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1. Preâmbulo

O IADE foi criado em 1969 com o nome de Instituto de Arte e Decoração. Pioneiro do ensino de
Design em Portugal, o IADE criou em 1969 o curso de "Design de Interiores e Equipamento Geral"
realizado segundo o modelo de Arts & Crafts Anglo-Saxónico e de escolas vanguardistas como a
Scuola Politecnica di Design, Milão. Com a duração de 3 anos, a exemplo dos atuais cursos de 1.º
ciclo e organizado em "banda-larga".
Paralelamente, o Instituto começou desde logo a internacionalizar-se nos seus primeiros anos de
vida. Efetivamente, António Quadros, o ideólogo do IADE, convidou professores de reconhecido
mérito na área do Design, tais como, John David Bear, Stephanie d'Orey, Claude Ternat, Tomás
Maldonado, Bruno Munari, Elio Cenci ou Attilio Marcoli, todos eles, a par das maiores referências
nacionais à época, tais como, Lima de Freitas, Manuel Lapa, Costa Martins, Manuel da Costa Cabral,
Rafael Calado, António Pedro, David Mourão Ferreira, e o próprio António Quadros, entre outros,
que contribuíram para a construção da Escola pioneira do ensino de Design em Portugal.
Impõe-se também referir Fernando Garcia. Sob a sua coordenação, o IADE inicia em 1984 o ensino da
Publicidade, correspondendo a uma clara necessidade sentida pelos profissionais dessa área,
encontrando-se também entre as primeiras instituições do país a oferecer formação em Fotografia e
em Marketing.
Em 1989 o IADE, 20 anos após a sua criação, enceta um novo ciclo, passando a oferecer cursos do
ensino superior, agora na qualidade da entidade instituidora de duas escolas universitárias não
integradas:
•

ESD - Escola Superior de Design;

•

ESMP - Escola Superior de Marketing e Publicidade.

O IADE continuou a crescer e evoluir, tentando sempre estar à frente e antecipando-se às reais
necessidades nacionais. António Quadros Ferro assume a direção do Instituto em 1992.
Em 1999 o ano da assinatura da Declaração de Bolonha, o Prof. Doutor Eduardo Côrte-Real assume a
presidência do conselho de direção da ESD, tendo à época introduzido uma nova dinâmica na
organização da Escola e da sua missão.
Consequentemente, em 2000, foi tomada a iniciativa de se constituir uma Unidade de I&D, a
UNIDCOM/IADE - Unidade de Investigação em Design e Comunicação, estando desde 2003 ao abrigo
do Programa de Financiamento Plurianual da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia e dirigida
pelo Prof. Doutor F. Carvalho Rodrigues. Desde esse ano, a UNIDCOM/IADE foi responsável pela
realização em Portugal das maiores conferências internacionais de Design dos últimos anos.
Em 2004 o IADE torna-se Membro da CUMULUS - "International Association of Universities and
Colleges of Art, Design and Media" potenciando exponencialmente a sua internacionalização.
Entra em vigor no ano de 2002 um novo plano de estudos para a Licenciatura em Design com uma
estrutura curricular semestral, em que a classificação final passou a ser expressa por uma média
ponderada, face ao número de créditos correspondente a cada unidade curricular. Visava assim
compaginar o ensino na ESD com as suas congéneres europeias e promover a atualização da
qualidade do ensino de acordo com os princípios preconizados no atual Processo de Bolonha.
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Como corolário desse novo modelo de organização, também ele pioneiro no país e, segundo a
avaliação efectuada pelo CNAVES - Conselho Nacional de Avaliação Externa do Ensino Superior aos
cursos da área de Belas Artes e Design, relativos ao 2º ciclo - 5º ano, publicados no primeiro
semestre do ano de 2006, o curso de Licenciatura em Design do IADE, de acordo com uma análise
comparativa com os restantes cursos avaliados, leva-nos hoje a poder considerar que de facto o IADE
é a Melhor Escola de Design em Portugal.
No ano de 2004 O IADE passa a poder ministrar um curso conferente do grau de Mestre em Design e
Cultura Visual.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, estipula-se um novo modelo de
organização do Ensino Superior no que respeita aos ciclos de estudo desenvolvidos no âmbito do
Processo de Bolonha, nomeadamente um ensino superior organizado em três ciclos de formação
(conducentes, respectivamente, ao grau de licenciado, mestre e doutor), em que cada ciclo é
estruturado de acordo com o sistema europeu de créditos curriculares e visa a passagem de um
sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no
desenvolvimento de competências e a promoção da mobilidade e da competitividade profissional.
Em Outubro de 2007 o Prof. Carlos Duarte passa a assegurar a presidência das duas Escolas
Universitárias do IADE, sendo dado o primeiro passo para a sua fusão num só estabelecimento. Ainda
no mesmo ano, em Novembro, a entidade acionista do IADE SA, passa a ser o Grupo Talent,
assumindo o Prof. Doutor Gonçalo Caetano Alves a presidência do Conselho de Administração.
No ano de 2010, marca o regresso do IADE ao ensino do Design de Moda. É aprovado por parte da
A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, o curso de Mestrado em Branding e
Design de Moda. Curso em parceria entre o IADE - Escola Superior de Marketing e Publicidade e a
Universidade da Beira Interior. Recorde-se que o IADE chegou a ser uma instituição de referência
nacional no âmbito do Design de Moda nos anos 80 e princípios dos anos 90 do século XX.
Ainda no ano de 2010, concretizou o Programa de Avaliação Institucional realizado no âmbito do 3º
Concurso promovido e cofinanciado pela Direção Geral do Ensino Superior e conduzido pela EUA European University Association, que teve uma orientação formativa, destinando-se a contribuir para
o desenvolvimento e o fortalecimento do IADE, no contexto das melhores práticas internacionais, e
que tem contemplado as escolas de ensino superior de referência.
Em 2012, o IADE - a maior e mais antiga instituição de ensino superior de design - conquista o
estatuto de Instituto Universitário. O Conselho de Ministros aprovou um Diploma que reconhece o
interesse público do IADE, atribuindo-lhe esse título. O IADE fica, agora, habilitado a conferir o grau
de doutor. Neste âmbito, foi desenhado um moderno programa de Doutoramento em design, que
assenta em eixos como criatividade e internacionalização. O objectivo é o de posicionar esta
formação como uma das opções de topo a nível mundial.
Desde essa data, IADE-U Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário é a nova designação
oficial da instituição, que sobe assim mais um patamar no seu já longo percurso, mais de quatro
décadas. Trata-se de um feito que é fruto da sua capacidade de criação, transmissão e difusão da
cultura, do saber, da ciência e tecnologia através do ensino e da investigação.
•

Decreto-Lei n.º 206/2012
Ministério da Educação e Ciência: Reconhece a natureza de instituto universitário ao IADE-U
Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário

•

Portaria n.º 268/2012
Ministério da Educação e Ciência: Aprova os Estatutos do IADE-U Instituto de Arte, Design e
Empresa – Universitário.
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A 15 de setembro de 2014 é indigitado pela entidade instituidora o Prof. Doutor Carlos Duarte na
qualidade de primeiro Reitor do IADE-U, para um mandato de três anos.
A 27 de abril de 2015 a entidade instituidora do IADE-U integra a Laureate International Universities,
organização internacional de universidades de origem norte-americana, que tem a missão de
oferecer educação superior com um enfoque multicultural.
Fundada em 1988, a Laureate detém mais de 80 instituições em 29 países e online, integrando mais
de um milhão de estudantes e mais de 70 mil colaboradores. Ernesto Zedillo, antigo Presidente do
México, é o Presidente Conselheiro da Laureate International Universities, cuja missão é aconselhar e
orientar as mais de 80 instituições no que respeita à inovação académica, procurando uma
colaboração entre o sector público e o sector privado, no sentido garantir o aumento de
candidaturas ao ensino superior a nível mundial.
Entretanto, e na sequência da fusão societária do IADE — Instituto de Artes Visuais, Design e
Marketing, S. A., na ENSILIS — Educação e Formação, Unipessoal, Lda, que ocorreu a 28 de março de
2016, o estabelecimento de ensino superior Instituto de Arte, Design e Empresa — Universitário
passa a dispor como sua entidade instituidora a ENSILIS — Educação e Formação, Unipessoal, Lda, de
acordo com o Aviso nº 5703/2016, de 3 de maio, publicado no Nº 85 da 2ª Série do Diário da
República, tendo por sua vez, sido dado início ao processo de integração do IADE-U na Universidade
Europeia, enquanto unidade orgânica desta, em maio de 2016.

2. Como concretizou o IADE-U o seu plano estratégico e anual?

O atual Relatório de Atividades espelha os novos desafios e tarefas, decorrentes do Plano Estratégico
da instituição para o triénio de 2014-2017. As atividades decorrentes no ano letivo de 2015-2016
foram sustentadas em dois eixos estratégicos e prioritários para o IADE-U:
•

Internacionalização

•

Investigação

Não deixando, contudo, de referir a realização de um conjunto de ações no âmbito de outros quatro
eixos, considerados relevantes no âmbito do plano estratégico: ensino; criação de valor económico e
social; recursos humanos; e recursos financeiros.
Estes seis eixos contribuíram para aquele que se considera ser o grande e indubitável desafio para os
próximos anos, que passa pela resolução desta equação simples: como tornar o IADE-U uma escola
de eleição, a nível nacional e internacional, de forma a aumentar o interesse e a procura pelos seus
cursos.
Considerando o seu posicionamento enquanto escola criativa, a Missão e a Visão do IADE-U terão
como suporte essencial para o desenvolvimento da sua atividade todos os recursos humanos e ainda
a comunidade dos seus estudantes e antigos alunos, em cooperação com os parceiros relevantes da
sociedade.
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Procurou ainda garantir a sua autonomia institucional no quadro de instituição privada de ensino
superior tendo por base o seguinte enquadramento:
1. Defender a autonomia institucional e a liberdade académica.
2. Procurar a legitimação externa por representantes da sociedade.
3. Assumir uma liderança forte, mas procurando sempre o envolvimento e a responsabilização
da comunidade académica.
4. Facilitar a gestão das Unidades Orgânicas, assegurando o equilíbrio entre interesses
institucionais e sectoriais.
5. Promover uma gestão estratégica participada, eficaz, e capaz de responder a ambientes
complexos e em rápida mudança.
6. Promover um clima de transparência, confiança, qualidade e de prestação de contas.

Governação e Gestão
Com com a integração na estrutura portuguesa da rede Laureate International Universities, os
serviços centrais de apoio funcionam na dependência pedagógica e académica da reitoria e
dependem da entidade instituidora ao nível do reporting financeiro, administrativo e logístico.
A entidade instituidora possui um Conselho de Gestão (PLT – Portuguese Leadership Team) presidido
pelo Diretor Geral e do qual faz parte o Reitor e os diretores das seguintes áreas funcionais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direção Financeira;
Direção de Operações;
Direção de Marketing;
Admissão;
Direção de Recursos Humanos;
Comunicações e Relações Externas;
Secretaria Escolar;
Empregabilidade;
Mobilidade Internacional.

A organização departamental do IADE-U continuou a ser assegurada por dois departamentos de
natureza académica apoiada em centros de apoio e laboratórios, bem como numa estrutura
administrativa (Suporte Académico) e uma estrutura para a Qualidade e Inovação.
Os departamentos académicos constituídos são:
a) Departamento para os Estudos Graduados;
b) Departamento para os Estudos Pós-graduados.

Ensino e aprendizagem
A visão interna e externa do IADE-U é a de uma escola criativa de referência, com 47 anos de
existência, devidamente consolidada no que respeita ao seu projecto científico e educativo.
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É uma escola geradora de ideias, que promove um ensino de natureza prática e teórica-prática, que
proporciona aos seus estudantes um ambiente único de aprendizagem, conhecimento, formação de
personalidade e desenvolvimento do talento, através da incorporação e o desenvolvimento de
competências multidisciplinares para as indústrias criativas, assente num modelo académico
distintivo, suportado em pilares como a internacionalização e a inovação, para além de estar em
articulação com o mercado de trabalho. É também uma Escola capaz de promover, nos seus
estudantes, competências de natureza social, as célebres “soft skills”.
Com a integração na rede Laureate, tornou-se premente voltar a redesenhar a estrutura adoptada
anteriormente para o Sistema Interno de Garantia da Qualidade – SIGAQUIADE e adequá-lo à nova
realidade institucional para posterior certificação, bem como adequar a oferta formativa às
expectativas reais dos estudantes e do Mercado.
Investigação
Os objectivos para a investigação, com um enfoque especial no Horizonte 2020 – Programa-Quadro
Comunitário de Investigação & Inovação, não se alteraram relativamente ao ano lectivo anterior e
são:
1) investigação em articulação com os programas pós-graduados do IADE-U, integrando
estudantes de mestrado/ ou de doutoramento em projetos de I&D;
2) realizar cursos de formação especializada e atividades de divulgação para transferência de
conhecimento para a sociedade em geral;
3) promover e implementar a integração transversal de temas de investigação que permitam
gerar novos desenvolvimentos para as indústrias criativas e culturais.
Esta estratégia está contudo dependente de sustentação nas alterações estatutárias entretanto
ocorridas com a integração na rede Laureate, e em particular com a Associação para a Investigação
em Design, Marketing e Comunicação, atualmente denominada por Europeia ID. Associação de
direito privado sem fins lucrativos que promove e desenvolve, no âmbito do seu objecto social, as
actividades de investigação científica nos domínios do Design, do Marketing e da Comunicação
passando, desse modo, a ser a entidade institucional integradora e gestora de projectos da
UNIDCOM.
Tendo presente o Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação - Horizonte 2020, a
UNIDCOM manteve os seus grupos de investigação, organizados da seguinte forma:
1. Mapear Design: História, produtos, cultura e identidade
Este grupo reúne pesquisa científica na área de Estudos em Design que podem apoiar o
desenvolvimento de estudos de doutoramento do IADE -U, fornecendo estruturas críticas e uma
mente cultural aos alunos. O grupo é definido como unidade de investigação voltada para a
experimentação, aplicação e acção, disponibilizando pesquisa reflexiva capaz de posicionar as nossas
acções numa linha do tempo, bem como compreender o nosso papel contemporâneo. O resultado
deste grupo de pesquisa irá contribuir para o conhecimento e difusão em Projecto Cultural Português
traduzido em informações sistemáticas sobre os principais actores, produtos e métodos, bem como
sobre as capacidades ou dificuldades das instituições culturais e do sector para compreender, apoiar
e materializar os produtos de design. Portanto, um forte contributo para a visibilidade de Projeto
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Cultural Português e para o desenvolvimento de estudos de concepção e crítica, concorrendo para
atingir os objectivos estratégicos da Unidade de investigação.
2. ID:Co.Lab - Pesquisa Colaborativa em Design e Inovação Sustentável
Grupo de pesquisa aplicada que utiliza métodos criativos e explora os processos de design
colaborativo e centrado no utilizador para gerar inovação sustentável, principalmente para a
produção das indústrias culturais e criativas. As atividades do grupo estão directamente relacionados
com as atividades e objectivos académicos do IADE-U, bem como com a sua responsabilidade social.
Destina-se a implementar a ligação entre a investigação, a criatividade, a inovação e outras
actividades de gestão da produção, para o empreendedorismo social e a mudança, contribuindo para
a economia do conhecimento e o crescimento sustentado, com base nas características originais do
património histórico e cultural Português.
3. IDEAS(R)Evolution - Sistema Holístico Multidimensional para a Inovação das Empresas e do
Desenvolvimento dos Territórios
Grupo de pesquisa de natureza transversal e multidisciplinar, dominantemente em design, marketing
e gestão de negócios, comunicação, psicossociologia, antropologia, engenharia e estatística, que é
uma unidade totalmente operacional e um agregador sistémico, com aplicações validadas
totalmente direccionadas para os seus objectivos de pesquisa e tópicos científicos estabelecidos.
Focado em métodos de investigação experimental e empírica, tem como principal objectivo a
transferência de conhecimento para o mercado, com foco especial no desenvolvimento e
qualificação das PME's.
4. UX.Project[On] - Investigação de Design em Experiência do Utilizador
Grupo focado em estudar a experiência do utilizador (UX) e temas de design de interacção, de acordo
com a abordagem de design centrado no utilizador, com o objectivo de entender, optimizar e fazer a
ponte da interacção entre seres humanos e tecnologia digital, e para a inovação na pesquisa de
desenvolvimento de novas soluções interactivas e métodos de projecto. Esta equipa constitui um
consórcio interdisciplinar envolvendo várias áreas: design, factores humanos e ergonomia,
psicologia, antropologia, filosofia, pedagogia, engenharia, matemática, arquitectura. Além disso,
muitos dos temas de pesquisa envolvem parceiros corporativos, portanto, beneficiando da
experiência, infra-estrutura e instalações para a realização de programas de investigação e de
produção eficientes. O grupo UX.Project [On] tem vários tópicos de investigação em curso: (1) Smart
Places, (2) Segurança & Saúde, (3) Identidade Cultural e Património; (4) Design Intergeracional &
Inclusivo; (5) Educação Digital/ Entretenimento Experiências; (6) Gamification; (7) Segurança
Nacional; e (8) Digital Future.

IADE DDC’16 - Design Doctoral Conference
Decorreu no final do segundo semestre a terceira edição do Design Doctoral Conference, organizada
em conjunto pelo IADE e pela UNIDCOM. A iniciativa, teve como tema a Transversalidade e reuniu
cerca de meia centena de investigadores num total de 22 comunicações divididas em quatro sessões,
e recebeu quatro keynote speakers: Luigi Ferrara, do Centre for Arts, Design & Information
Technology, na Universidade de George Brown (Canadá); Pekka Korvenmaa, da Aalto University
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(Finlândia); Henri Christiaans, do Ulsan National Institute of Science & Technology (Coreia do Sul); e
Rajko Muršič, da Universidade de Ljubljana (Eslovénia).
Em conjunto com os estudantes do curso de Doutoramento em Design do IADE-U, o encontro
pretendeu refletir sobre o avanço da investigação em design, com foco nas necessidades e
potencialidades desta área no futuro, particularmente pensando nas tecnologias como
impulsionadoras de uma sociedade sustentável.
Internacionalização
O IADE-U carece ainda de um reforço da sua estratégia a este nível, nomeadamente, dispor no seu
Gabinete de Programas e Relações Internacionais, de uma equipa mais actuante e focalizada na
promoção internacional, que permita potenciar os seguintes objectivos:
•

Alargar o recrutamento de alunos de nacionalidade estrangeira, criar a sua própria rede no
sentido se serem ampliados os fluxos de mobilidade de “in coming” e de “out coming” dando
continuidade ao sistema de reconhecimento já implementado;

•

Incrementar as missões de ensino de curta duração e promoção de intercâmbio de docentes
de longa e média duração, promovendo o desenvolvimento de novas metodologias e
actualização dos currículos;

•

Aprofundar novas práticas profissionais e, se possível, criar uma rede internacional efectiva
de embaixadores do IADE, promovendo assim a mobilidade de pessoal não-docente;

•

Promover iniciativas conjuntas com instituições de ensino superior e empresas, para o
intercâmbio de experiências e saber-fazer visando, por exemplo, a formação profissional;

•

Promover cursos de curta duração para responder a necessidades específicas do mercado
nacional e internacional;

•

Estabelecer parcerias para promover diplomas duplos e conjuntos, como instrumento de
dinamização de docentes, estudantes e investigadores no âmbito dos cursos do 2º e 3º
ciclos;

•

Alargar a oferta de estágios curriculares e profissionais;

•

Criar mais projectos interinstitucionais e transnacionais na área da inovação e da criatividade
em empresas, promovendo iniciativas internacionais à semelhança das “semanas criativas”
que hoje são dinamizadas pelo IADE a nível nacional.

10ª Semana Internacional do IADE
Face ao prestígio de que o IADE-U já dispõe no exterior e as boas condições climatéricas da cidade de
Lisboa, a escola tem vindo pouco a pouco a explorar os mercados externos, cativando cada vez mais
estudantes ao abrigo de programas de mobilidade de estudantes e docentes, bem como, organizou
uma vez mais a sua Semana Internacional, já na sua décima edição (para informações mais
detalhadas sobre a 10ª Semana Internacional e outros eventos de âmbito internacional (cf. infra
anexo 1).
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3. De que forma realizou os objectivos estabelecidos?

A Missão do IADE-U centra-se na persecução da excelência no ensino universitário e na investigação
em Design.
A realização desta missão comporta também o desenvolvimento de estudos nas Artes Visuais,
Cultura Visual, Fotografia, Marketing e na Publicidade, como ativos estratégicos chave e
aglutinadores das indústrias criativas, que contribuam para o crescimento económico da sociedade.
Estrategicamente, pretende-se que o IADE possa defender a categoria de líder no Design, atingindo
25% da quota do mercado do ensino superior, manter os 5% da quota de mercado do ensino
superior de Marketing e desenvolver a participação na área da criatividade, atingindo 5% desse
mesmo mercado.

A Missão do IADE-U realiza-se através de:
Desenvolvimento de Investigação de Base e Aplicada com a consequente produção e publicação do
conhecimento e consultoria à sociedade em geral:
•

Unidade de Investigação em Design e Comunicação:
UNIDCOM/IADE. Relatório de Atividades: 2015 (cf. anexo 1).

Internacionalização da Investigação e das actividades académicas.
•

Realizou-se a 10ª Semana Internacional do IADE-U (cf. programa, anexo 2).

•

A UNIDCOM/IADE levou a efeito o IADE DDC’16 - Design Doctoral Conference (cf. anexo 3).

Promoção por parte do IADE-U da excelência do desempenho de Docentes e Discentes nas
actividades letivas, bem como o seu envolvimento com a comunidade, antigos alunos e stakholders,
a saber:
PRÉMIO IADE CARREIRA 2016
O IADE – Creative University distingue PAULO ALEXANDRE ROCHA PINTO com o Prémio IADE
Carreira pela excelência da sua personalidade criativa e inovadora, tendo contribuído para o avanço
da área do conhecimento, quer seja de natureza científica, académica e/ou do seu impacto na
sociedade portuguesa em áreas como o Design, o Marketing, a Publicidade e a Fotografia e Cultura
Visual.

Prémio IADE INVEST Institucional 2016
O IADE – Creative University distingue o GRUPO RENASCENÇA MULTIMÉDIA com o Prémio IADE
INVEST Institucional pela contribuição prestada no ano letivo de 2015-2016 junto da comunidade
universitária do IADE, quer no fomento da valorização e do desenvolvimento de competências, quer
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ainda por ajudar a promover e estimular um ambiente criativo, inovador e empreendedor junto dos
nossos estudantes.

Prémio IADE Melhor Estudante graduado 2016
O IADE – Creative University distingue BRUNA PATRÍCIA DOMINGUES CAETANO com o Prémio IADE
Melhor Estudante graduado de um curso de 1º ciclo do IADE concluído no ano letivo de 2014-2015.

Prémio IADE Melhor Estudante finalista 2016
O IADE – Creative University distingue AIHOOR KAYOOM ALEEM com o Prémio IADE Melhor
Estudante finalista de um curso de 1º ciclo do IADE em curso no ano letivo de 2015-2016.

PRÉMIO IADE INVESTIGAÇÃO E DOCÊNCIA 2016
O IADE – Creative University distingue a Profª. Doutora ISABEL MARIA BERNARDO PEREIRA
FARINHA com o Prémio IADE Investigação e Docência pela promoção de boas práticas em
actividades de investigação e da docência durante o ano letivo de 2015-2016.

4. Como se tem caracterizado a gestão administrativa e financeira?

No ano lectivo de 2015/2016, o IADE-U continuou a dar continuidade à sua política de reforço do
investimento em recursos, potenciando as prioridades identificadas ao nível do plano estratégico,
bem como dos objetivos definidos no âmbito do seu plano anual.
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5. Como tem evoluído a situação patrimonial e financeira?

A evolução patrimonial e financeira, no ano lectivo de 2015/2016 caracterizou-se pela sua
estabilidade. Se levarmos em linha de conta o facto de esta situação estabilizada representar uma
tendência claramente regular face à continuidade que neste plano os anos recentes têm registado,
afigura-se possível e legítimo considerar que os três ciclos de formação universitária do IADE-U (além
de outros cursos de outras durações e natureza) desfrutam de uma situação confortável, não se
prevendo para o curto-médio prazo alterações que possam vir a suscitar constrangimentos do ponto
de vista da sustentabilidade da instituição (cf. anexo 4).

6. Quais as movimentações do corpo docente e não docente, face ao ano letivo anterior?

Corpo docente e de investigação
O corpo docente não sofre alterações significativas em termos comparativos com o ano letivo
anterior, no que se refere ao número de docentes afectos. Destaca-se apenas um incremento ao
nível das suas qualificações, conforme a seguir se pode constatar:
Qualificações académicas do corpo docente em 2014-2015
Doutores: 68; Mestres: 51; Licenciados: 22; Outras qualificações: 4
(Total de docentes: 145).
Qualificações académicas do corpo docente em 2015-2016
Doutores: 71; Mestres: 45; Licenciados: 21; Outras qualificações: 1
(Total de docentes: 138).
No que se refere à equipa de investigação afeta à UNIDCOM/IADE - Unidade de Investigação em
Design e Comunicação, e de acordo com os dados da afectação declarada à FCT – Fundação para a
Ciência e Tecnologia ao abrigo do programa de financiamento plurianual, verica-se o seguinte:
Membros Integrados [47]; Colaboradores [54]; Bolseiros [1].
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7. Como têm evoluído a admissão e frequência de estudantes nos ciclos de estudos
ministrados?

1º Ciclos: licenciaturas
Quanto à inscrição de estudantes e respectivas taxas de sucesso na conclusão dos cursos de
licenciatura, importa analisar as tabelas A1 a A6, que apresentam a evolução do número de inscritos
nas suas diversas categorias e consequentes taxas de aproveitamento.
Assim, e apesar das condições económicas adversas que a sociedade portuguesa, que em geral, tem
vindo a enfrentar, o actual número de estudantes que se inscreveram pela primeira vez em cursos de
1º ciclo, tem invertido o decréscimo que se vinha acentuando nos últimos anos, acredita-se e têm a
forte expectativa que as acções de melhoria contínua, que se pretendem implementar na oferta
formativa actual, bem como o posicionamento do IADE-U na área das indústrias criativas e,
naturalmente, o prestígio que recentemente tem vindo a recuperar e que é certamente reconhecido
pela sociedade em geral, possam, num futuro a breve prazo, inverter e sustentar definitivamente as
taxas referentes aos números de estudantes inscritos no IADE-U pela primeira vez.

Lic. Marketing e Publicidade

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

Inscritos totais

365

311

343

451

484

1ª Vez

90

102

128

128

141

Total 1º ano

99

102

135

131

148

Concluíram - total

118

Em 3 anos (N)

65

Em 4 anos

79

81

2016_17

120

65

82%

61

75%

85

71%

13

69,4
%
9,7%

13

16%

14

16%

22

18%

Em 5 anos

1

1,9%

1

1%

3

4%

8

7%

Em 6 ou mais anos

0

3,6%

0

3

4%

5

4%

Tabela (A1) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Licenciatura em Marketing e Publicidade.

Lic. Marketing e Publicidade

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais extraordinários

70

88

60

68

100

1ª Vez extraordinários

39

52

40

56

78

Tabela (A2) - Estudantes extraordinários inscritos, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Licenciatura em Marketing e Publicidade.
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Lic. Design

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

651

557

507

566

542

1ª Vez

161

148

132

168

143

Total 1º ano

165

150

139

179

151

Concluíram - total

209

192

141

156

Em 3 anos (N)

167

80%

153

80%

107

76%

98

63%

Em 4 anos
Em 5 anos

30
6

14%
3%

31
5

15%
3%

26
6

19%
4%

39
9

25%
6%

Em 6 ou mais anos

6

3%

3

2%

2

1%

10

6%

Tabela (A3) - Estudantes inscritos e diplomados 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Licenciatura em Design
Lic. Design

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais extraordinários

99

92

83

70

78

1ª Vez extraordinários

59

55

58

57

67

Tabela (A4) - Estudantes extraordinários inscritos, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Licenciatura em Design

Lic. Fotografia e Cultura Visual

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

127

100

88

89

88

1ª Vez

35

23

17

28

29

Total 1º ano

36

23

21

29

30

Concluíram - total

40

36

21

33

Em 3 anos (N)

37

93%

30

83%

18

86%

20

61%

Em 4 anos

3

7%

6

7%

3

14%

10

30%

Em 5 anos

2

6%

Em 6 ou mais anos

1

3%

Tabela (A5) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual.
Lic. Fotografia e Cultura Visual

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais extraordinários

28

27

15

16

23

1ª Vez extraordinários

22

16

9

13

19

Tabela (A6) - Estudantes extraordinários inscritos, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Licenciatura em Fotografia e Cultura
Visual.

Em conclusão, pode-se ainda aferir na Tabela A7, no que se refere à admissibilidade a caracterização
dos novos estudantes:
% Estudantes / Concurso
Institucional
72%

% Estudantes / Concursos
Especiais
8%

% Estudantes / M23

% Estudantes /
Outro

6%

15%

Tabela (A7) – Caracterização dos estudantes que ingressaram no ano lectivo de 2015-2016.
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No que se refere às taxas de sucesso, estas têm permanecido como uma preocupação constante e
objecto de análise no domínio do sistema de gestão e garantia de qualidade, com acções de
melhoria. Esperamos poder vir a melhorar no futuro, através dos instrumentos organizacionais em
funcionamento e em implementação.
Também será oportuno aqui referir que as taxas de empregabilidade dos três cursos de 1º ciclo
mantêm índices elevados, de acordo com dados fornecidos pela Direcção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência, junho de 2016 (% total de diplomados 2011 a 2014):
•
•
•

Marketing e Publicidade: 89,4%, contra 90,1% na área de formação do ensino superior
privado
Design: 91%, contra 86% na área de formação no ensino superior privado e 88,4% no ensino
superior público;
Fotografia e Cultura Visual: 90%, contra 88% na área de formação do ensino superior
privado.

2º ciclo: Mestrados
Agora, e quanto à inscrição de estudantes e respectivas taxas de sucesso na conclusão dos cursos de
mestrado, importa analisar as tabelas B1 a B6, que apresentam uma tendência no aumento do
número de inscritos nas suas diversas categorias e consequentes taxas de aproveitamento face a
anos anteriores.
Design e Cultura Visual

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

67

86

80

78

89

1ª Vez

27

51

39

36

45

Total 1º ano

30

51

39

37

48

Concluíram - total

30

24

32

24

Em 2 anos (N)

26

87%

21

88%

29

90%

22

92%

Em 3 anos

4

13%

3

12%

3

10%

2

8%

Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (B1) - Estudantes inscritos e diplomados 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Mestrado em Design e Cultura Visual.

Design de Produção

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

35

31

24

29

34

1ª Vez

17

16

12

14

16

Total 1º ano

17

16

12

16

16

Concluíram - total

14

12

7

4

Em 2 anos (N)

12

86%

11

92%

Em 3 anos

2

4%

1

8%

7

100%

4

100%

Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (B2) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Mestrado em Design de Produção.
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Marketing

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

24

29

30

29

32

1ª Vez

11

19

14

16

11

Total 1º ano

14

19

15

17

12

Concluíram - total

5

6

11

9

Em 2 anos (N)

5

100%

6

100%

11

100%

9

100%

Em 3 anos
Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (B3) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Mestrado em Marketing.

Branding e Design de Moda

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

19

10

20

25

31

1ª Vez

6

5

16

17

19

Total 1º ano

6

5

16

17

19

Concluíram - total

14

6

4

8

Em 2 anos (N)

14

100%

Em 3 anos

5

83%

1

17%

4

100%

8

100%

Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (B4) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Mestrado em Branding e Design de Moda
(em associação com a Universidade da Beira Interior).

Design Management

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

8

18

33

20

28

1ª Vez

8

13

23

13

12

Total 1º ano

8

13

23

13

12

Concluíram - total

-

-

-

3

Em 2 anos (N)

3

100%

Em 3 anos
Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (B5) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Mestrado em Design Management (em
associação com o IPAM Porto).

Página 31

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015-2016

Design & Publicidade

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

-

-

-

23

42

1ª Vez

-

-

-

23

23

Total 1º ano

-

-

-

23

24

Concluíram - total

-

-

-

-

Em 2 anos (N)
Em 3 anos
Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (B6) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Mestrado em Design & Publicidade.

3º ciclo: Doutoramentos
Design (PhD)

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

Inscritos totais

5

8

11

19

38

1ª Vez
Total 1º ano

5
5

5
3

5
3

9
7

18
19

Concluíram - total

-

1

0

0

Em 1 ano (N)

1

100%

Em 2 anos
Em 3 anos
Em 4 anos
Em 5 ou mais anos
Tabela (C1) - Estudantes inscritos e diplomados, 2012_13 a 2016_17 (parcial) – Doutoramento em Design.
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8. Como tem evoluído a atribuição de graus académicos e respectivos diplomas (últimos 2
anos)?

Número de estudantes que concluíram os seus cursos em 2014-2015 versus 2015-2016:
CURSOS DE 1.º CICLO

Totais

Licenciatura em Design

150/156

Licenciatura em Marketing e Publicidade

84/120

Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual

20/33

Tabela (D1) - Número de estudantes que concluíram cursos de 1º ciclo em 2014-2015 versus 2015-2016.

CURSOS DE 2.º CICLO

Totais

Mestrado em Design e Cultura Visual

32/24

Mestrado em Design de Produção

7/4

Mestrado em Marketing

11/9

Mestrado em Branding e Design de Moda
(em associação com a UBI)

Mestrado em Design Management
(em associação com o IPAM Porto)

CURSO DE 3.º CICLO
Doutoramento em Design

SD/SD
-/3
Totais

-/-

Tabela (D2) - Número de estudantes que concluíram cursos de 2º e 3º ciclos em 2014-2015 versus 2015-2016.

Página 33

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015-2016

9. Como se tem processado a empregabilidade dos diplomados?
A taxa de empregabilidade por curso de licenciatura, de acordo com dados disponibilizados em junho
de 2016 pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional são estes:
•
•
•

Marketing e Publicidade: 89,4%, contra 90,1% na área de formação do ensino superior
privado
Design: 91%, contra 86% na área de formação no ensino superior privado e 88,4% no ensino
superior público;
Fotografia e Cultura Visual: 90%, contra 88% na área de formação do ensino superior
privado.

10. Qual o grau de internacionalização da instituição e o número de estudantes
estrangeiros?
O Gabinete de Relações Internacionais do IADE-U tem vindo a desempenhar um papel relevante no
âmbito da missão desta instituição. Nomeadamente, no estabelecimento de contactos com o
exterior, criação de redes específicas para acordos de mobilidade, promovendo parcerias e
divulgando a nossa oferta formativa. Tem ainda a mais-valia de poder oferecer aos estudantes
nacionais um ambiente de trabalho multicultural, contribuindo desta forma para a reputação e
formação destes.

IADE no TOP 50 da Europa em Design
O IADE voltou a ser consagrado em 2016, a exemplo do sucedido em 2015, como uma das melhores
50 escolas de Design da Europa, segundo a conceituada revista italiana Domus através da sua edição
de dezembro de 2015, em que distingue as “Europe's Top 100 Schools of Architecture and Design
2016”.

10ª Semana internacional do IADE
A 10ª Semana Internacional do IADE que se realizou entre os dias 14 e 18 de março de 2016, que
reuniu um conjunto de académicos internacionais em torno do tema "O Oceano e a Humanidade",
cujo tema foi inspirado na poesia de Fernando Pessoa:
"Ame infinitamente o finito
Deseje impossivelmente o possível
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Queira tudo
Ou um pouco mais
Se puder ser
Ou até, se não puder ser"
Acreditamos que designers, marketeers, publicitários e fazedores de imagens têm seguramente de
ter uma participação crucial na construção do mundo futuro. A reflexão de escolas, educadores e
investigadores em torno do tema "O Oceano e a Humanidade", pode ser já hoje uma parte deste
futuro, tendo contado com a participação de 26 docentes e investigadores oriundos de 19
instituições de ensino e de nove países.

Crescimento sustentado dos intercâmbios na Europa e além-fronteiras
Os valores na documentação relacionada com a cooperação internacional comprovam em termos
factuais o sucesso do trabalho desenvolvido na área do intercâmbio e internacionalização. Como é
possível verificar, manteve-se a procura pelos nossos estudantes no sentido de enriqueceram o
curriculum através de experiências formativas em instituições universitárias parceiras quer seja no
âmbito do programa Erasmus ou de outros protocolos, registou em 2015-2016 um valor ligeiramente
superior a anos anteriores, indiciando um crescimento sustentado ao longo dos últimos cinco anos.
Quanto ao número de estudantes que visitaram o IADE-U oriundos de países europeus, como não
europeus verificou-se um pequeno decréscimo face aos números verificados em 2014-2015.
Estudantes Outgoing
(últimos 5 anos)

Europa

Países Não Europeus

Total

2011-2012

32

30

62

2012-2013

21

26

47

2013-2014

53

18

71

2014-2015

46

15

61

2015-2016

47

25

72

Tabela (E1) - Número de estudantes em mobilidade “outgoing”.

Estudantes Incoming
(últimos 5 anos)

Europa

Países Não Europeus

Total

2011-2012

37

24

61

2012-2013

68

17

85

2013-2014

72

20

92

2014-2015

124

32

156

2015-2016

114

30

144

Tabela (E2) - Número de estudantes em mobilidade “incoming”.
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O IADE nas organizações internacionais:
Atualmente, o IADE-U pertence às seguintes organizações internacionais:
•
•

CUMULUS - International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media,
membro desde 2002;
EDCOM - European Foundation for Commercial Communications Education, membro desde
2011.

