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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 2020, e tal como já havíamos 
feito 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. 



portofonte
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O projeto baseia-se na necessidade 
de hidratação e de adoção de atitudes 
sustentáveis, centrada no público alvo: 
os Millennials.

A proposta está centrada na criação de 
uma rede de fontes públicas espalhadas 
pelo Grande Porto, fornecendo assim 
um circuito/rota das fontes, onde seria 
possível o acesso a água potável de 
forma gratuita.

Todas as fontes teriam uma forma fixa 
como base, sendo posteriormente 
lançado um concurso público 
de submissão artística para a 
personalização das mesmas criando, 
assim, objetos turisticamente atrativos 
e incentivando a descentralização. 

Cada fonte estará identificada com o 
nome do respetivo autor/artista que a 
concebeu. Dessa maneira o portofonte 
promove o aumento de fontes de água 
potável, a diminuição do desperdício 
de plástico, maior investimento 
cultural promoção da atividade física e 
descentralização da população.

Sustentabilidade, cultura, atividade física e descentralização da cidade.

instagram.com/mynameisnotsem
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Grupo:
Ana Filipa Ferrás | André Lourenço | Fernanda Owada | Inês Costa 
Margarida Moreira | Maria Isabel Costa | Rita Ferreira | Tânia Carneiro.
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igreja de s. gonçalo 
amarante

igreja matriz de  
santa marinha de zezere 
baião

jardim da praça da república 
felgueiras

pavilhão multiusos 
gondomar

capela do senhor dos aflitos 
lousada

jardim do chantre 
maia

câmara municipal 
marco de canaveses

marginal 
matosinhos

parque urbano 
paços de ferreira

parque josé guilherme 
paredes

largo da ajuda 
penafiel

avenida gustave eiffel 
porto

esplanada carvalhido 
póvoa de varzim

câmara municipal 
santo tirso

parque das azenhas 
trofa

sobrado 
valongo

rua da igreja 
vila do conde

jardim do morro 
vila nova de gaia
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Rota das Fontes
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bebedouro 2
mobilidade reduzida

bebedouro 1enchimento de garrafas
com sensor

19vista superior

vista frontal
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Detalhes Técnicos
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Vestir os espaços 
públicos e estimular 
os sentidos
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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.



Porto Néon 
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O projeto pretende recuperar os 
grafismos dos letreiros tradicionais de 
lojas do Porto, para auxiliar a diferenciar 
e destacar os estabelecimentos 
de comércio local e, dessa maneira, 
promover a relação de autenticidade 
entre consumidores e comércio local 
e estimular visualmente a cidade. 
Para além de potenciar a economia 
local este projeto pretende provocar 
a centralização dos consumidores do 
comércio massificado. 

O Porto Néon é uma iniciativa 
baseada no desenvolvimento de uma 
sinalética em néon aplicada a frente de 
estabelecimentos de comércio local, que 
utiliza um código de cores para distinção 
do tipo de oferta da loja. Pretende-se 
assim, criar um roteiro que ajude na 
identificação dos pontos, tornando-
os mais atrativos para quem passa 
e com isso, potenciar a felicidade de 
comerciantes e consumidores.

Promover os comerciantes locais através de sinalética.

Grupo:
Cláudio Afonso | Francisca Costa | Jéssica Pereira
José Freitas Maria Polónio | Marta Rodrigues | Tatiana Dias.
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Design de Produto, Branding & Mapa

ALIMENTAÇÃO
FRUTARIAS

MERCEARIAS
PEIXARIAS

TALHOS

BELEZA
BARBEARIAS

CABELEIREIROS 
SALÕES

MODA
OURIVESARIAS

ROUPA
SAPATARIAS

SAÚDE
FARMÁCIAS
ERVANÁRIAS

CASA
DECORAÇÃO
PAPELARIAS

RETROSARIAS
FLORISTAS

RESTAURO
BRICOLAGE
FERRAGENS
ILUMINAÇÃO

CATEGORIA
NOME

CLARENDON CN

CLARENDON

120 CM 7 CM

100 CM

70 CM
77,5 CM

DECRETO LEI 123/97V
120 CM - LARGURA MÍNIMA PASSEIOS/VIAS

DECRETO LEI 163/06
ADMITE MEDIDAS DIFERENTES:
150 CM - EM PASSEIOS ADJACENTES A VIAS 
PRINCIPAIS E VIAS DISTRIBUIDORAS (CFR. 1.2.1)
120 CM - NOS RESTANTES PERCURSOS
PEDONAIS (CFR. 4.3.1)
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Adult Playful
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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.



