
2019 Desafios ao Porto

A cidade com as pessoas 
mais felizes do mundo!
Colaboração Everythink + FBAUP + UPTEC 
Licenciatura em Design de Comunicação - UC Gestão de Design
Relatório-resumo da edição 2019





2019
Desafios ao Porto

A iniciativa 

01_Millenials & Xennials

02_Vestir os espaços públicos

03_Adult Playful

04_Ginásio ao ar livre

05_Silêncio

06_New feminism

07_City for Singles

Sobre a experiência

04

08

12

16

20

24

28

32

36





04

A iniciativa



24

everythink
+fbaup 
+uptec



06

A EVERYTHINK, num desafio da Ordem 
dos Engenheiros - Região Norte e da 
Câmara Municipal do Porto. em Janeiro 
de 2018, apresentou um conjunto de 
desafios à cidade do Porto, em que 
antecipamos e caracterizamos diferentes 
contextos societais emergentes e 
apresentamos desafios que podem 
proporcionar, aos munícipes e aos 
seus visitantes, a mais interessante 
experiência de viver a cidade do Porto. 
Por outras palavras, FAZER AS PESSOAS 
MAIS FELIZES.

Sabe-se que o bem-estar individual 
promove o bem-estar coletivo. Dessa 
forma propomos neste estudo um 
olhar holístico sobre os elementos 
que compõem a felicidade das 
pessoas dentro das cidades, através 
de um conjunto de 7 tendências que 
promovem a cultura, a educação e a 
formação, estimula a criação artística, 
a capacidade tecnológica e científica, 
atrai mais talento, investimento e 
mais motivação para aumentar a 
produtividade e a positividade das 
pessoas, para que todos se sintam bem 
e mais felizes.

Em 2019, no âmbito da Unidade 
curricular Gestão de design do 
último ano do curso de Design de 

Comunicação da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto 
(FBAUP),  e numa parceria com a 
UPTEC, relançámos estes desafios 
aos alunos, convidando-os a contribuir 
com as suas ideias , dando, assim, 
continuidade e diversidade a este 
exercício e proporcionando uma 
base para que pudessem associar 
as soluções a eventuais modelos de 
negócio. Dessa forma, gerou-se um 
contacto com a realidade, através do 
desenvolvimento de respostas criativas 
a desafios concretos e, dessa maneira, 
capacitando-os através da vivência 
projectual.

Neste exercício, cujos resultados 
condensámos no presente relatório, 
trabalhamos de forma colaborativa 
e intensa com cerca de 40 alunos, 
divididos em 7 grupos, onde cada 
um recebeu uma das tendências 
identificadas pelo nosso estudo. Após 
um semestre de desenvolvimento, 
mentorias com a participação 
de diferentes interlocutores e 
apresentações intermédias, foram 
criados projetos que respondem as 
necessidades e estimulam a felicidade 
nas pessoas para que a sociedade se 
harmonize de forma saudável e com os 
olhos no futuro.



01
Millenials
& Xennials
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Esta tendência propõe um olhar com 
especial atenção para duas gerações, 
Millenials e Xennials, que representam 
grande parte da população ativa no 
momento e que está a gerar valor e a 
ganhar o protagonismo das cidades.

Os indivíduos destas gerações estão 
menos empenhados na posse de bens 
físicos e mais interessados em usufruir e 
viver a vida com experiências de convívio, 
de cultura, de gastronomia e de vivência 
das próprias cidades. Apesar de estarem 
normalmente à frente de computadores 
ou máquinas, procuram alternativas como 

estar ao ar livre e usufruir das cidades. 

Estas pessoas quando em comparação 
com gerações anteriores, têm um perfil 
que prefere investir mais em experiências 
como viagens e cultura, em detrimento 
de adquirir um automóvel ou outro bem 
material. 

Mesmo dentro das cidades, tendem a 
migrar para sítios menos valorizados, 
convertendo-os em zonas com maior 
valor e interesse imobiliário. Estando 
criados estes ambiente, em que estas 
pessoas se sentem seduzidas, elas fixam-
se, dessa forma, nas cidades. 