11. Qual o envolvimento do Instituto com a comunidade?

No âmbito dos objectivos fundamentais da estratégia do IADE-U tem sido uma constante o
estabelecimento de protocolos e a prestação de serviços a entidades externas, no âmbito das
competências existentes no IADE-U, designadamente projectos e concursos, formação de activos,
exposições, conferências e seminários, visitas de especialistas e palestras. O mesmo se pode afirmar
no que respeita o envolvimento da Instituição com a comunidade local. As incontáveis iniciativas e
eventos registados nas páginas da Agenda Semanal do IADE-U são disso interressante e eloquente
testemunho, que em parte se fica a dever à Agência Escola do IADE (cf. anexo 5 - Agenda Semanal do
IADE-U).
A Agência Escola é um studio lab de comunicação que produz um cenário real de projeto em
contexto de agência. Um laboratório onde a investigação e a prática das áreas de formação do IADE,
Design, Fotografia, Marketing e Publicidade.
O link entre a "Academia" e o mercado
A agência escola do IADE é um espaço onde se podem explorar novas ideias sem o complexo do erro
sempre na procura de novos conceitos.
Um laboratório que incrementa, implementa, favorece, garante, assegura e promove os Talentos, o
Know How do IADE:
•
•
•

Talent - estudantes e diplomados;
Jobs - Empresas e sociedade civil;
Projects - Portfólio
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12. Quais os procedimentos de auto-avaliação e seus resultados?

Atualmente é consensual encararmos a qualidade como um sistema de gestão que assume um
conjunto integrado de funções orientadas para a melhoria contínua do desempenho das instituições,
constituindo-se como um instrumento poderoso de gestão:
1. Centra a instituição (os seus membros) no seu posicionamento face à comunidade
envolvente e face aos seus estudantes.
2. Sistematiza informação já existente sobre os processos realizados e os resultados
alcançados pela instituição.
3. Recolhe informação individual e por unidade, assim como os pontos de vista dos diferentes
actores da instituição.
4. Responsabiliza cada um e cada unidade interna pelo seu desempenho e pelos resultados
alcançados.
5. Assumindo as finalidades e os objectivos da instituição como a sua referência, orienta os
desempenhos dos diferentes colaboradores para os objectivos definidos.
6. Constitui-se como base de informação organizada para a tomada de decisão e para o
posicionamento estratégico da instituição e das unidades internas.
7. Envolve todos numa cultura de excelência, permitindo a identificação de necessidades e
oportunidades, tanto internas como do mercado envolvente.
8. Promove o desenvolvimento dos profissionais que trabalham na instituição levando, deste
modo, também ao desenvolvimento das competências gerais da instituição como um todo.
Tendo em conta estas premissas o SIGAQUI é constituído pelo conjunto de objectivos, dispositivos,
actividades, processos e instrumentos que permitem verificar em que medida o IADE cumpre a
missão consagrada nos respectivos estatutos e documentos estratégicos, em conformidade com os
padrões de referência estabelecidos nacional e internacionalmente.
Contudo, e conforme anteriormente já refenciado, com a integração na rede Laureate, tornou-se
premente voltar a redesenhar a estrutura adoptada anteriormente para o Sistema Interno de
Garantia da Qualidade – SIGAQUIADE e adequá-lo à nova realidade institucional para posterior
certificação.
Nesse sentido, a amostra identificativa do ano lectivo de 2015-2016 centrou-se em aspectos
associados à oferta formativa, à experiência na aprendizagem, às metodologias de ensino, bem como
e ainda a auto-avaliação por parte do estudante, conforme se pode aferir pela tabela F1 e de acordo
com o Net Promote Score de 2015-2016:
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Tabela (F1) – Resultados do NPS – Net Promote Score de 2015-2016.

Em conclusão e face aos resultados apurados, pode deduzir-se que 65% dos estudantes estão
satisfeitos e os principais promotores do IADE são aqueles que estão inscritos em cursos de
licenciatura. A satisfação dos estudantes promotores advém sobretudo do reconhecimento e
prestígio da instituição e nível de orgulho.
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Anexos:

Ø I: Anexo_1-Relatório de Atividades da UNIDCOM/IADE de 2015
Ø II: Anexo_2-IADE_10ª_International_Week_2016
Ø III: Anexo_3- IADE DDC’16 - Design Doctoral Conference
Ø IV: Anexo_4-Certificação_legal_de_contas_Ensilis_2015
Ø V: Anexo_5-Agenda Semanal do IADE_n.319_a_n.370-2015_2016
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório contêm uma descrição detalhada das actividades de I&D realizadas no IADE-U no ano
de 2015, com ênfase para as actividades realizadas sob os auspícios da UNIDCOM/IADE.

2. Visão e Missão do IADE-U
A visão interna e externa do atual IADE é a de uma escola criativa de referência, devidamente
consolidada no que respeita ao seu projeto científico e educativo. É uma escola geradora de ideias,
que promove um ensino de natureza prática e teórica-prática e que proporciona aos seus estudantes
um ambiente único de aprendizagem, conhecimento, formação de personalidade e desenvolvimento
do talento. É uma Escola capaz de promover, nos seus estudantes, as competências de natureza
social, as célebres “soft skills”.
A Missão do IADE-U centra-se na persecução da excelência no ensino universitário e na investigação
em Design.
A realização desta missão comporta também o desenvolvimento de estudos nas Artes Visuais,
Cultura Visual, Fotografia, Marketing e na Publicidade, como ativos estratégicos chave e
aglutinadores das indústrias criativas, que contribuam para o crescimento económico da sociedade.
Estrategicamente, pretende-se que o IADE possa defender a categoria de líder no Design, atingindo
25% da quota do mercado do ensino superior, manter os 5% da quota de mercado do ensino
superior de Marketing e desenvolver a participação na área da criatividade, atingindo 5% desse
mesmo mercado.

3. Destaques
Ao longo do ano em referência destaca-se a distinção do IADE entre as melhores escolas de design da
Europa pela revista DOMUS e a realização da 8ª Conferência Internacional Senses & Sensibility 2015
– Design as a Trade.

IADE no TOP 50 da Europa em Design
O IADE foi consagrado como uma das melhores 50 escolas de Design da Europa, segundo a
conceituada revista italiana Domus. Após a distinção da revista Ottagono – que na edição de
julho/agosto de 2014 que destacou também o nosso instituto universitário como uma das 11
melhores escolas em todo o mundo, pela aposta em projetos de design sobre bem-estar individual e
coletivo – eis que, o IADE volta a figurar entre as mais relevantes entidades no ensino de Design.
Depois da distinção atribuída pela revista italiana Ottagono nº. 272, julho/ agosto de 2014 "one of
the world's best design schools", eis que o IADE volta a estar em destaque no mês de dezembro de
2014 atarvés da revista DOMUS, através do seu n.o 986, em que distingue as “Europe's Top 100
Schools of Architecture and Design 2015”.
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8th Senses & Sensibility’15 – Design as a Trade
A primeira conferência da UNIDCOM/IADE realizou-se em Lisboa, no ano de 2003. Doze anos depois,
e depois de ter atravessado o oceano Atlântico, até Florianópolis, Brasil, a Conferência Senses &
Sensibility regressou a Lisboa, este ano dedicada ao debate do Design enquanto profissão.
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4. UNIDCOM/IADE
4.1. Apresentação
A maioria das actividades de I&D desenvolvidas no IADE-U são enquadradas na UNIDCOM/IADE,
Unidade de Investigação em Design e Comunicação.
A UNIDCOM/IADE é uma Unidade Orgânica Autónoma de Investigação do IADE-U, acreditada e
financiada ao abrigo do Programa de Financiamento Plurianual das Unidades de I&D da FCT Fundação para a Ciência e Tecnologia [0711], com a classificação de “good”, de acordo com o
concurso realizado em 2014.

Figura 1 Logotipo da UNIDCOM/IADE

Figura 2 Logotipo da FCT

Os grupos de investigação (GI) da UNIDCOM (mais detalhes na página 7) desenvolvem investigação
nos diversos domínios do Design e da Comunicação, promovendo e disseminando, com criatividade,
rigor e dedicação, investigação científica de base e aplicada visando o desenvolvimento da cultura e
economia portuguesas, alinhada com as Estratégias Europeias numa sociedade em permanente
mudança.
Motivada pelo propósito de contribuir para o conhecimento e a construção de uma sociedade
melhor, a visão da UNIDCOM/IADE é ser uma referência internacional como centro de investigação
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, focado no Design e na Comunicação.

MISSÃO
A missão da UNIDCOM é estudar o Design, como integrador de sistemas, e a Comunicação, com
especial ênfase para a realidade portuguesa. Esta missão é cumprida através de:
Investigação: realização de investigação inovadora em design e comunicação;
Estudos pós-graduados: articulação com os ciclos de estudos pós-graduados do IADE-U;
Actividades de I&D+i: nomeadamente a transferência do conhecimento para a sociedade através de
projetos em consórcios.

Diversidade
A UNIDCOM defende uma cultura científica que promove a diversidade disciplinar, teórica e
metodológica. Assim a investigação na UNIDCOM caracteriza-se por uma grande diversidade teórica
e metodológica, de natureza sobretudo multidisciplinar e transdisciplinar. A equipa integra
9
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investigadores de diferentes áreas disciplinares – Design, Arquitetura, Engenharia, Psicologia,
História, Antropologia, Sociologia, Filosofia, entre outras, integrados nos quatro GI.
Reconhecimento
A UNIDCOM almeja alcançar reconhecimento nacional e internacional, estando, por isso, fortemente
empenhada no estabelecimento de critérios e procedimentos de atuação e avaliação que lhe
permitam alcançar a notoriedade ambicionada. Neste contexto, a UNIDCOM também procura
fortalecer a colaboração com outras unidades, laboratórios e centros de investigação.
Relevância
Tendo uma agenda de investigação muito abrangente, a UNIDCOM confere especial atenção à
relevância social da investigação realizada, procurando ter um papel positivo na sociedade, coerente
com os princípios humanistas.

4.2. EUROPEIA ID - Associação para a Investigação em Design, Marketing e
Comunicação
A EUROPEIA ID – Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação
(anteriormente denominada TALENT ID) é uma associação de direito privado sem fins lucrativos que
promove e desenvolve, no âmbito do seu objecto social, as actividades de investigação científica nos
domínios do Design, do Marketing e da Comunicação actuando, do mesmo modo, como uma
entidade institucional integradora de unidades de investigação presentes nestes campos de trabalho.

Figura 3 Logotipo da EUROPEIA ID

O IADE, SA. aderiu a esta Associação no ano de 2009. Neste sentido, a EUROPEIA ID passou a
albergar as actividades desenvolvidas pela UNIDCOM/IADE.

4.3. Projecto Estratégico da UNIDCOM/IADE
Em resposta à avaliação da FCT em 2013/14 foi elaborado um Plano Estratégico de Reestruturação
da unidade, em Abril de 2015, que visou dar resposta às debelidades identificadas pelo painel de
avaliadores. Apresenta-se, de seguida, uma síntese dos principais aspetos identificados na avaliação:
a) Produtividade e contributo para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional: Pontuação 4
- Pontos fortes:
•

Flexibilidade da nova forma de organização em Grupos de Investigação (GIs);

•

A Comissão de Aconselhamento Científico internacional;
10
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•

Envolvimento das PMEs Portuguesas, como parte crucial da estratégia local;

•

Protocolos de Cooperação com outras Universidades e Grupos de Investigação, nacionais e
estrangeiros. - Pontos fracos:

•

Não é claro o real contributo estratégico das parcerias estabelecidas, e sua contribuição para
a visão interdisciplinar da unidade;

•

Reduzido número de doutorandos envolvidos na investigação face à dimensão do corpo de
investigadores da unidade.

b) Mérito Científico e tecnológico da equipa de investigação: Pontuação 4
- Pontos fortes:
•

•

Reconhecida importância/relevância do tópico de investigação “Holistic Multidimensional
System for Innovation Focused Businesses and Territories Development para a estratégia do
Portugal 2020”. Adequação das competências dos investigadores;
Cultura de investigação empresarial e trabalho com as empresas; Potencial para o
crescimento da investigação.

- Pontos fracos:
•

O número de membros integrados é muito baixo, considerando o total de docentes do
IADE-U;

•

Necessidade de se criar uma estratégia para aumentar o impacto internacional (e.g., mais
presenças em eventos científicos de alta qualidade, onde estejam parceiros internacionais de
renome; e aumento das publicações com impacto);

•

Os indicadores de produção são muito baixos;

•

Não é evidente a interligação e conjugação de esforços entre GIs;

•

Reduzido número de candidaturas a programas de financiamento internacional;

•

Necessidade de reforçar o envolvimento dos parceiros internacionais num cluster
estratégico de investigação.

c) Mérito científico e natureza inovadora do programa estratégico: Pontuação 3
- Pontos fortes:
•

Áreas de investigação orientadas para os desafios do 2015-2020;

•

A investigação de base focada no Design Português e investigação aplicada relacionada com
inovação sustentável são relevantes;

•

A ênfase nas Indústrias Culturais e Criativas é considerada uma forma muito positiva de
avanço e as possibilidades de uma transferência continuada de conhecimento e de trocas de
competências são consideradas muito altas.

- Pontos fracos:
Não está clara a forma como as diferentes áreas de investigação convergem numa estratégia
coerente para alcançar a visão da UNIDCOM/IADE; Não é clara a forma como decorre o envolvimento
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os estudantes de doutoramento nos GIs de forma a pensarem juntos em como desenhar nova
investigação e, através disso, criarem mecanismos internos para a transferência do conhecimento.
d) Exequibilidade do plano de trabalho e razoabilidade do orçamento solicitado: Pontuação 3
- Pontos fortes:
•

Consideram haver uma adequação do orçamento proposto e da sua duração;

•

A gestão dos recursos e atividades parece adequada, embora seja necessário considerar que
a intensidade alta do laboratório requer um investimento continuado;

•

O suporte dado aos laboratórios é adequado e as infraestruturas tecnológicas tem um
impacto elevado;

•

O convite a investigadores internacionais para trabalharem no seio dos GIs, durante
períodos de tempo acordados, é uma inovação que pode ajudar a criar um plano estratégico
mais coerente. - Pontos fracos:

•

Não é certa a elevada qualidade da investigação produzida pelos investigadores da
UNIDCOM/IADE;

•

A forma como o plano estratégico foi apresentado não facilitou a avaliação da adequação
orçamento solicitado, bem como da sua duração;

e) Comentários gerais Consideram os avaliadores que:
•
•

•

•

Apesar do entusiasmo dos investigadores, será necessário que sejam liderados de forma a se
envolverem em torno de um plano estratégico global;
Um grande desafio a enfrentar pela UNDICOM será, com toda a diversidade existente, criar
uma equipa coesa. Por exemplo, como será feita a partilha e o apoio mútuo entre os
investigadores orientadores de doutoramento?
Dado o destaque colocado na investigação sobre Design Centrado no Utilizador e tecnologia
ubíqua, o desenvolvimento de soluções digitais com impacto positivo na qualidade de vida e
na sociedade poderá representar um contributo inovador da UNIDCOM/IADE;
O documento apresentado (Plano Estratégico) é amplo e carece de uma edição que aumente
a consistência e coerência das diferentes propostas de cada grupo; Não ficou evidente como
serão coordenadas as diferentes partes envolvidas.

Em resposta à avaliação, o Coordenador da UNIDCOM apresentou uma porposta de restruturação
assente em seis vetores:
1. Coordenação interna
2. Fortalecimento do estudos pós-graduados
3. Refortalecimento das redes
4. Aumento dos contratos de ID&I e C&T
5. Aumento dos indicadores de produção
6. Produção de conhecimento novo
Por forma a consubstânciar a proposta de resstruturação apresentada, foi proposta à FCT a seguinte
alocação de verbas, por rubrica, para o biénio 2015-2016 (ver Tabela 1).
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Tabela 1. Alocação de verbas FCT para 2015-2016, por rúbrica

Descrição
Recursos Humanos
Missões
Consultores
Aquisição de bens e serviços
Registo de patentes
Adapt. de edifícios e instalações
Gastos gerais
Equipamento
Total

2015

2016
4 451,00€
0€
0€
5 033,00€
0€
0€
6 027,00€
20 653,00€
36 164,00€

13 353,00€
0€
0€
2 460,00€
0€
0€
6 473,00€
16 550,00€
38 836,00€

Total
17 804,00€
0€
0€
7 493,00€
0€
0€
12 500,00€
37 203,00€
75 000,00€

A alocação de verbas do orçamento agregado foi feita maioritariamente em 3 grandes grupos:
Equipamento; Recursos Humanos; e Aquisição de bens e serviços, por ordem decrescente de
grandeza.
O reforço das infraestruturas foi considerado crucial para a prossecução dos objectivos traçados.
Assim, uma grande fatia do orçamento está indexada à aquisição de Equipamentos para os
Laboratórios, visando aquisição de tecnologia recente para o Media Lab, com instrumentos capazes
de recolha responsiva para o estudo dos aspectos perceptivos e cognitivos da interação, experiência
do utilizador (UX), usabilidade, design de interação e de interfaces, bem como o investimento em
equipamentos que permitam o uso de técnicas e tecnologias utilizadas na construção de modelos
materiais tridimensionais para o 3D Lab.
A segunda grande fatia do orçamento foi indexada à rúbrica dos Recursos Humanos. Com esta verba
será recrutado um Bolseiro de Investigação para apoio aos projetos de investigação em curso,
nomeadamente aqueles que requerem trabalho laboratorial com utilização dos novos equipamentos
adquiridos, por forma a que o uso dos mesmo seja acompanhado e facilitado internamente e cujo
trabalho decorrente alavanque resultados e conduza a publicações.
Por fim, a terceira grande fatia do orçamento foi indexada à rúbrica de Aquisição de Bens e Serviços,
nomeadamente verbas para a reformulação do Website da UNDICOM/IADE, por forma a melhorar a
difusão da informação, reparação de equipamento avariado, outras ações necessárias à difusão da
informação (e.g., impressões, traduções).

4.4. Organização da Unidade
A UNIDCOM/IADE possui os seguintes órgãos de carácter colegial, autónomos do IADE-U, que se
regem pelo Código de Procedimento Administrativo:
−
−
−
−
−

Conselho Diretivo
Conselho de Coordenação Executiva
Conselho Científico
Comissão Externa de Acompanhamento
Grupos de Investigação
13
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a) Conselho Diretivo
O Conselho Diretivo da UNIDCOM/IADE é constituído pelo Presidente e Coordenador Científico da
Unidade que preside; pelo Diretor Executivo, um doutorado e investigador da Unidade nomeado
pelo Presidente e Coordenador Científico da Unidade; pelos Coordenadores dos Grupos de
Investigação e por um representante da EUROPEIA ID.
Ao Conselho Diretivo compete implementar a política de investigação, promover e/ou aprovar
projetos de investigação, celebrar contratos e gerir administrativamente a Unidade.
Composição do órgão:
Presidente: Professora Doutora Emília Duarte
Diretora Executiva: Professora Doutora Anabela Couto
Representante da Europeia ID
Vogais:
Professora Doutora Ana Margarida Ferreira
Professora Doutora Helena Souto
Professor Doutor António Cruz Rodrigues

b) Conselho de Coordenação Executiva
O Conselho de Coordenação Executiva da UNIDCOM/IADE é constituído pelo Diretor Executivo da
Unidade, que preside, e os responsáveis pelos Centros de Apoio e Laboratórios do IADE-U.
Ao Conselho de Coordenação Executiva compete gerir as infraestruturas laboratoriais e de apoio à
investigação por forma a garantir o apoio logístico de que os projetos em curso na Unidade carecem.
Composição do órgão:
Presidente: Professora Doutora Anabela Couto
Vogais (Responsáveis pelos Laboratórios e Centros de Apoio):
−
−
−
−
−
−
−

Professor Carlos Costa (IADE Media Lab)
Professor Vasco Milne (IADE 3D Lab)
Professora Doutora Emília Duarte (IADE-UX.Lab)
Professora Catarina Lisboa (Agência Escola)
Professora Sónia André (Studio Lab da Agência Escola)
Professor Doutor Rodrigo Cunha (Edições IADE)
Dra. Marlene Nunes (Biblioteca António Quadros)

c) Conselho Científico
O Conselho Científico da UNIDCOM/IADE é presidido pelo Presidente e Coordenador Científico da
Unidade, podendo ser substituído na sua ausência pelo Diretor Executivo da Unidade. O Conselho
Científico da UNIDCOM/IADE funciona em plenário e é constituído por todos os investigadores
doutorados da Unidade.
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Compete ao Conselho Científico promover e implementar projetos de investigação científica e de
desenvolvimento de base e aplicada, aprovar os planos de atividades dos projetos e respectivos
orçamentos, admitir ou excluir investigadores da unidade, atribuir bolsas de estudo e de
intercâmbio, propor e decidir a realização de protocolos e convénios de colaboração e parcerias,
aprovar a aquisição de bibliografia e equipamento, assegurar a atividade editorial da Unidade no
âmbito das Edições IADE.

O Conselho Científico da UNIDCOM/IADE constitui uma Comissão Coordenadora, com a seguinte
composição:
−
−
−
−

Presidente e Coordenador Científico da Unidade;
Diretor Executivo da Unidade;
Coordenadores dos Grupos de Investigação da Unidade;
Representantes eleitos, um por cada Grupo de Investigação.

Compete à Comissão Coordenadora monitorar de forma regular a atividade de I&D em curso na
Unidade e agir para contribuir para a sua melhoria, melhorar a coordenação entre todos os
conselheiros e promover a sua participação, contribuir para a preparação das reuniões em plenário e
executar as atividades delegadas em plenário.

d) Comissão Externa de Acompanhamento
A UNIDCOM/IADE dispõe de uma Comissão Externa de Acompanhamento, que deverá incluir
investigadores de reconhecido mérito internacional e cuja composição será proposta e aprovada
pelo Conselho Científico. Compete à Comissão Externa de Acompanhamento:
Avaliar a atividade desenvolvida pela Unidade;
Recomendar alterações de estratégia de investigação científica a desenvolvida pela Unidade.
A Comissão de Aconselhamento Científico reunirá por convocatória do Presidente e Coordenador
Científico da Unidade com uma periodicidade não superior a três anos.
−
−
−

Henri Christiaans, Ph.D. Instituição: Delft University of Technology, Emeritus,
Netherlands. Unidade de I&D: Faculty of Industrial Design Engineering.
Jamie Brasset, Ph.D. Instituição: Central St. Martins UK - Course Director, MA
Innovation Management, London, England. Unidade de I&D: Central St. Martins UK.
Lucy Niemeyer: Ph.D. Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ,
Brasil. Coordenadora do Laboratório Multidisciplinar de Pensamento Crítico em
Design (Labcult) da UERJ.

Comissão de Aconselhamento e Acompanhamento do Programa de Doutoramento
−
−

Christopher B. Mayhorn, Ph.D. Instituição: North Carolina State University, USA.
Professor, Program Coordinator of HF/E Program in the Department of Psychology.
Jane M. Pavitt, PhD. Instituição: Royal College of Art, Kensington Gore, London
England. Unidade de I&D: School of Humanities.
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−

Leslie Mitchell, Dip.Des (Liverpool) FRSA, MSDC, MSCD, FHEA. The University of
Edinburgh, UK.

e) Grupos de investigação
Atualmente a UNIDCOM está organizada em quarto grupos de investigação:

− Mapear Design: História, produtos, cultura e identidade
Coordenação: Professora Doutora Helena Souto
O grupo é definido como núcleo de investigação voltado para a experimentação, aplicação e ação,
disponibilizando uma investigação reflexiva capaz de posicionar as nossas ações numa linha do
tempo, bem como compreender o nosso papel contemporâneo. O resultado deste grupo de
investigação irá contribuir para o conhecimento e difusão em Projeto Cultural Português traduzido
em informações sistemáticas sobre os principais atores, produtos e métodos, bem como sobre as
capacidades ou dificuldades das instituições culturais e do sector para compreender, apoiar e
materializar os produtos de design. Portanto, um forte contributo para a visibilidade de Projeto
Cultural Português e para o desenvolvimento de estudos de concepção e crítica, concorrendo para
atingir os objetivos estratégicos da Unidade de investigação.

− ID:Co.Lab - Investigação Colaborativa em Design e Inovação Sustentável
Coordenação: Professora Doutora Ana Margarida Ferreira.
Este grupo de investigação aplicada utiliza métodos criativos e explora os processos de design
colaborativo e centrado no utilizador para gerar inovação sustentável, principalmente para a
produção das indústrias culturais e criativas. As atividades do grupo estão diretamente relacionados
com as atividades e objetivos de natureza académica do IADE-U, bem como com a sua
responsabilidade social. Destina-se a implementar a ligação entre a investigação, a criatividade, a
inovação e outras atividades de gestão da produção, para o empreendedorismo e a mudança social,
contribuindo para a economia do conhecimento e o crescimento sustentado, com base nas
caraterísticas originais do património material, tecnológico e cultural português.

− IDEAS(R)EVOLUTION - Sistema Holístico Multidimensional para a Inovação das Empresas
e do Desenvolvimento dos Territórios:
Coordenação: Professor Doutor António Cruz Rodrigues.
Ideas(R)evolution é um grupo de investigação de natureza transversal e multidisciplinar, orientado
para áreas de conhecimento aplicado como o design, o marketing, a gestão, a comunicação, a
psicossociologia, a antropologia, a engenharia e a estatística. É um grupo de carácter operacional,
que traduz os seus objetivos científicos na construção e na aplicação de metodologias em contextos
de vida real, e em que os resultados permitem uma evolução constante de modelos, técnicas e
ferramentas. As práticas participativas do Design são os elementos-chave e os pilares do
desenvolvimento da base de conhecimento, e são orientados para a intervenção e mudança das
organizações e da sociedade. As metodologias do grupo privilegiam métodos de investigação
aplicada que têm como principal objetivo a construção e a transferência de conhecimento para o
mercado, no âmbito do Design, das Marcas, dos Produtos, dos Serviços e do Empreendedorismo. O
grupo de investigação Ideas(R)evolution recorre a um conjunto alargado de membros/investigadores
internacionais e nacionais, que são especialistas numa multiplicidade de áreas de conhecimento,
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participando e coordenando projetos que envolvem países como Portugal, Brasil, Alemanha, Bélgica,
Itália, Espanha, Áustria, Holanda, Turquia,....conferindo ao grupo uma dimensão internacional.

− UX.Project[On] - Investigação de Design em Experiência do Utilizador
Coordenação: Professora Doutora Emília Duarte.
Este é um grupo focado em estudar a experiência do utilizador (UX) e temas de design de interação,
de acordo com a abordagem de design centrado no utilizador, com o objetivo de entender, otimizar
e fazer a ponte da interação entre seres humanos e tecnologia digital, e para a inovação no
desenvolvimento de novas soluções interativas e métodos de projeto. Esta equipa constitui um
consórcio interdisciplinar envolvendo várias áreas: design, fatores humanos e ergonomia, psicologia,
antropologia, filosofia, pedagogia, engenharia, matemática, arquitetura. Além disso, muitos dos
temas de investigação envolvem parceiros corporativos, portanto, beneficiando da experiência,
infraestrutura e instalações para a realização de programas de investigação e de produção eficientes.
A investigação realizada atualmente pelo grupo UX.Project [On] centra-se nos seguintes tópicos:
Emotional Design; Smart Places; Segurança & Saúde; Identidade Cultural & Património; Design
Intergeracional & Inclusivo; Educação Digital & Experiências de Entretenimento; Gamification;
Segurança Nacional; Digital Future.

4.5. Equipa
A lista de investigadores apresentada diz respeito à afectação declarada à FCT – Fundação para a
Ciência e Tecnologia, ao abrigo do programa de financiamento plurianual, à data de 2 de novembro
de 2015 e subdivide-se em: investigadores doutorados e não doutorados, incluindo estudantes de
doutoramento do curso de design do IADE-U, bolseiros e apoio técnico:
Investigadores doutorados (N= 53)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Coordenador Científico: Prof. Auxiliar Maria Emília Capucho Duarte
Prof. Cat. Fernando António de Oliveira Carvalho Rodrigues
Prof. Cat. Carlos Alberto Miranda Duarte
Prof.ª Assoc. com Agregação Maria Theresa Figueiredo Beco de Lobo
Prof.ª Assoc. Anabela Galhardo Bolota Valério do Couto
Prof. Assoc. António João Aires Pimenta da Gama
Prof. Assoc. António Manuel Nunes Pereira
Prof. Assoc. Eduardo Alberto Vieira de Meireles Côrte-Real
Prof. Assoc. João Manuel da Silva Alves Miranda
Prof.ª Assoc. Maria Helena Duarte Souto Nunes
Prof. Assoc. Rodrigo Aguiar Sobral de Alexandre Cunha
Prof.ª Assoc. Sílvia Rosado Correia Patrício
Prof. Coord. António José Ferrão Filipe
Prof.ª Adj. Ana Filomena Curralo Gonçalves
Prof.ª Aux Ana Luisa Cardoso Marques Teixeira Loureiro
Prof.ª Aux. Anna Luana Tallarita
Prof.ª Aux. Ana Margarida Ribeiro Dias Fernandes Gomes Ferreira
Prof. Aux. António José de Macedo Coutinho da Cruz Rodrigues
Prof. Aux. António Nuno Saldanha e Quadros Pereira Coelho
Prof. Aux. Armando Jorge Gomes Vilas-Boas
Prof. Aux. Carlos Alves Rosa
Prof. Aux. Carlos Miguel Lopes Rosa
Prof.ª Aux. Cristina Maria de Gouveia Caldeira
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Prof. Aux. Doutor Fernando António Monteiro Martins
Prof. Aux. Doutor Fernando Jorge Matias Sanches Oliveira
Prof. Aux. Doutor Flávio de Almeida Hobo
Prof. Aux. Georg Michael Jeremias Dutschke
Prof.ª Aux. Hande Ayanoglu
Prof.ª Aux Isabel Maria Bernardo Pereira Farinha
Prof. Aux. Joaquim António Aurélio Casaca
Prof. Aux. Joaquim da Cruz Reis
Prof. Aux. José Manuel Pereira Ferro Camacho
Prof.ª Aux. Júlia Maria Vitorino Teles
Prof.ª Aux. Lucy Carlinda da Rocha Niemeyer
Prof.ª Aux. Luisa Rita Brites Sanches Salvado
Prof. Aux. Maria Cristina de Sousa Araújo Pinheiro
Prof.ª Aux. Maria de Lourdes Rodrigues de Victória Riobom
Prof.ª Aux. Maria Madalena Rocha Pereira
Prof. Aux. Paulo Ignacio Noriega Pinto Machado
Prof.ª Aux. Sara Roby Malheiro Cardoso Rodrigues
Prof. Aux. Visit. Luiz Salomão Ribas Gomez
Profª. Adj. Conv. Doutora Ana Maria Garcia Nolasco da Silva
Profª. Adj. Conv. Cátia Sofia Tiago Duarte Rijo
Doutor Carsten Bartsch
Doutor Cristiano Alves da Silva
Doutor Ecmel Ayral
Doutora Elisângela Vilar
Doutora Gresi Sanje
Doutor João Palla e Carmo Reinas Martins
Doutor Pedro Nuno Mendonça dos Santos
Doutora Sara Patrícia Martins Gancho
Doutor Sérgio Paulo de Jesus Moreira
Doutor Wolfgang Kremser

Investigadores não doutorados (N= 31+23 = 54)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mestre Américo da Conceição Mateus
Mestre António Manuel Campos Mendes
Mestre Bruno Daniel Nascimento Nobre
Mestre Cláudia Alexandra da Cunha Pernencar
Mestre Daniela Estaregue Alves
Mestre Daniela Marzavan
Mestre Demétrio Matos
Mestre Diamantino dos Santos Diniz de Abreu
Mestre Eduardo José dos Foros Santos Gonçalves
Mestre Farley Milano de Mendonça Fernandes
Mestre Fernando Angelino
Mestre Isa Maria Landeiro Sequeira
Mestre João Manuel Chaves de Barros Santa Rita
Mestre Jorge Rodriguez
Mestre Lara Maia Reis
Mestre Luís Miguel Boucinha Teixeira
Mestre Marco Aurélio Gonçalves Pinto
Mestre Pedro Manuel Jorge da Costa
Mestre Pieter Sprangers
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mestre Rui Miguel Reis Gaio
Mestre Rui Pessoa Vaz de Figueiredo Vasques
Mestre Tiago João Freitas Correia
Mestre Santa Klavina
Mestre Wilson Edgar Wintacem Pinto
Mestre Yvonne Koert
Lic. Manuel Joaquim Dias Rodrigues da Gandra
Lic. Paulo Alexandre Tomé Rosado Bago d'Uva
Lic. Paulo José Nunes Teixeira da Silva
Lic. Rita Maria dos Santos Boto
Lic. Susana Manuela Gomes Leonor
Lic. Vasco Alexandre Milne dos Santos

doutorandos de Design do IADE-U (N=22)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Mestre Ana Glória Barão dos Santos Neves Rato
Mestre Cátia Alexandra dos Santos Peres
Mestre Daisi Renata Morgado Pereira de Deus Araújo
Mestre Emanuel Gomes Monteiro
Mestre Fernando Emanuel de Pina Mendes
Mestre Filipa Menezes Cândido Figueiredo Barradas
Mestre Heidi Weber
Mestre Henrique Virgilio dos Santos Nascimento
Mestre Inês Pires
Mestre João Nuno Gago Bernarda
Mestre Laura Rodrigues Bastos Saldanha
Mestre Luís Miguel da Silva Costa Ribeiro
Mestre Magdalena Bárbara Plonka
Mestre Maria Clara Santos Oliveira Rego
Mestre Maria Paula da Silva Marques
Mestre Miguel Brandão Soeiro
Mestre Pedro Nuno Simões Pereira
Mestre Sandra Sofia Pereira Antunes
Mestre Sofia Couto Martins
Lic. Catarina Lisboa Oliveira Pereira
Lic. Diogo Maurício Gonçalves
Lic. Laura Korculanin

Bolseiros (N=1)
54. Mestre Magda Catarina Gomes Saraiva
Apoio Técnico / Administrativo (N=1)
−

Mestre Ana Cristina Leite Oliveira

4.6. Unidades Laboratoriais e Centros de apoio
A UNIDCOM/IADE dispõe atualmente de centros de apoio e laboratórios para a gestão do
conhecimento, da tecnologia, da inovação e da criatividade, podendo a sua intensidade laboratorial
ser considerada média:
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−
−
−
−
−
−

Laboratório IADE-Media Lab
Laboratório IADE 3D Lab
Edições IADE
Data Minning Lab
Biblioteca António Quadros
Agência Escola.

a) IADE MediaLab – Piso -1
O Laboratório IADE Media Lab é um espaço de interação e criatividade, promovendo apoio à
formação e à investigação em áreas fundamentais do audiovisual e produção dos media e do design
em contexto de experiência do utilizador.
Este Laboratório compreende três estruturas operativas modulares, qualificadas como núcleos, a
saber:
•
•

•

Núcleo de Fotografia e Audiovisuais, com estúdios devidamente equipados para
estudos na área dos audiovisuais e produção dos media.
Laboratório Digital que se encontra vocacionado para prestar apoio à edição,
investigação no domínio do design de comunicação, em articulação digital com a
imagem fotográfica analógica e web design.
IADE-UX.Lab – Laboratório de User Experience é um laboratório vocacionado para o
estudo dos aspectos perceptivos e cognitivos da interação, experiência do utilizador
(UX), usabilidade, design de interação e de interfaces, bem como design para o
envelhecimento e design emocional. Está atualmente equipado com sistemas como:
um sistemas imersivos e semi-imersivos de Realidade Virtual a 3D; eye-tracker móvel
com sistema dedicado de análise de dados; conjunto de sensores para medição de
dados psicofisiológicos (i.e., EEG; EDA; EMG; ECG); TV Full HD; consolas de jogos de
última geração; workstations gráficas e laptops; Tablets com sistema operativo IOS e
Android; Sistema de som ambiente e câmaras de vídeo.

Figura 4 Estúdio de fotografia

Figura 5 Laboratório de fotografia analógica
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Figura 6 Regie

Figura 7 IADE-UX.Lab

b) IADE 3D Lab – Piso 1, sala 18
Coordenação: Professor Vasco Milne
O laboratório IADE 3D Lab é um espaço de interação e criatividade, que se destina, prioritariamente,
a apoiar o ensino e a investigação no IADE-U, disponibilizando um conjunto de tecnologias de
modelagem, de pré-fabricação e teste, que permite envolver os docentes, investigadores e os
estudantes no desenvolvimento de uma aprendizagem e prática distintiva – assente no “saber fazer"
- em diferentes valências, tanto ao nível dos diferentes sistemas concretos de representação, da
modelagem tridimensional de diferentes materiais, bem como no uso de técnicas e tecnologias –
tradicionais e novas tecnologias - utilizadas na construção de modelos materiais tridimensionais. Está
atualmente equipado com sistemas como: impressoras a 3D; máquina de corte a laser; máquina de
corte CNC; fresadoras; entre outros. Dispõe de dois espaços laboratoriais: Laboratório de Modelos e
Laboratório de Protótipos.