Este projeto pretende solucionar a 
centralização da atividade cultural 
no concelho do Porto; mitigar a falta 
de atividades lúdicas para adultos e 
valorizar o trabalho de artistas locais.

O Porto Enigmático é um conjunto de 
intervenções lúdicas em formato de 
grandes quebra-cabeças aplicados pela 
cidade. Estes jogos serão desenvolvidos 
com a parceria de artistas locais, escolas 
e universidades.

Os locais escolhidos para aplicação 
das intervenções privilegiarão o 
aproveitamento de edifícios culturais 
e espaços verdes que se encontram 
nas periferias da cidade, de maneira a 

promover uma deslocação sustentável, 
promoção de artistas locais e 
fornecimento de atividades lúdicas 
estimulantes para adultos.

Porto Enigmático

17

Quebra-cabeças em spots espalhados pelas cidades do Grande Porto.

Quebra Cabeças #2

Grupo:
Ana Marta de Sousa | Carolina Bonzinho | Inês Saraiva
João Filipe Costa | Jorge Daniel Moreira

Quem Somos? 
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Protótipo digital

Quem Somos? 

Redes Sociais? 

Cartazes
Identidade Visual 

PORTO
ENIGMÁTICO

Axiforma Bold

#c2b8f7 #ffffff#5c3cf7 #856BFF

Comunicação | Divulgação

Rota da Intervenção
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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.



Pavimento Cinético
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Este projeto pretende incentivar uma 
população jovem predominantemente 
sedentária a tornar-se mais ativa, 
oferecendo uma solução através de 
plataformas que geram energia cinética 
e uma aplicação para telemóvel.

O conceito do produto é um pavimento 
cinético aplicado a um circuito 
luminoso esteja ligado diretamente 

associado a uma aplicação que 
oferece desafios aos utilizadores para 
potenciar a prática do exercício físico. 
Esta solução é aplicada em diferentes 
pontos das ruas da cidade.

Prevê-se com este projeto combater 
o sedentarismo e a obesidade, além 
de potenciar o exercício físico de uma 
forma mais didática e social.

Para uma comunidade mais saudável.

Grupo:
Aurora Peixoto | Isabel Quaresma | Joana Silva
Ricardo Luís | Rui Monteiro | Válter Costa.
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Protótipo Digital | Telas da Aplicação
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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? 



Silêncio
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Este projeto visa promover a habitação 
das cidades do grande Porto ao fornecer 
aos cidadãos um guia de espaços calmos 
que contrariem a azáfama do quotidiano 
e assim, descentralizando as atividades.

A experiência promovida por este 
projeto conta com uma série de 
iniciativas de consciencialização da 
população: (a) criação de mapas e flyers 
que encaminhariam o indivíduo a vários 
pontos do grande porto, incluindo os 
municípios e freguesias adjacentes; 
(b) criação de espaços isoladores de 

som, através da reutilização/restauro 
de espaços imóveis e abandonados da 
cidade (como cabines telefónicas e 
quiosques), chamados de Teletransporte 
Sonoro; (c) instalação de ecrãs que 
apresentam informações sobre os níveis 
de decibéis saudáveis e a quantidade 
que se encontram naquele espaço e 
noutros conselhos e  (d) a elaboração 
de uma exposição que daria a conhecer 
ao cidadão todas as informações sobre 
os espaços saudáveis e seus benefícios, 
bem como os do silêncio.

Um teletransporte sonoro pelo Grande Porto.

