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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 2021, e tal como já havíamos 
feito em 2019 e 2020, 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, oonde 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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Este público representa grande parte da 
população ativa atualmente e que está 
a gerar valor e a ganhar o protagonismo 
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 da posse de bens físicos 
como um automóvel ou outro bem 
material.

Dentro das cidades, tendem a migrar 
e habitar em localizações menos 
valorizados, convertendo-as em zonas 
com maior valor e interesse imobiliário. 
Nesse sentido, as cidades precisam de 
oferecer condições para a fixação desta 
população que, naturalmente e porque a 
tecnologia o tem vindo a facilitar, migra 
em busca de novas oportunidades. 

Pode-se, agora, trabalhar de qualquer 
lugar, não havendo necessidade de 
se viver em grandes centros urbanos. 
Isto contribui para a descentralização 
da população, com impacto positivo 
em termos ambientais e distribuição 
da riqueza. Em França está a surgir 
o conceito de “15-minute city” que 
favorece o crescimento de pequenos 
centros urbanos e promove o consumo e 
empreendimentos locais.

Com foco nesta geração, na sua atitude 
coletiva, no estilo de vida minimalista, 
atendendo às suas necessidades 
e proporcionando segurança para 
empreender,  fixar-se, como podem as 
cidades promover a retenção desta 
população, e consequentemente, reter 
talentos e gerar oportunidades?



Salis
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A Praia da Madalena, em Vila Nova de 
Gaia serviu de inspiração ao grupo 
de trabalho, que imaginou para aí um 
complexo de lazer, entretenimento , 
desporto, arte, comércio e convívio que 
junta o mar e as pessoas durante todo 
o ano.

Assim, esta iniciativa antecipa uma 
gestão comum do espaço com 
atribuição de determinadas atividades 
concessionadas, no sentido de manter 
uma linguagem comum e procurando 
acolher parceiros de qualidade e de 

provas dadas. Estas concessões seriam 
em atividades relacionadas com o 
mar, como Escola de Surf, com zonas 
de refeições e bebidas, espaços de 
futebol e volveibol de praia, um palco 
para concertos, performances e outros 
eventos culturais, stands de arte e 
artesanato, um mural e zonas verdes. 

Existe a consciência da existÊncia de 
um ciclo de sazonalidade nesta zona, 
pelo que se pretende adequar a oferta 
e gerir os recursos de acordo com a 
época do ano.

Num exercício de descentralização o 
projeto Salis pretende ser um espaço 
multifacetado dedicado às gerações 
M’s e X’s. Uma fuga aos locais 
mais sobrepovoados e turísticos, 
mantendo o convite às pessoas para 
uma aproximação ao mar. 

Grupo:
Matilde Ferreira | Ricardo Araújo | Afonso Matos 
Adriano Antony | Sónia Pereira
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O Espaço e a visão

Comunicação | Branding
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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 teto 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.

Esta tendência propõe que os espaços 
públicos se tornem espaços de ‘estar’, 
salas de estar ao ar livre, abertas, 
urbanas e não apenas de passagem 
e que, possam evocar ou provocar 
emoções nas pessoas que lá estão. 
Como o design pode responder a esta 
tendência?



Cidade D’Ouro
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Kintsugi é uma arte e tradição japonesa, 
através da qual se recuperam peças de 
cerâmica danificadas através da colagem 
com pó de ouro. Esta recuperação, não 
só promove a reutilização dos objectos, 
prolongando a sua vida útil, como lhes 
confere ainda maior valor, pela arte e 
dedicação que foi prestada ao objeto 
e pela singularidade que este assume 
após a intervenção. Inspirados neste 
princípio, o grupo Hexa Studio propõe-
se transpor o Kintsugi para as paredes 
do Porto. 

Os fatais sinais da erosão do tempo, 
visivel nos azulejos das fachadas 
serviram de elemento provocador, pela 
carência de atenção, afeto e, claro 
está, recuperação. A proposta está 
em valorizar as fachas, através de uma 
intervanção em tudo semelhante à 
tradição cerâmica japonesa e valorizar a 
história, o legado e o que ainda resta de 
uma vida e arte de outrora.

Tradição, arte e ambiente urbano.

Grupo:
António Cardoso | Catarina Leal | Diogo Sequeira
Francisca Santos | Júlia Valente
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Hexa Studio
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Adult Playful
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A diversão é um sentimento inerente 
ao ser humano, independentemente de 
qualquer idade ou qualquer outro critério. 
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. As 
pessoas têm, assim, a oportunidade de 
experienciar novas maneiras de perceber 
o ambiente e esta nova dinâmica de 
criação de novas atrações pode tornar-
se estimulante para o local e para o 
comércio próximo.

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

Como podemos criar uma atmosfera 
de diversão e felicidade nos ambientes 
urbanos independente da época do 
ano, tanto para quem vive como para 
quem passa, para mais quando esta é 
uma tendência mundial para romper a 
monotonia das cidades?



Com inspiração nos estendais de roupa 
a secar visíveis nas fachadas do clássico 
casario da cidade do Porto, este projeto 
recupera o conceito atribuindo-lhe novo 
formato e novos usos para a geração de 
uma dinâmica de convívio e bem-estar 
em em seu redor.