Figura 8 Imagens do IADE 3D LAB

c) Edições IADE
Coordenação: Prof. Doutor Rodrigo Cunha
As Edições IADE estimulam e divulgam, principalmente, a investigação dos docentes do IADE, com
vista ao apoio didáctico junto dos alunos e a partilha de conhecimento na comunidade científica,
abarcando nas suas publicações temas como o Design (História e Investigação), o Digital, a Empresa e
a Gestão, a Educação, a Estatística, a Fotografia, a Ilustração, a Moda, o Marketing, o Direito da
Publicidade, etc. Da sintonia entre as Edições IADE e a Unidade de Investigação em Design e
Comunicação, devem assim resultar publicações de relevante interesse tanto para o público
estudantil, como para o público especializado e o público de interesse.
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Quanto às publicações que em 2015 tiveram a chancela das Edições IADE:
Carlos Alves Rosa (2015), Monitor Always On: Modelização Sincrónica da Qualidade do
Serviço. Lisboa: Edições IADE
Joaquim Casaca, Introdução ao Tratamento e Análise de Dados com o SPSS Statistics: Guia
Prático. Lisboa: Edições IADE
AAVV (2015) Senses & Sensibility: Design as a Trade. 8th UNIDCOM/IADE International
Conference Lisboa: Edições IADE

d) DATA MINNING LAB
Coordenação: Prof Doutor Carlos Alves Rosa
O Data Mining Lab visa principalmente, desenvolver e validar - com recurso ao cruzamento
(triangulação) de metodologias mistas (quali-quanti) - modelizações, sistemas de medida para
aferição e sincronização de dados objectivos e subjectivos, e outros dispositivos aplicados à
investigação operacional e ao business intelligence com o propósito de apoiar as organizações,
nomeadamente as PMEs para: (1) mais eficientemente controlarem e ajustarem, em contínuo e em
tempo útil, o desempenho de marcas, produtos e serviços e a satisfação e lealdade dos clientes; (2)
desenvolverem novos produtos, serviços e marcas, através da co- criação em diálogo para a geração
de valor e de fluxos de inovação aberta.
Complementarmente o Data Mining Lab visa também apoiar, (3) as atividades do IADE-U e da
UNIDCOM através de ações de formação e de consultoria em métodos e técnicas de investigação e
no tratamento e análise de dados para apoio aos grupos de investigação e aos seus investigadores, a
docentes e estudantes nas suas práticas e projetos profissionais, académicos e de investigação.
Finalmente, pretende contribuir para a missão da UNIDCOM de gerar rede (networking) e
transferência de conhecimentos para o mercado, e de produzir investigação operacional e
conhecimento científico com base em estudos empíricos e ensaios experimentais.

e) Biblioteca António Quadros
Coordenação: Dra. Marlene Nunes
A Biblioteca do IADE destina-se, prioritariamente, a apoiar o ensino e a investigação nesta instituição,
ainda que esteja aberta ao público em geral.
A Biblioteca compreende actualmente cerca de 10 000 títulos monográficos e cerca de 60 títulos de
publicações periódicas, nacionais e estrangeiras. A coleção encontra-se fundamentalmente centrada
na área do Design, do Marketing, da Publicidade, da Fotografia e da Cultura Visual, podem contudo
encontrar-se obras de História da Arte, Religião, Filosofia, Psicologia, Gestão de Empresas, entre
outras. Estão também disponíveis, para consulta local, obras de referência (dicionários e
enciclopédias) e teses académicas.
Disponibiliza ainda plataformas de acesso a base de dados: EBSCO (Art Source; Business Source
Complete; Communication Source; ACM Digital Library); TGI – Marktest; Anuários Nielsen Portugal.
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Figura 9 A Biblioteca António Quadros

A Biblioteca é constituída por uma sala de leitura, uma sala de estudo e trabalho e um espaço de
pesquisa e de acesso à Internet.

Novidades 2015
Adamson, G., Riello, G., & Teasley, S. (2011). Global design history. London: Routledge
AIP (2014). Estudo Práticas Design: + Design + Valor: catálogo de exposição: mostra de projectos de
design. Lisboa: AIP
Alves, C. (2015). Antologia poética. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras
Alves, J. M. C., & Mah, S. (2013). Território comum: imagens do inquérito à arquitectura regional
portuguesa, Portugal 1955-57. Lisboa: Fundação EDP
Antunes, I. A. (2014). Os limites do Design Visual: uma abordagem visual à contemporaneidade.
(Projecto de Mestrado não publicado). IADE-U, Lisboa, Portugal
Ativism : para marcas extraordinárias. (2011). [S.L.]: Ativism
Aubin, V. (1996). Expression : Delta pro. Issy les Moulineaux : Vents d'Ouest
Barbosa, H, & Calvera, A. (Eds.). (2014). 9th International Committee Design History and Design
Studies: tradition, transition, trajectories: major and minor influences? : posters. Aveiro:
Universidade de Aveiro
Barbosa, H., & Calvera, A. (Eds). (2014). 9th International Committee Design History and Design
Studies: tradition, transition, trajectories : major and minor influences?: proceedings. Aveiro:
Universidade de Aveiro
Bártolo, C. (Ed.). (2013). Opúsculo#1. Lisboa: Universidade Lusíada
Bártolo, J. M. S. (2015). Relatório da unidade curricular História do design em Portugal; Lição
Exposições de design e design expositivo: a curadoria como discursificação disciplinar do
design português contemporâneo; Curriculum Vitae. (Provas de Agregação em Design não
publicadas). IADE-U, Lisboa, Portugal
Bertetto, P. (Ed.). (1996). A magia da imagem: a arqueologia do cinema através das colecções do
Museu Nacional do Cinema de Turim. Lisboa: Fundação das Descobertas
Brandão, P. (2001). Estudo do design no sector têxtil. Lisboa: Centro Português de Design
Braudel, F. (1992). A dinâmica do capitalismo. Lisboa: Teorema
Burgess, R. G. (1997). A pesquisa de terreno: uma introdução. Oeiras: Celta
Capella, J. (2015). Tapas: spanish design for food. Madrid: Acción Cultural Española
Carvalho, P. R. B. V. (2012). O plano de marketing nas empresas vitivinícolas portuguesas (Tese de
Doutoramento não publicada). Universidade de Évora, Évora, Portugal
Casaca, J. A. (2015). Introdução ao tratamento e análise de dados com o SPSS Statistics: guia prático.
Lisboa: Edições IADE
Crespo, N., & Falcão, P. (2009). Carrilho da Graça: Serralves. [Lisboa]: Appleton Square
Cruz, M. B. (2008). Teorias sociológicas (5th ed). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
Cunha, R. S. (Ed.). (2015). Colóquio nacional sobre Raul Lino em Sintra: actas do III ciclo de
conferências. Sintra: Castelo do Amor
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Cunha, R. S. (Ed.). (2015). Colóquio nacional sobre Raul Lino em Sintra: actas do IV ciclo de
conferências. Sintra: Castelo do Amor
DIMAD. (s.d.). BID14: imaginación colectiva: 4ª bienal iberoamericana de diseño. Madrid: DIMAD.
Disponível em http://www.bid-dimad.org/wp-content/uploads/Cat--logo-BID14.pdf
Duarte, E., Duarte, C., & Rodrigues, F. C. (Eds.). (2015). Senses and sensibility'15: design as a trade :
proceedings book of the UNIDCOM/IADE's 8th international conference. Lisboa: IADE Creative University: Edições IADE
Fallan, K. (2010). Design history: understanding theory and method. London: Bloomsbury
Fallan, K. (2012). Scandinavian design: alternative histories. London: Berg
Ferreira, M. S. (Ed.). (2008). Arquitectura e urbanismo: posturas, tendências e reflexões. Porto Alegre:
Livraria do Arquiteto
Ferreira, R. M. C. (2015). Telenovelas brasileiras e portuguesas: padrões de audiência e consumo.
Aracaju: Edise
Ferreira, R. M. L. V. (2013). A percepção do valor das marcas: estudo de caso: o valor da marca Dove.
(Tese de Mestrado não publicada). Instituto Superior de Gestão, Lisboa, Portugal
Ferro, A. (1949). Artes decorativas. - Lisboa: SNI
Fonseca, A. F. (2007). A psicologia da criatividade. Porto: Universidade Fernando Pessoa
Fukuyama, F. (2000). A grande ruptura: a natureza humana e a reconstituição da ordem social.
Lisboa: Quetzal
Fullaondo, M., & Márquez, C. (2015). The drawing bazaar. Madrid: Universidad Europea. Escuela de
Arquitectura, Ingeniería y Diseño: Editorial Rueda
Galindro, F. A. B. (2014). Salamandra skateboard. (Projecto de Mestrado não publicado). IADE-U,
Lisboa, Portugal
García Codoñer , Á. (2013). Cor da Rua da Junqueira. Lisboa: Universidade Lusíada
Giddens, A. (2000). O mundo na era da globalização. Lisboa: Presença
Gomes, A. C. (2003). Design em Portugal: qualidade e ensino. Castelo Branco: Instituto Politécnico
Grilo, J. M. (2007). O livro das imagens. Coimbra: Minerva
Habermas, J. (1993). Técnica e ciência como "ideologia". Lisboa: Edições 70
Hume, D. (1972). Enquête sur l'entendement humain. Paris: Aubier
Jodidio, P. (1997). Novas formas na arquitectura: a arquitectura dos anos 90. Köln: Taschen
Kerin, R. A., & Peterson, R. A. (2001). Strategic marketing problems: cases and comments. New
Jersey: Prentice Hall
Kumar, V. (2012). 101 design methods: a structured approach for driving innovation in your
organization. New Jersey: John Wiley & Sons
Lees-Maffei, G., & Fallan, K. (2014). Made in Italy: rethinking a century of Italian design. London:
Bloomsbury
Loft Models. (2008). Body and soul: presented by Nokia: a Loft Models project. Lisboa: Loft Models
Manning, G. L., & Reece, B. L. (2007). Selling today: creating customer value. New Jersey: Pearson
Education
Martins, J. C. (Ed.). (1998). Amazônia: o olhar sem fronteiras: catálogo do Fotonorte, 1998. Rio de
Janeiro: Funarte
Matos, M. C. (Ed.). (2011). Estória do condestável: crónica anónima, Lisboa, Germão Galharde, 1526
(2nd ed). Lisboa: Távola Redonda
Mesquita, M. J. (Ed.). (2006). Marques da Silva: o aluno, o professor, o arquitecto: catálogo da
exposição. Porto: Instituto Arquitecto José Marques da Silva: Faculdade de Arquitectura
O mundo da fotografia. (2015). A história da fotografia: 1839-2015. Lisboa: O mundo da fotografia
Neves, V. (Ed.). (2014). Natureza. Lisboa: Universidade Lusíada
Nunes, A. S. (1992). História dos factos e das doutrinas sociais: da formação histórica do capitalismo
ao marxismo. Lisboa: Presença
Nycolaas, R. (Ed.).(2014). 3º Congresso internacional: sustentabilidade e habitação de interesse
social. Porto Alegre: EDIPUCRS
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Oliveira, F. J. M. S. (2015). Diagramas & marcas: contributos sobre a utilização de diagramas na
conceção e análise do discurso visual das marcas. (Tese de Doutoramento não publicada).
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Pais, J. M., Blass, L. M. (2004). Tribos urbanas: produção artística e identidades. Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais
Pankunaité, B. (2012). Curiosity and surprises: the best ideas of Lithuanian creative and cultural
industries. [S.l.]: International Cultural Programme Centre: National Association of Creative
and Cultural Industries
Pereira, O. G. (1998). Os tratados da água de Leonardo da Vinci. [Lisboa]: Inapa
Phaidon, & Altshuler, B. (Eds.).(2008). Exhibitions that made art history. London: Phaidon
Pikkov, Ü. (2010). Animasophy: theoretical writings on the animated film. Tallin: Estonian Academy
of Arts. Department of Animation
Pinheiro, L. F. S. (2013). A percepção e construção do valor da marca através das plataformas de
social media: estudo de caso: a marca Dolce Vita (Tese de Mestrado não publicada). Instituto
Superior de Novas Profissões, Lisboa, Portugal
Ramos, C. D. C. (2012). A importância da imagem da marca no processo de decisão e fidelização dos
clientes: estudo de caso: a imagem da marca Vodafone (Tese de Mestrado não publicada).
Instituto Superior de Novas Profissões, Lisboa, Portugal
Rawls, J. (1993). Uma teoria da justiça. Lisboa: Presença
Saunders, D. (1999). 20th advertising. London: Carlton
Reis, L. (2015). Sucesso na gestão da marca pessoal no facebook... : branding pessoal : o que liga
Nílton, João Garcia, João Pedro Pais e Rita Pereira a Barack Obama. Porto: Vida Económica
Ribeiro, S. (s.d.). Geração marketing: are you ready?. Porto: Edições IPAM
Rocha, M. (2011). A construção de uma identidade: Vogue Portuguesa. Casal de Cambra:
Caleidoscópio
Rosa, C. A. (2014). Monitor always on: modelização sincrónica da qualidade do serviço. Lisboa:
Edições IADE
Rubio, F. J. L. M. (2005). Do desenho ao design: um contributo das artes visuais na educação.
Coimbra: Instituto Politécnico
Salmi, E. (Ed.).(2013. Cumulus working papers: Helsinki-Espoo. Aalto: Aalto University. School of Arts,
Design and Architecture
Santos, M. P. (2015). Almada Negreiros confronta António Ferro: um documento inédito. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian
Sokhin, V. (2014). Crying Meri: violence against women in Papua New Guinea. New York :
FotoEvidence
Souto, M. H. (2015). Design português 1900-1919. Vila do Conde: Verso da História, Matosinhos:
ESAD
Sternberg, R. J., & Horvath, J. A. (1999). Tacit knowledge in professional practice: researcher and
practitioner perspectives. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Stiglitz, A., Ferro, A. R., Teixeira, J. M., Siza, M. T., & Freitas, M. (2005). Lisboaphoto2005: 09 projectos
2005. Lisboa: IADE
Strenger, C. (2012). O medo da insignificância: a procura de sentido no século XXI. Alfragide: Lua de
Papel
Tallarita, A. L. (2014). Il potere del potere: quando e come il potere manifesta se stesso. Tese de
Doutoramento, Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal).
Disponível em http://hdl.handle.net/10348/4951
Teixeira, R. M. L. (2013). A percepção do valor da marca através da sua dimensão social : estudo de
caso: marca EDP - Eletricidade de Portugal. (Tese de Mestrado não publicada). Istituto
Superior de Novas Profissões, Lisboa, Portugal
Tschumi, B. (Ed.). (2013). Le verre vivant. Lausanne: mudac: La Bibliothèque des Arts
Veloso, A. J. B., & Almasqué, I. (2000). O azulejo português e a arte nova. Lisboa: Inapa
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Viegas, J. M. L., & Costa, A. F. (Eds.).(1998). Portugal, que modernidade?. Oeiras: Celta
Vieira, A. (2002). Contos de lendas de Macau. Lisboa: Caminho
Villas-Boas, A. (2002). Identidade e cultura. Rio de Janeiro: 2AB
Waning, N. (Ed.). (2009). BFF: Bund Freischaffender Foto-Designer: Das Jahrbuch 2009. Stuttgart: BFF
f) Agência Escola
Coordenação Geral: Profª. Catarina Lisboa
A Agência Escola, criada em 2008, pretende ser um ponto privilegiado de contacto e partilha entre
estudantes, professores e parceiros, i.e., um território comum que une Escola, Mercado e Sociedade
Civil. E se, por um lado, adopta uma metodologia processual muito semelhante a qualquer outra
agência profissional, por outro, tirando partido da sua existência no interior de um instituto
universitário, permite-se fazê-lo num ambiente experimental desenvolvendo a sua ação em paralelo
com os seus parceiros, evitando concorrer contra eles.
O âmbito científico em que a Agencia Escola IADE se move concilia os estudos comunicacionais em
design, marketing, publicidade e fotografia com uma performance de comunicação ética e
socialmente responsável de marcas e causas.

Figura 10 Agência Escola

Desde 2009 já colaboramos com mais de 200 entidades, algumas das quais destacamos anualmente
com o prémio IADE INVEST como parceiros profissionais do ano ou como melhores projetos de
inovação social.
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g) IADE é membro das seguintes Associações Internacionais

CUMULUS - International
Association of Universities
and Colleges of Art, Design
and Media, membro desde
2002

ICOGRADA - International
Council of Graphic Design
Associations. ICOGRADA
Education Network, membro
desde 2004

EMAC - European Marketing
Academy, membro desde
2010

EDCOM - European
Foundation for Commercial
Communications Education,
membro desde 2011
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5. ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO
5.1. Prémios e distinções
a) Prémio IADE Investigação e Docência 2015
O IADE – Creative University distinguiu, com o Prémio IADE Investigação e Docência, a Doutora Ana
Margarida Ferreira e a Doutora Helena Souto pela promoção de boas práticas em actividades de
investigação e da docência. A entrega do Prémio ocorreu na Gala do IADE, no Cinema São Jorge, em
Lisboa, no dia 9 de Junho de 2015.

Figura 11 Prémio IADE Investigação e Docência 2015 atribuído às Professoras Doutoras Ana Margarida Ferreira e Helena
Souto.

b) IADE recebe Prémio da EDCOM para melhor dissertação de mestrado
O European Institute for Comercial Communication Education (EDCOM), atribuiu o prémio de melhor
tese europeia de Mestrado à aluna Almudena Clemente do IADE. A tese intitula-se “In shape of a
story as the advertising formula for the web”. A decisão foi tomada na Assembleia Geral que
aconteceu nas instalações da IAA (International Advertising Association), em Bucareste. A EDCOM é
uma associação que reúne 49 universidades europeias de 19 países diferentes.

Figura 12 Almudena Clemente, aluna do IADE-U premiada pela EDCOM pela melhor tese europeia de mestrado.
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5.2. Projectos de investigação
a) Projectos de I&D competitivos
−

Women’s Creativity since the Modern Movement (MoMoWo)
Projecto 2014-2411/001-001 | 552374-CREA-1-2014-1-IT-CULT-COOP 2
Investigadora Responsável: Maria Helena Souto
Grupo de Investigação: Mapear o Design
Financiado pelo H2020 (460 000,00€)

Resumo: Projeto de cooperação em larga escala, co-financiado pelo Creative Europe Programme, no
âmbito do sub-programa da Cultura, interdisciplinar e sem fins lucrativos. O MoMoWo procura expor
o trabalho das mulheres na arquitetura, no design de interiores e industrial, promovendo a sua
relevância cultural e económica. Neste contexto, foi lançado o Concurso Internacional de Design para
a identidade visual (incluindo o logótipo) e um objecto promocional do MoMoWo. Esta competição
deu a oportunidade aos jovens designers de participarem ativamente num projeto europeu e de
ganharem experiência e visibilidade internacional, através da criação da marca MoMoWo.
−

Design em Portugal (1960-1974)
Projecto PTDC/EAT-HAT/121601/2010 FCT/ COMPETE
Investigadora Responsável: Maria Helena Souto
Grupo de Investigação: Mapear o Design
Entidade financiadora: FCT / COMPETE (154 669,00€)
Início: 2012; Fim: 2015

Design em Portugal (1960-1974) é um projecto de investigação que tem por objectivo estudar
aprofundadamente as diferentes acções, intervenientes e repercussões do Núcleo de Arte e
Arquitectura Industrial, mais tarde (1971) designado por Núcleo de Design Industrial, do Instituto
Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I.).
Outputs:
No âmbito deste projecto foram atribuídas duas bolsas de mestrado, foram apresentadas duas
comunicações em eventos nacionais e seis em eventos internacionais, foram publicados três artigos
em revistas de circulação internacional com revisão por pares e quatro capítulos de livros, bem como
foram organizados dois eventos de carácter científico, e uma reprodução audio pela Universidade de
Oxford. [http://podcasts.ox.ac.uk/furniture-portugal- 1940-1974-between-traditionauthoritarianism-and-modernity].
Em 2015 realizou-se a Exposição Design em Portugal (1960---1974): acções, intervenientes e
repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial e do Núcleo de Design Industrial do Instituto
Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I.).
Realizou-se também a exposição “A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de objetos” - Museu
Nacional do Azulejo. Exposição temporária dedicada a mais de cem peças desenvolvidas pelo
arquiteto português. O destaque está nos elementos de azulejaria, uma faceta pouco conhecida na
obra de Siza Vieira, sendo ainda possível apreciar-se móveis, tapeçarias e peças de ourivesaria. A
mostra assume-se como uma reflexão e homenagem da obra do arquiteto português para perceber
de que modo existe a integração em sintonia de várias formas de expressão artística.
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Em dezembro de 2015 – saiu o número especial da Revista online, com revisão por pares, The Radical
Designist: Design Policies: Between Dicatorship and Resistance, tendo como editores Eduardo CórteReal e Helena Souto.
−

L3 – Lisbon community-based Learning Laboratory
Projetos de Desenvolvimento do Ensino Superior – Projetos Inovadores no Domínio
Educativo 2015
Investigadora Responsável: Cristina Caldeira
Entidade financiadora: Fundação Calouste Gulbenkian (60 000,00€)
Início: 2015; Fim: 2016

O L3 – Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem tem como objectivo principal a formação
científica e cívica de estudantes universitários, nomeadamente nas áreas de engenharia, design,
ciências sociais e humanidades, através da aplicação de metodologias inovadoras de aprendizagem
ativa e colaborativa em ambientes comunitários. Visa estimular os estudantes a aprender em
ambiente transdisciplinar e extra-académico, a adquirir consciência da sociedade em que se inserem
e a agir com responsabilidade num contexto de incerteza.
Parceiros: Instituto Superior Técnico, IST, através do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e
Políticas de Desenvolvimento, IN+; FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade
Nova de Lisboa) através do IHC (Instituto de História Contemporânea); IADE – Instituto de Artes
Visuais, Design e Marketing, S.A., na qualidade de entidade instituidora do IADE-U – Instituto de Arte,
Design e Empresa – Universitário.
Equipa: Cristina Caldeira, IADE-U; Manuel Heitor, IST, através do IN+; Maria Fernanda Rollo,
FCSH/IHC; Emília Duarte, IADE-U; Ana Margarida Ferreira, IADE-U; Carlos Silva, Professor Auxiliar,
IST/IN+; Hugo Horta, Investigador convidado, IST/IN+ (Professor Auxiliar na Univ. Hong Kong); Paulo
Maia, Investigador, IST/IN+; Joana Dias Pereira, FCSH-IHC; Maria Inês Queiroz, FCSH-IHC; Filipe Silva,
FCSH-IHC.

b) Outros Projectos
−

Acção Integrada - Redes culturais femininas entre Portugal e Alemanha
Investigadora: Anabela Galhardo Couto
Grupo de Investigação: Mapear o Design
Equipa: Tobias Brandenberger, coordenador (Universidade de Gottingen); Vanda Anastácio,
coordeandora (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), Dimitri Almeida (Universitat
Gotingen), Anabela Galhardo Couto (IADE-U, UNIDCOM).
Duração do Projecto: 2015-2016

Objectivo do Projecto: Estudar os papéis desempenhados e o impulso conferido por mulheres no
dinamismo dos processos transculturais, interrogando-se sobre como, onde, quando, porquê, em
que condições, com que objectivos e com que consequências as mulheres se põem em movimento,
fazem circular bens culturais, e estabelecem contactos com outras mulheres (e homens) quer no seio
das diversas regiões do mundo lusófono, quer no exterior.
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−

Design de Comunicação no projeto POSEIDON
Investigador Responsável: Emília Duarte
Grupo de Investigação: UX.PROJECT[ON]
Início: Maio 2014 - Fim: Maio 2015
Entidade patrocinadora: Glintt Inov, SA (18 298,62€).

Resumo: Este projeto teve por objetivo complementar as competências internas da Glintt,
fornecendo suporte e acompanhamento para as soluções de design de comunicação, na vertente
digital, mais especificamente nas temáticas: ‘information visualization’, infografias, interfaces de
soluções suportadas em tecnologias Web no âmbito do projeto de I&DT número 22862 denominado
por “POSEIDON”.
−

Projeto de Rebranding para a CRP – Comércio e Reciclagem de Produtos
Coordenador: Américo da Conceição Mateus
Equipa: Américo da Conceição Mateus; Sofia Martins; Susana Leonor ; Tiago Correia.
Tipologia: Prestação de serviços.
Início: Novembro 2014; Fim: Janeiro 2015
Entidade financiadora: CRP, Lda– Comércio e Reciclagem de Produtos (4.000,00€)

Resumo: Projecto CRP – Projecto de Rebranding - Organização e Definição Estratégica de Marca e
Comunicação.
−

Proposta para o desenvolvimento da estratégia de marca, marketing e inovação territorial
- Associação empresarial para os concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos.
Coordenador: Américo Martins
Equipa: Américo Mateus; Sofia Martins; Susana Leonor; Tiago Correia.
Tipologia: Prestação de serviços
Início: 28/04/2014; Fim previsto 2016.
Entidde financiadora: ACIS - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DOS CONCELHOS DE VILA FRANCA
XIRA E ARRUDA DOS VINHOS (25.000,00€).

−

“Cascais” Inovação 3.0 – Service Design Experience - Loja do cidadão Cascais
Investigador Responsável: Américo da Conceição Mateus
Grupo de Investigação: IDEAS(R)EVOLUTION /
Entidade financiadora: Camara Municipal de Cascais (4 000,00€)
Início – Janeiro 2015 – Fim previsto: 2016

Resumo: Projeto de investigação aplicada – Caso: Loja do Cidadão Cascais – A equipa do grupo de
investigação IDEAS(R)EVOLUTION coordenou a implementação da metodologia para o
desenvolvimento do Re-design da experiência de serviço da loja do cidadão, centrada no “sentir” dos
serviços pelos cidadãos e prestadores de serviços da CMC. As Mestrandas Sofia Guelha e Matilde
Ferreira são responsáveis pelo projeto do novo blueprint do serviço e pelo projeto de sinalética para
o espaço.
−

“Cascais” Economia do Mar – Incubadora I-SHIP
Investigador Responsável: Américo da Conceição Mateus
Grupo de Investigação: IDEAS(R)EVOLUTION /
Entidade financiadora: Camara Municipal de Cascais (6 500,00€ em cedência de espaço).
Início – Janeiro 2015 – em Curso
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Resumo: Projeto de investigação aplicada – Caso: I-SHIP. A equipa IDEAS(R)EVOLUTION está a
implementar a sua metodologia de co-criação, inovação e suporte ao empreendedorismo focalizada
em empreendedores e start-up ligadas à economia do Mar.
−

“Cascais” Ciclo de conferência Inovação e criatividade
Investigador Responsável: Américo da Conceição Mateus
Grupo de Investigação: IDEAS(R)EVOLUTION /
Entidade financiadora: Camara Municipal de Cascais/ICES (9 500,00€).
2015 – em Curso

Início – Janeiro

Resumo: Projeto de investigação aplicada – Caso: Conferências Cascais. A equipa
IDEAS(R)EVOLUTION desenvolveu um modelo próprio de conferências que liga a ciência e a
sociedade na procura dos processos de inovação e ativação da criatividade e do talento dos
territórios que esta a ser implementado no concelho de Cascais em parceira com o grupo de
investigação ICES.
−

“Cultura Avieira Communication Innovation Plan”
Investigador Responsável: Américo da Conceição Mateus
Grupo de Investigação: IDEAS(R)EVOLUTION / Consortium
Entidade financiadora: IP Santarém/ Programa In Alentejo (50 000,00€ Pré-Aprovado)
Início – Novembro 2012 – em Curso

Resumo: Projeto de investigação aplicada – Caso: Cultura Avieira - IDEAS(R)EVOLUTION ajudar a
desenvolver o projeto de inovação social e construção de marca “Cultura Avieira”. O projeto está
relacionado com a cultura da pesca tradicional e o modo de vida no Rio Tejo. O principal objetivo foi
transformar a cultura anciã (heritage) num marco turístico para o desenvolvimento económico local.
−

“Wayfinding em ambiente urbano com cegos congénitos”
Investigadora: Didem Kan Kilic, University of Izmir
Orientação: Emília Duarte
Grupo de Investigação: UX.PROJECT[ON]
Início – Março 2015 – Fim – Julho 2015

Resumo: Projeto de investigação no âmbito do estágio internacional com vista à condução dos
trabalhos de doutoramento na Universidade de İzmir, Turquia.
−

“Design emocional de um robot de serviço”
Investigadora: Angella Giambattista, Second University of Naples
Orientação: Emília Duarte
Grupo de Investigação: UX.PROJECT[ON]
Início – Junho 2015 – Fim – Outubro 2015

Resumo: Projeto de investigação no âmbito do estágio internacional com vista à condução dos
trabalhos de doutoramento no curso de Doutoramento de Design e Inovação, DicDEA Department Civil Engineering, Design and Environment of Second University of Naples,
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c) Candidaturas submetidas mas não aprovadas
Ao longo do ano de 2015 foram apresentadas várias candidaturas a concursos de I&D, seja da FCT,
seja no âmbito do Horizonte 2020. Apesar de não terem obtido financiamento, o processo de
candidatura exige um considerável esforço de concepção, planeamento e organização. Mediante
alterações, estas candidaturas poderão ser apresentadas de novo.

•

Candidaturas apresentadas à FCT
−

Estudo integrado para a inovação da atividade económica do designer/artista.
Metodologia de implementação
Projecto PTDC/CPC-DES/6041/2014
Grupo de investigação: IDEAS(R)EVOLUTION
Investigador Responsável: António José de Macedo Coutinho da Cruz Rodrigues

Projecto de investigação centrado na aplicação da metodologia de co-criação e co-design
IDEAS(R)EVOLUTION para a inovação e definição de novas metodologias e práticas projectuais, novas
abordagens de ensino/aprendizagem e novos modelos de negócio para a actividade de
Designer/artista tendo em conta o actual contexto de empreendedorismo e auto-emprego, assim
como, a valorização do desenvolvimento económico local dentro do cluster das industrias criativas.
Equipa: António José de Macedo Coutinho da Cruz Rodrigues (IR) (UNIDCOM)Helena Elias (Arte);
Helena Souto (História do Design)(UNIDCOM); Carsten Barstch (Business); Chistena Nippert-Eng
(Sociologia); Sabine Jungiger (Design); Verónica Conte (Arte); Pirjo Hikola (Design); Américo Mateus
(Design e Marketing) (UNIDCOM); Daniela Marzavan (Design); João Cunha (Design); Sofia Martins
(Design e Arte); Susana Leonor (Design e Arte); Tiago Correia (Marketing); Tomás Saraiva (Psicologia).
Consultores: Jamie Brasset (St Martins UK) e Ingrid van der Watch (Capital D, Eindhoven)
Parceiros: FHV - Vorarlberg University of Applied Sciences - Austria; Howest University - Belgium;
Câmara Municipal de Cascais.
−

Design emocional de robôs sociais: Compreender a interacção humano-robô
Grupo de Investigação: UX.PROJECT[ON]
Investigador Responsável: Emília Duarte

Este projeto tem como objetivo definir orientações para o design e produção de plataformas
robóticas que sejam facilitadoras de uma interação e comunicação fluentes entre robôs e potenciais
utilizadores. Ao identificar a natureza dos elementos potencialmente geradores da empatia com o
utilizador, o projeto poderá ter impactos profundos ao nível do desenvolvimento dos sistemas
robóticos, nomeadamente ao estabelecer os limites de desempenho para os diferentes sub-sistemas
envolvidos no robô.
Palavras-chave: Design emocional; Experiência do utilizador; Robô social; Envolvimentos Virtuais.
Equipa: UNIDCOM/IADE – Emília Duarte (IR); Elisângela Vilar; Hande Ayanoglu; Júlia Teles; Lara Reis;
Luís Teixeira; Rodrigo Cunha. IST – João Sequeira; Isabel Ferreira. Consultores – Cristopher B.
Mayhorn (North Carolina State University) e Francisco Gomes Esteves (Mid Sweden University).
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−

Marcadores inteligentes para utilizadores ubíquos em ambientes públicos
Grupo de Investigação: ID:CO.LAB
Investigador Responsável: Theresa Lobo

O Projeto tem por objectivo criar um sistema visual e auditivo de sinalização que visa utilizar uma
combinação entre a compreensão da imagem e um sinal de rádio que permite orientar os
utilizadores e torná-los ubíquos. O utilizador recebe orientação visual e ou auditiva através de
imagem, som e pistas táteis, que são potenciados por uma pulseira que emite o sinal a partir de um
dispositivo móvel. Esta estratégia baseada em imagens, será complementada com balizas de rádio
utilizando sensores específicos, com o objetivo de melhorar a precisão de captação do sinal sempre
que o mesmo não existir.
Palavras-chave: Dispositivos portáteis; Sistemas de navegação; Design de
interação. Comprometimento da saúde.
Área científicas – Culturas e Produção Cultural – Design e Engenharia Eletrotécnica e Engenharia
Informática – Automação, Controlo e Robótica.
Equipa: UNIDCOM/IADE – Theresa Lobo (IR), Bruno Nobre, Cláudia Pernencar, Emília Duarte, Ana
Margarida Ferreira; Nova-Lincs – Teresa Romão. Consultores: Cristina Caldeira (IADE-U) e Nuno
Correia (FCT.UNL).

•

Candidaturas apresentadas ao H2020
−

Projeto CEIS - Citizen Engagement Integrated System - Smart Citizenship for Smart Cities
Innovation.
Entidade Financiadora: Horizon 2020; Call: H2020-MSCA-RISE-2015; Proposal Number:
691008
Grupo de investigação: IDEAS(R)EVOLUTION
Investigador Responsável: Américo Mateus

O projecto situa-se no âmbito das “Smart Cities” centrando-se no conceito de cidadão inteligente
que participa no governo diário comunitário da cidade, visando o aumento de qualidade de vida do
cidadão e a protecção do ambiente. Visa repensar uma estratégia de investigação e design
introduzindo a abordagem científica a partir do ponto de vista do cidadão, implicando uma
perspectiva inter-sectorial. Trata-se de colocar o cidadão no centro da investigação com o objectivo
de encontrar soluções integradas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Palavras-chave: inovação; envolvimento do cidadão; gestão; hub.
Equipa:Américo Mateus (UNIDCOM); Sérgio Moreira; Carsten Bartsch; Jens Schumacher; Heidi
Weber; Gresi Sanje; Laurent Billonnet; João Dinis; Lars Akerman.
Parceiros:
P1 – IADE Instituto de Artes Visuais S.A. Design e Marketing S.A.
P2 – HDBW Hochschule der Bayerischen Wirtschaft GgmgH - Universidade - Alemanha.
P3 – Fachhochschule Vorarlberg GMBH - Universidade – Áustria.
Parceiros
P4 - Istanbul Bilgi Üniversitesi; Universidade - Turquia;
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P5 – Université de Limoges; Universidade; França.
P6 - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais EM SA – Portugal.
P7 - Transport and Mobility Leuven NV; Instituição Pública - Bélgica.
P8 - Energrade Software Development and Energy Management Ltd; Instituição Pública- Hungria.
P9 - Ingeniería Creativa Software; Instituição Privada - Espanha.
−

Improving quality of life and well-being in cancer patients: a self-management decision
support system - CanCARE
Entidade Financiadora: Horizon 2020; Call: H2020 - WORK PROGRAMME 2014 – 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE. PHC-28-2015
Grupo de investigação: UX.PROJECT[ON]
Investigadores: Joaquim dos Reis, Emília Duarte, Carlos Alves Rosa

O projecto tem por objectivo desenvolver uma plataforma para apoio à reabilitação de pacientes
com cancro.
Parceiros:
Champalimaud Foundation (CF/POS); University of Granada (UG); The Netherlands Cancer Institute
(NCI); Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Hospital Santa Maria; University of
Leicester; University of Ferrara; Innovation Makers (INM: Business technology users); European
Patients Organizations (ex. EUPATI, Europa Donna, Europa Uomo, European Cancer Leagues,
European Cancer Patients Coalition); IADE.

•

Candidaturas apresentadas à Fundação Calouste Gulbenkian
−

Subsídios documentais sobre os transportes ferroviários em Portugal na perspectiva da
História da Técnica, do Design e da Publicidade. Estudo preliminary
Grupo de Investigação: Mapear o Design
Investigador Responsável: Prof. Doutor João Miranda

A Fundação Museu Nacional Ferroviário (doravante FMNF) é fiel depositária de um vasto espólio
documental e material, em grande parte inédito, relativo à história dos transportes ferroviários em
Portugal. Esta candidatura teve como principais objetivos: promover junto dos discentes do IADE-U
(mestrandos / doutorandos em Design, Publicidade, Fotografia) a formulação de temas específicos
de pesquisa para os respectivos trabalhos finais (teses, teses-projecto), explorando a vasta
documentação inédita dos acervos do Arquivo da FMNF; e articular os resultados parciais obtidos
destas pesquisas num quadro geral sistematizado e razoavelmente descrito em termos heurísticos
que conduza como output do projeto à publicação de um instrumento de descrição de recursos para
divulgação junto da comunidade centífica e público interessado
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5.3. Organização de Eventos e Conferências
5.3.1. Workshop de Serigrafia – “From digital to analogic”
Com o intuito de proporcionar aos estudantes de Design de Comunicação uma abordagem analógica,
teve lugar, no dia 26 de Fevereiro, um workshop de impressão serigráfica onde os alunos puderam
aplicar os conceitos de criatividade digital num universo de experimentação prática. Abordando a
técnica Serigráfica, os participantes elaboraram digitalmente uma peça gráfica, tendo impresso uma
série de provas em formato poster num contexto dinâmico e experimentalista. A acção foi
proporcionada pelo protocolo estabelecido entre o IADE e o Centro Português de Serigrafia.