Find.u
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O Find.u é uma aplicação para 
telemóveis que pretende auxiliar o jovem 
que deseja fixar-se na cidade tendo em 
conta as dificuldades desta geração em 
em encontrar emprego, viver no centro 
da cidade ou encontrar as informações 
disponíveis e necessárias para iniciar 
uma nova vida na cidade. Entende-se 
que estas informações são poucas 
e mal organizadas, o que dificulta o 
acesso e a tomada de decisão.

Através desta aplicação, o jovem 

poderá encontrar um imóvel ou 
um emprego, além de informações 
públicas importantes como farmácias, 
supermercados, lojas do cidadão e 
finanças. 

Dessa forma, o jovem saberá 
exatamente o que fazer para, finalmente, 
conquistar a sua autonomia.

Find your future, find yourself

FIND YOUR FUTURE 
FIND YOURSELF

Afonso Marques | Diogo Aguiar | Inês Ferraz | Inês Silva | Isabel Pereira | Mariana Fernandes | Rui Miranda

Solução | 3-10 

Simples Straightforward

Sem stress

Grupo:
Afonso Marques | Diogo Aguiar | Inês Ferraz | Inês Silva | 
Isabel Pereira | Mariana Fernandes | Rui Miranda
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Aplicação | Telas

Até agora... | 8-10

Comunicação | Divulgação
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Vestir os espaços 
públicos e estimular 
os sentidos



12

De modo muito simplificado, poderíamos 
relacionar esta tendência com o 
interesse de cobrir e revestir os 
espaços para abrigo e circulação de 
pessoas, mas, na verdade, a proposta 
vai para além de uma visão funcional. 
Pretende-se a criação de ambientes que 
promovam uma experiência memorável; 
desde simples sistemas, como espelhos 
com novas perspetivas aplicáveis ao tec 

to dos passeios ou áudio ambiente 
nas ruas, até aos mais complexos, 
como instalações utilizando materiais, 
estruturas e formas inusitadas, plantas 
e relva, com aplicação de iluminação 
para dar mais destaque, ou, ainda, como 
nuvens gigantes feitas de balões de 
hélio.



Alapar!

13

O Alapar é um projeto que pretende 
minimizar o impacto do aumento 
exponencial do turismo no centro do 
porto que atualmente contribui para 
a desvalorização social, económica e 
cultural dos restantes municípios do 
distrito, causando uma desunificação no 
interior da área metropolitana do Porto.

Pretende-se enaltecer o património 
imaterial de cada município através da 
partilha e convívio providenciados pelas 
“lapas”, unificando a AMP através de 
objetos e da expressão “alapar”, típica do 
Norte.

Alapar é uma expressão que se refere 
a refastelar, sentar-se comodamente 
e também faz referencia ao crustáceo 

Lapa, que é uma concha que se fixa 
nas pedras. Dessa forma, utilizou-se 
a forma da concha para criar bancos 
que acomodem de forma descontraída  
várias pessoas que desejem sentar-se e 
assim, criar espaços de descanso, lazer 
e convívio que vistam o espaço público 
para aqueles que o habitam, valorizando 
o desenvolvimento da comunidade que o 
habita permanentemente.

Para a decoração de cada peça, foram 
escolhidos os temas do Património 
Imaterial da Área Metropolitana do 
Porto, que são 17 bens culturais 
representativos de cada cidade.

Intervenção cultural urbana.

 35/36

VERSÃO 4.0ROAD-MAP

Grupo:
Diana Ferreira | Eva Ribeiro e Couto | Helena da Luz 
Maria Luísa Coelho | Margarida Rocha | Sílvia Amaral 

FBAUP | DESIGN DE COMUNICAÇÃO 
2018/2019 | 05.06.2019

alapar!

VERSÃO 4.0GESTÃO EM DESIGN
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Design de Produto, Branding & Sketching

 33/36

VERSÃO 4.0O QUE JÁ FIZEMOS

 34/36

VERSÃO 4.0O QUE JÁ FIZEMOS

FBAUP | DESIGN DE COMUNICAÇÃO 
2018/2019 | 05.06.2019

alapar!