A zona das Fontaínhas serve de piloto a 
este exercício, no sentido de dinamizar 
a zona e o comércio local, ao mesmo 
tempo que tira partido da fabulosa vista 
sobre o rio e da dinâmica social entre 
moradores, visitantes regulares que vêm 
de todos os pontos da cidade e, ainda, 
dos turistas que ficam deslumbrados 

com o seu ambiente genuíno.

Trata-se de uma instalação tubular, 
que permite, por um lado, a exposição 
de elementos de comunicação visual, 
que poderão ir desde exercícios 
artísticos a lonas informativas e com 
detalhes históricos sobre a cidade e, 
por outro, permite a colocação de lonas 
horizontais, em que as pessoas se 
podem deitar ou sentar para conviver, 
descansar ou contemplar o espaço. 

Trata-se de um equipamento urbano 
que pode ser deslocalizado ou replicado 
em diferentes zonas da cidade.

Estendal
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Um ícone da cidade do Porto, 
transformado numa instalação 
urbana interativa.

Grupo:
Cristiana Gonçalves | Inês Alecrim | José Cordeiro | Margarida Silva 
Mariana Carvalhais | MAriana Gomes | Pedro Costa | Sérgio Magalhães
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Comunicação | Divulgação
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Ginásio
ao ar livre
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Esta temática propõe intervenções na 
cidade através de projetos de design, 
aliados à engenharia e arquitetura, 
para proporcionar inovação nas áreas 
destinadas a promoção da saúde da 
população.

As respostas a essa tendência devem 
ser criativas e atrativas com aplicação 
em espaços dedicados ao ginásio para 
uso diurno e noturno. Para além do 
autocuidado, espaços bem planejados 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, com uma 
preocupação clara pela saúde e bem-
estar das pessoas e, dessa forma, 
também como promotora de felicidade.

Como podemos estimular as pessoas 
a levantarem-se do sofá, saírem de 
casa e fazerem exercício físico, com 
estilo e alegria? Como poderia a cidade 
ser equipada com iniciativas que 
exalem vontade de usar e dinamizem a 
população? 



Percorrer
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A nossa proposta, baseia-se na 
necessidade de hidratação e de adoção 
de atitudes sustentáveis, centrada nos 
Millennials. Face a esta necessidade 
propomos a 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 e 
a procura de novos locais à volta da 
cidade do Porto. Cada fonte estará 

identificada com o nome do respetivo 
autor/artista que a concebeu.

Estas fontes, estariam, então, mapeadas 
e seriam criados mapas impressos e 
distribuídos de forma gratuita, que seria 
acompanhados por uma app e um site, 
com informação mais detalhada, com 
seleção de preferências de temas, trials 
para outras cidades, mecanismos de 
gamification e ofertas e descontos de 
parceiros.

Esta proposta distinguir-se-ia pela 
curadoria dos percursos e pelo foco 
na descentralização e dinamização 
da cidade, no sentido de melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e 
transforma a vivência nas cidades.

Percursos através de rotas temáticas e sazonais, para a descentralização 
dos pontos de atividade física ao ar livre na cidade, promoção da 
mobilidade ativa de residentes e turistas, valorização do património 
cultural e comunitário, visando o bem estar da população.

Grupo:
Francisca Marques | Giuliana Almasio | Hugo Costa | Joana Coelho 
Mafalda Rocchi | Rita Mota | Vasco Castro | Yuliya Liberda
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Identidade Gráfica

Comunicação | Branding
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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 à calma e ao relaxamento. As 
pessoas precisam baixar o seu ritmo 
frenético do dia-a-dia para descansar, 
mas também para imergir num estado 
de introspeção e contemplação.

Quando a cidade proporciona este 
tipo de estado emocional, a pessoa 
passa a sentir-se mais envolvida 
com a comunidade e disponível para 
uma maior intervenção cívica social.  
Atualmente, para usufruir de 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, então, refugiarmo-nos 
em espaços fechados.

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



Casa do Silêncio
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A Casa do Silêncio é uma proposta 
para a criação de um espaço dedicado 
ao silêncio, à introspeção, ao encontro 
com o eu interior e com o póximo, 
num ambiente especialmente cuidado 
para uma experiência sensorial calma, 
tranquilidade e conforto.

A equipa identificou a Casa de S. Roque 
como o exemplo perfeito de um espaço 
na cidade do Porto que poderia acolher 
este projeto. 

Neste ambiente, pretendem-se 
proporcionar momentos de meditação, 
yoga, leitura, contemplação de arte, com 
serviços de apoio, como serviço de bar.

O ‘Cartão Mudo’, numa dupla alusão 
à circunspeção e à transformação 
interior, serviria de mecanismo de 
associação das pessoas, garantindo 
acesso às iniciativas e apoio ao seu 
funcionamento.

Um retiro no meio da cidade.

1

Grupo:
Catarina Lobão | Cláudia Alves | João Duarte | Juhan Reis
Mariana Simões | Marta Sousa | Raquel Clemente | Sofia Carvalho
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o espaço identificado

o espaço protótipo
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Equity
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Esta tendência propõe um olhar mais 
profundo quanto a esta importante 
questão.