Figura 13 Imagens do workshop de serigrafia

5.3.2. IADE na MONSTRA Universitária
No dia 17 de Março, o IADE recebeu a MONSTRA Universitária que leva às universidades portuguesas
filmes de animação produzidos nas melhores escolas de cinema do mundo.
5.3.3. Seminários Internacionais do curso de Doutoramento em Design
Nos dias 10, 17 e 24 de Março, a Professora Doutora Lucy Niemeyer proferiu as conferências
intituladas "Design e Significação", "Estratégias do Design Social", e "Compromissos do Design para o
Século XXI", no âmbito do doutoramento em Design do IADE.

Figura 14 Seminários da Professora Doutora Lucy Niemeyer

No dia 18 de Junho de 2015, a Professora Doutora Lia Buarque proferiu a conferências intitulada
Design Sustentável, no âmbito do doutoramento em Design do IADE.
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Figura 15 Seminário da Professora Lia Buarque

5.3.4. IADE: IV Ciclo de Conferências Raul Lino
Coordenação: Prof. Rodrigo Cunha
O IADE organizou o Colóquio Nacional sobre Raul Lino em Sintra. A iniciativa, que pretendeu realçar a
intervenção do arquitecto Raul Lino (1879-1974) em Sintra e em Portugal, teve início em abril, no
Palácio de Seteais. O IV Ciclo de Conferência decorreu nos dias 4 e 5 de Fevereiro.

Figura 16 IV e ultimo Ciclo de Conferências Raul Lino, Palácio Seteais em Sintra

5.3.5. Conferência com Gregory Votolato
No dia 20 de Março, no âmbito do projeto PTDC/EAT-HAT/121601/2010 Design em Portugal (19601974): acções, intervenientes e repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial e do Núcleo
de Design Industrial do Instituto Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I.), financiado pela FCT e
cofinanciado pelo COMPETE, o IADE-U com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e com
organização da investigadora responsável do projeto, Prof. Doutora Maria Helena Souto, foi
apresentada a palestra do arquitecto Dr. Gregory Votolato. A palestra, intitulada “Transport Design”
decorreu no CIUL – Centro de Informação Urbana de Lisboa.

Figura 17 Palestra de Gregory Votolato

O Dr. Gregory Votolato frequentou a Boston University (BA Art History), a Rhode Island School of
Design (BFA Architecture), o Pratt Institute (MFA in Sculpture), e a Teesside University (PhD Design
History). Trabalhou como arquiteto, curador de uma exposição itinerante de larga escala, intitulada
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“Making Buildings”, para o British Crafts Council (2001) e o seu trabalho teórico foi publicado pela
Manchester University Press, em “American Design in the Twentieth Century” (1998), pela Reaktion
Books, em “Transport Design, A Travel History” (2007) e em “Ship (Objekt)” (2011), entre outras
editoras, como a Berg e a Routledge. Actualmente, Votolato trabalha como diretor do curso “Art &
Design 1900-2013”, um programa de palestras anual no Victoria & Albert Museum, como tutor para
o MA Vehicle Design, no Royal College of Art, e como orador convidado do MSt in the History of
Design, no Kellogg College, Oxford University.
5.3.6. Seminários IADE-UX.Lab – Fullsix + GrandUnion
Decorreram no passado dia 26 de Janeiro os seminários de Motion Graphics Design na Comunicação
Interactiva pela FullsixPortugal, tendo como formadores Manuel Garcia e Manuel Franco de Sousa, e
User Experience vs. Client Experience, pela GrandUnion, contando como formador Francisco ContelMartins.

Figura 18 Seminário IADE-UX.Lab – Fullsix + GrandUnion

5.3.7. Seminários IADE-UX.Lab - User Experience em 2025
Decorreu no dia 9 de Fevereiro, o workshop "User Experience em 2025" promovido pela Academia
IADE-UX.Lab e dinamizado por Hugo Garcia da FuturesLab. Ao longo do workshop foi-se
perspectivando o futuro da UX, os seus intervenientes, principais agentes condicionantes e
impulsionadores, através da deteção de mega tendências e convergendo para o horizonte temporal
escolhido.

Figura 19 Seminário IADE-UX.Lab - User Experience em 2025

5.3.8. Seminários IADE-UX.Lab - Workshop de Programação Criativa: Pure data
Realizou-se no dia 16 de Março o workshop de Programação Criativa: Pure data, dinamizado pelo
LabIO - Laboratório de Interacção com Oralidade.
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Figura 20 Seminário IADE-UX.Lab – Programação Criativa com Pure Data

A "Pure data" é uma linguagem de programação visual que permite criar aplicações multimédia,
jogos e software interactivo sem escrever uma linha de código. É uma linguagem intuitiva e aplica-se
elaborando patches, ou seja, esquemas gráficos tipo diagramas de fluxo; a linguagem é compilada
em tempo-real portanto permite de ter feedback imediato e estimula a criatividade. Permite ligar em
modo wireless computadores e dispositivos móveis, abrindo um leque de possibilidades de
instalações interactivas, controladas por smartphones ou simplesmente webcams e microfones.
5.3.9. Seminários IADE-UX.Lab - Widgilabs
Inserido no ciclo de seminários e workshops organizado pelo IADE-UX.Lab, realizou-se no dia 23 de
Março, um seminário com a empresa Widgilabs, onde foram tratados temas relacionados com a
posição atual do mercado nas Indústrias Criativas.

Figura 21 Seminário IADE-UX.Lab - Widgilabs

Este seminário esteve focado na apresentação de práticas e know-how acumulado desta empresa
que se dedica a fazer webdesign através da plataforma de CMS Wordpress. Transversalmente foi
abordada uma temática extremamente pertinente na actualidade e que está relacionada com o perfil
de profissional que o mercado procura para estas áreas interactivas e que competências de base este
deve ter.
5.3.10. Seminários IADE-UX.Lab - Workshop Introdução ao Raspberry Pi
Foi realizado no 27 de Abril o workshop Introdução ao Raspberry Pi dinamizado pela ThinkOrange e
powered by CoworkLisboa. Este Workshop teve como objetivo dar a conhecer todos os básicos sobre
como ligar um Raspberry Pi a um monitor ou tv, instalar um sistema operativo, aplicações e muito
mais.
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Figura 22 Seminário IADE-UX.Lab – Workshop de introdução ao RaspberryPi

5.3.11. International Conference on Robot Ethics
O IADE e a UNIDCOM foram co-sponsors da Conferência Internacional on Robot Ethics, com
colaboração da Professora Emília Duarte e do Professor Bruno Nobre, do IADE-UX.LAB, membros da
Comissão Organizadora. A Conferência decorreu no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das
Nações, em Lisboa, entre 23 e 24 de Outubro de 2015.

Figura 23 Imagem da Conferência ICRE 2015

5.3.12. Seminário - "À descoberta da colina do Castelo" em Lisboa
Decorreu a 7 de Janeiro, o seminário integrado no projecto Moralá Castelo com o financiamento do
programa BIPZIP 2014 de parcerias locais, em bairros e zonas de intervenção prioritárias, promovido
pela C.M.L. através do Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local. Pretendeu-se com este
seminário recolher o máximo de informação de carácter científico, social e cultural através do
testemunho dos seus habitantes, que possa contribuir para a execução da actividade Marca Oficina/Loja a desenvolver no bairro do Castelo. Esta actividade consiste num trabalho de
investigação a realizar por alunos do IADE com o apoio dos professores coordenadores que, em
conjunto com dois moradores do bairro, irão desenvolver novos produtos e criar uma marca que
espelhe a identidade e raízes culturais do território do Castelo.

Figura 24 Seminário “Á Descoberta da Colina do Castelo”

41

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE I&D 2015

5.3.13. Seminários da UNIDCOM/IADE - Estética e Significação das Coisas do Mundo
No dia 7 de Abril, a Professora Doutora Lucy Niemeyer proferiu o seminário intitulado " Estética e
Significação das Coisas do Mundo" no El Corte Inglês de Lisboa. O objetivo deste seminário foi
apresentar e discutir questões relacionadas ao estar das pessoas no cenário contemporâneo em que
se destacam actuações ligadas ao consumo de bens e de informação e, enfim, sugerir a possibilidade
de prevalência de outros valores.

Figura 25 Seminário da Professora Lucy Niemeyer “Estética e Significação das Coisas do Mundo”

5.3.14. ADMIRÁVEL MUNDO NOVO - O FUTURO CHEGOU CEDO DEMAIS?
O IADE associou-se à organização da conferencia internacional “Admirável Mundo Novo – O Futuro
chegou cedo demais?” iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que aconteceu no dia 12
de Junho na Casa da Música, no Porto. Para o efeito, o IADE-UX.Lab levou a cabo, na passada quintafeira, dia 14, uma tertúlia dedicadas ao debate do impacto das novas tecnologias.

Figura 26 Tertúlia no âmbito do “Admirável Mundo Novo”

A tertúlia, que decorreu no espaço da Coworklisboa, foi moderada por Emília Duarte e Rodrigo Cunha
e contou com a participação de estudantes e professores do IADE-U, bem como um painel
diversificado de especialistas: Ana Neves; André Casado; Francisco Contel-Martins; Fernando
Mendes; Luis Serra; Paulo Bastos. Durante duas horas foram discutidos os tópicos: “Eu Digital” e
“Vida Inteligente”. A próxima tertúlia está marcada para a próxima quinta-feira, dia 21, para debate
de outros dois tópicos: a “Economia 2.0” e “República Digital”.
5.3.15. 48H CRIATIVAS - SOCIEDADE PONTO VERDE
No espaço da Cowork Lisboa na LX Factory, mais uma vez o IADE levou a cabo as 48 Horas Criativas,
desta vez em colaboração com a Sociedade Ponto Verde e Agência By Comunicação, 30 estudantes
da Licenciatura em Design do IADE-U da UC de Projeto de Design Visual e dois docentes num espírito
de teamwork, participaram nas 48H CRIATIVAS IADE - SOCIEDADE PONTO VERDE. Este desafio visou
encontrar e premiar a solução de comunicação mais criativa, de entre as 27 propostas gráficas
apresentadas pelos estudantes, para a ilustração dos três sacos - ecobags que compõem a separação
seletiva de embalagens (amarelo para embalagens de plástico/ metal/ embalagens de cartão para
bebidas; verde para vidro; e azul para papel/cartão).
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Figura 27 48h criativas com Sociedade Ponto Verde

5.3.16. NABA Master Class - Alberto Bonisoli
No dia 14 de julho, o IADE – Creative University recebeu Alberto Bonisoli, director da Nuova
Accademia di Belle Arti (NABA), em Milão, para orientar uma masterclass intitulada “Italian Design
and Fashion”. O especialista falou sobre a moda em Itália – onde podem ser encontradas as maiores
marcas de roupa e acessórios, como Gucci, Giorgio Armani, Prada, Dolce & Gabbana ou Versace – e
partilhou o seu know-how com a futura geração de designers de moda.

Figura 28 Masterclass de Alberto Bonisoli

5.3.17. Interaction for future scenarios, at Lab D3D – Workshop
A 26 de novembro, os alunos da turma B1, da unidade curricular de primeiro ano do curso de Design,
Laboratório de Design 3D, exploraram a técnica Desktop Walkthrough. Utilizada por Marco Roversi
no âmbito da sua investigação de mestrado, na Universidade de Roma “La Sapienza”, a técnica
disponibilizou uma diversidade de interações para co-criação de futuros cenários.

Figura 29 Workshop “Interaction for Future Scenarios”

5.3.18. Workshop Internacional de Diseño
Responsável do Projeto: Doutor António da Cruz Rodrigues
Nos dias 2 e 3 de dezembro, o IADE recebeu professores e estudantes da Universidade Europeia de
Madrid, da licenciatura em design, que em conjunto com professores e estudantes portugueses
finalizaram o Workshop Internacional de Design.
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Figura 30 Workshop “Internacional de Diseño” com Universidad Europea de Madrid

5.3.19. Workshop Lingua y Publicidad
Organização: Anabela Galhardo Couto
Entre os dias 17 e 19 de Junho decorreu no IADE um Workshop dirigido aos estudantes de Marketing,
centrado na exploração dos mecanismos linguísticos presentes na publicidade, dirigido pela Doutora
Roberta Giordano, especialista em linguística da Università degli studi della Tuscia, Itália.
5.3.20. Projeto “Há Vida No Cais”
Coordenação: Anabela Galhardo Couto
Projecto de colaboração de estudantes de Marketing do IADE com o FESTIVAL SILÊNCIO, apoiado
pela Câmara Municipal de Lisboa, que se realizou entre 2 e 5 de Julho em 2015, em Lisboa.
Exposição colectiva de textos e imagens sobre o Cais do Sodré e suas histórias, disponíveis online,
com extensão até aos locais onde as histórias foram recolhidas através da instalação de QRCodes
nos diversos lugares do Cais do Sodré, onde o Festival decorreu.
5.3.21. Da conservação à reabilitação urbana: princípios e abordagens
Organização: Anabela Galhardo Couto
Conferência proferida a 19 de Novembro no IADE, pela Doutora Fabiana Pavel, investigadora italiana
do CEAUD/ Universidade Técnica de Lisboa, especialista em fenómenos de gentrification nos bairros
históricos de Lisboa.
5.3.22. Poesia Visual e Tipografia
Organização: Anabela Galhardo Couto
Conferência proferida a 3 de Dezembro no IADE, pelo Mestre em Cultura Visual e designer, Luís Silva.
5.3.23. Workshops de co-criação do IDEAS(R)EVOLUTION com a Câmara Municipal de
Cascais
No dia 14 e 15 de Abril, a equipa do grupo de investigação IDEAS(R)EVOLUTION iniciou o trabalho de
investigação em ação no terreno, facilitando os dois primeiros workshops de co-criação específicas
ao primeiro desafio e projeto de colaboração com a área de comunicação interna da CM Cascais.

Figura 31 Workshop de co-criação Ideas(R)evolution e CMCascais
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1º: A parametrização de duas ferramentas de diagnóstico do IDEAS(R)EVOLUTION para o
levantamento e compreensão da informação relativa ao equilíbrio expresso, pelos colaboradores da
CM Cascais presentes no workshop, entre a vida pessoal e profissional. De seguida, procuramos
identificar os fatores motivacionais, intrínsecos e extrínsecos, sobre o valor do trabalho de cada
colaborador assim como o sentido de missão e entrega de valor para os cidadãos. No fundo,
procuramos compreender o valor e o papel que cada participante desempenha para a organização
como um todo, para a comunidade e para os cidadãos.
2º: O desenho de ferramentas específicas de apoio ao desenvolvimento e implementação de uma
rede de comunicadores internos na CM Cascais procurando envolver os stakeholders internos na
caracterização da própria função, na definição do perfil de competências e na construção da noção
de utilidade desta rede.
5.3.24. Master Classes no âmbito do festival de Música de Sintra
Master Classes organizadas por Rodrigo Cunha decorrerão no âmbito do Festival de Música de Sintra:
•
•

Edward Luiz Ayres d'Abreu | Raul Lino e a Música | 10 de Maio às 16h00 na Quinta da
Ribafria
Luzia Rocha | A música na iconografia romântica | 30 de Maio às 16h00 na Quinta da
Regaleira

Rodrigo Sobral Cunha | O Movimento Romântico em Sintra | 6 de Junho às 16h00 no Palácio de
Monserrate

A tipologia das Master Classes deseja-se do tipo conferência seguida de debate.
5.3.25. VIII Conferência Internacional da UNIDCOM/IADE Senses & Sensibility’15

Figura 32 Logotipo do Senses & Sensibility’15
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A conferência Senses & Sensibility, promovida pelo IADE – Creative University e UNIDCOM, decorreu
nos dias 5 a 7 de Outubro de 2015. O primeiro dia foi passado em Sintra, numa designers guild
centrada na investigação em design, inovação e criatividade, que decorreu na Quinta da Regaleira,
seguida de um programa cultural pela vila. Nos dias seguintes, 6 e 7 de outubro, os trabalhos
decorreram no Museu de Marinha, em Lisboa.
Mais de 60 investigadores tiveram a oportunidade de apresentar os projetos que estavam a ser
desenvolvidos. Mais de metade destes especialistas são portugueses, e os restantes oriundos de
países tão distintos, como Brasil ou Turquia, ou ainda provenientes da Holanda, Espanha e de Itália.
Foram apresentados 66 papers na conferência, tendo assisitido e participado nos trabalhos cerca de
120 pessoas.
Ana Tostões, um dos nomes mais sonantes da arquitetura nacional, foi a responsável pela Open
Lecture da Conferência. O seu tema de pesquisa incide na arquitetura e na cidade modernas.
Participou ainda Pieter Desmet – professor de “Design of Experience” na Faculdade de Design
Industrial da Universidade de Delft, na Holanda – tendo apresentado o seu trabalho na Senses &
Sensibility. A sua investigação incide em perceber porquê e como é que o Design provoca emoções e
de que forma pode contribuir para o bem-estar do ser humano. A conferência contou ainda com o
contributo de Joan Costa, reconhecido como um dos melhores especialistas em comunicação do
mundo, que apresentou a sua visão sobre a comunicação nas organizações. No dia 7 de outubro,
Loredana de Lucchio, da Universidade Sapienza de Roma, Itália, abordou a evolução do papel do
Design na sociedade pós-industrial. Já o brasileiro Gabriel Patrocínio foi o orador responsável pela
cerimónia de encerramento. A sua tese sobre políticas públicas de Design recebeu o primeiro lugar
no 28º Prémio do Museu da Casa Brasileira, em 2014. Aliás, em 2013, Patrocínio era um dos seis
especialistas mundiais em políticas públicas de Design.
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Figura 33 Imagens do Senses & Sensibility 2015

Das inscrições resultou um valor de 3.738,39€ (ao qual acresce IVA). Os custos envolvidos foram de
3.740,77€: a) custo com pessoal: 100,00€; Aquisição de equipamento e consumíveis: 899,00€;
Despesas de viagens: 2.741,77€. O saldo final foi de 700,00€.
−

TRACKS AND THEMES
1. THEORY & RESEARCH
Indicative Themes: Science and research methods; New approaches and theories; Applied research;
Aesthetics and design; Culture and design; Design criticism; Evolvability in design; The era of post-it
design.
2. HISTORY & HERITAGE
Indicative Themes: Portuguese design history; People in creative areas; Project history; Designing
heritage for a digital culture; Design Anthropology; Exaptation.
3. PROCESSES & DESIGN MORPHOLOGIES
Indicative Themes: Design for product life cycle; Design for sustainability; Design for inclusion; Design
for emotion; Design and co-creation; Craft design; User-centered design.
4. PRACTICE, METHODS & TOOLS
Indicative Themes: Future trends and scenarios; User research; Consumer studies; Design thinking;
Innovation and creativity; Design and collaborative technologies; Eyetracking; Biosignals; Virtual
modeling.
5. DESIGN & TECHNOLOGY
Indicative Themes: Digital revolution; Social networks; Internet of Things; Game design and
Gamification; User Experience; Augmented and Virtual Realities; Ubiquitous technology; Positive
technology; Creative code; Edutainment and entertainment; E-health; Smart places.
6. DESIGN & SOCIETY
Indicative Themes: The culture of design; Culture of innovation; Social design; The global influence of
design; Design and ageism; Ethics, Politics and public policies; Creative cities; Social empowerment;
Design and slow vs. fast movements.
7. DESIGN EDUCATION
Indicative Themes: E-learning; New media; Visual literacy; Design thinking and engineering
education; Design as an integrative tool for education; Learning spaces; New learning approaches;
Intergenerational educational approaches; Diversity in learning and teaching.
8. MARKETING & MANAGEMENT
Indicative Themes: Sustainability Marketing; Tribal Marketing; Marketing of Health Services / Health
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marketing; Service-Dominant Logic Management; New Products and Services Development Innovation and Co-creation; Digital Marketing; Marketing Performance Metrics; Ethics, Management
and Marketing; Marketing, Ergonomics and Design
9. OPEN STRAND
−

PROGRAM
Monday, October 5, 2015
Social Day, Sintra
09h30-10h00
Welcome – Renascença Room, Quinta da Regaleira
10h00-11h00
Designers Guild (Round table) – Renascença Room, Quinta da Regaleira
11h00-12h30
Guided visit to Quinta da Regaleira
12h30-14h30
Free Lunch
14h30-16h30
Guided visit to Palace of Pena
16h30-17h30
Guided tour to Cape Roca
17h30-19h00
Free time in historic town centre of Sintra
Tuesday, October 6, 2015
Maritime Museum, Lisboa
OPEN CEREMONY – 09h30-12h30 – Galeotas Pavilion
09h30-10h30
Open Ceremony
10h30-11h00
Open Lecture – DOCOMOMO towards the future - Ana Tostões, Chair of
DOCOMOMO International, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa,
Portugal
11h00-11h30
Coffee Break
11h30-12h30
Keynote speaker - Emotion Knowledge in Design, Pieter Desmet, Faculty of
Industrial Design of Delft University, The Netherlands.
Parallel session 1 – DESIGN AND TECHNOLOGY - 14h30-16h00 – Serviço Educativo Room
Panel chair: Nelson Zagalo
14h30

1

14h45

2

15h00

3

15h15

4

15h30

5

15h45

6

The Game of the Interior.
Ulf Holler, Atelier R10, Netherlands
Play Design! Designing games to teach design.
Mauro Ceconello, Alessandra Spagnoli, Davide Spallazzo and Umberto Tolino,
Politecnico di Milano, Italy
Gamification in Healthcare Contexts.
Pedro Pereira and Emília Duarte, IADE-U, Portugal
A theoretical framework for addressing Little Design Up-Front in Agile projects
settings.
Farley Fernandes and André Neves, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Anticipated experience: the influence of the brand’s image in the user’s
relationship with the mobile application Spotify.
Mauricio Dick, Luciano Schmitt, Luiz Gomez, Berenice Gonçalves and Ricardo
Triska, Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
Design and ergonomic studies: challenges during management and
development of new projects.
Marcos Lima, Andréa Meneghetti Zatta, Luis Carlos Paschoarelli and Fausto Orsi
Medola, SENAI, Brazil
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Parallel session 2 – DESIGN AND SUSTAINABILITY - 14h30-16h00 – Henrique Maufroy de Seixas
Room. Panel chair: Ana Margarida Ferreira
14h30

7

14h45

8

15h00

9

15h15

10

15h30

11

15h45

12

Social sustainability for the chain of production and marketing in the Third
Sector of the economy: the case of the solidarity craft dolls from Gravatá-PE,
Brazil.
Tibério Tabosa, Ana Maria Andrade, Virginia Cavalcanti and Marcia Jordao,
UFPE, Brazil
An Empirical Investigation to Understand Sustainable Fashion Purchase
Intention.
Ana Rita Gonçalves, Joaquim Casaca and Carlos Rosa, IADE-U, Portugal
Directions towards sustainability through higher education.
Theresa Lobo, IADE-U, Portugal
Establishing a language process in social design.
Lucy Niemeyer and Stella Hemida, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brazil
Cool sustainable toy: designing pedagogic and innovative product through an
emotional approach.
Paula Marques and Ana Margarida Ferreira, IADE-U, Portugal
The sustainable indicators in Communication Design.
Maria Cadarso, IADE-U, Portugal

Parallel session 3 – FASHION AND TEXTIL DESIGN - 14h30-16h00 – D. Luís Room
Panel chair: Fernando Moreira da Silva
14h30

13

14h45

14

15h00

15

15h15

16

15h30

17

15h45

18
52

16h00-16h30
16h30-17h30

Design and creativity as a constructive reference for a fashion accessories
system associated with urban mobility.
Bárbara Costa, Liliana Soares and Nuno Domingues, Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, Portugal
The genius loci as disseminator of culture and creativity in the bio jewelry
design.
Andreia C. Cunha, Liliana Soares and Ana Sofia Rodrigues, Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, Portugal
Future Studies: a Methodology for Fashion Research.
Sandra Rech, Universidade Estadual de Santa Catarina, Brazil
From Nereid to Artemis: the mythical representation in fashion advertising.
Amanda Campos, Richard Perassi and Luiz Salomão Ribas Gomez,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
Material research to develop a t-shirt with cardiac monitoring.
Andrea Meneghetti Zatta, Jeferson Genaro Gomes, Alexandre C. Ferri and
Tony P. Novaes, SENAI, Brazil
Aesthetic Contributes to Fashion Design using Special Dyes in Textiles.
Jose Machado, Jose Lucas, Francisco Franco, Rui Miguel, Liliana Ribeiro, João
Barata and Madalena Pereira, Universidade da Beira Interior, Portugal

Coffee Break
Keynote speaker – Schematic, the third form of graphical communication, Joan
Costa, Joan Costa Institute, invited Professor at Elisava, Barcelona
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Parallel session 4 – DESIGN AND SOCIETY - 17h30-19h00 - Henrique Maufroy de Seixas Room. Panel
chair: Rodrigo Cunha
17h30

19

17h45

20

18h00

21

18h15

22

18h30

23

18h45

24

Science as Reference and Practical Knowledge: a Philosophical Approach to
Design.
Washington Dias Lessa, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brazil
Design and the Language Instinct.
Yoad David Luxembourg and Heitor Alvelos, Universidade do Porto, Portugal
Communication/Design constructs reality: a matter of points of view.
João Barata, Rui Miguel, José Lucas, Madalena Pereira, José Machado and
Manuel Silva, Universidade da Beira Interior, Portugal
Globalization of International Property Rights Applicable to Creators: Law
and practice.
Cristina Caldeira, IADE-U, Portugal
The meaning of design.
Rodrigo Cunha, IADE-U, Portugal
Ephemeral Constructions in the Context of the Baroque Period Festivities: an
Aesthetic of Enchantment.
Anabela Couto, IADE-U, Portugal

Parallel session 5 – DESIGN FOR SOCIAL IMPACT - 17h30-19h00 – D. Luís Room.
Panel chair: Lucy Niemeyer
17h30

25

17h45

26

18h00

27

18h15

28

18h30

29

18h45

30

Conceptual and Methodological Aspects in the Technological Innovation
Process: Design as a Strategic Tool.
Pablo Bezerra, Amilton Arruda, Isabela Moroni, Celso Hartkopf and Aurileide
Alves, Universidade Federal de Pernanbuco, Brazil
Designing Ideas: a project in social design within an educational framework.
Ana Nolasco, Escola Superior de Educação de Lisboa, Portugal
Placing toilets in sustainable design – the need for social and technological
innovation.
Laura Korčulanin, Carlos Barbosa and Ana Margarida Ferreira, IADE-U,
Portugal
Affordance, Semantic Object and Intuitiveness: A review focusing on Design.
Jamille Noretza de Lima Lanutti, Sérgio Tosi Rodrigues, Luis Carlos
Paschoarelli and Gabriel Henrique Cruz Bonfin, UNESP, Brazil
What difference does a designer make in Brazilian craftsmanship? Carla
Paoliello and Márcia Enrige Nobre, Universidade de Lisboa, Portugal
Innovation, Design and Cultural Changes: the Contributions of Cultural
Triangulation as a Trend Forecasting Methodology.
Douglas Menegazzi, Laryssa Tarachucky, and Luiz Salomão Ribas Gomez,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil

October 7, 2015
Maritime Museum, Lisboa
Parallel session 6 – DIGITAL DESIGN - 09h30-11h00 - Serviço Educativo Room
Panel chair: Hande Ayanoglu
09h30

31

Experience Design and Wine List Innovation.
Ana Filomena Curralo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal
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09h45

32

10h00

33

10h15

34

10h30

35

10h45

36

Digital interaction and tangible experiences: a theoretical investigation.
Chiara Lecce, Poltecnico di Milano, Italy
The challenge of designing for modern healthcare digital systems.
Claudia Pernencar, IADE-U, Portugal
Material Design in Visual Analytics: A Systemic Design Approach to Data.
Laura Saldanha, IADE-U, Portugal
The active archive: new strategies for protection and fruition.
Ana Gallo, Second University of Naples, Italy
Using virtual environments in basic design education.
Ana Glória and Emília Duarte, IADE-U, Portugal

Parallel session 7 – BRAND DESIGN - 09h30-11h00 - D. Luís Room
Panel chair: Daniel Raposo
09h30

37

09h45

38

10h00

39

10h15

40

10h30

41

10h45

42

Developing a brand experience: the step “X” of TXM Branding Methodology.
Valéria Casaroto Feijó, Luiz Salomão Ribas Gomez, Pablo Eduardo
Frandoloso and Marília Matos Gonçalves, Universidade Federal de Santa
Catarina, Brazil
The Brand JIT Model: Just-in-Time Sync Metrics for Brand Development and
SMEs Innovation.
Carlos A. Rosa and António Mendes, IADE-U, Portugal
The communication of the Brand Purpose to the external audience: example
of the P&G corporate brand.
Dayane A. Lopes, Sarah S. Schmiegelow, Luiz Salomão R. Gomez and Richard
Perassi, Universidade Estadual de Santa Catarina, Brazil
Narrative constructions for brand: the use of archetypal storytelling in
branding.
Dayane Alves Lopes, Luiz Salomão Gomez and Marilia Gonçalves,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
City Brand Experience: Urban Trends and Aesthetic Experiences from the
Perspective of City Branding.
Priscilla G. Lopes, Clarissa Martins Alves, and Luiz Salomão Ribas Gomez,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
Achieving the Place Brand DNA – the case of Florianopolis’ innovation
sector.
Laryssa Tarachucky and Luiz Salomão Ribas Gomez, Universidade Federal de
Santa Catarina, Brazil

Parallel session 8 – DESIGN AND EDUCATION - 09h30-11h00 - Henrique Maufroy de Seixas Room.
Panel chair: Helena Souto
09h30
43
Neutral Spaces. The Close Relationship Between Professional and
Educational Spaces.
Roberta Franceschi, Lucinda Morrissey, Adolfo Jordan and Maria Jesús
Triviño, Universidad Europea de Madrid, Spain
09h45
44
Coworking as a Stigmergic and Informal Learning Space.
Fernando Mendes and Carlos Duarte, IADE-U, Portugal
10h00
45
Design research diagnostic practice implementation in classroom context.
José M. Gago Silva, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal
10h15
46
One day of the designer: Exploring students’ perspectives on the
relationship between individual and collaborative work in design process.
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Pinar Kaygan, Emre Çağlar, and Özümcan Demir, Middle East Technical
University, Turkey
Lost in Representation - Designing mistakes in the Design.
Filipa Barradas, IADE-U, Portugal
The designer as a culture agent.
Cátia Rijo, Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa

10h30

47

10h45

48

11h00-11h30
11h30-12h30

Coffee Break
Keynote speaker – Design for Eco-pathy: the evolution of the Design role in the
post-industrial society, Loredana Di Lucchio, Sapienza University of Rome, Italy .

Parallel session 9 – DESIGN, MARKETING AND INNOVATION - 14h30-16h00 - Henrique Maufroy de
Seixas Room. Panel chair: Salomão Gomez
14h30
49
Developing a scale measuring Organizational Happiness for communication
and information professionals: content analysis and exploratory factorial
analyses.
Georg Dutschke, Joaquim Casaca, Carlos Alves Rosa and Ana Loureiro
IADE-U, Portugal
14h45
50
Marketing communications model for innovation networks.
Tiago Correia, Américo Mateus and Susana Leonor, IADE-U, Portugal
15h00
51
Total market orientation, marketing effectiveness and organizational
innovation.
Patrícia Pereira, António Pimenta da Gama and Joaquim Casaca, IADE-U,
Portugal
15h15
52
The Perspective of a Local Business about the Design Management and
Visual Merchandising: Analysis of Café François.
Grasiele Pilatti, Luiz Salomão Ribas Gomez and Eugenio Merino, Universidade
Estadual de Santa Catarina, Brazil
15h30
53
Memes and symbolic interactionism: a new approach to trend research and
design.
Amanda Campos, Luiz Salomão Ribas Gomez, Universidade Estadual de Santa
Catarina, Brazil
16h00
54
Eclat Precedes form: The Ontology and Perception of Bright Objects.
Tufan Orel, France
Parallel session 10 – DESIGN AND VISUAL CULTURE - 14h30-16h00 - D. Luís Room
Panel chair: Carlos Rosa
14h30

55

14h45

56

15h00

57

15h15

58

15h30

59

Visual culture as commodity.
Armando Vilas-Boas IADE-U, Portugal
Advertising as a tool of methodology TXM: Case john-john.
Leandro Werner Ribeiro and Luiz Salomão Ribas Gomez, Universidade
Federal de Santa Catarina, Brazil
Displaying Portuguese Graphic Design through Art: the “Art on Chairs”
Project.
Helena Barbosa, Universidade de Aveiro, Portugal
Storyteller or ‘storybuilder’ picture stories.
Isabel Farinha and Jorge Augusto Feldens, IADE-U, Portugal
What do we mean by ‘visual culture’?
Armando Vilas-Boas, IADE-U, Portugal
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15h45

60

On Architecture as Project-oriented Method and a Visual Art; from Scientific
Aesthetics, to a Science of Design ─ A Case Study.
Sandra S. Antunes and Helena Souto, IADE-U, Portugal

Parallel session 11 – DESIGN PROCESSES - 14h30-16h00 - Serviço Educativo Room
Panel chair: Cristina Pinheiro
14h30

61

14h45

62

15h00

63

15h15

64

15h30

65

15h45

66

A Transdisciplinary Perspective for the Design Process: A Comparative
Review.
João Filipe Figueiredo, Nuno Correia, Inês Ruivo and Jorge Lino, Faculdade de
Engenharia do Porto, Portugal
Shape and Material Analysis of Water Bottle Containers.
Pedro Oliveira, Universidade Europeia, Portugal
Perception of Sustainability through Plastic Household Package Materials.
Maria João Ambrósio, Hande Ayanoglu, Júlia Teles and Emília Duarte, IADE-U,
Portugal
Colour in Portuguese Water Bottle Containers.
Pedro Oliveira, Universidade Europeia, Portugal
MADEC. Material Design Culture.
Marinella Ferrara and Chiara Lecce, Politecnico di Milano, Italy
Craftwork in brazil: dialogues with tradition and contemporaneity.
Silvia Sasaoka and Mônica Moura, Universidade Estadual Paulista, Brazil

CLOSING CEREMONY – 16h30-19h00 – D. Luís Room and Galeotas Pavilion
16h00-16h30
16h30-17h30

17h30-19h00

−

Coffee Break – D. Luís Room
Keynote speaker – Design, government and society: creating value and promoting
development, Gabriel Patrocínio, IFHT, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brazil – Galeotas
Closing Ceremony
Closing Speech – Emília Duarte (General Chair)
Farewell drink and Musical performance of Naipe da Banda da Armada

HONOR COMMITTEE
Clive Edwards - Emeritus Professor of Design History, School of the Arts, Loughborough University,
UK
José Augusto França - Professor Catedrático Jubilado da Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Oliveira Viegas - Vice-Almirante, Diretor da Comissão Cultural de Marinha, Portugal
Basílio Horta - Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Portugal

−

SCIENTIFIC COMMITTEE
Afonso Pinho Borges – Departamento de Comunicação e Artes, Universidade da Beira Interior,
Portugal
Ana Amélia Carvalho – Faculdade de Psicologia, Universidade de Coimbra, Portugal
Ana Margarida Ferreira – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Ana Maria Fernandez Garcia – Historia del Arte e Musicologia, Universidad de Oviedo, Spain
Anabela Galhardo Couto – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
António da Cruz Rodrigues – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
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António Nunes Pereira – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
António Pimenta da Gama – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Armando Vilas-Boas – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Carlos Alves da Rosa – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Carlos Duarte – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Carlos Rosa – ETAC - Escola de Tecnologias, Artes e Comunicação, Universidade Europeia, Portugal
Caterina Franchini - Interuniversity Department of Regional & Urban Studies and Planning,
Politecnico di Torino and Università di Torino, Italy
Christopher B. Mayhorn – Department of Psychology, North Carolina State University, United States
of America
Claire O'Mahony - Department for Continuing Education, University of Oxford, United Kingdom
Claudia Mont'Alvão - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil
Cristina Caldeira – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Cristina Pinheiro – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Daniel Raposo – ESART - Escola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo Branco,
Portugal
Eduardo Corte-Real – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Elizete Kreutz - Centro Universitário Univates, Brazil
Emília Duarte – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Fernando Carvalho Rodrigues – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário,
Portugal
Fernando Moreira da Silva – Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa, Portugal
Ferrão Filipe – IPAM - Instituto Português de Marketing, Portugal
Francisco Rebelo – Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Portugal
Henri H.C.M. Christiaans - Escola de Arquitectura, Universidade do Minho, Portugal
Joana Quental - Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Portugal
João Alberto Baptista Barata - Departamento Têxtil, FibEnTech, Universidade da Beira Interior
João Paulo Martins - Departamento de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Design, Faculdade de
Arquitetura, Universidade de Lisboa, Portugal
João Vasco Neves – ESART - Escola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo
Branco, Portugal
Joaquim C. Reis – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
José Bártolo – ESAD - Escola Superior de Artes e Design, Portugal
José Ferro Camacho – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
José Vicente Escola Superior Gallaecia, Portugal
Leonor Ferrão – Departamento de História e Teoria da Arquitectura, Urbanismo e Design, Faculdade
de Arquitectura, Universidade de Lisboa, Portugal
Lucy Niemeyer - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brazil
Luis Carlos Paschoarelli – Departamento de Design, Universidade Estadual Paulista, Brazil
Luiz Salomão Ribas Gomez - Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
Madalena Pereira, Departamento de Ciência e Tecnologia Têxtil, Universidade da Beira Interior
Manuel Heitor, IN+, Instituto Superior Técnico, Portugal
Manuel Pinheiro, Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, da Universidade
de Lisboa
Maria da Graça Guedes - Departamento de Engenharia Têxtil, Escola de Engenharia, Universidade do
Minho, Portugal
Maria Helena Souto – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Marinella Ferrara - Design Department, Politecnico di Milano, Italy
Nelson Zagalo – Universidade do Minho, Portugal
Nuno Saldanha – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Paula Trigueiros - Escola de Arquitectura, Universidade do Minho, Portugal
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Paulo Maldonado - Faculdade de Arquitectura e Artes, Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal
Pedro Arezes – Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Portugal
Pedro de Oliveira – ETAC - Escola de Tecnologias, Artes e Comunicação, Universidade Europeia,
Portugal
Rodrigo Cunha – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Rosa Fernandes – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Rudimar Baldissera – Departamento de Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brazil
Rui Alberto Lopes Miguel - Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, Universidade da Beira
Interior, Portugal
Rui Carlos da Costa – Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Portugal
Sílvia Rosado Patrício – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Theresa Beco Lobo – IADE-U – Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, Portugal
Vasco Branco - Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Portugal
−