VERSÃO 4.0GESTÃO EM DESIGN

 31/36

VERSÃO 4.0

Arca Majora 3

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!/+(“&

IDENTIDADE

ARCA MAJORA 3, FONTE
[ disponibilizada através da plataforma Creative Market | ALFREDO MARCO PRADIL, 2016]

 32/36

VERSÃO 4.0IDENTIDADE

indústria conserveira
matosinhos

arte da xávega
espinho

o homem e o mar
vila do conde

 32/36

VERSÃO 4.0IDENTIDADE

indústria conserveira
matosinhos

arte da xávega
espinho

o homem e o mar
vila do conde
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Adult Playful



16

Divertir-se é um sentimento  inerente 
ao ser humano independente da idade. 
A cidade pode proporcionar diversão 
às pessoas através dos equipamentos 
urbanos, inusitados, marcantes e com 
interação. Peças criativas, lúdicas e 
diferentes podem ser aplicadas a 
espaços públicos, para utilização de 
todos.

Dessa forma, as pessoas têm a 
oportunidade de experienciar novas 
maneiras de perceber o ambiente e 
esta nova dinâmica de criação de novas 
atrações pode tornar-se uma acção 
atraente para o local e para o comércio 

próximo.

A exemplo das decorações de Natal que 
embelezaram a cidade do Porto, como 
os baloiços na Praça dos Aliados, este 
desafio propõe este tipo de intervenção 
de forma permanente, que se torne algo 
interessante e que faça parte para a 
cidade.

Criar uma atmosfera de diversão e 
felicidade nos ambientes urbanos 
independente  da época do ano, tanto 
para quem vive, como para quem passa 
é uma tendência mundial de romper a 
monotonia das cidades.



Molécro é uma instalação em formato 
de painel interativo modular que pode 
ser utilizado pelas pessoas como um 
puzzle ou banco instalado nas principais 
estações de metro da cidade do Porto 
e freguesias vizinhas, além de uma app 
informativa.

A aplicação, com download gratuito, 
informa os locais onde o Molécro 
está instalado e oferece uma série de 
desafios gamificados que as pessoas 
podem participar de forma interativa.

O Molécro tem o objetivo de tornar um 

não-espaço num espaço, para quebrar a 
monotonia quotidiana, aliviar o stress e 
proporcionar um momento mais divertido 
e distrativo para o dia-a-dia, num local 
onde as pessoas são obrigadas a esperar.

como onde porquê

Molécro
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Dinamizar um espaço público de espera.

como onde porquê

Grupo:
Afonso Marques | Diogo Aguiar | Inês Ferraz | Inês Silva | 
Isabel Pereira | Mariana Fernandes | Rui Miranda



online ofßine 
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Comunicação | Divulgação

online ofßine online ofßine 
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Ginásio
ao ar livre
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Esta temática propõe intervenções na 
cidade através de projetos de design, 
aliado a engenharia e arquitetura 
para proporcionar inovação nas áreas 
destinadas a promoção da saúde da 
população.

As respostas a essa tendência podem 
ser criativas e conectadas ao tema que 
propõe a diversão, mas também podem 
ser criados espaços dedicados ao 
ginásio para uso diurno e noturno. Para 
além do autocuidado, espaços bem 

planeados e bonitos são incentivadores 
e aprazíveis de se estar.

Na cidade do Porto há ótimos sítios 
para a prática do desporto, mas 
este desafio propõe uma quebra de 
paradigma, no sentido da cidade se 
posicionar como incentivadora de um 
novo estilo de vida de cuidado com a 
saúde e uma clara preocupação com 
o bem-estar das pessoas e também 
como promotora de felicidade.



Porto Neon
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O Porto Neon é um projeto que 
pretende contribuir para a saúde e 
bem-estar da população, oferecendo 
alternativas para combater o 
sedentarismo e a falta de motivação para 
a prática do desporto, com segurança 
nas ruas da cidade durante a noite.