Grupo:
Beatriz Cunha | Beatriz Mateus | Joana Cadeco
Márcio Martins | Rita Tavares | Ricardo Ayres.

Mock-up

O mock-up é da sala de exposições “Ribeira I”, da Alfândega do Porto que foi o local que consideramos ser o que mais corres-
pondia aos nossos critérios.

Sala de exposições Ribeira, Alfândega

Medidor de décibeis 

O medidor de décibeis seria apenas uma infografia que estaria localizada no centro do Porto e nas cidades adjacentes 
para mostrar quais os níveis saudáveis/recomendados e os que realmente existem e nos prejudiquem.



Mapa I

Design de um mapa do centro da cidade do Porto, onde constam os locais que proporcionam tranquilidade. Mais tarde, 
iremos incluir os locais que funcionam como teletransporte sonoro e a localização da exposição. 
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Branding & Comunicação

Locais de Intervenção

Sinalética

Desenvolvemos uma série de ilustrações simples e de fácil leitura que se dividem em sinalética e em pictogramas. Ambos 
têm a sua função de unificar todo o nosso trabalho.

A sinalética destina-se a levar o nosso público aos locais de teletransporte e de silêncio.

Comunicação e Design

Primeira parte do design que servirá como divulgação da exposição, para o nosso público-alvo poder retirar as dúvidas que
tem em relação a este tema e aliciá-lo a conhecer as localidades fora do grande Porto.

Comunicação e Design

Primeira parte do design que servirá como divulgação da exposição, para o nosso público-alvo poder retirar as dúvidas que
tem em relação a este tema e aliciá-lo a conhecer as localidades fora do grande Porto.

Espaços ao ar livre

Espaços religiosos Espaços marítimos

Espaços desportivosEspaços natureza Cabines de 
teletransporte

Pictogramas

Os pictogramas encontram-se apenas ilustrados nos mapas que iremos distribuir e pretendem substituir os comuns 
símbolos de localização nos nossos mapas atuais.

Espaços ao ar livre

Espaços religiosos Espaços marítimos

Espaços desportivosEspaços natureza Cabines de 
teletransporte

Pictogramas

Os pictogramas encontram-se apenas ilustrados nos mapas que iremos distribuir e pretendem substituir os comuns 
símbolos de localização nos nossos mapas atuais.

Sinalética

Desenvolvemos uma série de ilustrações simples e de fácil leitura que se dividem em sinalética e em pictogramas. Ambos 
têm a sua função de unificar todo o nosso trabalho.

A sinalética destina-se a levar o nosso público aos locais de teletransporte e de silêncio.

Sinalética: destina-se a levar o público aos 
locais de teletransporte e de silêncio.

Pictogramas: ilustrados nos mapas que 
serão distribuídos e pretendem substituir 
os comuns símbolos de localização dos 
mapas atuais da cidade.
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New
Feminism
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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?



Este projeto destina–se ao acolhimento 
de jovens artistas que trabalham sobre a 
temática feminista, queer ou de justiça 
social. Será feita a disponibilização de 
espaço, meios, formação e troca de 
experiência entre os artistas residentes 
e possíveis convidados.

Pretende-se o desenvolvimento da 
comunidade local como galerias, 
eventos, festivais, instituições 
académicas e o próprio público é 
um fator de dinamização de grande 
importância para o desenvolvimento do 
projeto. Também serão desenvolvidos 
e executados projetos ao longo de um 
espaço de tempo finito com a finalidade 
da sua exposição.

O objetivo é criar um espaço positivo, 
intelectualmente envolvente e 
provocador para a criação artística, com 
o compromisso de manter, ao mesmo 
tempo, este mesmo espaço seguro e 
inclusivo.

Para além disso pretende-se defender, 
promover, difundir e fomentar a cultura 
feminista trazendo visibilidade para 
disparidades políticas, económicas e 
sociais ainda existentes, fazendo isto 
através da criação artística depois 
apresentada ao público, numa tentativa 
de levar representatividade e visibilidade, 
e por sua vez consciencialização a um 
público mais geral.