ORGANIZING COMMITTEE
Conference Chairs:
Emília Duarte, IADE-U, Portugal (General Chair)
Carlos Duarte, IADE-U, Portugal
Fernando Carvalho Rodrigues, IADE-U, Portugal
Local Organizing Committee:
Ana Glória Neves
Fernando Martins
Catarina Lisboa
Hande Ayanoglu
Laura Saldanha
Fernando Mendes
Pedro Pereira
Lara Reis
Luís Teixeira
Paula Marques
Eduardo Gonçalves
Vasco Milne
Graphic Design:
Maria Cadarso (Art Direction)
Mariana Queiroga (leading the work)
José Alvarez (leading the work)
Bruno Veiga
Gonçalo Gameiro
Miguel Athayde de Tavares
Pedro Pereira
Ruben Martins
Web Design and UX:
Bruno Nobre (Web Design coordinator)
Manuela Pinto
Rita Boto
Tiago Laginha
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5.4. Indicadores de produção científica
5.4.1. Indicadores globais
De seguida são apresentados os indicadores globais de 2015, bem como os indicadores referents aos
últimos 3 anos.
Tabela 2 Resumo dos indicadores de produção, da UNIDCOM, do ano 2015

Livros
Capítulos de Livros
Artigos em revistas internacionais
Artigos em revistas nacionais
Comunicações em encontros científicos internacionais
Comunicações em encontros científicos nacionais
Modelos
Aplicações Computacionais
Exposições

7
6
15
2
37
6
1
2
10

Tabela 3 Indicadores da UNIDCOM entre 2013 e 2015

Verbas contratualizadas para investigação
Papers (SCOPUS)
Doctorados em Design pelo IADE-U
Teses mestrado depositadas pelo IADE-U
Novos alunos PhD
Número de projectos contratualizados
Livros ou capítulos de livros
Artigos em revistas com revisão por pares
Paper em Conferências
Candidaturas elaboradas não financiadas

2013
2014
29367,48€ 641078,24€
----1
0
--62
5
5
9
16
17
18
15
13
59
52
0
0

2015
112309,50€
10
0
64
9
7
13
17
44
16

5.4.2. Indicadores detalhados
5.4.2.1.
Livros
-Publicado - Duarte, E., Duarte, C., & Rodrigues, F. C. (Eds.). (2015). Proceedings of the 8th
International Conference Senses & Sensibility: Design as a Trade. Lisbon: UNIDCOM/IADE. URL:
https://www.dropbox.com/sh/f1mr2bepvh9eth5/AAA4zdGjmjc8_Eou6V2aTuUsa?dl=0
-Publicado - Casaca, J. A. (2015). Introdução ao Tratamento e Análise de Dados com o SPSS Statistics:
Guia Prático. Lisboa: Edições IADE. URL:
http://bibliografia.bnportugal.pt/bnp/bnp.exe/registo?1919527
5.4.2.2.
Capítulos de livros
-Publicado - Ayanoğlu, H., Duarte, E., Noriega, P., Teles, J., & Rebelo, F. (2015). Hazard Perception of
3D Household Packages: A Study Using a Virtual Environment. In M. Soares & F. Rebelo (Eds.),
Ergonomics in Design Methods & Techniques (pp. 373–386). Boca Raton: Taylor & Francis
Group. URL: http://doi.org/10.1201/9781315367668
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-Publicado - Dias, M. S., Vilar, E., Sousa, F., Vasconcelos, A., Pinto, F. M., Saldanha, N., & Eloy, S.
(2015). A Living labs approach for usability testing of ambient assisted living technologies. In A.
Marcus (Ed.), Design, User Experience, and Usability: Design Discourse (Vol. 9186, pp. 167–178).
Los Angels: Springer International Publishing. URL: http://doi.org/10.1007/978-3-319-208862_17
-Publicado - Pinheiro, C. & Silva, F. (2015). From vision science to design practice. In M. Soares &
Rebelo, F. (Eds), Ergonomics in Design: Methods and Techniques (pp. 39-54). U.S. A.: Taylor &
Francis Group. URL: https://www.crcpress.com/Ergonomics-in-Design-Methods-andTechniques/Soares-Rebelo/p/book/9781498760706
-Publicado - Travado, L., & Reis, J. C. (2015). Técnicas e competências de comunicação. In E.
Albuquerque & A. S. Cabral (Eds.), Temas Fundamentais em Psico-Oncologia (pp. 329–348).
Lisboa: Lidel. URL: https://www.dropbox.com/s/fjy0095dxnibh1n/indice %281%29.pdf?dl=0

5.4.2.3.
Artigos em revistas internacionais com revisão por pares
-Publicado - Assunção, M., Mendonça dos Santos, P., & Freire, J. (2015). A Technique to Reduce On Wafer Measurement Uncertainty for CMOS Transmission Line Characterization. IEEE
Microwave and Wireless Components Letters, 25(12), 829–831. URL:
http://doi.org/10.1109/LMWC.2015.2495131
-Publicado - Ayanoğlu, H., Duarte, E., & Teles, J. (2015). Assessment of hazard perception from
packages shapes: a comparison of visualization methods. Ergodesign & HCI, 3(1), 1–9. URL:
http://revistaergodesign-hci.dad.puc-rio.br/media/artigo_01_v-3_n-1_ano_3.pdf
-Publicado - Campos, A. Q., Schmiegelow, S., Medeiros, D. P., Gomez, L., & Gonçalves, M. M. (2015).
O evento criativo como etapa de construção do DNA de marca: o caso Wavetech. Sistemas &
Gestão, 10, 670–677. URL:
https://www.researchgate.net/publication/299417815_The_Creative_Event_as_a_step_of_the
_brand’s_DNA_construction_the_Wavetech_case
-Publicado - Castro, M., Carvalhais, J., & Teles, J. (2015). Irregular working hours and fatigue of cabin
crew. Work, 51(3), 505–511. URL: http://doi.org/10.3233/WOR-141877
-Publicado - Caytan, O., Lemey, S., Agneessens, S., Ginste, dries, Demeester, piet, Loss, caroline, …
Rogier, H. (2015). Half-Mode Substrate-Integrated-Waveguide Cavity-Backed Slot Antenna on
Cork Substrate. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 15, 162–165. URL:
http://doi.org/10.1109/LAWP.2015.2435891
-Publicado - Correia, T., Mateus, A., & Leonor, S. (2015). Marketing communications model for
innovation networks. International Journal of Innovation, 3, 43–53. URL:
http://www.journaliji.org/index.php/iji/article/view/50/pdf_15
-Publicado - Couto, A. G. (2015). Dimensões da alteridade em autobiografias espirituais femininas em
portugal (séculos XVII-XVIII). Revista de Escritoras Ibéricas, 3, 81–100. URL:
http://doi.org/10.5944/rei.vol.3.2015.14815
-Publicado - Curralo, A. (2015). Preserving Urban Heritage and Creativity: The Reuse of the AXA
Building in Porto. Street Art & Urban Creativity Scientific Journal, Places and Non Places, 1(2),
14–21. URL:
http://www.urbancreativity.org/uploads/1/0/7/2/10727553/journal2015_v1_n2_web_final_up
t3.pdf
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-Publicado - Farinha, I. (2015). Ads and Fundraising: A Quasi-Market School System. International EJournal of Advances in Education, 1(1), 13–17. URL:
http://ijaedu.ocerintjournals.org/article/view/5000107128
-Publicado - Guerreiro, S., Batel, S., Lima, M. L., & Moreira, S. (2015). Making energy visible :
sociopsychological aspects associated with the use of smart meters. Energy Efficiency, 8(6),
1149–1167. URL: http://doi.org/10.1007/s12053-015-9344-4
-Publicado - Lucena, J. P., & Casaca, J. A. (2015). How to Measure Sports Brand Equity: A Proposal for
Football Industry. Chinese Business Review, 14(1), 49–59. URL: http://doi.org/10.17265/15371506/2015.01.006
-Publicado - Marques, S., Lima, M. L., Moreira, S., & Reis, J. (2015). Local identity as an amplifier:
Procedural justice, local identity and attitudes towards new dam projects. Journal of
Environmental Psychology, 44, 63–73. URL: http://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.09.007
-Publicado - Matos, D. F., Ferreira, A. M., Pinho, A., & Martins, J. (2015). Design de dispositivos
médicos: contributo do design para o desenvolvimento de uma prótese externa de um membro
inferior. E-Revista LOGO, 4(1), 73–90. URL:
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/eRevistaLOGO/article/view/3476/4160
-Publicado - Oliveira, F., & Mendonça, J. (2015). Linguagens de Síntese Visual em Processo de DNA:
Estudo de casos de marcas de moda praia em Portugal. E-Revista LOGO, 4, 69–82. URL:
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/eRevistaLOGO/article/view/3793
-Publicado - Olivete, A., Sanches, R., & Salvado, R. (2015). Manipulação de Superfícies Têxteis:
Interferências na Estrutura Têxtil do Burel. Revista Icônica, 1(1), 19–44. URL:
http://revistas.utfpr.edu.br/ap/index.php/iconica/article/viewFile/29/20
-Publicado - Ribeiro, L., Miguel, R., Pererira, M., Lucas, J., & Trindade, I. (2015). Human body as
fashion space: fashion accessories, design and woven fabrics. Journal of Fashion Marketing and
Management, 19(3), 249–257. URL: http://doi.org/10.1108/JFMM-07-2013-0088
-Publicado - Salvado, R., Lopes, C., Szojda, L., Araújo, P., Gorski, M., Velez, F. J., … Krzywon, R. (2015).
Carbon Fiber Epoxy Composites for Both Strengthening and Health Monitoring of Structures.
Sensors, 15, 10753–10770. URL: http://doi.org/10.3390/s150510753
-Publicado - Travado, L., Reis, J., Watson, M., & Borras, J. (2015). Psychosocial oncology care
resources in Europe : a study under the European Partnership for Action Against Cancer
(EPAAC). Psychooncology. URL: http://doi.org/10.1002/pon.4044
-Publicado - Vilar, E., Rebelo, F., Noriega, P., Teles, J., & Mayhorn, C. (2015). Signage Versus
Environmental Affordances : Is the Explicit Information Strong Enough to Guide Human
Behavior During a Wayfinding Task ? Human Factors and Ergonomics in Manufacturing &
Service Industries, 25(4), 439–452. URL: http://doi.org/10.1002/hfm

5.4.2.4.
Artigos em revistas nacionais com revisão por pares
-Publicado - Costa, M., Filipe, F., & Idoeta, C. (2015). Beer brands influence on college students
consumer behavior: A neuromarketing exploratory study. In M. Nogueira & A. Vieira (Eds.), The
Portuguese Marketing Conference: Challenging the crisis legacy: What to expect from the next
decade of Marketing? (pp. 264–276). Porto: Edições IPAM. URL:
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4380.296
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5.4.2.5.
Comunicações em encontros científicos internacionais
-Apresentado - Almeida, A., Rebelo, F., Noriega, P., Vilar, E., & Borges, T. (2015). Virtual Environment
Evaluation for a Safety Warning Effectiveness Study. Procedia Manufacturing: 6th International
Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated
Conferences, AHFE 2015, 3, 5971–5978. URL: http://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.692
-Apresentado - Alvez, C., Lopes, P., & Gomez, l. (2015). City brand experience: Urban trends and
aesthetic experiences from the perspective of city branding. In E. Duarte, C. Duarte, & F. C.
Rodrigues (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference Senses & Sensibility: Design as
a Trade (pp. 314-321). Lisbon: UNIDCOM/IADE. URL:
https://www.dropbox.com/sh/1tonbljvv5eb5xj/AAA4nCRr6jOn_9PwLTQNiFo4a?dl=0
-Apresentado - Ambrósio, M., Ayanoglu, H., & Duarte, E. (2015). Perception of Sustainability through
Plastic Household Package Materials. In E. Duarte, C. Duarte, & F. C. Rodrigues (Eds.),
Proceedings of the 8th International Conference Senses & Sensibility: Design as a Trade (pp.
481). Lisbon: UNIDCOM/IADE. URL:
https://www.dropbox.com/sh/1tonbljvv5eb5xj/AAA4nCRr6jOn_9PwLTQNiFo4a?dl=0
-Apresentado - Antunes, S., & Souto, M. H. (2015). On Architecture as Project-?-Oriented Method
Tojal, Moreira and Roxo ─ A Case Study. In E. Duarte, C. Duarte, & F. C. Rodrigues (Eds.),
Proceedings of the 8th International Conference Senses & Sensibility: Design as a Trade (pp.
454–462). Lisbon: UNIDCOM/IADE. URL:
https://www.dropbox.com/sh/1tonbljvv5eb5xj/AAA4nCRr6jOn_9PwLTQNiFo4a?dl=0
-Apresentado - Ayanoğlu, H., Boto, R., Teles, J., & Duarte. (2015). Effects of Packages’ Color as a Cue
for Hazard - Related Perceptions: A Study Using Virtual Reality. In A. Marcus (Ed.), Lecture Notes
in Computer Science (Vol. 9187, pp. 3–13). Springer International Publishing. URL:
http://doi.org/10.1007/978-3-319-20898-5_1
-Apresentado - Barata, J., Miguel, R., Lucas, J., Pereira, M., Machado, J., & Silva, M. (2015).
Communication/Design Constructs Reality: A Matter of Points of View. In E. Duarte, C. Duarte,
& F. C. Rodrigues (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference Senses & Sensibility:
Design as a Trade (pp. 169–175). Lisbon: UNIDCOM/IADE. URL:
https://www.dropbox.com/sh/1tonbljvv5eb5xj/AAA4nCRr6jOn_9PwLTQNiFo4a?dl=0
-Apresentado - Barradas, F. (2015). Lost in Representation - Designing Mistakes in the Design. In E.
Duarte, C. Duarte, & F. C. Rodrigues (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference
Senses & Sensibility: Design as a Trade (pp. 361–365). Lisbon: UNIDCOM/IADE. URL:
https://www.dropbox.com/sh/1tonbljvv5eb5xj/AAA4nCRr6jOn_9PwLTQNiFo4a?dl=0
-Apresentado - Bernardes, S. M. F., Rebelo, F., Vilar, E., Noriega, P., & Borges, T. (2015).
Methodological Approaches for Use Virtual Reality to Develop Emergency Evacuation
Simulations for Training, in Emergency Situations. Procedia Manufacturing: 6th International
Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated
Conferences, AHFE 2015, 3, 6313–6320. URL: http://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.946
-Apresentado - Borges, T., Ramos, S., Vilar, E., Noriega, P., & Rebelo, F. (2015). Interview Anxiety
Narrative Validation for a Virtual Reality-based Study. Procedia Manufacturing: 6th
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the
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Affiliated Conferences, AHFE 2015, 3, 5934–5940. URL:
http://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.682
-Apresentado - Boto, R., Noriega, P., & Duarte, E. (2015). Warnings for children: do they make sense?
Procedia Manufacturing: 6th International Conference on Applied Human Factors and
Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, 3, 6086–6092. URL:
http://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.753
-Apresentado - Braun, J., Martins, M., & Gomez, L. (2015). Brandbook: ferramenta para auxílio no
reconhecimento de passo de torres como destino turístico. In Fourth International Conference
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Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design. CIAUD da Faculdade de Arquitetura,
Universidade de Lisboa, Lisboa.
Marques, P. (2015). Cool Sustainable Toy: Designing Desirable and Innovative Product Through
Emotion Approach.
Mateus, A. (2015). Report H2020-MSCA-RISE-2015. Citizen Engagement Integrated System - Smart
Citizenship for Smart Cities Innovation (CEIS). European Commission, Lisbon.
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Mateus, A., Carvalho, R., Lebre, A., Lisboa, C., Rodrigues, A. C., Leonor, S., Martins, S., & Correia, T.
(2015). Report Academic Model for Laureate Universities. IADE - Creative University,
IDEAS(R)EVOLUTION, Lisbon.
Mateus, A., Leonor, S., Martins, S., & Correia, T. (2015). Relatório Final Marca CRP. IADE - Creative
Univer, IDEAS(R)EVOLUTION, Lisbon
Mateus, A., Leonor, S., Martins, S., & Correia, T. (2015). Relatório Final Vila Franca de Xira. IADE Creative University, IDEAS(R)EVOLUTION, Lisbon.
5.4.2.8.
Organização de seminários e conferências
Ayanoğlu, H. (2015, October). Organizing Committee Member and Session Chair – Session: Digital
Design. 8th International Conference Senses & Sensibility: Design as a Trade. Lisbon:
IADE/UNIDCOM. URL: http://unidcom.iade.pt/senses2015/committees/
Couto, A.G. (2015, Outubro). Comissão Científica do 8th International Conference Senses &
Sensibility: Design as a Trade. Lisbon: IADE/UNIDCOM. URL:
http://unidcom.iade.pt/senses2015/committees/
Cunha, R. (2015, Outubro) Organização do Seminário “Ritmanálise”. Universidade Lusíada, Lisboa.
URL:
http://news.lis.ulusiada.pt/In%C3%ADcio/Detalhes/TabId/3023/ArtMID/2443/ArticleID/6928
/Lus237ada-recebe-o-Prof-Rodrigo-Sobral-Cunha-para-falar-de-ritman225lise.aspx
Cunha, R. (2015). Organização das Master Classes do 50º Festival de Música de Sintra. Sintra,
Portugal. URL: http://www.cm-sintra.pt/50-festival-de-musica-de-sintra-em-homenagem-amarquesa-de-cadaval
Duarte, E. (2015, October). General Chair of the 8th UNIDCOM/IADE’s International Conference –
Senses & Sensibility: Design as a Trade. Lisbon: IADE/UNIDCOM. URL:
http://unidcom.iade.pt/senses2015/committees/
Duarte, E. (2015, February). Scientific Advisor Board Member of the SHO 2015 – International
Symposium on Occupational Safety and Hygiene. Guimarães, Portugal. URL:
http://www.labiomep.up.pt/event/sho2015/
Duarte, E. (2015, October). Local Organizing Committee Member of the ICRE 2015, International
Conference on Robot Ethics. Lisbon, Portugal. URL: https://clawar.org/icre2015/committees/
Farinha, I. (2015, Maio). Coordenação do desafio 48H CRIATIVAS IADE-U SOCIEDADE PONTO VERDE.
LX Factory, Lisboa, Portugal. URL:
https://m.facebook.com/IADE.CreativeUniversity/photos/a.834747826572496.1073741983.1
11971678850118/834747839905828
Reis, L. (2015, October). Membro do comité de organização do 8th International Conference
UNIDCOM·IADE, Senses & Sensibility: Design as a Trade. Lisbon: IADE/UNIDCOM. URL:
http://unidcom.iade.pt/senses2015/committees/
Rosa, C. A. (2015, October). Scientific Committee member of the 8th UNIDCOM/IADE’s International
Conference UNIDCOM·IADE, Senses & Sensibility: Design as a Trade. Lisbon: IADE/UNIDCOM.
URL: http://unidcom.iade.pt/senses2015/committees/
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Salvado, R. (2015, December). Organização do ICEUBI2015 - International Conference on Engineering
– Engineering for Society. Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior,
Covilhã, Portugal. URL: http://193.136.66.103/iceubi2015/?page_id=89
Salvado, R. (2015, November). Organização do DESIGNA 2015: Conferência Internacional de
Investigação em Design. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal.
URL: http://www.designa.ubi.pt/pt/2015

Teses de doutoramento
-Defendida - Martins, F. (2015). Design como Sistema de Crenças. Universidade da Beira Interior. URL:
http://hdl.handle.net/10400.6/3972
-Defendida - Tallarita, A. L. (2015). Il potere del potere: quando e come il potere manifesta se stesso.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. URL:
https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/4951/1/phd_altallarita.pdf

5.4.2.9.
Modelos
Rosa, C. A. (2015). Always On Dialogue: Just-in-Time Blended Sync Metrics for Brand Management.
Lisboa: Datamining Lab, UNIDCOM, IADE-U. URL:
http://www.academia.edu/21776579/The_Brand_JIT_Model_Just-inTime_Sync_Metrics_for_Brand_Development_and_SMEs_Innovation
5.4.2.10. Aplicações computacionais
Teixeira, L. (2015). Desenvolvimento de simulação em de Realidade Virtual para o projeto Brand
Love e NeuroMarketing. UXLab/UNIDCOM, IADE, Lisboa, Portugal. URL:
https://drive.google.com/file/d/0B7nOaeJ6Q8B4NXgzUEdDd3B1VnM/view
Teixeira, L. (2015). Desenvolvimento de simulação em de Realidade Virtual para o projeto Monarch.
UXLab/UNIDCOM, IADE, Lisboa, Portugal. URL:
https://mega.nz/#!01MgmSpb!ZzhZbfM5CP7GrtXDdJ2-ZN9YWGE1zGwLQQ04d26_Z4M

5.4.2.11. Exposições
Bartsch, C. (2015, July). Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW). Hochschule der Bayerischen
Wirtschaft, München, Germany. URL: https://www.hdbwhochschule.de/hochschule/hochschule-aktuell/
Bartsch, C. (2015, June). Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) stellt sich vor. Hochschule
der Bayerischen Wirtschaft, München, Germany. URL: https://www.hdbwhochschule.de/hochschule/hochschule-aktuell/
Ferreira, A. M. (Maio, 2015). Figueira Memory/IADE-U. Agricultura Lusitana 2015, EUNIQUE 2015 –
International Fair for Applied Arts and Design. Karlsruhe, Alemanha. URL:
https://uaonline.ua.pt/upload/med/joua_m_3563.pdf
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Ferreira, A. M. (Abril, 2015). Projetos do ID:CoLab: Fios de Lã. Festival IN 2015 – Festival de
Criatividade e Inovação. FIL - Feira Internacional de Lisboa, Lisboa, Portugal. URL:
http://www.festivalin.pt/programa-2/
Souto, M. & Antunes, S. (2015). Design em Portugal (1960---1974): acções, intervenientes e
repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial e do Núcleo de Design Industrial do
Instituto Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I.). Projeto PTDC/EAT---HAT/121601/2010,
FCT/COMPETE. URL: http://unidcom.iade.pt/designportugal/
Souto, M. & Antunes, S. (2015, Outubro a 2016, Fevereiro). Ensaio para um arquivo: o tempo e a
palavra. Design em Portugal entre 1960 e 1974. Museu do Design e da Moda, Lisboa,
Portugal. URL: http://www.mude.pt/exposicoes/ensaio-para-um-arquivo-o-tempo-e-apalavra-design-em-portugal-entre-1960-e-1964_68.html
Souto, M. & Antunes, S. (2015, Julho). A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de objectos. Museu
Nacional do Azulejo, Lisboa, Portugal. URL: http://www.museudoazulejo.pt/ptPT/ExposAct/ExposTemp/ExpoActuais/ContentDetail.aspx?id=1621

5.4.2.12. Workshops
Brouwer, Z. & Nieto, J (2015). Innovation and Design Thinking course. School of Design &
Engineering, Barcelona, Spain.
Ferreira, A. M. (2015). Co-coordenação do Workshop Criatividade, Design e Comunicação, Projeto
Moralá Castelo IADE/FAS. Café Belmonte Cultural Club, Lisboa, Portugal.
Ferreira, A. M. (2015). Coordenação do Workshop Design e Inovação Sustentável nas fibras naturais.
Jornadas Técnicas “Fibras naturais: Inovação e Sustentabilidade. Sede ADPM, Mértola,
Portugal.
Ferreira, A. M. (2015). Co-coordenação do Workshop Second International Cork Workshop:
Composite Materials, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Ferreira, A. M. (2015). Coordenação do Workshop Design, Inovação Sustentável e Empreendedorismo
Social, IADE: Talk, GREENFEST’15. Creative Crowd, Centro de Congressos do Estoril, Portugal.
Ferreira, A. M. (2015). Coordenação do Workshop Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente – O
Bunho - um Recurso Natural com Valor Competitivo para os Territórios: Pesquisa e concurso
de Ideias. Câmara Municipal de Santarém, IADE-U, ACAF, Creative Crowd, Centro de
Congressos do Estoril, Portugal.
Mateus, A. (2015). Creativity for Innovation. Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, Áustria.
Mateus, A. (2015). Design Thinking & Inovação. Cria Cascais. Cascais, Portugal.
Mateus, A., Martins, S., Leonor, S., Correia, T. (2015). Design Thinking for Design Management.
Design Management Course. IADE - Creative University, Lisbon, Portugal.
Mateus, A. (2015). Innovation Diagnostics Canvas. Karel de Grote University College, Antwerpen,
Belgium.
Mateus, A. (2015). IDEAS(R)EVOLUTION - Creativity Tolls. Karel de Grote University College,
Antwerpen, Belgium.
Mateus, A. (2015). IDEAS(R)EVOLUTION for Design Thinking. Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn,
Austria.
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Mateus, A. (2015). IDEAS(R)EVOLUTIOn for Design Thinking and Entrepreneurship. Fachhochschule
Vorarlber, Dornbirn, Áustria.
Mateus, A. (2015). IDEAS(R)EVOLUTION for Innovation and Entrepreneuship. Karel de Grote
University College, Antwerpen, Belgium.
Neves, A. G. & Roversi, M. (2015). Interaction for future scenarios. Lab D3D, IADE, Lisbon, Portugal.
Nieto, J. R. (2015). Creativity and Technology - Which comes first? Design thinking across cultures and
industries. Lisboa, Portugal.
5.4.2.13. Comissões centíficas de revistas
Couto, A. G. (2015). Membro do Comité Científico da Revista de Escritoras Ibéricas.Universidad
Nacional de Educacion a Distancia, Madrid, Espanha.
Couto, A. G. (2015). Editorial Board of The Radical Designist- a Design Culture Journal.
UNIDCOM/IADE-U,Lisboa, Portugal.
Correia, S. (2015). Revista Tecnologia e Sociedade. Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Brasil.
Correia, S. (2015). Revista de Comunicação e Linguagens. Centro de Estudos de Comunicação e
Linguagens, Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Correia, S. (2015). Revista de História da Arte - Teorias da Prática. Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Correia, S. (2015). The Radical Designist. UNIDCOM/IADE-U, Lisboa, Portugal.
Corte-Real, E. (2015). Editor-in-chief of The Radical Designist. UNIDCOM/IADE-U, Lisboa, Portugal.
Corte-Real, E. (2015). Advisory Board of the Drawing: Research Theory Practice. Intellect Journals,
UK.
Duarte, C. (2015). Membro do Conselho Editorial da e-Revista LOGO. Laboratório de Orientação
Gráfica Organizacional, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil.
Duarte, E. (2015). Membro do Comité Científico da Revista Educação Gráfica. Departamento de Artes
e Representação Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP,
Bauru, Brasil.
Ferreira, A. M. (2015). e- evista LOGO. Laboratório de Orientação Gráfica Organizacional,
Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil.
Ferreira, A. M. (2015). Revisor da e-revista - Espaços Vividos e Espaços Construídos: estudos sobre a
cidade. Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, Faculdade de
Arquietetura da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Mateus, A. (2015). Editorial Board of the American Journal of Education Research. Science and
Education, Newark, USA.
Pimenta da Gama, A. (2015). International Journal of Business Research & Development (IJBRD).
Science Target, Ottawa, Canada.
Pinheiro, C. (2015). Comité Científico da Revista Educação Gráfica. Departamento de Artes e
Representação Gráfica, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP, Bauru, Brasil
Płonka, M. (2015). International Journal of Fashion Studies. Intellect Journals, UK.
Reis, J. (2015). The Breast. Elsevier, USA.
Reis, J. (2015). Psycho-Oncology. John Wiley & Sons Inc., USA.
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5.4.2.14.

Orientação de teses de Mestrado/Doutoramento terminadas

Neto, J. (2015). Branco Singular (repetitivo). Dissertação de Mestrado, IADE-U, Lisboa. Correia, S. Orientadora
Hobo, F. (2015) Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea: O Kawaii,
a Tipografia e Flatness Interpretados sob um Olhar Sociocultural, Estético e Histórico. Tese de
Doutoramento, Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Lisboa. Corte-Real, E. Co-orientador
Nogueira, L. (2015). The Art of Craft. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia,
Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, Universidade da Beira Interior, Covilhã, e
IADE - U, Lisboa. Lobo, T. - Orientadora
Sobral, B. (2015). Wearable Technology – Promote Emotions. Salvado, R. - Orientadora
5.4.2.15. Outros
Antunes, S. (2014, agosto 4 a 2015, junho 15) – Bolseira de Investigação no projeto Design em
Portugal (1960---1974): ações, intervenientes e repercussões do Núcleo de Arte e Arquitetura
Industrial e do Núcleo de Design Industrial do Instituto Nacional de Investigação Industrial
(I.N.I.I.). Projeto PTDC/EAT---HAT/121601/2010, FCT/COMPETE. Área Cientifica Principal:
Estudos Artísticos – Historia de Arte; Área Cientifica Secundaria: Arquitetura e Urbanismo;
Investigadora Responsável: Maria Helena Duarte Souto Nunes.
Ayanoğlu, H. (February 2014 - ongoing). Examining hazard perception of household packages’
features (e.g., color, texture) in virtual environments. Post-Doctoral Researcher, User
Experience Laboratory, IADE- U, Lisbon, Portugal. Supervisor: Emília Duarte
Leonor, S. (2015). Design generativo: experimentação sobre signos identitários analisados nos
cartazes turísticos portugueses de 1934-2014. Tese de Doutoramento, Departamento de
Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.
Mateus, A. (2015). Product/Brand co-creation model crossing Marketing, Design Thinking, Creativity
and Management: IDEAS(R)EVOLUTION. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora,
Évora, Portugal
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6. ACTIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
6.1. Projectos
6.1.1. Campanha: Mudar Mentalidades – Estudar vale a pena
D.A.M.A., Fernando Ribeiro e Rita Redshoes, participaram na campanha que teve como principal
objetivo incentivar os jovens a dar continuidade aos estudos. Esta campanha foi produzida pelo IADE
– Creative University e promovida por uma rede de Gabinetes de Imagem e Comunicação de
instituições de ensino superior de todo o país e pelo Fórum Estudante.

Figura 34 Campanha “Mudar mentalidades: Estudar vale a pena”

O projeto, que tem por objetivo sublinhar a importância da educação no desenvolvimento pessoal,
foi apresentado, dia 12 de Março, na Futurália, FIL, em Lisboa. Os músicos Miguel Gameiro (que
estudou Culinária), Miguel Ângelo (Arquitetura), Rita Red Shoes (Psicologia Clínica), Noiserv
(Engenharia Eletrotécnica e de Computadores) e a jornalista Joana Cruz (Comunicação Social) são
outras das personalidades que aceitaram “dar a cara” pela iniciativa nesta primeira etapa do projeto.
Partindo do mote “Descobre-te. Estuda.” a campanha promove o ensino superior através do conceito
“molda a tua identidade”. O projeto foi criado como resposta ao desafio lançado a quatro estudantes
e duas docentes do IADE no âmbito do 3.º G-icom – o Encontro Nacional de Gabinetes de Imagem e
Comunicação do Ensino Superior.
6.1.2. INAPA
Calendário Inapa 2015 é um projecto que, à semelhança de anos anteriores, foi concebido e
realizado em colaboração com os alunos de várias escolas de Portugal e Espanha. Este ano, contou
com a colaboração do IADE - Creative University de Lisboa da Escuela Superior de Diseño de Madrid e
da Escola Massana de Barcelona. O novo calendário Inapa 2015, sob o tema "Versões" transmite uma
visão criativa, jovem e dinâmica de alguns dos pintores mais representativos do mundo, de
diferentes países e épocas. Foram apresentados mais de 500 trabalhos que foram avalados pela APP
Production Partners em Lisboa e o Estudio Mariscal em Barcelona, um júri qualificado que
seleccionou as quatro melhores propostas de cada escola.
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Figura 35 Calendário INAPA

6.1.3. Campanha "Se conduzir, não envie mensagens"
Responsável pelo projeto: Profª. Doutora Maria Cadarso
Estudantes do IADE desenvolveram campanha de prevenção rodoviária. Nos últimos dez dias do mês
de agosto, o país esteve “coberto” de mupis que alertaram os condutores para o perigo de se enviar
mensagens de texto enquanto se conduz. Com o mote “Se conduzir, não envie mensagens”, a
campanha de sensibilização rodoviária, que teve início dia 5 de agosto, contou com o apoio de três
estudantes do Mestrado em Design e Cultura Visual do IADE. A equipa – composta pelos alunos
Servane Vigne (França), Marco Tattoli (Itália) e Tiago Laginha (Portugal), e coordenada pela Profª.
Doutora Maria Cadarso – baseou-se na investigação de casos de estudo norte-americanos, onde as
campanhas deste género já são frequentes há bastantes anos.

Figura 36 Campanha “Se Conduzir não Envie Mensagens”
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6.2. Prestação de serviços
6.2.1. Oficina de Portfolio™ - estreia-se com a ROCA
Responsável pelo projecto: Prof. Alexandre Duarte
No dia 9 de Março arrancou a 11ª edição da Oficina de Portfolio™ do IADE, na ROCA GALLERY
LISBON.

Figura 37 Oficina de Portfolio - ROCA

6.2.2. Oficina de Portfolio™ apresenta MASTERCLASS “O Portfólio como Imagem de
Marca”
Responsável pelo projecto: Prof. Alexandre Duarte
A Masterclass foi apresentada pelo ex - aluno, artista e director criativo da Ementa SB, David Cabrita,
e o Director de Marca e de Marketing da Ericeira Surf&Skatre e da marca RVCA, onde foi discutida e
abordada a importância do portfolio nas áreas das indústrias criativas, como as que o IADE Creative
University actua.

Figura 38 Oficina de Portfolio – O Portfólio como imagem de marca

6.2.3. Lusitânia Seguros na Oficina do Portfolio™
Responsável pelo projecto: Prof. Alexandre Duarte
As responsáveis de Marketing da seguradora LUSITÂNIA, do grupo MONTEPIO, Drª Rosa Andersen e
Drª Susana Pascoal, estiveram no IADE Creative University, para a passagem do 3º briefing a
desenvolver pelos alunos da 11ª edição da Oficina de Portfolio™.

Figura 39 Oficina de Portfolio – Lusitânia Seguros
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6.2.4. UHU fecha a 11ª edição da Oficina de Portfolio™
Responsável pelo projecto: Prof. Alexandre Duarte
Terminou mais uma edição da Oficina de Portfolio™ do IADE Creative University. Desta feita, o
desafio centrou-se no reposicionamento estratégico das super colas da icónica marca UHU e os
resultados não podiam ter sido melhores. Conceitos inovadores, ideias surpreendentes e uma série
de soluções pertinentes e originais foi o que os clientes levaram, mais uma vez, deste projecto
inovador e único em Portugal.

Figura 40 Oficina de Portfolio – Cola UHU

6.2.5. Toshiba inicia a 12ª edição da Oficina de Portfólio
O Director de Marketing europeu, Dr. Jorge Borges, esteve na passada 2ª feira, no IADE para a
passagem do 1º briefing desta edição, que contará, para além da Toshiba, com as marcas Terra
Nostra, Sumol, Banco popular, BTV e KIA. Com uma componente estratégica muito forte, este desafio
prende-se com uma campanha europeia que reforce a garantia de não avaria dos portáteis da marca,
considerados os mais fiáveis do mundo. Uma grande oportunidade para este conjunto de jovens
promissores que agora iniciam o seu percurso na criatividade publicitária e que, garantidamente, vão
dar cartas no futuro.

Figura 41 Oficina de Portfolio – Toshiba

6.2.6. Os Açores chegaram à Oficina de Portfolio™
Responsável pelo projecto: Prof. Alexandre Duarte
A responsável de marketing da marca TERRA NOSTRA do Grupo Bel, Drª Cátia Dias esteve no IADE
Creative University para a passagem do briefing do 3º desafio desta 12ª edição da Oficina de
Portfolio™. Depois da TOSHIBA e da SUMOL, a TERRA NOSTRA apresentase aos nossos alunos com
sede de criatividade, disrupção e ideias frescas e inovadoras.
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Figura 42 Oficina de Portfolio – Os Açores

6.3. Projectos de cooperação com a sociedade
6.3.1. Marchas Populares de Lisboa'15 - Concurso para os Troféus e Medalhas
Responsável pelo projeto: Profª. Doutora Ana Margarida Ferreira
As propostas a concurso, promovido pela EGEAC/CML e apresentado pelo seu Director de Gestão
Cultural, Dr. Pedro Moreira, foram desenvolvidas pelos alunos das cinco turmas da Unidade
Curricular de Design de Produção do 2º ano da Licenciatura em Design e foram entregues aos
marchantes vencedores do ano.