A iniciativa oferece um sistema de 
iluminação aplicado a circuitos nas ruas 
da cidade, em que o próprio esforço 
do desportista alimenta a carga da 

iluminação, e uma app que indica os 
pontos em que estão estes percursos 
e demais features para a prática do 
desporto.

Prevê-se com este projeto que as 
pessoas se sintam seguras e consigam 
desfrutar da cidade e dessa forma, 
sentirem-se mais felizes e com qualidade 
de vida.

Ilumina a tua corrida.

1. Prático 
2. Seguro 
3. Dar valor à cidade 

PortoNeon 2019 Ginásio ao Ar livre11 / 25

Grupo:
Catarina Neves | Cristina Medeiros | Francisco Ramos | Maria Gonçalves 
Ana Isabel Silva | Helena Zamberlam | Lia Raquel Araújo

Ilumina a tua corrida
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Design de Produto, Branding & Sketching

Aplicação | Telas

Comunicação & Pista



05
Silêncio
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Esta tendência pode ser considerada 
como uma necessidade básica, 
porventura desvalorizada, mas 
demoramo-nos a dar conta do 
quanto precisamos de silêncio nas 
nossas vidas atuais, tão intensas de 
informação e inquietude. Torna-se 
cada vez mais necessário proporcionar 
espaços para silêncio e refúgio 
momentâneo do reboliço urbano.

A felicidade também está ligada a 
calma e o relaxamento. As pessoas 
precisam baixar o seu ritmo frenético 
do dia-a-dia para descansar, mas 
também para imergir num estado de 
apreciação.

Quando a cidade proporciona este 
tipo de estado emocional, a pessoa 
passa a sentir-se mais envolvida com a 
comunidade e em condições para uma 
maior intervenção cívica social. 

Atualmente, para ter um sítio em que 
possamos estar em silêncio em espaço 
aberto, temos de nos deslocar até 
ao Parque da Cidade, aos Jardins do 
Serralves ou refugiar-nos em espaços 
fechados.

Seria interessante termos pequenos 
recantos em que as pessoas pudessem 
estar em silêncio no meio da cidade. 
Como poderemos contribuir para algo 
que as pessoas precisam para serem 
felizes, como o silêncio? 



SOS
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O SOS é um coletivo que pretende 
promover e devolver o silêncio à vida 
urbana, através da organização de vários 
eventos culturais.

Este movimento de consciencialização 
sobre a necessidade do silêncio e como 
o silêncio interfere no bem-estar e 
na felicidade das pessoas, promoverá 
diferentes ações como: sessões de 
yoga, meditação, concertos e cinema 

experimental através de eventos mensais 
em diversos pontos da cidade com foco 
na promoção do silêncio e sensibilização 
para a compreensão do som.

As pessoas terão contacto com o 
movimento através de um portal e 
também serão aplicados diversos 
cartazes na cidade como meio de 
comunicação e intervenção em prol do 
silêncio.

Silence Over Sound

1

Grupo:
Filipe Campos | Francisca Correa | Laura Crespo | Margarida Saldanha
Margarida Sottomayor | Neide Ramos | Ruben Roxo

18

P O S T E R S
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16

SOBRE O SILÊNCIO AGENDA CULTURAL CONTACTOS

QUEM SOMOS
 

Estamos constantemente a ser agredidos pelo ruído, não só sonoro 
mas também visual. O excesso de ruído  que processamos no dia a 
dia tem imensas consequências na nossa saúde, especialmente o 
sonoro.  
 
Somos um coletivo de designers da Faculdade de Belas Artes e mais 
do que um projeto Silence over Sound é um movimento que pretende 
promover e devolver o silêncio à vida urbana, através da organização 
de vários eventos culturais. 

26

Branding & Comunicação

Tipos de eventos

12

13

14
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Esta tendência propõe um olhar mais 
profundo quanto a uma mudança de 
comportamento em crescente ascensão. 
O novo feminismo é um fenómeno que 
saiu da ‘exclusividade’ da academia e 
se tornou comunitário. Possui fortes 
correntes nas redes sociais, sem ser algo 
de cunho político. 