Residência Artística

29

A arte pode e tem sido usada ao longo da história como uma 
poderosa ferramenta de protesto, resistência cultural e política.

Grupo:
Cátia Ferreira | José Rocha | Mafalda Russell | Mafalda Lapa
Mariana Carvalho | Ricardo Fonseca | Rita Costa.
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Locais das Galerias

Branding | Vision
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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.



Settler 
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Esta solução foca-se no objetivo 
de auxiliar jovens expatriados, 
suscetíveis a sentir alguma dificuldade 
em adaptarem a sua vida a uma nova 
localidade pela ausência das estruturas 
sociais de apoio como a família, os 
amigos ou companheiros.

Settler é uma aplicação para telemóveis 
que apoia e orienta jovens que procuram 
trabalhar e, sobretudo, viver numa 
nova localidade. De forma a eliminar 
os constrangimentos e dificuldades 
de ir viver para um sítio desconhecido, 
descomplicando esta experiência ao 
agrupar numa única plataforma os 
vários recursos e informações úteis 
a esta adaptação tanto a nível social 

como cultural.

A aplicação contém um guia com 
informações importantes, mapa com 
os pontos principais, agenda cultural 
da cidade, divulgação de propostas 
de trabalho e fórum para questões e 
dúvidas. No entanto, para potenciar a 
partilha entre as pessoas serão criados 
eventos exclusivos com foco em unificar 
a heterogeneidade, revitalizar o espírito 
comunitário e fomentar a entreajuda. 
Dessa forma, pretende-se mitigar a 
ansiedade provocada pela mudança de 
localização e tornar a comunidade da 
cidade do Porto mais heterogênea.

Um “OLÁ” caloroso aos expatriados.

Grupo:
Ana Leal | Diana Ribeiro | Eugénia Rocha
Joana Pereira | Julien Lima | Sandro Vieira.

FBAUP 2019/2020 UC Gestão em Design Grupo 07 City for Singles 19/30Docente Bruno Giesteira

› Atribuição de um tutor expatriado;
› Guia com informações importantes;
› Mapa com os pontos principais;
› Criação de eventos exclusivos;
› Agenda cultural da cidade;
› Divulgação de propostas de trabalho;
› Fórum para questões e dúvidas;
› Subscrição opcional paga com descontos 

e vantagens entre os parceiros do projeto;
› Incentivo à descentralização ao operar 

sobre toda a área do Grande Porto.

A proposta
de valor.
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Tipos de eventos

FBAUP 2019/2020 UC Gestão em Design Grupo 07 City for Singles 20/30Docente Bruno Giesteira

Aplicação - Telas

FBAUP 2019/2020 UC Gestão em Design Docente Bruno Giesteira Grupo 07 City for Singles 11/30

O nosso
público-alvo.
› Jovens expatriados, entre os 18 e 35 anos, 

suscetíveis a sentir alguma dificuldade 
  em adaptarem a sua vida a uma nova 

localidade pela ausência das estruturas 
sociais de apoio como a família, os amigos 

  ou companheiros;

FBAUP 2019/2020 UC Gestão em Design Grupo 07 City for Singles 13/30

› Falta de apoio e orientação para jovens que 
procuram trabalhar e, sobretudo, viver numa 
nova localidade;

› Inexistência de uma plataforma dedicada 
apenas a esse propósito, que reúna todas 

  as informações necessárias nesta situação.

Docente Bruno Giesteira

O planeamento
intricado.

FBAUP 2019/2020 UC Gestão em Design Grupo 07 City for Singles 15/30

› Eliminar os constrangimentos e 
dificuldades de ir viver para um sítio 
desconhecido, descomplicando esta 
experiência ao agrupar numa única 
plataforma os vários recursos 

  e informações úteis a esta adaptação 
tanto a nível social como cultural.

Uma melhor
experiência.

Docente Bruno Giesteira

FBAUP 2019/2020 UC Gestão em Design Grupo 07 City for Singles 21/30Docente Bruno Giesteira
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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 

for Arts 
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