Figura 43 Marchas Populares

6.3.2. Projecto IADE - Hospital CUF Infante Santo
Alunos do IADE usaram a criatividade para reabilitar espaço do Hospital CUF Infante Santo. No dia 19
de Janeiro foi apresentado no Hospital CUF Infante Santo o resultado final dos trabalhos relativos ao
Projecto de reabilitação da zona de ligação do exterior do Hospital ao jardim e à cafetaria realizados
pelos alunos da Licenciatura em Design, da UC de Projecto de Design de Ambientes, 3.º ano, com a
orientação do Prof. João Santa Rita.
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7. PROTOCOLOS E PARCERIAS
7.1. Estabelecimentos de Ensino Superior Nacionais
ESAD - Escola Superior de Artes e Design Matosinhos

FHM - Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade Técnica de Lisboa

ESAD da FRESS - Escola Superior de Artes
Decorativas da Fundação Ricardo Espírito
Santo Silva

FLUL - Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa

Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico de Setúbal
ESES - Escola Superior de Educação de
Santarém
EU - Universidade de Évora
EUAC - Escola Universitária de Artes de
Coimbra

INDEG/ISCTE - Instituto para o
Desenvolvimento da Gestão Empresarial do
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa
INUAF - Instituto Superior Dom Afonso III
IPAM - Instituto Português de Administração
de Marketing
IPT - Instituto Politécnico de Tomar

FCT-UNL - Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do
Castelo

FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa

UBI - Universidade da Beira Interior

FEUP - Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

UNL - Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro

7.2. Escolas Cooperantes
Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves Torres Novas

Colégio Frei Cristóvão

Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos

Colégio Manuel Bernardes

Agrupamento de Escolas de Pataias

Colégio Planalto

Agrupamento de Escolas do Barreiro,
Escola Básica 2/3 ciclos D. Luís Mendonça
Furtado

Colégio Santa Doroteia

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves
Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal
Machado
Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz,
Escola Secundária Eça de Queiroz
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia
Agrupamento de Escolas nº 1 de Loures
Agrupamento de Escolas Padre João Coelho
Cabanita
Agrupamento Vertical de Escolas de Golegã,
Azinhaga e Pombalinho
Agrupamento Vertical de Escola de Grândola
Colégio Conciliar de Maria Imaculada
Colégio D. Filipa
Colégio Dinis de Melo

Colégio Mariostas de Carcavelos

Escola Artística António Arroio
Escola Básica 2/3 Ciclos D. João II - Caldas da
Rainha
Escola Básica e Secundária de Carcavelos
Escola Básica e Secundária Ibn Mucana
Escola E.B. 2/3 D. Francisco Manuel de Melo
Escola do Ensino Básico 2/3 de Marrazes Marrazes
Escola Básica 2/3/Sec. Mestre Martins Correia
- Golegã
Escola Internacional do Algarve - Lagoa
Escola Profissional Bento de Jesus Caraça
Escola Secundária Afonso Lopes Vieira
Escola Secundária Carolina Michaëlis - Porto
Escola Secundária com 3º Ciclo Padre António
Vieira
Escola Secundária de Arganil - Arganil
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Escola Secundária de Bocage - Setúbal
Escola Secundária de Casquilhos
Escola Secundária de Francisco Franco
Escola Secundária de Matias Aires
Escola Secundária do Monte da Caparica
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva
Ferreira
Escola Secundária Fernão Mendes Pinto
Escola Secundária Jorge Peixinho - Montijo
Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
Escola Secundária Manuel Cargaleiro

Escola Secundária MGB23 Padre Alberto Neto
- Rio de Mouro
Escola Secundária Professor José Augusto
Lucas
Escola Secundária Quinta do Marquês
Escola Secundária Raul Proença - Caldas da
Rainha
Escola Secundária Sebastião e Silva
Escola Tecnológica e Profissional de
Albicastrense
Externato João Alberto Faria

7.3. Outras Instituições e Organizações Nacionais
1.4 - Um Ponto Quatro, Fotografia
ABB - Asea Brown Baveri

Associação de Assistência de Nosssa Senhora
das Candeias

ABBVIE, Lda.

Associação Empresarial do Bairro de Santos

ACAF - Portugal

Associação Mensagens Solidárias

ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de
Portugal

ANO - Associação Nacional dos Ópticos

Addiction - Brand Communication
ADN - Aquarium Design, Lda.
ADPM – Associação de Defesa do Património
de Mértola

APSA - Associação Portuguesa de Síndrome de
Asperger
Artistas Unidos (Companhia de Teatro no
Teatro da Politécnica) Balestra Berlim
ASARSO – Associação de Arquitectura Social

AFCEA Portugal

ATBG – Associação Terras do Baixo Guadiana

AFID - Associação Nacional de Famílias para a
Integração da Pessoa Deficiente

Banco BPI

AIP/FIL - Associação Industrial Portuguesa

Be Profit

Alldreams - Marketing, Design e Publicidade

BEEVC - Electronic Systems, Lda.

Amnistia Internacional

Best Vintage

ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.

Comunicação Beta-i

Anthia Diving Center Unipessoal

Associação para a Promoção da Inovação e do
Empreendedorismo

APAP - Associação Portuguesa de Agências de
Publicidade

BCM Bricolage

Biorecuperação Sistemas Ecológicos

APCOR - Associação Portuguesa da Cor

Byounduniverse

Aquapura - Aquapura Hotels Resort & SPA

Associação para a investigação científica

Artistas Unidos

BIS - Banco de Inovação Social

ASP - Associação Portuguesa de Profissionais
de Secretariado e Assessoria

Business Storytelling - Serviços Consultoria e
Comunicação Empresarial, Lda.

AESOP - Associação de Empresas de Software
Open Source Portuguesas

Caixa Central - Caixa Central de Crédito
Agrícola Mútuo

Air France

Caixa Geral de Depósitos (Serviços Sociais)
Câmara Municipal de Abrantes
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Câmara Municipal de Cascais

CMAD Centro de Media Arte e Design

Câmara Municipal de Coruche

CPD - Centro Português de Design

Câmara Municipal de Lisboa

CPS - Centro Português de Serigrafia

Câmara Municipal de Lisboa - Divisão
Municipal de Cultura (Divisão de Programação
e Divulgação Cultural)

Crevide - Cresce Popular de Moscavide

Câmara Municipla de Loures

Companhia das Soluções

Câmara Municipal de Odivelas
Câmara Munincipal de Santarém
Câmara Municipal de Setúbal
Câmara Municipal de Sintra
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Carlos Carvalho Decoradores
CDAP - Carpe Diem Arte e Pesquisa
Casa Aberta, Decorações Unipessoal

Crinabel - Cooperativa de Solidariedade Social
e Ensino Especial
DMCm - Unipessoal Diogo Lopes, Produções
Audiovisuais, Lda.
Directarts
DOT Things Lda.
Dupla MM - Representações e Serviços
EA - Electronic Arts
EC - Edição e Comunicação

Casa Agrícola Herdade das Jans

Ecopilhas - Sociedade Gestora de Resíduos de
Pilhas e Acumuladores

Casa Pia de Lisboa

Editrevistas, Sociedade Editorial, Lda

CCP - Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal

Edulearn, Software e Multimédia

CEDINTEC - Centro para o Desenvolvimento e
Inovação Tecnológicos

EFACEC - Serviços de Manutenção e
Assistência

CEIFA-Ambiente Centro Hospitalar de Torres
Vedras
CIN
ClíniFátima - Afectos Área Sáude
Clube VII - Health and Fitness Club
Clube Texas
COT Mértola – Cooperativa Oficina de
Tecelagem de Mértola
DanCake

EduRumos - Educação

EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos
e Animação Cultural E.E.M.
EJCD - Escola de Joalharia Contacto
Electronic Arts - Mat. Informático Lda.
Era Uma Vez Eu
Escala Excêntrica Projectos e Decoração,
Sociedade
KX Projectos

Diniz & Cruz

ETIC - Escola Técnica de Imagem e
Comunicação

Direcção-Geral de Saúde

Everything About Sushi, S.A.

Club Med - Viagens

Euro-M Marketing Interactive

Clínica Dentária Smile UK

Europa&C Embalagem S.A.

Cofre de Providência dos Funcionários e
Agentes do Estado

Expedita - Arquitectura e Gestão de Sistemas
de Informação

Concentra - Produtos para Crianças

Fashion Studio

Confederação Portuguesa do Voluntariado

Fazeres e Saberes da Vila

Confemo, Confecções - S.A.
Consórcio lllES

Federação Portuguesa de Desporto para
Pessoas com Deficiência

Consultório – Consultores de Comunicação

Femme Comunicação

Coppr, Unipessoal, Lda.

Filipa Junqueira, Arquitecta Fora da Caixa Estudos para Gestão e Marketing

Cotton Route, Vestuário e Mobiliário
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Fórum Atlântico

IFIC - Instituição Financeira de Crédito

Fox Internacional Channels Portugal
FIC Portugal

IGESPAR.I.P - Instituto do Património
Arquitectónico e Arqueológico

FPC - Fundação Portuguesa das Comunicações

IKEA Portugal, Móveis e Decoração

Fotoplus

IkonID Business Services

Frederico e Frederico, Lda

INA - Direcção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas

Fullsix (Sixanco Unipessoal)
Fundação INATEL
Fundação GALP ENERGIA
Fundação LIGA
Fundação Madre Sacramento
Fundação Portuguesa do Pulmão
Futurebrand BC&H - Brasil
GAJALcochete - Grupo Académico Juventude
Alcochete
GE Consumer Finance
Giatul - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e
Rodovias.
E.M. S.A.
Glassdrive
GoDirect Interactive, Lda.
Gonçalves & Bouquet, Lda.
Golden Talent - Unipessoal

Inarqgest Arquitectos
INFOPRESS – Gabinete de Prensa, SL
Instituto dos Museus e da Conservação
Instituto Internacional de Investigação e
Educação para a Saúde
IPAV - Instituto Padre António Vieira
IPCVI - Instituto Português para a Cidadania e
Vida Independente, CRL
IPPAR - Instituto Português do Património
Arquitectónico
Italina Motor Village
Ivity Brand Corp - Criação e Gestão de Marca
Junta de Freguesia de São Mamede
Kidzania Portugal
Kland 24 Portugal - Rep. e Comercialização de
Equipamentos Electrónicos

Good Dream, Unipessoal, Lda

Lamartine, S.A. - Lamartine, Soares &
Robrigues

Goody S.A.

Lap - Agências de Comunicação

Grau de Imaginação

Laranja Mecânica Publicidade

Grupo de Acção Teatral A Barraca

Largemind - Materiais Reciclados

Grupo Lena - Construtora do Lena Guia Sociedade de Construções de Turismo SA

Latourrette Consulting

Herdade das JANS Casa Agrícola Unipessoal,
Lda
Hermaf - Construções Matelo-Mecânicas
Máquinas e Ferramentas Lda.

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e
Geologia
Longa Vida, Industrias Lácteas
Logicasa – Construções Ecológicas

HIBEREX - Sociedade Comercial Ibero-Mundial,
Lda.

Luísa Bravo Arte e Decoração

Hidrometal - Sociedade de Construções e
Imobiliária

Magic Market - Comércio Internacional

Higifarma HP

Magic Market - Comércio Internacional

Holmes Place - Health Clubs Portugal
Hovione

Mandan Parque - Associação Parque de
Ciência e Tecnologia Almada/ Setúbal

Ideal Óptica da Malveira

Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência

IEDP - Instituto de Educação e
Desenvolvimento Profissional

Marchi Architectes - Atelier de Arquitectura

Lx Factory
M.Repair - Mac Address

Marfresco
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Marim Garden Design
Mário Henriques & Sousa - MHS Design &
Publicidade
MARS Portugal
Matudis - Comércio de Produtos Alimentares
Mediagate Agência de Meios e Comunicação
Mediapress - Sociedade Jornalística e Efitorial
Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
Mercador do Tempo
Mercedes-Benz Portugal, S.A.
MGH Clubefashion, Comércio de Produtos de
Moda
Mircrosoft, Software para microcomputadores
MNA - Museu Nacional de Arqueologia
MODUSDESIGN
MPL - Motorpress Lisboa
Multicenso Estabelecimentos Comerciais, SA
Museu Nacional de Arqueologia
Museu Nacional do Azulejo
Museu Nacional do Traje
N9 - Number Nine
Nefertari - Multimédia
NERSANT - Associação Empresarial da Região
de Santarém
Nutrexpa Portugal, Comércio de Produtos
Alimentares, Unipessoal
O Boticário - A Tudo Azul Comercio de
Produtos Naturais
Odd School
Oficinas do Convento - Associação cultural de
Arte e Comunicação
Oftalmóptica

Protocolo de Colaboração para a promoção da
iniciativa IDEAS(R)EVOLUTION com a distinção
"+e+i" - Programa Estratégico para o
Empreendedorismo e a Inovação
PT Inovação
Rádio Renascença
RES NOVA - Sistemas de Comunicação Global
REPORTECH
ROCHE Farmacêutica Quimica, Lda
Rosa Fimes - Produção e Distribuíção
Audiovisual
SDD - SANTOS DESIGN DISTRICT
Salt Content, Actividade de Produção de
Conteúdos
SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas
Schema - Maquetes e Design
SEARASOFT - Desenvolvimento de Software
Searchprof
Secretaria-Geral Ministério das Finanças e da
Administração Pública
SEPHORA Portugal – Perfumaria, Lda.
SIC Esperança
SINDETELCO - Sindicato Democrático dos
trabalhadores das Comunicações e dos Media
Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas
Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos
Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos
Bancários
Sindicatos dos trabalhadores de Actividade
Seguradora
Sintimex - Sociedade Internacional de
Importações e Exportações

Parque Expo 98 - Portugal Expo 2010 Xangai

SIVA - Sociedade de Improtação de Veículos
Automóveis

Passo D'arte, Lda.

Sixanco, Unipessoal

Penha Longa Hotel Spa & Golf Resort
PC World

Small - Marketing, Publicidade e Eleições
Unipessoal

Play Up

Sociedade de Geografia de Lisboa

POCEANSURF, Lda.

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla

Popconcept Communication Group, Lda.

Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia

Pony Tale

Solvay

Produções Filipe La Féria

SONAE

Projecto da Boavista, Arquitecto Norman
Foster

Center Serviços II, S.A.
SONAECOM - Serviços de Comunicações
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SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da
Cova da Iria E.M.

Velvet - Design e Publicidade

SUBSOLO - Soluções de Entretenimento

Viduplo - Transformação e Comercialização de
Vidros e Similares

SUSDESIGN

VMI - Comunicação pela Imagem, Lda.

Tabaqueira II

Viragem- Auditoria, Consultoria e Estudos

TBWA Corporate

Visound Acústica

TemaHome

Volkswagen Autoeuropa, Lda.

Tequilla - Marketing e Publicidade

VR - Vitor Rosado

Thales Portugal S.A.

Vitamix Publicidade e Eventos Lda.

Ticket Ensino

Wall Street Institute

TRANSFORMA – Associação Cultural

WHITE LIFE

Tryp Connection

World Legend Gallery

Universal Music Portugal, SA

Zmar Commercial

VEER Unipessoal, Lda.

7.4. Ligações Institucionais
APESP - Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado
APPM - Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing
EUA - European University Association
EUROPEIA-ID - Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação
Santander Universidades
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8. PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016
Nesta secção são listadas as actividades propostas pelos investigadores, âmbito das mais diversas
rúbricas a desenvolver no ano de 2016:

8.1. Projectos de investigação
−

Grupo de investigação: Mapear o Design
•

−

Projeto Género e Identidade
Coordenador: Raquel Lourenço Fernandes (Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade
(Universidade Europeia).
Equipa: Raquel Lourenço Fernandes (UE); Sílvia Rosado Correia Patrício
(UNIDCOM);Ana Luísa Valente Marques Teixeira (UE); Maria Belén Rando Calvo (UE);
Maria João Cantinho (UNIDCOM); João Ricardo Oliveira Duarte (FCSH).
Início previsto- 2016; Duração: 1 ano
Resumo: O objetivo do projeto consiste em problematizar as questões de género e
identidade no espaço europeu contemporâneo. Assim sendo, considera-se importante
estabelecer um vínculo com o Centro de Excelência de Investigação em Valores e
Sociedade Global, na Área em Direito e Ciências Sociais, na Linha Geral de Investigação
em Valores e Responsabilidade Social, em duas linhas específicas de investigação: a)
Análise da Sociedade da Informação desde a Perspetiva de Género e b) Migração em
Integração Social.

Grupo de investigação: IDEAS(R)EVOLUTION
•

Conferências Cascais - Ciclo de conferências de criatividade inovação e talento
Coordenador: Américo Mateus
Equipa: Américo Mateus (UNIDCOM); Susana Leonor; Sofia Martins; Tiago Correia; Maria
Lurdes Bettencourt.
Tipologia: Ciclo de Conferências de Investigação & Desenvolvimento
Início previsto: 2016; Duração: 18 meses
Valor do Financimento a solicitar: 9.500€
Entidade financiadora: Câmara Municipal de Cascais

•

Projeto Interreg SUDOE - Instituto Politécnico de Setúbal
Coordenador: Américo Mateus
Equipa: ====
Tipologia: Prestação de serviços – Consultoria
Projeto de parceria com o IPS - Instituto Politécnico de Setúbal para a aplicação do
IDEAS(R)EVOLUTION como metodologia de inovação e abordagem criativa ao processo,
aplicando métodos de diagnóstico para melhoria dos processos organizacionais numa
lógica Learn by Doing.
Início previsto- 2016; Duração: ===
Valor do financimento a solicitar: 54.280,00€
Entidade financiadora: Instituto Politécnico de Setúbal
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•

−

−

Defining the economic value of the Design/ Artist approach/ activity /profession in a
entrepreneurship business context: A model building research
Investigador Responsável: António Cruz Rodrigues
Equipa: =====
Início previsto- 2016; Duração: 1 ano
Entidade financiadora: Grupo Laureate (3 520,00€)

Grupo de investigação: UX.PROJECT[ON]
•

Projeto - WarnChild - Designing warnings for children: a cognitive-developmental
perspective
Investigador responsável: Joaquim da Cruz Reis
Equipa: Joaquim Reis (UNIDCOM); Catarina Lisboa (UNIDCOM); Magda Saraiva
(UNIDCOM); Rita Boto (UNIDCOM); Júlia Teles (FMH/UL); Luisa Legate (IPAM Lisboa).
Início previsto- 2016; Duração: 1 ano
Entidade financiadora: Grupo Laureate (3 270,00€)

•

Projeto: The design of a social robot to communicate emotions: a study with children
Investigador responsável: Hande Ayanoglu
Equipa: Hande Ayanoglu (UNIDCOM); Júlia Teles (FMH/UL); Magda Saraiva (UNIDCOM);
Luis Teixeira.
Início previsto: 2016; Duração: 1 ano

•

A Virtual Reality based tool for learning Basic Design: A pilot study
Investigador responsável: Lucy Carlinda da Rocha de Niemeyer
Equipa: Lucy Carlinda da Rocha de Niemeyer(UNIDCOM); Fernando Martins (UNIDCOM);
Luis Teixeira; Ana Glória Rato (UNIDCOM)
Início previsto: 2016; Duração: 1 ano
Entidade financiadora: Grupo Laureate (3 370,00€)

•

Produção de material de comunicação para o PNPAS
Investigador responsável: Emília Duarte
Equipa: Catarina Lisboa
Início previsto: 2016; Duração: 6 meses
Entidade financiadora: PNPAS (19 500,00€)

Grupo de investigação: ID.CO.LAB
•

Projeto – L3
Investigador responsável: Ana Margarida Ferreira
Equipa: ===
Início previsto- 2016; Duração: 1 ano
Entidade financiadora: Fundação Calouste Gulbenkian
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Tabela 4 Previsão de indicadores, da UNIDCOM, para 2016

Livros
Capítulos de Livros
Artigos em revistas internacionais com revisão por pares
Artigos em revistas nacionais com revisão por pares
Publicações indexadas
Comunicações em encontros científicos internacionais
Comunicações em encontros científicos nacionais
Modelos
Aplicações Computacionais
Exposições
Patentes
Financiamento

15
30
40
10
15
80
20
0
1
10
2
300 000,00

8.2. Outras inciativas da unidcom
• Realização da Conferência Doutoral (previsão: 16 e 17 Junho 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir para uma melhor articulação entre os Grupos de Investigação e os doutorandos;
Internacionalização: Assinatura de protocolos de colaboração com Unidades de I&D
internacionais, de referência nas áreas de investigação da Unidcom;
Elaboração de Regulamento e Regimento internos (e.g., definição de requisitos para inclusão
e continuidade na equipa de investigação;
Criação de um novo website para a unidade;
Criação de um repositório físico/digital da unidade;
Candidaturas a financiamentos para projectos de I&D da FCT – minimo 4;
Candidaturas a financiamentos para projectos de I&D da Laureate – 7;
Aumentar os índices de produção científica, especialmente a publicação em revistas
indexadas;
Aumentar o valor de financiamento obtido;
Arranque da nova revista da UNIDCOM;
Actividades de formação permanentes (e.g., workshops de Mendeley; análise de dados;
escrita científica e crítica, metodologias de investigação, etc.).
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10ª Semana Internacional do IADE | 14 - 18 março 2016
O OCEANO E A HUMANIDADE

O evento realiza-se entre os dias 14 e 18 de março de 2016 e vai reunir um conjunto de
académicos internacionais em torno do tema "O Oceano e a Humanidade", tema inspirado na
poesia de Fernando Pessoa.
"Ame infinitamente o finito
Deseje impossivelmente o possível
Queira tudo
Ou um pouco mais
Se puder ser
Ou até, se não puder ser"
Acreditamos que designers, marketeers, publicitários e fazedores de imagens têm
seguramente de ter uma participação crucial na construção do mundo futuro. A reflexão de
escolas, educadores e investigadores em torno do tema "O Oceano e a Humanidade", pode ser
já hoje uma parte deste futuro.

Helmut Voullieme

Suman Lederer

Heidi Weber
Sandra Rech
Jorge Augusto Feldens

Developing a short web-site project without
programming - concept, design and storytelling on
the theme: “In the footsteps of Fernando Pessoa in
Lisbon"
1. Cross-Cultural Communication – Doing Business
in India. 2. History of Fashion in India.

Ostfalia, Salzgitter - Alemanha

Ideas with a target – systematic creativity process
for communication solutions
Metodologia de investigação em tendências
(Workshop – Futuro do Presente)
Storymaking: a Evolução do Storytelling

Fachhochschule Vorarlberg Áustria
University of applied sciences
- Brasil
Centro Universitário Curitiba Unicuritiba - Brasil

Vienna University of Applied
Sciences of the WKW - Áustria

Fabiano Christian Pucci do Mídia Infinita, Audiência Finita: os desejos possíveis
Nascimento
e impossíveis do brand content

Centro Universitário Curitiba Unicuritiba - Brasil

Geysa Rangel

Design Thinking Fernando PessoaS (workshop)

Paulo Mello

Design Thinking Fernando PessoaS (workshop)

Anhanguera Educacional Brasil
Escola Superior de
Propaganda e Marketing –
ESPM - Brasil

Flávio Roberto Meurer

Creativity as problem solving

Rodrigo de Azambuja Brod Why are we losing our local and regional

Centro Universitário Univates
- Brasil
Centro Universitário Univates

10ª Semana Internacional do IADE | 14 - 18 março 2016
O OCEANO E A HUMANIDADE

Tifli Lerche +
Birgitte Holmsteen

cultural influences when working on graphic
design? A local vs global approach from a
Brazilian designer and educator who really
believes that design has to find a way to break
the globalized homogeneity in branding, visual
identity, packaging and another visual
expressions of design
1. Design Thinking
2. Nuding – behavioral science

- Brasil

Susanne Lund

The Dream of the Oceans

Xoan Luaces Fandiño

Through the Atlantic Ocean to Hollywood: The Great
American Exile

KEA - Københavns
Erhvervsakademi (Copenhage
n School of Design and
Technology) - Dinamarca
KEA - Københavns
Erhvervsakademi (Copenhage
n School of Design and
Technology) - Dinamarca
High School of Design and Art
Mestre Mateo - Espanha

Xoan Luaces Fandiño

Through the Atlantic Ocean to Hollywood: The Great
American Exile.

High School of Design and Art
Mestre Mateo - Espanha

Óscar Sánchez Yanel

Body and water / Cuerpo y Agua

Escuela de Arte "António
López" - Espanha

David Andreu Domingo

360º del comunicólogo Joan Costa

Universitat Abat Oliba CEU
Barcelona - Espanha

Stéphane Pichard

Workshop theme : gesture, action, interaction
La vidéo, dans ses plus simples appareils.
Thème : Le geste, l'action , l’engagement

Ecole Superieure D'Art et de
Design D'Orleans - School of
Higher education in Art and
Design - França

Lambert Rozema

Sense of place,local colours

Stenden University - Emmen Holanda

Pim Wolsink

The Zero Moment of Truth Marketing

Stenden University - Emmen Holanda

Coen Luijten +
Joris van Dooren

Creativity and Gamification

Fontys University of Applied
Sciences - Holanda

Maarten Van Bussel

‘Creativity – the art of getting lost'

NHTV - Breda University of
Applied Sciences - Holanda

Luciana Fina

‘The experience of place - "Third floor", Bairro das
Colónias, Lisbon

Itália

Rodrigo Lepez Vela

‘The experience of place - "Third floor", Bairro das
Colónias, Lisbon

Universidad del Valle de
Mexico - México

Madalina Moraru (Buga)

Achieving brand success through storytelling in
advertising

University of Bucharest,
Faculty of Journalism and
Communication Sciences Roménia

1 INTRODUCTION
The DDC’16 – Design Doctoral Conference (http://unidcom.iade.pt/DDC16/) was an
academic event, in the format of a scientific conference/ symposium, which intended to
promote the discussion of ongoing PhD researches on Design, and was open to the design
community, under the theme of TRANSversality.
The event, which was a conjointly organized by UNIDCOM/IADE and IADE’s PhD in Design
Course, took place on the 16th and the 17th of June, at IADE, Santos Campus, rooms 38 and
39, from 09h00 to 19h00 (see the attached Program).

2 THE EVENT
As part of its strategy for enhancing and promoting the internationalization of Design
research, UNIDCOM/IADE decided to sponsor and co-organize the DDC’16.

2.1 Goals
In this context, this event’s goals were twofold.
The DDC’16’s first goal was to promote the internationalization of the Design research
conducted at IADE.
For such, a technical meeting took place on the 15th of June, from 17h30 to 20h00, to
present the Research Unit (i.e., its research groups, facilities, ongoing projects, researchers
and future plans) to a group of four internationally well-known researchers and/or
representatives of foreign Universities with common research interests, namely: Pekka
Korvenmaa, from Aalto University, Finland; Luigi Ferrara, from George Brown College,
Canada; Henri Christiaans, from Ulsan National Institute of Science & Technology, South
Korea; and Rajko Muršič, University of Ljubljana, Slovenia.

Figure 1. Technical meeting with UNIDCOM’s researchers
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As a result of these visits, we expect to sign a MoU (Memorandum of Understanding) with
these prospective partners in order to facilitate future cooperation activities (e.g., conjoint
applications to competitive research projects, researchers mobility, publications, coorganization of events) and Reports about UNIDCOM, which highlight our weak and strong
points, as well as suggest future actions for improving our performance. In addition, by
taking advantage of their presence in Lisbon, these professors were invited to attend the
conference and to give a keynote talk on a topic of their convenience, related to design.
The DDC’16’s second goal was to provide an encouraging and enquiring setting in which
the PhD students could present and receive feedback of their works. Students, at different
stages of their research, had the opportunity to articulate and discuss their problem
statement, goals, methods and results, and to obtain useful guidance from the researchers,
on various aspects of their project.

Figure 2. Diverse moments from DDC’16

By enabling the interaction with peers, as well as senior researchers (both from within and
outside IADE’s community) from a wide range of background areas of expertise, the DDC’16
not only sought to motivate the students on progressing with their works and to improve
their research outputs, but also to facilitate their networking within the design research
community.
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2.2 Papers
Each prospective student participant submitted his/her paper (via the Easychair platform)
for evaluation by the DDC’16’s Scientific Committee (see topic 2.3.), which selected the
works to be presented at the conference. Table 1 shows the submissions stats.
Table 1. Submissions

Number of papers
Submitted
Rejected
Accepted
Presented

Notes: 1 – one as posters

IADE
19
02
17
15

Other
6
0
6
4

Total
25
02
23
191

All of the accepted papers will be part of an e-book of proceedings, which will be available
for download on the conference’s website.
The papers were presented in four sessions:
• Session 1 – Culture and Heritage, Chair: Helena Souto, 4 papers
• Session 2 – Theory, Research and Methods, Chair António Cruz Rodrigues, 7 papers
• Session 3 – Education, Design and Technology, Chair: Emília Duarte, 5 papers
• Session 4 – Design, Innovation and Sustainable Society, Chair: Ana Margarida
Ferreira, 3 papers

Figure 3. Session’s 1 panel of speakers

Figure 4. Session’s 2 panel of speakers
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Figure 5. Session’s 3 panel of speakers

Figure 6. Session’s 4 panel of speakers

2.3 People
Organizing Committee
Chairs
Emília Duarte, IADE-U, Portugal
Carlos Duarte, IADE-U, Portugal
Fernando Carvalho Rodrigues, , IADE-U, Portugal
Design PhD course
Ana Glória Neves, IADE-U
Cátia Peres, IADE-U
Clara Rego, IADE-U
Diogo Gonçalves, IADE-U
Fernando Mendes, IADE-U
Filipa Barradas, IADE-U
Heidi Weber, IADE-U
João Bernarda, IADE-U
Laura Korculanin, IADE-U
Laura Saldanha, IADE-U
Pedro Pereira, IADE-U
Sandra Antunes, IADE-U
Sofia Martins, IADE-U
Wim Deplae, IADE-U
Graphic Design
Logo design – Paulo Silva, Agência Escola, Studio Lab’16, IADE-U
Web Design by IADE-UX.Lab
Bruno Nobre, IADE-U
Rita Boto, IADE-U
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Scientific Committee
Américo Mateus, IADE-U, Portugal
Ana Barros, Fraunhofer, Portugal
Ana Margarida Ferreira, IADE-U, Portugal
Ana Maria Fernández García, Universidad de Oviedo, Spain
Anabela Couto, IADE-U, Portugal
Andrea Gagiolli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy
António Cruz Rodrigues, IADE-U, Portugal
Carlos Alves Rosa, IADE-U, Portugal
Carlos Rosa, Universidade Europeia, Portugal
Carlos Duarte, IADE-U, Portugal
Cristina Pinheiro, IADE-U, Portugal
Denis Coelho, Universidade da Beira Interior, Portugal
Emília Duarte, IADE-U, Portugal
Emilia Garda, Politecnico di Torino, Torino, Italy
Fernando Carvalho Rodrigues, IADE-U, Portugal
Francisco Rebelo, Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Portugal
Hande Ayanoglu, IADE-U, Portugal
José Ferro Camacho, IADE-U, Portugal
Lucy Niemeyer, IADE-U, Portugal
Luiz Moutinho, Dublin City University, Ireland
Marcus Ormerod, University of Salford, Manchester, UK
Maria Helena Souto, IADE-U, Portugal
Nelson Zagalo, Universidade do Minho, Portugal
Pekka Korvenmaa, Aalto University, Finland
Rajko Muršič, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
Teresa Franqueira, Universidade de Aveiro, Portugal
Table 2. Scientific Committee stats

Number of papers
Portuguese
Other Nationalities

IADE
11
2

Other
7
6

Total
18
9
27

2.4 Invited Speakers and keynote talks
The four invited professors, which were proposed by each of UNIDCOM’s research groups,
were (see Figure 1).
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Pekka Korvenmaa
Aalto University, Finland
Keynote talk: Design research, doctoral education and national policies of design. Case:
Finland 1995 to the present
Abstract
This presentation attempts to problematize the relationship of design, national policies of
design regarding domestic and export industries on a national level. All this will be tied to
the core agenda of the event: research and doctoral education in design. The first case is
from Finland where a national design policy program in design was launched in 2000. It also
boosted design research and doctoral education significantly. Our new national policy
program from 2013 on design attempts to do the same; without similar success. Why? We
have to turn into macroeconomics.
The Nordic realm of culture, economics and social structure differ very much from the
Southern Europe. But regarding design, design education and knowlegde accumulation we
still strive to very much similar goals. How can we adjust these common goals to match the
local conditions - like Portugal and Finland?
Rajko Muršič
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia
Keynote talk: Applied Anthropology, Industrial and Business Anthropology, and Design
Anthropology: Varieties of Ethnographic Methodology for Designing Future
Abstract:
The author will present the development of applied and engaged anthropology since its
beginning in the first part of the 20th century, when first anthropologists began their
research in industrial settings. In the second part of the century, industrial anthropology
gradually transformed into business anthropology, where many anthropologists found
themselves in challenging working environments beyond academia.
Anthropological methodology is on one hand perfectly suited to provide knowledge of
mundane human needs and situations, but on the other hand, classical ethnographic
fieldwork demands time: typically a year, sometimes a couple of years, and it may expand
into decades of encounter with a group of people studied. At the beginning, anthropologists
studied remote groups of exotic and indigenous people, but later they became interested in
all facets of ways of life, anywhere and anytime.
Continental ethnologies, initially interested in folklore and other traditions, developed
specific ethnographic methodology, well-suited for short-term studies at home. From this
specific point of view, the author will present ethnographic methodology, which largely
corresponds with adopted ethnographic approaches in cultural studies, sociology, social
psychology and design.
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In the past two or three decades, a new subdiscipline of anthropology emerged, design
anthropology, where anthropologists collaborate in teams with designers, engineers and
developers. Discussing endless opportunities for collaboration, the author will present
several examples and possibilities for anthropologists to work with artists, engineers, IT
developers and other professionals oriented to innovative challenges for the future.
Sustainability is crucial part of the discipline related to heritage studies and studies of
indigenous knowledge (e.g., IUAES Scientific commission for indigenous knowledge and
sustainable development). The author will briefly touch relationship of applied continental
ethnology in conservation studies and present some aspects in discussion of sustainable
development in anthropology.
Luigi Ferrara
Centre for Arts, Design & Information Technology, George Brown College, Toronto, Canada
Keynote talk: Design after Design: Creating a Wisdom Economy Through Generative and
Collaborative Design Practice
Abstract
In this information age what becomes most critical is our capacity to sift through data,
recognize patterns and synthesize knowledge into actions that will improve the quality of
life on our planet for all citizens and species. The capacity to make wise choices and to
foster wisdom at the broadest level in society will be critical to addressing the global
challenges we are facing all the way from income inequity to climate change. Industrial
Design has had a critical role in advancing our standard of living and at the same time
exacerbating our current environmental malaise by enabling hyper-productivity. Can we reimagine a Design after Design that will power a new paradigm for creation and sharing in
this next century characterized by balance and moderation? By examining new generative
models for design and new inter-disciplinary ways of collaborating we can begin to imagine
a new systems design philosophy that fosters co-creation returning to people the
fundamental act of creativity enriching their lives with continuous learning.
Henri Christiaans
Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST), South Korea
Keynote talk: Future trends in Design & Technology
Abstract
Are we as designers prepared for our role the future is asking from us? And what brings that
future?
These are questions brought up in Henri's talk about future trends in design & technology.
Perspectives on how technology has penetrated our life and how to embrace or reject it will
pass in review. Undeniably, there are several trends we cannot avoid, from global
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connectivity to local manufacturing, from urban mobility to autonomous cars, and from
sustainable living to online shopping. These trends redefine our professional and social life.
The designer has to reinvent him/herself, leaving the solid grounds of his/her own expertise.

Figure 7. The DDC’16 Chairs together with the Keynote speakers, from left to right Pekka Korvenmaa, Henri

Christiaans, Emília Duarte, Luigi Ferrara, Rajko Muršič, Carlos Duarte

The Keynote talks will be available at IADE’s Youtube page
(https://www.youtube.com/user/IADEcreativeU/videos).

2.5 Launch of the book “Que coisa é o Design?”
Before the closing ceremony, we had the opportunity to participate in the launch of
EDIÇÕES IADE’s most recent publication, the book “Que coisa é o Design?”, which is a
compilation of texts organized by Rodrigo Cunha, a Professor at IADE and researcher at
UNIDCOM, with contributions from colleagues such as Anabela Couto, Manuel Gandra, Rui
Cunha and Carlos Costa.