Pode ser considerado um movimento 
mundial de consciencialização em que 

as mulheres se encorajam umas às 
outras a mostrar como são afetadas 
pela desigualdade. Neste sentido, como 
poderia o Porto atrair e inovar para 
este segmento que está a crescer em 
adeptos e oportunidades de negócio?



Mulheres de Rua é um projeto que 
pretende contribuir para a luta contra 
as desigualdades de género, tornar a 
oferta cultural mais representativa da 
população e para a desmistificação do 
feminismo de uma forma de ação social 
direta. 

O portal irá oferecer informação 
concentrada para a população feminina 
sobre proteção, emprego, educação e 
cultura.

Além disso, será distribuído em 
diversos pontos da cidade um Mapa 
Feminista do Porto. Neste mapa serão 
apresentadas a agenda cultural com 
programação dedicada às mulheres, 

espaços de divulgação culturais, 
estabelecimentos e negócios geridos 
por mulheres e contactos úteis (abrigos, 
linhas de emergência, apoio à vítima, 
etc. .).

O Selo Mulheres de Rua será afixado 
em locais que apoiem a iniciativa, 
numa maneira de divulgar, credibilizar e 
certificar estes locais.

Como modo de obtenção de 
financiamento para este projeto, será 
criada uma editora que centralizará 
os conteúdos para as diferentes 
plataformas e também a venda de 
merchandising (t-shirts e ecobags) no 
site.

Mulheres de Rua

29

organização sem fins lucrativos que pretende unificar 
e amplificar a partilha e difusão do feminismo.

Grupo:
Ana Beatriz Costa | Cláudia Oliveira | Fatima Chen | Laura Rodrigues 
Mariana Monteiro | Margarida Ferreira | Miguel Santos

mulheres da rua

05 junho 2019

Ana Beatriz Costa Cláudia Oliveira Fatima Chen Laura Rodrigues Mariana Monteiro Margarida Ferreira Miguel Santos

Mulheres 
da Rua



INSTAGRAM FACEBOOK

Mulheres da Rua https://users.fba.up.pt/~up201506713/mulheres/mulheres.html#contacts

3 de 4 13/04/2020, 14:15
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Comunicação | Divulgação

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

WEBSITE

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

MERCHANDISING

mulheres da rua

05 junho 2019

com a garantia

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

MERCHANDISING

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

WEBSITE

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

EDITORA

produzir material editorial
aprofundar conteúdos do mapa
consultoria 

// APOIAR

// PROMOVER

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

EDITORA

produzir material editorial
aprofundar conteúdos do mapa
consultoria 

// APOIAR

// PROMOVER

mulheres da rua

05 junho 2019o que fazemos? | projeto

MERCHANDISING

Mapa Feminista do Porto



07
City for Singles



32

Para além do foco na cultura e diversão, 
numa clara associação ao conceito 
de solteiro à predisposição para a 
socialização boémia, esta tendência 
pretende trazer uma reflexão quanto 
à cidade para pessoas sozinhas, no 
sentido de ser uma cidade que recebe 
muitos turistas, estudantes, pessoas de 
negócios e também possui habitantes 
com idade mais ou menos avançada 
e que vivem sem os seus entes mais 
próximos.

Sem a rotina familiar que toma muito 
do tempo, essas pessoas vêem a 
cidade como uma companheira para 
oferecer momentos de distração, 
convívio, reflexão e até conforto.

O desafio aqui é o de pensar a cidade 
em termos de saúde, infraestrutura, 
gastronomia, habitação, sociabilização, 
qualidade de vida e, também, a 
questão dos animais de companhia 
(normalmente melhores amigos dos 
solitários) para proporcionar uma maior 
felicidade para estas pessoas.



aSOLO
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Este projecto tem o objetivo de 
minimizar a solidão e isolamento, 
tendo em conta o impacto positivo da 
realização de atividades ao ar livre na 
saúde física e mental.

Propõe-se um playground com 
calendário próprio de atividades, 
workshops e aulas ao ar livre com 
foco no público single (estudantes, 
trabalhadores locais; entusiastas de 
animais de estimação; fitness).