Este tema que permeia todas as 
sociedades está a tomar conta das 
grandes discussões de ordem política 
e social, em diferentes tipos de média 
que se refletem em ações nas cidades 
que muitas vezes trazem à tona uma 
série de desigualdades que precisam 
ser discutidas.

Propõe-se uma perspetiva holística, 

conciliadora, agregadora e que 
cultive a empatia e sensibilização. 
Temos pessoas com muitos talentos 
que podem contribuir de forma 
muito positiva para as comunidades 
desde que se abram as devidas 
oportunidades. 

Como podemos ajudar o Porto, a atrair 
e inovar dentro deste tema através 
do design, e como poderia, a cidade, 
oferecer oportunidades que produzam 
novas riquezas que podem ser culturais, 
financeiras, políticas e sociais?



Problemática: Diversidade e Igualdade 
de Pessoas.

Este tema tem um grande impacto na 
sociedade em diferentes setores. O 
nosso projeto pegará na generalidade 
do tema, sensibilizando, a partir dos 
mais novos, de modo a aceitarmos 
a diferença e acabarmos com o 
preconceito.

Missão: Tornar o Porto mais inclusivo 

Chegámos à conclusão que 
comportamentos de maior tolerância 
devem ser incutidos desde terna idade, 
o que nos levou ao desenvolvimento 
da ideia de criar um parque infantil 
inclusivo: adaptado a crianças com 
dificuldades motoras, visuais, auditivas, 
mentais entre outras, por consequência 
sensibilizando e reabilitando 
comportamentos em mais velhos.

Visão: Temos como objetivo a 
construção e reabilitação de parques 
infantis multissensoriais e acessíveis na 
cidade do Porto. 

É também importante para nós que 
estes sejam o mais sustentáveis 
possível, pelo que, sempre que possível, 
deva haver um reaproveitamento de 
materiais no caso de se tratar de uma 
reabilitação.

Solução: Para a nossa solução 
idealizamos a criação de variados 
brinquedos adaptados a cada 
necessidade específica através 
de texturas, jogos de luz, sons e 
outras soluções criativas que sejam 
convenientes a todas as crianças que 
frequentariam o parque, sem prescindir 
da segurança das mesmas.

Playsenses 
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Numa abordagem mais ampla, o grupo propôs-
-se considerar e debater a diversidade e a igual-
dade numa perspectiva mais ampla, orientada 
para as crianças, mantendo-se em torno de 
temas como o preconceito e inclusão, através da 
criação de parques infantis multisensoriais.

Grupo:
Ana Antunes | Catarina Carvalho | Maria Barandela
Mariana Oliveira | Mariana Lourenço | Marta Silva
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Para além do atenção imediata para 
a cultura e diversão, numa clara 
associação do 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 turistas, 
estudantes, pessoas de negócios e 
também possui habitantes que vivem 
sem os seus entes mais próximos.

Apesar da tecnologia, muitas vezes 

encurtar as distâncias, sem a rotina 
familiar que toma muito do tempo, 
essas pessoas veem a cidade como 
uma companheira para oferecer 
momentos de distração, convívio, 
reflexão e conforto. 

Como podemos pensar a cidade como 
um meio de colaboração, partilha, 
senso de pertença e qualidade de vida 
para proporcionar uma maior felicidade 
para estas pessoas?



Bora

33

Ao mesmo tempo, Bora promove o 
espaço público da cidade, renovando 
a ligação entre o cidadão e o espaço 
que habita. O projeto apoiará também 
eventos de impacto social relacionados 
com o isolamento de idosos ou 
educação ambiental. 

Há aplicações para encomendar 
comida, para me deslocar, para 
encontros românticos. . . Mas parece 
estar em falta uma para conhecer 
os nossos concidadãos, que fazem 
parte do mesmo tecido urbano. 
Acreditando que cada indivíduo tem 
os seus conhecimentos, capacidades, 
sentimentos e histórias, é também 

possível reconhecer que nem todos 
têm a possibilidade de os partilhar, 
nem de chegar a quem já o faz. A 
aplicação que apresentamos é uma 
solução nesse sentido, quebrando 
fronteiras geracionais, socioeconómicas 
e geográficas. 

A receita da aplicação será proveniente 
do seu uso. Projetamos que este lucro 
seja fruto de publicidade na aplicação, 
através de anúncios, mas também 
destacando locais ou eventos na 
cidade. Sendo este lucro posterior, as 
despesas iniciais serão financiadas por 
investimento público ou empréstimos 
bancários com intermediários públicos.

O projeto que desenvolvemos compreende um compromisso social 
com os habitantes da cidade. Queremos que estes possam criar mais 
relações de amizade, assim como aprofundar relações pré-existentes. 

Grupo:
Mónica Azevedo | Gonçalo Silva | Guilherme Vila Maior
Mariana Antunes | Joana Pintor | Carolina Maia | Diana Gonçalves
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Sobre a experiência



24

“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 



mulheres da rua
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