Figure 8. The launch of the book “Que coisa é o Design?”
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2.6 Attendance
This report summarizes the participants’ attendance for the duration of the conference, by
PhD students and Professors. We have no data regarding each isolated session.
Table 3. Attendance stats

Participants
Day 1
Day 2

PhD Students
24
24

Others
23
20

Total
47
44

3 RESOURCES
The event’s organization was of the responsibility of a group of students from the PhD
course, supervised by Emília Duarte, as UNIDCOM’s coordinator, and assisted by the
coordinators of UNIDCOM research groups.
UNIDCOM:
Magda Saraiva, Hande Ayanoglu, and Ana Glória Neves, all UNIDCOM’s members, were in
charge of tasks such as: assistance in scheduling the sessions; checking-in the participants
and revising the list of attendees; organizing and bringing in supplies for the afternoon
coffee-break; serving as room hosts; making sure the computers were in the rooms, as well
as working; help and make sure everything was picked up and loaded, as well as returned to
its place of origin following the conference (e.g., books for sale, roll-up); being available for
additional support during the conference.
EUROPEIA ID:
Ana Oliveira, from Europeia ID, was in charge of soliciting hotel and flight bids, arranging
flights and accommodations for the guest speakers, as well as process bills for payment.
EVENTS AND COMMUNICATION, OPERATIONS & MEDIA LAB:
Susana Martins, Carolina Dias and Lucia Montez, from the Events and Communication
Department, helped make sure the graphical materials were ready on time (i.e., posters,
roll-up, sticks), and selected the coffee-break service (morning coffee-break).
Sandra Pinto coordinated the news agency, to ensure press coverage.
Mário Bento, from the Operations Department, coordinated the organization of the rooms,
furniture and the availability of the equipment.
Mário Brás, Pedro Rodrigues e Paulo Andrade, Media-Lab staff, were in charge of taking
photos and videotaping the whole event.
Susana Santos and Ana Antunes selected the books from Edições IADE, which were to be
available for sale during the last day of the event.
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4 ACCOUNTS
Participation in the Conference was free of charge. All of the expenses were covered by
UNIDCOM’s and the Communication and Events Department’s annual budgets, as detailed
in Table 3.
Table 4. DDC’16 accounts

Department
UNIDCOM

Flights
Accommodations
Meals
Coffee-break
Communication and Events Roll-up
Coffee-break
Prints

1812,46
1517,64
177,35
41,27
123,00
301,00
???
TOTAL

3548,72

424,00
3972,72

5 FINAL REMARKS
In my opinion, it was a successful conference with two very productive days of work. We
shared information, reached new conclusions and ideas for future developments. The
overall atmosphere was friendly, but keeping a right balance between leisure and work. We
were all committed to do our best and to achieve our individual, as well as collective goals.
I am confident that this conference has made a major contribution to the success of our PhD
course and to the quality of the research in design conducted at IADE. It is my opinion that
we have set an example of how students, from diverse stages of the PhD course, with
diverse research interests, professors and staff, can work together and create something
unique and relevant.
The facilities and equipment available were adequate for the intended activities.
I list the following negative aspects, which require improvement for the next edition:
a) the planning of the event, including the call for papers, should have started much earlier.
The short time for preparation elapsed over the kick-off, and therefore the conference was
poorly divulged throughout the academic community, which may be the reason underlying
the reduced participation of students from other universities;
b) the internal procedures for selling the tickets, for attending the conference, and the
books from EDIÇÕES IADE. Currently, the only option available is via bank transfer, which
has extra costs associated, and in some cases (e.g., Brazil), result in a much higher fee than
the total amount due for the tickets/books themselves.
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By taking into consideration the general opinions gathered from both professors and
students, it is my opinion that this event should take place annually. One possibility is to
organize the DDC in the odd years together with UNIDCOM’s biannual International
Conference, while in the even years it should be held in an isolated manner.
Other typologies should also be considered, such as a Design Research Week, which could
include a conference, round tables, workshops, awards, etc. Such an event should be open
to the whole design community and strongly disseminated nationally and internationally.
For such, it is necessary to take this event into consideration when planning the annual
budget and/or to look for sponsors. At this respect, it is worthwhile to mention that, at the
present moment, there is still no decision regarding UNIDCOM’s budget for the year 2017,
since its funding is dependent on FCT’s evaluation of the unit.
Lisbon, 28 June 2016

Emília Duarte
Diretor of UNIDCOM/IADE
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Editorial
Welcome Day
Esta semana recebemos os novos estudantes que ingressam pela primeira vez no ensino superior.
Foi também o momento para todos nós, estudantes, professores e colaboradores das três
instituições da Laureate Portugal - IADE; Universidade Europeia; IPAM - se juntarem no auditório da
Lispolis em Lisboa e darmos as nossas boas-vindas.
Segue-se agora para cada um destes jovens uma grande viagem, que vai implicar muitas aulas,
projectos, avaliações, experiências, colegas, docentes até à obtenção do seu diploma e das
consequentes e necessárias competências que o nosso modelo académico lhes permite adquirir no
final da sua formação.
A par do welcome day, dar ainda conta que contamos com a presença do Dr. Jorge Sampaio, que
assinou um protocolo entre a plataforma liderada pelo antigo presidente da República e a
Universidade Europeia para receber jovens sírios para estudar em paz em Portugal. Recorde-se
que idêntica parceria já havia sido estabelecida anteriormente pelo IADE.
Carlos A. M. Duarte
Reitor

Welcome day '15

» vídeo welcome day' 15

IADE ALUMNI
Antigo aluno do IADE, Hugo Suíssas e Tiago Silva vencem Criativos Sub 28

O trabalho “Há erros que duram para a vida” da dupla Tiago Silva e Hugo Suíssas foi o grande
vencedor do Concurso Criativos Sub 28, lançado pelo Clube de Criativos de Portugal (CCP),
em Junho. Das 33 propostas submetidas, esta foi a que arrecadou o primeiro lugar, sendo que o
tema em jogo dizia respeito à sensibilização das mulheres para os malefícios do consumo de álcool
durante a gravidez.
A mesma dupla de criativos conquistou ainda uma menção honrosa com o trabalho “Se estiver

grávida, não beba”, tal como Edgar Sousa (antigo aluno do IADE) com “Bebe” e Martinho Miranda e
André Dias com “Veja o invisível”.
O concurso foi promovido em parceria com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos
e nas Dependências (SICAD) e com o Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial
(ICAP).

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicações de membros:
Anabela Couto
Participação como oradora convidada no XI Congresso dos Lusitanistas, 15 e 19 de
setembro de 2015 "( R ) evoluções e Transformações: O mundo lusófono em movimento" ,
na Universidade Técnica de Aachen- Alemanha, onde apresentarei a comunicação "Redes
femininas no contexto literário português".

Senses & Sensibility’15*

Lisboa, Portugal, 5 a 7 de Outubro de 2015

*Inscrição gratuita para todos os estudantes de doutoramento em Design do IADE

Atividades
» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

Noticias do mercado
Olhão: Revista Nova Águia vai ser
apresentada na biblioteca municipal
A biblioteca municipal José Mariano Gago acolhe
no próximo dia 24 de setembro, às 15:30 horas,
a apresentação da edição de 2015 da revista
Nova Águia, dedicada aos centenários da revista
Orpheu e do livro Arte de Ser Português
In DiáriOnline Algarve Online - 16-09-2015
Empreendedorismo: D`oodles
Empreendedorismo: D`oodles. O projeto aposta
na personalização e customização e nos
desenhos de autor. Conversa com João Diogo
Martins. - Passatempo D`oodles.
In SIC Mulher - Faz Sentido - 15-09-2015 18:12H
Socorro. Eles crescem tão rápido! de Rita
Ferro Alvim (Livros) - Maria Capaz
Título: Socorro. Eles crescem tão rápido!
Subtítulo: Dicas para dias felizes em família.
com birras à mistura. Autor: Rita Ferro Alvim
Género: Saúde e Família, Maternidade e
Paternidade Público-alvo: Mães e Pais Nº de
Páginas: +-200 ISBN: 978-989-8818-12-6 PVP:
15 EUR Depois do enorme sucesso de Socorro
In Maria Capaz Online - 16-09-2015

Noticias do mercado

SMS podem (e devem!) esperar
In Marketeer- 01-09-2015
Revista Nova Águia apresentada na Biblioteca
José Mariano Gago
A Biblioteca Municipal José Mariano Gago acolhe
no próximo dia 24 de setembro, às 15h30, a
apresentação da edição de 2015 da revista Nova
Águia , dedicada aos centenários da revista
Orpheu e do livro "Arte de Ser Português"
In Voz do Algarve Online (A) - 16-09-2015
Revista ´Nova Águia´ apresentada em Olhão
Capa da edição da revista Nova Águia a ser
apresentada na Biblioteca Municipal de Olhão A
revista "Nova Águia" - primeira edição de 2015 - é
apresentada a 24 de Setembro em Olhão, na
Biblioteca José Mariano Gago, numa sessão que
terá lugar pelas 15
In Postal do Algarve Online - 15-09-2015

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Base de dados EBSCO: a partir
Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
da página da Biblioteca no
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António
mercados).
myIADE,
Quadros o acesso à base de
o acesso à BD é direto, sem
dados TGI - Marktest.
qualquer tipo de registo, em Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
qualquer localização.
a biblioteca do IADE
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
21 de setembro | Início das aulas de contacto para todos os cursos de 1º ciclo

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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Editorial
Estamos preparados e de regresso às aulas
Ao longo de toda a semana que passou recebemos no campus de Santos os novos estudantes que
ingressam pela primeira vez no ensino superior, bem como todos aqueles que regressaram às
aulas. Para alguns continuou a ser uma semana cheia de emoções... e de novas experiências.
Quero aqui agradecer à Associação de Estudantes do IADE pelo empenho e dedicação
demonstrada uma vez mais no apoio à recepção dos novos estudantes. Particularmente enaltecer a
ação de cariz social que desenvolveram no sentido de serem angariados fundos que foram doados
à Fundação da Boavista, instituição social que alberga crianças até aos 14 anos.
Agradecer ainda, a toda a equipa liderada pela Susana Martins com o apoio da Carolina Dias, pela
excelente organização e suporte logístico às atividades levadas a efeito ao longo destas últimas
duas semanas.
Agora, vamos regressar às aulas. A exemplo de anos anteriores, o IADE voltou a ser a primeira
escolha para muitos dos nossos novos estudantes. Temos hoje connosco, mais 26% de alunos
matriculados que o ano letivo anterior. Naturalmente, são dados só passíveis de serem alcançados
pelas excelentes performances dos nossos professores, pela alegria e sentimento de orgulho que
os nossos atuais e antigos alunos sabem transmitir, em suma pela reputação que a instituição
alcançou, bem como pelo seu novo enquadramento no âmbito da rede Laureate e em sinergias com
as nossas instituições parceiras em Portugal - a Universidade Europeia e o IPAM.
A terminar, uma palavra de apreço para toda a equipa das Admissões - Ricardo Morgado, André
Oliveira, Elisabete Salgueiro, Margarida Ferreira, João Ferreira e naturalmente também extensível a
todos os professores com responsabilidades na coordenação de cursos. Fizemos um excelente e
árduo trabalho. Hoje, assim posso afirmar, somos uma equipa vencedora.
Carlos A. M. Duarte
Reitor

Welcome day'15 - cursos de 2.º ciclo

Receção dos novos alunos: ano letivo 2015/2016

Vijay Kumar & José Manuel dos Santos no IADE

No próximo dia 8 de outubro, o IADE irá receber o Professor Vijay Kumar, sumidade no âmbito do
planeamento estratégico do design e da inovação, autor do livro "101 Design Methods: A
Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization", com mais de 30 anos de
experiência em Design Management, e na forma como utiliza métodos estruturados e ferramentas
para conceção de inovações centradas no homem, transformando-as em planos estratégicos para
organizações.
O professor Vijay Kumar será acompanhado pelo Designer José Manuel dos Santos, antigo aluno
do IADE, que apresenta um curriculum com mais de 20 anos de experiência em Design e Design
Management. Entre outros, fundou duas empresas de design de produto, trabalhou como diretor de
Design de Produto em Barcelona e foi orador convidado em várias palestras sobre Design e Design
Thinking.
Em resultado desta visita o Professor Vijay Kumar fará uma palestra sobre a sua atividade como
especialista em inovação no âmbito do Design Management, sendo naturalmente acompanhado
pelo Designer José Manuel Santos.
Horário: 11h | » mais informações

IADE ALUMNI

Antiga aluna do IADE exibe curtametragem em festival nova-iorquino

Um festival de performances teatrais, exibição de filmes, música ao vivo e cosplay. É assim que se
define o Lovecraft Film & Stage Plays Festival, onde o filme “Deliria”, de Maria Lapa, foi um dos
escolhidos para ser exibido no próximo sábado, dia 26 de setembro. A antiga aluna do IADE –
Creative University – que, no ano passado, terminou o mestrado em Design e Cultura Visual, com a
especialização em Estudos de Cultura Visual – apresenta uma curta-metragem que explora os
problemas e pesadelos internos da mente angustiada de uma jovem mulher.
Lovecraft Film & Stage Plays Festival é organizado por duas entidades: The Set NYC – empresa de
eventos sedeada em Manhattan – e Lovecraft NYC – um restaurante nova-iorquino, considerado
como um dos melhores locais da cidade, segundo a Time Out New York, a Village Voice, a Thrillist e
a New York Magazine, e onde se vai realizar o evento. O Lovecraft NYC é um bar temático de terror,
em homenagem ao escritor e poeta americano Howard Phillips Lovecraft, considerado um dos
maiores importantes autores do século XX no género de horror fiction. Parte dos fundos do festival
destinam-se a ajudar os sem-abrigo de Nova Iorque.

destinam-se a ajudar os sem-abrigo de Nova Iorque.

UNIDCOM/IADE - Unidade de Investigação
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Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
"A Pixar responde-me aos emails. O Turismo
de Portugal não" - entrevista a André
Lourenço
In Negócios- 22-09-2015
Lançamento do livro ´Socorro. Eles crescem

Revista ´Nova Águia´ apresentada em Olhão
Em Olhão, a Biblioteca Municipal José Mariano
Gago acolhe esta tarde, às 15h30, a
apresentação da edição de 2015 da revista "Nova
Águia", dedicada aos centenários da revista
"Orpheu" e do livro "Arte de Ser Português"

tão rápido!´, de Rita Ferro Alvim. - Viral
Agenda Lançamento do livro "Socorro. Eles
crescem tão rápido!", de Rita Ferro Alvim. Dia 23
de Setembro, às 18.30 horas, no Restaurante,
Piso 7, do El Corte Inglés de Lisboa. Sinopse
Dicas para dias felizes em família
In Viral Online - 20-09-2015
"Receberam-me com carinho"
In TeleNovelas- 28-09-2015

In Algarve Notícias Online - 24-09-2015
FERREIRA DO ZÊZERE - Daniela Gonçalves
expõe na Biblioteca Municipal
25 Setembro, 2015 Daniela Baptista Gonçalves
nasceu a 25 de Fevereiro de 1996, em Lisboa,
mas é descendente de Ferreirense.É estudante
universitária, no 2º ano da licenciatura de Design,
na faculdade IADE-U University Creative
In Rádio Hertz Online - 25-09-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Base de dados EBSCO: a partir
Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
(anuários para análise de
da página da Biblioteca no
Disponível na Biblioteca António
myIADE,
mercados).
Quadros o acesso à base de
o acesso à BD é direto, sem
dados TGI - Marktest.
qualquer tipo de registo, em Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
qualquer localização.
a biblioteca do IADE
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
29 de setembro | 19h | Sala 58: Seminários Temáticos do Mestrado em Marketing Tema:
"A criação de valor através da marca” (exposição do tema) Orador: João Lemos
Diogo Diretor de Marketing Sporting Clube de Portugal

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 3 de outubro de 2015

321

Editorial
Estudos doutorais em Design
Foi criada no presente ano letivo uma bolsa de valor acrescentado, que permite a todos os
profissionais e especialistas em todas as áreas afins ao Design poderem candidatar-se ao ingresso
no curso de doutoramento em Design no IADE, estando também e desse modo, o IADE a contribuir
para uma indústria mais competitiva em Portugal com a incorporação da inovação.
Se, tem ambição para além de Arte e da Ciência. Tem ambição para além do Design. E, se quer
conceber o que ninguém concebeu, projetar o que ninguém projetou, fazer o que ninguém fez,
descrever o que ninguém descreveu, calcular o que ninguém calculou, medir o que ninguém mediu,
representar o que ninguém representou e se tem por ousadia compreender e dar destino, então, o
IADE atribui-lhe o grau de Doutor em Design.
Este é o mote que confere o curso de doutoramento em Design no IADE. Num período em que a
reindustrialização do país está em curso, assente numa nova mentalidade focada em acrescentar
valor aos nossos serviços e produtos, que nos permite induzir a diferenciação pelo preço, bem
como o reforço da internacionalização, orientando os nossos produtos para novos mercados, o
IADE decidiu assim apresentar uma nova proposta de valor para o seu curso de doutoramento (ver
caixa com valores das propinas).
Para reforçar este posicionamento, temos entre nós nos próximos dias 5 a 7 de outubro,
especialistas em Design de diferentes países do mundo, a participar na 8ª Conferência Senses &
Sensibility, promovida pela Unidade de I&D do IADE - UNIDCOM.
Convido desde já todos a comparecerem.
Carlos A. M. Duarte
Reitor

SENSES & SENSIBILITY

IADE reúne mais de 60 investigadores em Design

IADE reúne mais de 60 investigadores em Design
Conferência Senses & Sensibility dará a conhecer projetos em áreas distintas, como moda,
sustentabilidade ou inclusão social.
Após a passagem por Florianópolis, no Brasil, em 2013, a Conferência Senses & Sensibility,
promovida pelo IADE - Creative University desde 2003, regressa, este ano, a Lisboa, mais
concretamente a Sintra e ao Museu de Marinha, em Lisboa, tendo como mote o Design enquanto
profissão. Dirigida a profissionais do design, da comunicação e do marketing, a conferência
internacional - que decorre entre os dias 5 e 7 de outubro - proporciona a troca e partilha de
conhecimento entre mais de uma centena de participantes e contará com especialistas de renome
das diferentes áreas.
A conferência aposta na interdisciplinaridade, em áreas como o Design, Cultura Visual, Fotografia,
Moda, Publicidade e Marketing. Durante três dias, mais de 60 especialistas vão apresentar os seus
projetos, sendo metade investigadores nacionais, onde se incluem mais de uma dezena de papers
de Doutoramento em Design do IADE-U, sendo os restantes oriundos de países como Brasil,
Itália, Espanha, Holanda, França e Turquia. Os cerca de 70 artigos admitidos foram avaliados por
um júri internacional de três especialistas independentes, sendo que os melhores serão publicados
na revista científica " The Radical Designist". A Senses & Sensibility contará ainda com 11 sessões
paralelas em que serão abordados temas como o impacto das novas tecnologias, o design
sustentável e de inclusão, a inovação e as tendências nas áreas criativas ou o design têxtil e de
moda.
» Veja aqui o programa completo da conferência.
Apoios: Museu de Marinha e Câmara Municipal de Sintra

Doutoramento em Design
Candidatura – 150€; Matrícula – 250€; Inscrição – 350€; Seguro Escolar – 30€

Bolsa para o ano letivo de 2015-2016
1º ano (60 ECTS) = 3.550€ (355€ x 10 meses)
2º ano (60 ECTS) = 2.500€ (250€ x 10 meses)
3º ano (60 ECTS) = 2.500€ (250€ x 10 meses)
IADE-U E UBI no Lisboa Design Show

DESFILE DOS ALUNOS DO MESTRADO EM BRANDING E DESIGN DE MODA (IADE-U/UBI)
Os projetos serão apresentados num espaço expositivo e num desfile de Moda no dia 7 de Outubro
durante a tarde. Os cerca de 100 coordenados foram realizados por 30 alunos dos Mestrados em
Design de Moda da UBI e Branding e Design de Moda do IADE-U/UBI, na unidade curricular de
projeto e com o apoio das oficinas e laboratórios do DCTT (Departamento de Ciência e Tecnologia
Têxteis) da UBI. No que respeita ao Branding e Design de Moda os projetos são o resultado de um
desafio que a empresa SOMELOS (líder no mercado têxtil na sua unidade de negócio) lançou aos
alunos e professores do curso com o objetivo de gerar inovação e com ela reforçar o seu
posicionamento no mercado. Essa aposta esteve focada numa diferenciação do produto que pode
ser construído através da matéria prima da SOMELOS (fios para têxteis e malhas) mas também,
sobre o ponto de vista do Branding na sua componente de Linguagem Visual da Marca.
A parceria é consequência da relação que as instituições (IADE-U/UBI) têm com o mercado de
trabalho, procurando valências concretas para os alunos dos cursos e uma resposta adaptada ao
perfil de excelência que as empresas/mercado procuram. Para os projetos do Mestrado em Design
de Moda realizaram-se também um conjunto de parcerias com as empresas do sector em Portugal,
tais com LMA, TWINTEX, ALÇADA&PEREIRA, entre outras como já é prática da UBI na relação de
proximidade entre empresas e instituição.
Durante os restantes dias estarão disponíveis trabalhos dos alunos no stand para venda ao público.
Atualmente encontram-se ainda abertas as candidaturas aos Mestrados até 22 de Outubro (4ª fase)
para os candidatos interessados.

IADE no Festival GreenFest

O IADE estará mais uma vez no GreenFest através das IADE TALKS (Centro de Congressos do
Estoril) no Creative Crowd
dia 8 de Outubro| das 15h15-16h | Profº Doutor Fernando Oliveira, Coordenador do Mestrado
Design e Cultura Visual do IADE | Título da sessão: Marcas e Sustentabilidade
dia 9 de Outubro | das 18h30-19h | Profª. Doutora Ana Margarida Ferreira, Coordenadora da
Licenciatura em Design e do & ID:CoLab do IADE | Título da sessão: Design, Inovação
Sustentável e Empreendedorismo Social

Clube Criativos de Portugal está no IADE

No âmbito do protocolo de colaboração
entre o IADE, o grupo de investigação
IDEAS(R)EVOLUTION e o Clube dos
Criativos de Portugal, estas duas equipa
passam a estar instaladas no Campus de
Santos, na sala 55 em perfeita cohabitação.

A parceria entre o Clube dos Criativos com o
IDEAS(R)EVOLUTION é um esforço e
preocupação de ambas as partes de aproximar o
mercado de trabalho à academia; desenvolver
ações criativas entre alunos e criativos de
referência; trabalhar para o alinhamento da oferta
formativa com as reais necessidades do mercado;
acompanhar os recém formados no cumprimento
dos seus objetivos pós-formação.
Com a criatividade como elemento comum e unidas num projeto experimental de investigação
aplicada para uma Educação mais Inovadora - Education Innovation - vão explorar necessidades
atuais das agências criativas, identificar boas práticas e implementar ações de formação com o
objetivo facilitar o acesso de novos profissionais no mercado de trabalho, desenvolver novos
processos e metodologias de trabalho nas agências. Acrescenta-se que este projecto está a ser
realizado em conjunto com a Direcção de inovação da Laureate Portugal, no âmbito do Modelo
Académico.
É com o objetivo de questionar o futuro da profissão do Design no contexto das agências de Design
e Publicidade que o clube dos criativos, entidade sem fins lucrativos que premeia o melhor que se
faz em criatividade em Portugal, se juntou ao grupo de investigação IDEAS(R)EVOLUTION que
agora estão na sala 55 do piso 5 do Campus de Santos.
Visita-nos e fica a conhecer esta nova equipa.
IDEAS(R)EVOLUTION

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação de membros:
Rodrigo Cunha
Comunicação «O Mistério da Ressurreição» no Seminário Redenção e Escatologia,
organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas da
Universidade Católica de Lisboa e o Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro, no dia 30 de
Setembro de 2015, na Sala das Exposições da Universidade Católica.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Programa de Jorge Sampaio traz mais 40
estudantes em fuga da Síria
M ais 40 bolseiros sírios chegam este domingo a
Portugal para concluir estudos superiores. Dois
terços vêm directamente da Síria, quase todos
chegam para continuar mestrados interrompidos
pela violência, três vão fazer doutoramentos, não
há caloiros
In Público- 27-09-2015

Entrevista- O espaço de Carvalho Rodrigues
In Notícias Magazine- 27-09-2015
Escola Portuguesa de Arte Equestre apoia o
MSV
O MSV - Movimento ao Serviço da Vida recebe o
apoio da Escola Portuguesa de Arte Equestre,
através da divulgação da Campanha "Galope por
esta Causa!". A campanha consiste na recolha de
fundos através da aquisição de T-Shirts,
desenhadas por alunos do IADE
In Local.pt Online - 27-09-2015

Escola Portuguesa de Arte Equestre apoia o
MSV
O MSV - Movimento ao Serviço da Vida recebe
o apoio da Escola Portuguesa de Arte Equestre, Os loucos vão à procura de razões, os
através da divulgação da Campanha "Galope por homens sensatos nem sequer tentam
esta Causa!". A campanha consiste na recolha de A 26 de setembro de 1993, fez este sábado 22
anos, foi lançado do Centro Espacial de Kourou,
fundos através da aquisição de T-Shirts,
na Guiana Francesa, o PoSAT-1, o primeiro
desenhadas por alunos do IADE
satélite português
In Local.pt Online - 26-09-2015
In Notícias Magazine Online - 28-09-2015
Liliana regressa à Universidade
Liliana, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 5', Escola Portuguesa de Arte Equestre apoia o
retomou a sua vida universitária após a tragédia MSV
"Galope por esta Causa!" é o nome da campanha
que envolveu um familiar. Após um período
conturbado no campo familiar, Liliana Filipa, ex- do MSV (Movimento ao Serviço da Vida) que
recebe o apoio da EPAE (Escola Portuguesa de
concorrente do reality show da TVI, decidiu
retomar a sua vida académica, provando assim Arte Equestre).
In Equitação Online - 29-09-2015
que está decidida a refazer a sua vida após o
drama que assolou a sua família
NAU Hotels & Resorts com nova directora de
In Portal dos Programas Online - 27-09-2015
marketing
O perigo de enviar SMS ao volante
28 de Setembro de 2015 às 15:16 por A Nau
O perigo de enviar SMS ao volante Numa altura Hotels & Resorts tem uma nova responsável pelo
em que o número da sinistralidade rodoviária
marketing da marca hoteleira. Filipa Sá é a nova
aumenta consideravelmente o IADE – Creative directora de marketing, tendo como assistente
University alerta para um dos comportamentos de Joana Oliveira.
risco que potencia a ocorrência de acidentes
In Publituris Online - 28-09-2015
In Badaladas- 18-09-2015
Campanha "Se conduzir não envie
mensagens"
A INTERCASA - Feira Internacional de
Decoração de Interiores e Exteriores começa In Anecra Revista- 01-08-2015
na próxima semana dia 7 de Outubro
A INTERCASA - Feira Internacional de Decoração
de Interiores e Exteriores começa na próxima
semana, dia 7 de Outubro, e decorre até ao dia
11, na FIL (Parque das Nações) e reúne as mais
recentes tendências de decoração para interiores
e exteriores
In Portal do Jardim.com Online - 01-10-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Base de dados EBSCO: a partir
Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António
da página da Biblioteca no
mercados).
Quadros o acesso à base de
myIADE,
dados TGI - Marktest.
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
qualquer localização.
a biblioteca do IADE
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
5 a 7 de outubro | 9h | Museu da Marinha | Senses & Sensiblity Conference
6 de outubro | 19h | Sala 58: Seminários Temáticos do Mestrado em Marketing Tema: "A
criação de valor através da marca” (working class) Orador: João Lemos Diogo Diretor de
Marketing Sporting Clube de Portugal
8 de outubro | 11h | IADE: palestra com Professor Vijay Kumar sobre a sua atividade como
especialista em inovação no âmbito do Design Management, sendo acompanhado pelo
Designer José Manuel Santos.
8 de Outubro | 15h15 | Centro de Congressos do Estoril | Greenfest2015: IADE talks: Profº
Doutor Fernando Oliveira, Coordenador do Mestrado Design e Cultura Visual do
IADE, Título da sessão: Marcas e Sustentabilidade
9 de Outubro | 18h30 | | Centro de Congressos do Estoril | Greenfest2015: IADE
talks: Profª. Doutora Ana Margarida Ferreira, Coordenadora da Licenciatura em Design e
do & ID:CoLab do IADE, Título da sessão: Design, Inovação Sustentável e
Empreendedorismo Social

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 10 de outubro de 2015
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IADE reuniu mais de 60 investigadores em Design
A 8ª Conferência "Senses & Sensibility" deu a conhecer projetos em áreas distintas, como
moda, sustentabilidade ou inclusão social
Teve início na passada 2ª feira a conferência Senses & Sensibility, promovida pelo IADE – Creative
University. Nesse primeiro dia passado em Sintra numa designers guild centrada na investigação
em design, inovação e criatividade, que decorreu na Quinta da Regaleira, seguida de um programa
cultural pela vila. Os dias 6 e 7 de outubro, os trabalhos decorreram no Museu de Marinha, em
Lisboa. Mais de 60 investigadores tiveram então a oportunidade de apresentar os projetos que estão
a ser desenvolvidos. Mais de metade destes especialistas são portugueses, e os restantes oriundos
de países tão distintos, como Brasil ou Turquia, ou ainda provenientes da Holanda, Espanha e de
Itália.

O mote do evento passou pela abordagem do Design enquanto profissão, aplicado às mais variadas
áreas (fotografia, moda, publicidade, design de inclusão, entre outras). Recorde-se que o IADE
detém uma unidade de investigação que é a primeira em Portugal exclusivamente dedicada ao
Design. Atualmente, o instituto académico conta com 20 doutorandos em Design, sendo 30 por cento
estrangeiros, oriundos da Áustria, Polónia, Brasil, Turquia e Jordânia.
Pioneiro em comunicação nas organizações esteve em Lisboa
Ana Tostões, um dos nomes mais sonantes da arquitetura nacional, foi a responsável pela Open
Lecture da Conferência. O seu tema de pesquisa incide na arquitetura e na cidade modernas.
Participou ainda Pieter Desmet – professor de “Design of Experience” na Faculdade de Design
Industrial da Universidade de Delft, na Holanda – tendo apresentado o seu trabalho na Senses &
Sensibility. A sua investigação incide em perceber porquê e como é que o Design provoca emoções e
de que forma pode contribuir para o bem-estar do ser humano. A conferência contou ainda com o
contributo de Joan Costa, reconhecido como um dos melhores especialistas em comunicação do
mundo, que apresentou a sua visão sobre a comunicação nas organizações.

Políticas públicas de Design? Sim ou não?
No dia 7 de outubro, Loredana de Lucchio, da Universidade Sapienza de Roma, Itália, abordou a
evolução do papel do Design na sociedade pós-industrial. Já o brasileiro Gabriel Patrocínio foi o
orador responsável pela cerimónia de encerramento. A sua tese sobre políticas públicas de Design
recebeu o primeiro lugar no 28º Prémio do Museu da Casa Brasileira, em 2014. Aliás, em 2013,
Patrocínio era um dos seis especialistas mundiais em políticas públicas de Design.

Apoios: Museu de Marinha e Câmara Municipal de Sintra

Na dupla qualidade de Vice-Reitora para a Investigação e Diretora da UNIDCOM/IADE, gostaria de
agradecer todo o apoio pessoal e institucional prestado pelo senhor Reitor, Prof. Carlos Duarte, que
foi fundamental para que este evento pudesse ocorrer. Posto isto, e não sendo a pessoa mais isenta
para avaliar o evento, permite-me afirmar que considero que o mesmo decorreu bastante bem,
embora não isento de pequenas falhas, mas absolutamente dentro daquilo que eram as nossas
expectativas (para um evento organizado maioritariamente por docentes e estudantes).
Recebemos 65 conferencistas de vários países, aos quais se somaram 4 preletores internacionais
convidados e muitos outros participantes, perfazendo cerca de 120 inscritos em cada dia dos dois
que decorreram no Museu da Marinha. Foram dias de trabalho intenso, mas muito gratificantes que,
por certo, terão contribuído para aumentar o prestigio e notoriedade do IADE e da investigação que
nele se faz.
Por fim, gostaria de destacar a valiosa contribuição de algumas pessoas que, embora com distintas
ligações ao IADE e diferentes níveis de responsabilidade, merecem o nosso reconhecimento pelo
empenho excecional que demonstraram. Sem ordem particular, destaco as Professoras Ana Glória
Rato e Hande Ayanoglu, que foram incansáveis na Comissão Organizadora do evento, gerindo a
vasta equipa de estudantes que compunha o staff e procurando resolver qualquer questão, a
Professora Maria Cadarso, na direção do design gráfico do evento, e a Ana Oliveira, na gestão do
evento. Sem o seu apoio, nada disto teria corrido tão bem. Também uma palavra de apreço para a
Presidente do Conselho Científico do IADE-U, Professora Ana Margarida Ferreira, que deu uma
importante ajuda enquanto "embaixadora" da nossa instituição, tendo sido uma presença destacada
no evento.

no evento.
Por fim, um muito obrigada ao Professor F. Carvalho Rodrigues por ter conseguido o importante
apoio do Museu de Marinha.
Emília Duarte
Vice-Reitora

IADE recebeu Vijay Kumar & José Manuel dos Santos
No passado dia 8 de outubro, o IADE recebeu o Professor Vijay Kumar, sumidade no âmbito do
planeamento estratégico do design e da inovação, autor do livro "101 Design Methods: A Structured
Approach for Driving Innovation in Your Organization".

O professor Vijay Kumar esteve acompanhado pelo designer José Manuel dos Santos, antigo aluno
do IADE.

IADE e UBI no Lisboa Design Show 2015

DESFILE DOS ALUNOS DO MESTRADO EM BRANDING E DESIGN DE MODA (IADE-U/UBI)
Os projetos apresentados num espaço expositivo e num desfile de Moda realizado no passado dia 7
de Outubro no âmbito do Lisboa Design Show 2015. Os cerca de 100 coordenados foram
realizados por 30 alunos dos Mestrados em Design de Moda da UBI e Branding e Design de Moda
do IADE-U/UBI, na unidade curricular de projeto e com o apoio das oficinas e laboratórios do DCTT
(Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis) da UBI. No que respeita ao Branding e Design de
Moda os projetos são o resultado de um desafio que a empresa SOMELOS (líder no mercado têxtil
na sua unidade de negócio) lançou aos alunos e professores do curso com o objetivo de gerar
inovação e com ela reforçar o seu posicionamento no mercado. Essa aposta esteve focada numa
diferenciação do produto que pode ser construído através da matéria prima da SOMELOS (fios para
têxteis e malhas) mas também, sobre o ponto de vista do Branding na sua componente de
Linguagem Visual da Marca.

A parceria é consequência da relação que as instituições (IADE-U/UBI) têm com o mercado de
trabalho, procurando valências concretas para os alunos dos cursos e uma resposta adaptada ao
perfil de excelência que as empresas/mercado procuram. Para os projetos do Mestrado em Design
de Moda realizaram-se também um conjunto de parcerias com as empresas do sector em Portugal,
tais com LMA, TWINTEX, ALÇADA&PEREIRA, entre outras como já é prática da UBI na relação de
proximidade entre empresas e instituição.
Durante os restantes dias estarão disponíveis trabalhos dos alunos no stand para venda ao público.
Atualmente encontram-se ainda abertas as candidaturas aos Mestrados até 22 de Outubro (4ª fase)
para os candidatos interessados.

IADE no Festival GreenFest
IADE TALKS
Orador: Profº Doutor Fernando Oliveira, Coordenador do Mestrado
Design e Cultura Visual do IADE
Título da sessão: Marcas e Sustentabilidade

UNIDCOM - Unidade de Investigação

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos

» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
IADE integra maior evento de
sustentabilidade em Portugal
É já a partir de hoje, quinta-feira, que o IADE Creative University integra a oitava edição da
GreenFest, o maior evento português dedicado à
sustentabilidade e que celebra o que de melhor
se faz nas vertentes ambiental, social e
económica
In Ambiente Magazine Online - 08-10-2015
Notícias: Joan Costa em Lisboa para
participar na conferência "Senses &
Sensibility" do IADE
Joan Costa em Lisboa para participar na
conferência "Senses & Sensibility" do IADE O
IADE - Creative University promove hoje e
amanhã, dias 6 e 7 de outubro, a conferência
"Senses & Sensibility". O evento vai reunir no
Museu de Marinha, em Lisboa, mais de 60
investigadores em design oriundos de Portugal,
Espanha, Holanda, França e Turquia, entre os
quais Joan Costa, apontado como "um dos
maiores especialistas em comunicação do
mundo"
In Liga-te à Media Online - 05-10-2015
Greenfest, de 8 a 11 de outubro no Estoril
O Município de Santarém está no GreenFest
com o projeto de desenvolvimento sustentável
Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente O Bunho O Greenfest é o maior evento de
sustentabilidade de Portugal O cartaz acima diz
respeito apenas a um dos acontecimentos do
GreenFest

Mais de 60 investigadores debatem design
no IADE
In Destak- 05-10-2015
Lisboa Design Show começa hoje na FIL
O LXD - Lisboa Design Show regressa à FIL,
Parque das Nações, de 7 a 11 de Outubro.
"Create Local Think Global'' é o mote da edição
deste ano e que visa enaltecer o equilíbrio entre a
singularidade da criatividade associada a um
lugar geograficamente definido com a pluralidade
da estratégia de comunicação e exportação
capaz de extravasar as barreiras espaciais e
temporais
In Local.pt Online - 07-10-2015
Já Sinto: a língua portuguesa nas ruas
Já Sinto é o nome de um projecto criado por uma
mestranda em Design e Cultura Visual, no IADE,
que quer aliar o design e a arte urbana, sempre
em português. A ideia é "relembrar certos valores
sociais e culturais que a própria sociedade está a
tentar transmitir"
In Público Online - P3 Online - 02-10-2015
Identificar risco para doenças
Ajuda a diagnosticar doenças antes de se
manifestarem. Graças à genética é possível isto e
muito mais. CARLA MARINA MENDES Pode ser
uma ciência jovem, sobretudo quando comparada
com a física ou a química, mas os avanços na
área da genética têm permitido descobertas
importantes, também ao nível médico
In Destak- 07-10-2015

GreenFest
In Região de Rio Maior Online - 07-10-2015
Autarquia Scalabitana participa no
GREENFEST com espaço dedicado ao
desenvolvimento sustentável
"A Imparcialidade Na Noticia" - UMA
REFERÊNCIA NA INFORMAÇÃO REGIONAL Editor e Responsável: António Centeio Autarquia
Scalabitana participa no GREENFEST com
espaço dedicado ao desenvolvimento
sustentável Município de Santarém vai participar
no GREENFEST - o maior evento de
sustentabilidade do País - GREENFEST, que
decorre de 8 a 11 de outubro no Centro de
Congressos do Estoril,
In Notícias do Ribatejo Online - 07-10-2015
Um olhar sobre a liderança dos gestores
portugueses
NOVA GERAÇÃO Paulo Figueiredo Um olhar
sobre a liderança dos gestores portugueses Por
António Sarmento G onçalo Barral é um gestor
com vasta experiência internacional: trabalhou em
Espanha, Inglaterra, França e Dubai
In Diário Económico - E+ Fim-de-Semana- 09-102015

In Destak- 07-10-2015
Inspire-se com a Uber e o Airbnb
In Negócios & Franchising- 01-08-2015
Intercasa. O paraíso dos viciados em
decoração
In i- 06-10-2015
IADE recebe especialista em estratégia de
design e inovação
Criado em 05 outubro 2015 Com mais de 30 anos
de experiência, Vijay Kumar já trabalhou com
empresas como McDonald's, Motorola, Shell ou
Procter & Gamble. Na próxima quinta-feira, dia 8
de outubro, o IADE - Creative University, em
Lisboa, organiza uma palestra para celebrar o
design
In Fórum Estudante.pt - 05-10-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Base de dados EBSCO: a partir
BAQ - Base de Dados
Nielsen Portugal
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António
da página da Biblioteca no
mercados).
Quadros o acesso à base de
myIADE,
dados TGI - Marktest.
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
qualquer localização.
a biblioteca do IADE
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
13 de outubro | 19h | Sala 58: Seminários Temáticos do Mestrado em Marketing Tema: "A
criação de valor através da marca” (apresentação de trabalhos) Orador: João Lemos
Diogo Diretor de Marketing Sporting Clube de Portugal
13 de outubro | 11h | Sala Laureate Santos: Conselho Científico do IADE-U
14 de outubro | 14h30 - 15h30 | Sala 28: Conselho Pedagógico do IADE-U
17 de outubro | 17h30 | Casa de Santa Maria - Cascais - Lançamento Acta do IV Colóquio
Nacional Raul Lino em Sintra, com Rodrigo Cunha.