Esses eventos organizados pela aSolo 
contam com diversas atividades 
como: Trivia, Clube de leitura/debates, 
Workshops (Culturais, Arts and Craft), 
Exercício ao ar livre (Cycling, etc.), 
Oficina de Dança, Playmates, Yoga / 
Meditação / Tai Chi, Treasure hunt e 
Adoção de um animal por um dia.

Todas as atividades serão orientadas 
e coordenadas pela nossa equipa. 
Desta forma, queremos proporcionar 
o encontro de pessoas, incentivar a 
deslocação destas pessoas para o 
espaço público e promover momentos 
agradáveis a todos.

Coordenação e calendarização de eventos e atividades 
sociais para todos os tipos de singles.

Grupo:
Ana Freitas | Catarina Fonseca | Carlota Silva | Helena Ruão
Hugo Sá | Mariana Neves | Raykar Rocha | Regina Carneiro 

Estamos a tentar resolver:
Solidão e Isolamento 
Tendo em conta o impacto positivo da realização de atividades ao ar livre na saúde física e mental, a aSolo aposta numa solução 
que satisfaça o público single (estudantes, trabalhadores locais; entusiastas de animais de estimação; fitness)
Assim propomos um Playground com calendário próprio de atividades, workshops e aulas ao ar livre.

    Trivia   
    Clube de leitura/debates  
    Workshops (Culturais, Arts and Craft)
    Exercício ao ar livre (Cycling, etc.)
    Oficina de Dança
    Playmates
    Yoga / Meditação / Tai Chi
    Treasure hunt
    Adoção de um animal por um dia

*Algumas admitem a presença de animais de estimação / para adotar
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Tipos de eventos

aSolo, é uma organização que coordena uma calendarização de eventos e atividades sociais. 

aSolo 7/10

Financiamento público

Podemos considerar os 
programas Compete 2020, 
Portugal 2020 (Norte 2020) e 
os Fundos Europeus Estruturais 
e Financiamento. 

Estratégia Nacional

Estratégia Regional (Norte)

No que diz respeito à Estratégia Nacional, o nosso projeto enquadra-se nos 
domínios Prioritários da Indústrias Culturais e Criativas (arquitetura e design); 
Prioritários da Saúde (Envelhecimento, Vida Ativa, Saúde e Bem-estar 
(alimentação, turismo e desporto )) e Prioritários de Logística (Espaço Urbano)
E a nível da Estratégia Regional (Norte)  o nosso projeto enquadra-se nos 
domínios emergentes (que englobam as Ciências da Vida e Saúde) 

[grupo_07]

Ana Freitas 
Catarina Fonseca 
Carlota Silva 
Helena Ruão 
Hugo Sá
Mariana Neves
Raykar Rocha
Regina Carneiro  

Obrigada !

Branding
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Sobre a experiência
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“Não podemos 
resolver um 

problema com a 
mesma cabeça 
que o criamos”

Albert Einstein
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Preparar os alunos para o futuro é o desígnio da 
formação académica. Estas colaborações - com 
empresas, outras unidades da universidade e outras 
realidades externas - enriquecem os alunos de forma 
única, oferecendo um primeiro vislumbre da realidade 
e uma preparação para o futuro. Bruno Giesteira, Professor do 

Departamento de Design da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

“Esta parceria entre a UPTEC, a FBAUP e a Everythink é um 
bom exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver 
para apoiar a Universidade do Porto na sua terceira missão - 
a aproximação ao contexto económico e social onde esta se 
insere. Ao mesmo tempo que contribui para complementar a 
formação científica dos estudantes com competências que 
pretendem melhorar a sua capacidade de entrar e crescer 
no mercado de trabalho, é através de projectos como este 
que a UPTEC procura, por um lado, sensibilizar a comunidade 
académica para os reais desafios do desenvolvimento de 
projectos em contexto empresarial e, por outro, promover 
o contacto duradouro entre estudantes, investigadores 
e profissionais, numa lógica de aprendizagem e melhoria 
reciproca e contínua.” Fátima São Simão, UPTEC Head of development 
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