direção CIFAD

Lete Moura /
Auxiliar

Liseta Pinto /
Biblioteca

Maria Rui Vilar /
Acreditação

Mariana Rio /
Docente

Marta Cruz /
Docente

equipa
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Marta Varzim /
Docente + ERASMUS+

Miguel Salazar /
Docente

Natália Moreira /
Serviços Administrativos

Rui Pedro Freire /
Docente

Sandra Martinis /
Bar, Cantina

Sandra Toga /
Bar, Cantina

Paula Rêgo /
Bar, Cantina

Paula Silva /
Auxiliar

Paulo Oliveira /
Docente

Sara Pereira /
Serviços Administrativos

Sara Pinheiro /
Gestão de Projeto

Sara Steege /
Tipografia
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Paulo Pereira / Docente
+ Empregabilidade

Paulo Seco /
Docente

Pedro Leite /
Serviços Administrativos

Sérgio Afonso /
Direção CIFAD

Sérgio Correia /
Docente

Sofia Meira /
Produção

Rafael Coelho /
Docente

Rafael Gonçalves /
Docente + New Media

Raquel Salomé /
Docente

Susana Fernando /
Docente

Susana Martins /
Design Gráfico

Tânia Nicole /
Docente

Rúben Dias /
Docente

Rui Caldas /
Docente

Rui Canela /
Docente

Tiago Campeã /
Docente

Tomé Quadros /
Docente

Vítor Varão /
Docente

equipa
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Parcerias & Colaborações → ACE – Academia
Contemporânea do Espetáculo → AMAG →
APDL → ARCOLisboa → Associação Cultural
Luso-Chinesa → Associação Dante Alighieri
→ Associação dos Artistas Luso-chineses →
Associação de Turismo do Porto → Associação
Portuguesa Adoção da Criança 'Bem-me-Queres'
→ Associação para o Planeamento da Família
→ Área Metropolitana do Porto → BA Glass
→ Biblioteca Silva → BKR Internacional →
Câmara Municipal de Matosinhos → Câmara
Municipal do Porto → Câmara Municipal de
Aveiro → Câmara Municipal de Mondim de Basto
→ Câmara Municipal de Paredes → Câmara
Municipal de Santo Tirso → Câmara Municipal
de Setúbal → Caetsu → Casa da Arquitetura →
CEiiA→ CIEC → CIN → CINFU → CITCEM
→ Claus → Clube de Criativos de Portugal
→ CMcadeiras → Centro Nacional de Cultura
→ Coral Books → Costa Verde → CTW
Critical TechWorks → DARDO → Design
Factory → ECMA→ Embaixada de Itália →
Enercon → Ephemera → Europack → EWG →
Fedrigoni → Fujifilm → Fundação 'A Comunidade
Contra a SIDA' → Fundação da Juventude →
Fundação DIDAC → Fundação Portuguesa das
Comunicações → Fundação Vico Magistretti →
Gerador → Grupo Visabeira→ Health4MOZ →
Herdmar → Hilti → ico-D International Council
of Design → Ikea → Imprensa Nacional Casa da
Moeda → InvestWood → IPDJ Norte → Istituto
Italiano di Cultura di Lisbona → Lexus Portugal
parcerias

→ Lipor → Losango Seguros → Lovetiles →
Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende →
Maiambiente → Maiadouro → Manifesto →
MatosinhosHabit → Magres → MarShopping →
Metrolab → Metro do Porto → mishmash →
MOVECHO → MUDE → Munna Design →
Museu da Quinta de Santiago → Museu Nacional
de Arte Contemporânea do Chiado → Museu
Nacional da Imprensa → Museu Nacional do
Teatro e da Dança → Museu Nacional do Traje
→ Nero → Niepoort → Pádua Ramos Design →
Papanek Foundation → PSA → Público → RAR
Imobiliária → Salvador Caetano → Santa Casa da
Misericórdia do Porto → Santander → Sea Porto
Hotel → SIGN → Simoldes Plásticos → Sirvent
→ Sociedade Protetora dos Animais → Sonae →
Sonae Arauco → Stora Enso → Teatro Nacional
São João → THE Design → Universidade de
Aveiro → Universidade do Porto → Universidade
da Madeira → Universidade Nova de Lisboa →
Viarco → Vista Alegre
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DIREÇÃO
direcao@esad.pt
SECRETARIA
info@esad.pt
ESAD—IDEA
esadidea@esad.pt
RELAÇÕES PÚBLICAS
E COMUNICAÇÃO
comunicacao@esad.pt
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
E ERASMUS+
erasmus@esad.pt
international@esad.pt
GABINETE DE
EMPREGABILIDADE
empregabilidade@esad.pt
OFICINA DE TIPOGRAFIA
tipografia@esad.pt
OFICINA DE SERIGRAFIA
serigrafia@esad.pt
ESTÚDIOS
FOTOGRAFIA,
VÍDEO, SOM
estudiofotografia@esad.pt
estudiovideo@esad.pt
estudiosom@esad.pt

CENTRO
DE SERVIÇOS
cs@esad.pt
PAPELARIA
papelaria@esad.pt
PROVEDOR
DO ESTUDANTE
provedor@esad.pt
ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES
ae@esad.pt

ESAD
ESCOLA SUPERIOR
DE ARTES E DESIGN
Av. Calouste Gulbenkian
4460-268 Senhora da Hora
Matosinhos, Portugal
+351 229 578 750
info@esad.pt
esad.pt
facebook.com/esadmatosinhos
instagram.com/esadmatosinhos
twitter.com/esadmatosinhos
flickr.com/photos/esadmatosinhos
youtube.com/c/esadmatosinhos_arte_design
vimeo.com/esad
ESAD—IDEA
INVESTIGAÇÃO
EM DESIGN E ARTE
Rua de Brito Capelo 243
4450-073 Matosinhos
Portugal
+351 229 578 755
esadidea@esad.pt
esadidea.pt
facebook.com/esadidea
instagram.com/esadidea

BIBLIOTECA
biblioteca@esad.pt
ESAD LAB
lab@esad.pt

ESAD.PT

arte + design

DESIGN DE
COMUNICAÇÃO
DESIGN DE PRODUTO
DESIGN DE INTERIORES
DESIGN DE MODA
ARTES DIGITAIS
E MULTIMÉDIA
68
AUTOMOTIVE
AND
TRANSPORTATION
DESIGN
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