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 17 de outubro de 2015
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Exposição "Ensaio para um arquivo: o tempo e a palavra"
Inauguração da exposição
Design em Portugal (1960-1974) é um espaço de apresentação de um projecto de investigação
financiado pela FCT e cofinanciado pelo COMPETE, onde se dão a conhecer as diferentes acções,
intervenientes e repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial, mais tarde (1971) designado
por Núcleo de Design Industrial, do Instituto Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I.), em favor da
afirmação e do desenvolvimento do Design em Portugal, entre 1960 e 1974, i.e., no contexto do pós-II
Guerra Mundial, momento em que o Estado Novo teve de adoptar uma política de incremento do sector
industrial. Através daqueles Núcleos, constituiu-se no I.N.I.I. um sector seminal do design industrial que
conduziu à institucionalização da disciplina em Portugal.
Investigador responsável: Profª. Doutora Maria Helena Souto.

"Ensaio para um arquivo: o tempo e a palavra" - Design em Portugal (1960 - 1974)
22 Outubro às 19 horas - 2015 | MUDE Museu do Design e da Moda | Piso 1 | Lisboa

» convite

Aquário Vasco da Gama - Aula de Desenho de Observação IADE
Casa onde se formaram muitos dos biólogos do país, e onde todos os anos estudantes de ciências

Casa onde se formaram muitos dos biólogos do país, e onde todos os anos estudantes de ciências
naturais estudam as espécies aquáticas e os seus ambientes, o Aquário Vasco da Gama recebe
também anualmente visitas de estudantes de arte de várias escolas e universidades.

Nesta visita os alunos do IADE-U praticam Desenho de Observação com os espécimes naturalizados
do Museu do AVG, onde se incluem exemplares valiosos da Colecção do Rei Dom Carlos, como é o
caso do Cachalote-anão Kogia breviceps que se vê na imagem do lado superior esquerdo.

IADE na Semana Criativa de Copenhaga
12 a 16 de Outubro - Semana Criativa de Copenhaga promovida pela universidade KEA.
Universidades participantes (120 alunos no total):
Beuth Hochschule für Technik, Berlin, Germany;
Belas Artes, São Paolo, Brazil;
Copenhagen School of Design and Technology, Copenhagen, Denmark;
Fontys University of ICT, Eindhoven, Holland;
George Brown College, Toronto, Canada;
IADE - Creative University, Lisbon, Portugal;
London South Bank University, United Kingdom
OTIS College, Los Angeles, USA;
Politecnico di Milano, Italy

O IADE - Creative University esteve representado por 4 alunos da turma 3º A2 da Licenciatura em
Design: Carlos Miguel Reis da Silva, José Maria Pinto Roubaud Alvarez, Inês Gonçalves Pereira
Andrade Silva e Ana Cristina Vieira da Silva acompanhados pela Prof.ª Cláudia Pernencar.

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação de membros:
Rodrigo Cunha
Seminário Aberto “Ritmanálise” na Universidade Lusíada a 12 de Outubro de 2015.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Galeria dos Prazeres expõe obras de Ricardo
Tadeu Barros
A galeria dos Prazeres inaugura no próximo dia
16 de Outubro, pelas 19 horas, uma exposição
do artista plástico Ricardo Tadeu Barros,
denominada N. S. Q. Ri dos Prazeres. Ricardo
Tadeu Barros nasceu em Lourenço Marques a 02
de Abril de 1968
In Funchal Notícias Online - 09-10-2015
Ricardo Tadeu Barros expõe na Galeria dos
Prazeres
In JM- 11-10-2015
Santander Totta e universidades em projetos
ambientais e sociais
No âmbito da sua política de sustentabilidade de
proteção do meio ambiente, o Santander Totta
marcou presença na 8ª edição do Greenfest.
Para a edição deste ano do festival da
sustentabilidade, o Santander Totta preparou a
“UniverCity”, uma iniciativa onde algumas das
principais universidades do país apresentaram
projetos com impacto social ou ambiental
In OJE- 15-10-2015
UBI mostra trabalho no Lisboa Design Show
UBI Os cursos de design da UBI estiveram no
certame que decorreu na capital e encerrou no
último domingo. Os elementos da instituição
deram a conhecer os projetos realizados nas
disciplinas de projeto e participaram no desfile
de moda que fez parte do programa do evento

Revolução digital. O que pode o retalho
aprender com a Uber, Spotify e Airbnb?
In Distribuição Hoje- 01-09-2015
Autarquia escalabitana participa no Greenfest
com espaço dedicado ao desenvolvimento
sustentável
O Município de Santarém vai participar no
GREENFEST – o maior evento de
sustentabilidade do País – GREENFEST, que
decorre de 8 a 11 de outubro no Centro de
Congressos do Estoril, com um espaço dedicado
ao projeto de desenvolvimento sustentável “Ideias
do Antigamente Promovem o Ambiente - O
Bunho”
In Correio do Ribatejo- 09-10-2015
100 trabalhos da UBI
In Jornal do Fundão- 08-10-2015
Autarquia escalabitana participa no
GREENFEST com espaço dedicado ao
desenvolvimento sustentável
O Município de Santarém participa desde ontem e
até domingo, no GREENFEST - evento sobre
sustentabilidade que se realiza no Centro de
Congressos do Estoril. A participação de
Santarém neste evento consiste num espaço
dedicado ao projecto de desenvolvimento
sustentável "Ideias do Antigamente Promovem o
Ambiente - O Bunho"
In Correio do Ribatejo Online - 13-10-2015

de moda que fez parte do programa do evento
In Urbi et Orbi Online - 14-10-2015
"UniverCity". Santander Totta e universidades
em projetos ambientais e sociais
Para a edição deste ano do festival da
sustentabilidade, o Santander Totta preparou a
"UniverCity", uma iniciativa onde algumas das
principais universidades do país apresentaram
projetos com impacto social ou ambiental
In OJE Online - 16-10-2015

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Base de dados EBSCO: a partir
Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António
da página da Biblioteca no
mercados).
Quadros o acesso à base de
myIADE,
dados TGI - Marktest.
o acesso à BD é direto, sem
Para mais informação, consulte a
qualquer tipo de registo, em
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
qualquer localização.
a biblioteca do IADE
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
17 de outubro | 17h | Sintra: Lançamento da IV Ata Colóquio Nacional sobre Raul Lino
19 de Outubro | 9h às 19h | Secretaria de Docentes: Eleições para docentes candidatos a
vogais do Conselho Pedagógico do IADE-U
20 de outubro | 19h | Sala 58: Seminários Temáticos do Mestrado em Marketing Tema:
"Desafios no webmarketing" (exposição do tema) Orador: Dr. Mário Aleixo Croca Diretor de
Marketing - Watch Planet.

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 24 de outubro de 2015
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Exposição "Ensaio para um arquivo: o tempo e a palavra"
MUDE | 23 de outubro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016
Na passada 5ª feira o IADE – Creative University levou até ao MUDE – Museu do Design e da Moda, em
Lisboa, uma exposição que procura afirmar o design como fator de cultura e de competitividade,
homenageando todos aqueles que, de uma forma pioneira, consolidaram esta disciplina como um fator
decisivo na tomada de decisões e na melhoria do modelo de desenvolvimento português. “Ensaio para um
Arquivo: o tempo e a palavra. Design em Portugal entre 1960 e 1974” é um espaço expositivo
essencialmente documental onde estarão expostos catálogos de exposições, notas de vários eventos e as
publicações mais importantes destes 14 anos, os mais decisivos para a afirmação do design em Portugal.

A exposição nasceu do projeto de investigação “Design em Portugal (1960-1974): acções, intervenientes e
repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial e do Núcleo de Design Industrial do Instituto
Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I)” coordenado por Maria Helena Souto, docente do IADE.
Desenvolvido em parceria com o instituto universitário, financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e co-financiado pelo COMPETE, a iniciativa é mais um passo para impulsionar o design, bem
como a criatividade e a cultura nacional. A inauguração está agendada para as 19h00 e conta com a
presença de Catarina Vaz Pinto, vereadora da Cultura e do Turismo de Lisboa.

CALL | RADIO BOX CAMPUS SANTOS CREATIVE WEEK
8ª CREATIVE WEEK

QUERES INTEGRAR O DESAFIO RADIO BOX CAMPUS SANTOS CREATIVE WEEK?
ÉS FINALISTA DE UMA DAS LICENCIATURAS OU ESTÁS NO PRIMEIRO ANO DE MESTRADO?
ÉS DINÂMICO E PERSISTENTE… OS DESAFIOS SÃO PARA CUMPRIR ATÉ AO FIM!!!

ÉS DINÂMICO E PERSISTENTE… OS DESAFIOS SÃO PARA CUMPRIR ATÉ AO FIM!!!

Inscreve-te na RADIO BOX CAMPUS SANTOS CW!
As inscrições realizam-se de 23 a 26 de Outubro.
Serão selecionados 48 estudantes do IADE-U e da Universidade Europeia.
A seleção será feita com base em dois critérios:
1) inscrição realizada no prazo estabelecido e 2) média de curso até à data.
A RADIO BOX CAMPUS SANTOS CW ocorre na semana de 2 a 6 de Novembro de 2015, e que
resultará numa equipa vencedora, com direito
a um estágio remunerado de quatro meses para a implementação do projeto desenvolvido durante a
semana criativa.
Os 48 estudantes selecionados serão repartidos por 8 equipas, cada uma com 6 elementos
preferencialmente dos perfis seguintes:
3 de Design (IADE-U/UE); 1 de Marketing e Publicidade (IADE-U); 1 de Ciências da Comunicação (UE) e
1 de Tecnologias e Fotografia (IADE-U/UE).
Estas 8 equipas vão ser acompanhadas por um conjunto de professores num espírito de teamwork, boa
disposição e uma grande dose de criatividade.
Experiência imperdível para todos os participantes!
Se estás determinado a integrar este desafio, inscreve-te aqui.
A Coordenação da Creative Week
Isabel Farinha

Save the Date for Dreaming

A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM têm o prazer de convidar a sua comunidade a "sonhar" na 6.ª
edição do Fórum Alpha - Inovação e Empreendedorismo, que terá lugar no dia 10 de Novembro, na LX
Factory, em Lisboa.
O Fórum é um evento anual onde damos palco aos grandes líderes empresariais, nacionais e
internacionais, e onde destacamos os empreendedores portugueses de sucesso. É também o momento
em que os estudantes e Alumni têm oportunidade de apresentar o que de melhor têm feito em matéria de
inovação e de empreendedorismo.
Este ano, sob o mote de Fábrica de Sonhos, os Dreamers convidados são a prova de como o mundo
empresarial e cultural só é possível para quem sonha e para quem tem vontade de vencer.
» Programa

Lançamento IV Ata do Colóquio Nacional Raul Lino
Último ato de encerramento do Colóquio Nacional sobre Raul Lino em Sintra, na Casa de Santa Maria, em
Cascais, com um público entusiasta. Apresentação da Ata feita por António Braz Teixeira.

IADE ALUMNI
Já Sinto | Intervenção Urbana | Filipa
Jacinto
Filipa Jacinto apresenta na Travessa da Ermida a 24 de
Outubro de 2015, pelas 19H, a projeção em vídeo do
seu trabalho 'Já Sinto' e simultaneamente uma
intervenção na fachada da antiga capela que ficará
exposta até fevereiro de 2016. Dentro da Ermida nesse
mesmo dia serão expostas também ilustrações
tipográficas da autora.
» Ler mais

Estudantes do IADE em intercâmbio
Joana Morgado, que se encontra na PUC, Brasil a realizar
uma mobilidade, deixa aqui o seu testemunho:
“De repente o mundo fica maior. Existe a necessidade de
conhecer, viver, sobreviver e conviver numa constante
descoberta pessoal e profissional. É tudo novo e o desafio é
grande com muita força, adaptação e coragem! A mudança e
o crescimento estão implícitos nas palavras e nas ações onde
consolidamos saberes e acrescentamos outros, muitos,
criamos um novo olhar e obras e expressões mais completas
(…) Todos os desafios e descobertas. Uma sensação
de crescimento e de certezas enquanto pessoa e artista que
ficarão para sempre marcadas em cada trabalho e que
estarão presentes certamente no meu projeto final a apresentar este ano letivo. Partir não para conquistar
mundo mas sim saberes! Essencial: os estabelecimentos de ensino em Portugal conhecerem, de facto, os
de destino. O IADE é uma escola internacional e internacionalizada.”
O Tiago Couto, realiza um semestre na UFRGS, Porto
Alegre, Brasil e deixa uma mensagem inspiradora:

“Esta experiência é um desenraizar da nossa terra
berço que nos leva a aventurar num oceano de
culturas, um oceano onde se transita no outro e o
outro em nós, e na miscelânea dessas interações dá-se
a simbiose do ser humano com o Multiverso, após
alcançado esse estado voltaremos a casa, mais sábios
e conscientes. "

Eleições para representação de estudantes no Conselho Pedagógico
Realizaram-se na passada quinta-feira as eleições para Delegados de Turma com representação no
Conselho Pedagógico. A Associação de Estudantes do IADE-U esteve activamente empenhada no ato
eleitoral assegurando a melhor participação de todos os cursos. Regista-se um agradecimento particular à
Diana Marques, estudante do 3.º ano da Licenciatura em Marketing e Publicidade e vogal da comissão
eleitoral e Vera Costa Fava, estudante do 2º ano da Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual. O
apuramento de resultados pode ser consultado no moodle do IADE.
Martim Lapa
Pres. Comissão Eleitoral

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Ensaio para um Arquivo: o Tempo e a Palavra
In Time Out- 21-10-2015
Livro - Raul Lino em Cascais
In Diabo (O)- 20-10-2015
Colaboradores
In Lux Woman- 01-11-2015

Tornar a cultura sexy para as marcas
É uma plataforma de acção e comunicação da
cultura portuguesa. Mas é também um hub
criativo com trabalhos feitos para marcas como
Nos Alive, Peugeot, LG ou Licor Beirão. E quer
ser Entidade de Utilidade Pública daqui a dois
anos
In Marketeer- 01-10-2015

Uma mostra significativa do que se fala de
branding pelo mundo
II Congresso de Branding No nosso mundo
contemporâneo, a marca é um fator de progresso
social, económico e cultural (Mazzalovo, 2007).
Uma marca forte, atrai as pessoas
(consumidores, admiradores, colaboradores),
constrói relacionamentos e motiva quem trabalha
com/para ela
In Imagens de Marca Online - 22-10-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de

Base de dados EBSCO: a partir
da página da Biblioteca no
myIADE,

dados TGI - Marktest.

o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda
27 de outubro | 19h | Sala 58: Seminários Temáticos do Mestrado em Marketing Tema:
"Desafios no webmarketing" (working class) Orador: Dr. Mário Aleixo Croca Diretor de
Marketing - Watch Planet.
29 de outubro | 15h | Sala 79: Reunião do Conselho Científico

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 31 de outubro de 2015
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Doutoramento em Design
Aula Inaugural do Programa de Doutoramento em Design
Se tem ambição para além de Arte e da Ciência. Tem ambição para além do Design. E, se quer conceber o que
ninguém concebeu, projetar o que ninguém projetou, fazer o que ninguém fez, descrever o que ninguém
descreveu, calcular o que ninguém calculou, medir o que ninguém mediu, representar o que ninguém representou
e se tem por ousadia compreender e dar destino, então, o IADE-U atribui-lhe o grau de Doutor em Design.

Na passada 5ª feira, dia 29 de outubro, realizou-se a aula inaugural do Programa Doutoral em Design ministrada
pelo Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues, tendo contado com a colaboração da Profª. Doutora Emília
Duarte, coordenadora da Unidade de I&D do IADE - UNIDCOM.

Bloomsbury Encyclopedia of Design
Lançamento da Bloomsbury
Encyclopedia of Design,que conta
com a colaboração da Prof.ª Doutora
Helena Souto, a convite do
Professor Clive Edwards, cabendolhe a autoria do artigo sobre “Design
em Portugal”.
11 de novembro de 2015
Onde: Bloomsbury Publishing,
Londres, Reino Unido.

VIII Semana Criativa: RADIO BOX CREATIVE WEEK

8ª CREATIVE WEEK
O grupo rcom - renascença comunicação multimédia - em parceria com o IADE – vai promover a “RADIO BOX
CREATIVE WEEK” , na semana de 2 a 6 de Novembro, com o objetivo de lançar o desafio para a conceção

CREATIVE WEEK” , na semana de 2 a 6 de Novembro, com o objetivo de lançar o desafio para a conceção
criativa dos novos estúdios das rádios do grupo – RENASCENÇA, RFM, MEGA HITS e RÁDIO SIM.
O desafio criativo é dirigido a estudantes finalistas e alunos de Mestrado das áreas de Design, Marketing e
Publicidade, Ciências da Comunicação, Tecnologias e Fotografia do IADE e da Universidade Europeia. Serão
constituídas oito equipas multidisciplinares de seis estudantes cada.

O objetivo da iniciativa é estimular a comunidade universitária a aplicar os seus conhecimentos académicos no
desenvolvimento de um projeto empresarial, neste caso na área dos Media, a escolar enquanto laboratório das
Industrias Criativas.
No final da RADIO BOX CREATIVE WEEK os alunos do IADE e da Universidade Europeia deverão apresentar
os seus projetos criativos, incluindo a elaboração de planos estratégicos de marketing e comunicação.
A equipa vencedora será conhecida em data e local a anunciar e terá direito a um estágio remunerado onde dará
apoio a uma equipa de profissionis na implementação do projeto desenvolvido.

X´15 | Exposição Fotografia

Inauguração 07.11.15 | 15h
Completando o seu 7º ano de existência, a exposição X’15 apresenta-se com uma colecção de obras de 33
finalistas, da licenciatura em Fotografia e Cultura Visual do IADE. Mais uma vez, para além de divulgar o
trabalho individual dos seus alunos, o certame contribui igualmente para a promoção pública, quer desta oferta
formativa, como da imagem do próprio IADE.

Os diferentes projectos aqui patentes, pautando-se por uma oferta diversificada de qualidade e criatividade, de
acordo com as diferentes sensibilidades, reflectem também aquilo que, no fundo, acabam por se constituir em
percursos, ou linhas de orientação, do universo fotográfico contemporâneo.
Outra novidade deste ano, assentando na aposta de espaços alternativos, é a eleição da sala de exposições da
Oficina das Artes, da Quinta da Regaleira, no local privilegiado da Vila de Sintra.

Save the Date for Dreaming | ESGOTADO*

A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM têm o prazer de convidar a sua comunidade a "sonhar" na 6.ª edição
do Fórum Alpha - Inovação e Empreendedorismo, que terá lugar no dia 10 de Novembro, na LX Factory, em
Lisboa.
O Fórum é um evento anual onde damos palco aos grandes líderes empresariais, nacionais e internacionais, e
onde destacamos os empreendedores portugueses de sucesso. É também o momento em que os estudantes e
Alumni têm oportunidade de apresentar o que de melhor têm feito em matéria de inovação e de
empreendedorismo.
Este ano, sob o mote de Fábrica de Sonhos, os Dreamers convidados são a prova de como o mundo empresarial
e cultural só é possível para quem sonha e para quem tem vontade de vencer.
» Consultar Programa e Oradores
*inscrições encerradas

Nova edição da OFICINA de PORTFOLIO™ do IADE apresentada oficialmente
Realizou-se na passada 5ª feira, a Apresentação Oficial da 12ª edição da Oficina de Portfólio™ do IADE, no
auditório da sede do Banco Popular, em Lisboa. este evento contou com a presença dos novos alunos, da
Administração da Executive Education, de todos os formadores do curso, dos representantes das marcas
parceiras para esta edição, e de vários meios de comunicação social.
As 6 novas marcas para as quais os alunos vão desenvolver campanhas integradas de comunicação são:
TOSHIBA, SUMOL, BTV, TERRA NOSTRA, BANCO POPULAR e KIA.
Aos novos alunos, desejamos, no mínimo, o sucesso das centenas de ex-colegas que passaram pela Oficina™
nos últimos 7 anos.
Alexandre Duarte
Coordenador Oficina de Portfolio™

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação de membros:
Ana Margarida Ferreira
Participação no Dialogue Café (Fundação Calouste Gulbenkian), no âmbito do ciclo de debates
internacional “Creative Hubs and Entrepreneurship for Social Change”, na sequência da sua comunicação
no Greenfest deste ano. Esta sessão abordará, em particular, o tema “Becoming Entrepreneur and Hub
Manager: creative smoothie of competences”.
Carlos Duarte
Arguente da tese de doutoramento em Design da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa
- Paulo Alexandre Santos Dinis - Design Automóvel Português de Nicho: Criação de um Modelo de Análise
Centrado no Design.
Rodrigo Cunha
Apresentação do livro de Rémi Boyer “A Amante de Shambu & O Louco de Shakti”, na Casa do
Fauno (Sintra), no dia 24 de Outubro de 2015, às 21h30.
Apresentação, juntamente com António Braz Teixeira, da «IV Acta do Colóquio Nacional sobre Raul
Lino em Sintra», na Casa de Santa Maria (Cascais), no dia 17 de Outubro de 2015.
Seminário aberto “Ritmanálise” na Universidade Lusíada a 12 de Outubro de 2015.
Comunicação «The Meaning of Design» na 8ª Conferência Internacional do IADE «Senses &
Sensibility (design as a trade)», no Museu da Marinha, a 6 de Outubro de 2015.
Aula no Seminário «Redenção e Escatologia» (tema: «O Mistério da Ressurreição»), organizado pelo
Centro de Estudos de Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa e
o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, na Universidade Católica (Lisboa), no dia 30 de Setembro de 2015.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Filipa Sá assume direcção de marketing dos
NAU Hotels & Resorts
Filipa Sá assume direcção de marketing dos
NAU Hotels & Resorts Filipa Sá é a nova
directora de marketing do grupo NAU Hotels &
Resorts, tendo como assistente Joana Jesus, que
anteriormente exercia funções na Tivoli Hotels &
Resorts
In Publituris Hotelaria- 01-10-2015

Joana Costa gere unidade de negócio na
ThinkOpen
A executiva foi nomeada para a operação de
soluções de Internet. Joana Amaro da Costa,
gestora da unidade de negócio de Internet da
ThinkOpen Joana Amaro da Costa assumiu o
cargo de gestora da unidade de soluções de
Internet da ThinKOpen em Portugal
In ComputerWorld Online - 23-10-2015

Pintado à mão
In Notícias Magazine- 18-10-2015

Criatividade em nome da rádio
Na semana de 2 a 6 de novembro, a
Universidade Europeia e o IADE - Creative
University, duas instituições do grupo Laureate
International Universities em Portugal, vão

Luís Athouguia expõe no Centro Cultural em
Mação

Mação
A Galeria do Auditório Elvino Pereira no Centro
Cultural em Mação, recebe de 7 a 28 de
Novembro, a exposição "Exaltação Metafórica" de
Luís Athouguia, com o apoio da Câmara
Municipal. Diagramas de fenómenos
desconhecidos, as formas do vocabulário
athouguiano organizam-se como crisálidas de um
metamorfismo encantatório, de um oráculo
revelador, de um rito impenetrável
In iPress Journal Online - 28-10-2015

International Universities em Portugal, vão
trabalhar em conjunto para resolver o desafio
Radio Box Campus Santos Creative Week
In Mais Superior Online - 27-10-2015
EXALTAÇÃO METAFÓRICA
CENTRO CULTURAL ETELVINO PEREIRA MAÇÃO 7 / 28 NOV 2015 A Câmara Municipal de
Mação promove uma importante exposição de
Pintura e Desenho de LUÍS ATHOUGUIA,
intitulada Exaltação Metafórica, no Centro Cultural
Elvino Pereira, com inauguração no dia 7 de
Novembro às 16 horas
In Guia da Cidade Online - 28-10-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
da página da Biblioteca no
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda
2 e 3 de novembro | 15h | Lounge: Provas para obtenção do título de agregado do candidato Doutor
José Bártolo
3 de novembro | 19h | Sala 58: Seminários Temáticos do Mestrado em Marketing Tema: "Desafios no
webmarketing" (apresentação de trabalhos) Orador: Dr. Mário Aleixo Croca Diretor de Marketing Watch Planet.
7 de novembro | 15h | Quinta da Regaleira: Inauguração da Exposição X'15 - Finalistas da Licenciatura
em Fotografia e Cultura Visual

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 7 de novembro de 2015
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IADE e rádios do Grupo r/com lançam desafio criativo

8.ª Edição da Semana Criativa do IADE

O IADE e o Grupo r/com lançaram a Radio
Box Creative Week, um desafio relacionado
com a “conceção criativa dos novos estúdios
das rádios do grupo” – Renascença, RFM,
Mega Hits e Rádio SIM.
A iniciativa, que decorreu ao longo de toda a última
semana, no museu das comunicações com o apoio
da Fundação Portuguesa das Comunicações,
dirigiu-se a estudantes finalistas e alunos de
mestrado das áreas de design, marketing e
publicidade, ciências da comunicação, tecnologias
e fotografia do IADE e da Universidade Europeia.
Foram constituídas oito equipas multidisciplinares,
cada uma composta por seis estudantes.
De acordo com o Grupo r/com, o objetivo da Radio
Box Creative Week passa por estimular a
comunidade universitária a aplicar “os
conhecimentos académicos no desenvolvimento de
um projeto tanto empresarial, neste caso na área
dos media, como escolar, enquanto laboratório das
Industrias Criativas”.

No final da Radio Box Creative Week, os alunos do IADE terão apresentar os projetos criativos,
incluindo a elaboração de planos estratégicos de marketing e de comunicação.
A equipa vencedora será conhecida em data e local a anunciar e terá direito a um estágio remunerado, a
partir do qual irá dar apoio a uma equipa de profissionais na implementação do projeto desenvolvido.

Provas Públicas para obtenção do Título de Agregado em Design
Requeridas pelo Doutor José Manuel da Silva Bártolo, Professor e Presidente do Conselho TécnicoCientífico da ESAD - Matosinhos:
A primeira sessão das provas, ocorreu na passada 2ª feira, dia 2 de novembro, com a discussão;
apreciação fundamentada do currículo do candidato levada a efeito, em separado, pelo Doutor Manuel
José dos Santos Silva e pela Doutora Maria João Pestana Noronha Gamito, tendo intervindo ainda os
restantes membros do júri. Posteriormente, deu-se início à apresentação pelo candidato do Relatório da
Unidade Curricular, intitulado História do Design em Portugal, a que se seguiu à sua discussão e
apreciação fundamentada levada a efeito pela Doutora Maria João Pestana Noronha Gamito, tendo
intervindo, também, os restantes membros do júri.

A segunda sessão ocorreu no dia 3 de novembro, com a apresentação pelo candidato da Lição intitulada
Exposições de design e design expositivo: a curadoria como discursificação disciplinar do
design português contemporâneo, a que se seguiu a respetiva discussão e apreciação
fundamentada, levada a efeito pelo Doutor Fernando José Carneiro Moreira da Silva, tendo ainda
intervindo os restantes membros do júri.

Membros do Júri: Presidente - Doutor Carlos Alberto Miranda Duarte, Professor Catedrático, Reitor do
IADE-U; Vogais - Doutor Artur Anselmo de Oliveira Soares, Professor Catedrático Jubilado e Presidente
da Academia das Ciências de Lisboa; Doutor Fernando António de Oliveira Carvalho Rodrigues,
Professor Catedrático do IADE-U; Doutor Manuel José dos Santos Silva, Professor Catedrático da
Universidade da Beira Interior; Doutora Maria João Pestana Noronha Gamito, Professora Catedrática da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa; Doutor Fernando José Carneiro Moreira da Silva,
Professor Catedrático da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

6.ª edição do Fórum Alpha - Inovação e Empreendedorismo

FORUM ALPHA: Fábrica dos Sonhos | 10 NOV |LXFactory
Estão apresentados todos os convidados que estarão presentes na 6ª edição do Forum Alpha | "Fábrica
dos Sonhos"
#forumalpha | +info

X´15 | Exposição de Fotografia

TOSHIBA inicia a 12ª edição da Oficina de Portfolio™
O Director de Marketing europeu, Dr. Jorge Borges, esteve na passada 2ª feira, no IADE para a
passagem do 1º briefing desta edição, que contará, para além da Toshiba, com as marcas Terra Nostra,
Sumol, Banco popular, BTV e KIA. Com uma componente estratégica muito forte, este desafio prendese com uma campanha europeia que reforce a garantia de não avaria dos portáteis da marca,
considerados os mais fiáveis do mundo. Uma grande oportunidade para este conjunto de jovens
promissores que agora iniciam o seu percurso na criatividade publicitária e que, garantidamente, vão dar
cartas no futuro.
Alexandre Duarte
Coordenador Oficina de Portfolio™

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Já visitaste a exposição que o IADE preparou
para ti?
O IADE - Creative University levou até ao Museu
do Design e da Moda (MUDE) a exposição
"Ensaio para um Arquivo: o tempo e a palavra.
In Mais Superior Online - 04-11-2015
Ricardo Carriço. "Não faço planos, mas sonho
para caraças"
Quando era miúdo o pai chamava-lhe veneno
porque não parava e quieto e só fazia disparates.
Hoje, apesar de serem menos as tropelias,
Ricardo Carriço continua a não parar quieto e é
pouco o tempo para tanta coisa
In i Online - 01-11-2015

IADE apresentou a nova edição Oficina de
Portfolio
30 de Outubro de 2015 em O IADE - Creative
University apresentou a 12ª edição da Oficina de
Portfolio, uma iniciativa que pretende aproximar
os estudantes ao mercado de trabalho,
apresentando-lhes briefings reais de marcas
convidadas para as quais têm que criar
campanhas integradas de comunicação
In Imagens de Marca Online - 30-10-2015

"Representar é esquizofrénico mas
terapêutico" - Entrevista a Ricardo Carriço
In i - B.I.- 31-10-2015

MAÇÃO - Exaltação metafórica no Centro
Cultural
A Câmara Municipal de Mação promove uma
importante exposição de Pintura e Desenho de
LUÍS ATHOUGUIA, intitulada Exaltação
Metafórica, no Centro Cultural Elvino Pereira, com
inauguração no dia 7 de Novembro às 16 horas
In Rádio Hertz Online - 01-11-2015

Gestão de competências
Da mão de Ferreira Cascão, doutorado em
Psicologia pela Universidade do Minho, com uma
carreira consolidada no ensino, nomeadamente
no IPAM — The Marketing School e do IADE —
Creative University, chega a obra “Gestão de
competências, do conhecimento e do talento”, um

Mação - Exaltação Metafórica, de Luís
Athouguia
A Câmara Municipal de Mação promove uma
exposição de pintura e desenho de Luís
Athouguia, intitulada "Exaltação Metafórica", no
Centro Cultural Elvino Pereira, com inauguração
no dia 7 de novembro às 16 horas

livro que desmistifica conceitos que nos últimos
anos entraram no quotidiano dos profissionais, a
par com outros como objetivos, recursos
humanos, ultrapassar dificuldades, inovação,
In Expresso - Emprego- 31-10-2015
Sertã: Casa da Cultura expõe
"Mourasencantadas" até dia 30
A Casa da Cultura da Sertã tem
"Mourasencantadas" em exposição até 30 de
novembro. Da autoria de Sofia Pinto Correia,
estarão expostas bonecas ilustrativas de mouras
encantadas, totalmente confecionadas e pintadas
por si
In Diário Digital Castelo Branco Online - 04-112015
LigateàMedia: O Portal da Media: IADE e
rádios do Grupo r/com lançam desafio
criativo
O IADE e o Grupo r/com lançaram a Radio Box
Creative Week, um desafio relacionado com a
"conceção criativa dos novos estúdios das
rádios do grupo" - Renascença, RFM, Mega Hits
e Rádio SIM. A iniciativa, que decorre até 6 de
novembro, dirige-se a estudantes finalistas e
alunos de mestrado das áreas de design,
marketing e publicidade, ciências da
comunicação, tecnologias e fotografia do IADE e
da Universidade Europeia
In Liga-te à Media Online - 03-11-2015
O disco e o groove Da Chick - Entrevista
In Mais Superior- 01-10-2015

In Abarca Online - 02-11-2015
A pintura como meditação | Executiva
Foi diretora de arte em agências de publicidade
durante sete anos. O nascimento da sua filha foi o
ponto de viragem na carreira. A pintura, sempre
presente, tomou o lugar principal. Hoje Susana
Chasse desenvolve o seu projeto artístico e dá
workshops e cursos sobre a pintura como
meditação "Escolhe um trabalho de que gostes e
não terás de trabalhar um único dia na vida ?,
ensinava Confúcio há mais de 2500 anos
In Mulher Executiva Online - 03-11-2015
SERTÃ - "Mourasencantadas" em exposição
A Casa da Cultura da Sertã acolhe, até dia 30 de
novembro, a exposição denominada
"Mourasencantadas" da autoria de Sofia Pinto
Correia. Trata-se de uma mostra de almofadas de
diversos tamanhos e feitios, com pinturas de
bonecas ilustrativas de mouras encantadas,
totalmente confecionadas e pintadas por si
In Rádio Condestável Online - 04-11-2015
Diva e o Design
Como moça moderna e desempoeirada,
acontacta habitualmente com gente charmosa,
das artes e assim, quer social quer
profissionalmente. Foi por isso que lhe pedimos
uma crónica sobre o, esse mundo sofisticado e
informal, o cúmulo do
In Lifecooler Online - 04-11-2015
Como se vive na Maçonaria e na Opus Dei
Opus Dei e Maçonaria estão envoltas em
mistério. Um novo livro revela agora "o que nunca
lhe contaram" sobre essas sociedades secretas.
Onde dormem, o que comem, como se regem.
Maçonaria e Opus Dei. Sociedades secretas, com
tudo o que essa designação implica: rituais,
regras, penitências
In Observador Online - 06-11-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial

» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
Nielsen Portugal
(anuários para análise de
da página da Biblioteca no
mercados).
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
Para mais informação, consulte a
qualquer tipo de registo, em
biblioteca do IADE.
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
7 de novembro | 15h | Oficina das Artes, Quinta da Regaleira, Sintra: Inauguração da Exposição
dos alunos finalistas da Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual
10 de novembro | 9h30 | Lx Factory: 6ª edição Forum Alpha

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 14 de novembro de 2015
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6.ª edição

Fórum Alpha - Inovação e Empreendedorismo

#forumalpha

» 6ª edição Forum Alpha | ver mais

8ª edição da Semana Criativa
Testemunhos
"Uma experiencia inesquecível para nós e espero
também para todos os participantes. Como exaluno fiquei com inveja, no meu tempo não havia
desafios destes."
João Lobo
Diretor de Marketing e de Comunicação, R/com
- renascença comunicação multimédia
"Criatividade aplicada de modo original ao
fascinante mundo da rádio, na relação com os
públicos e com os profissionais. Pensaram fora da
caixa e ampliaram o que a rádio deve ser."
José Luís Ramos Pinheiro
Administrador, R/com - renascença
comunicação multimédia
"Excelente trabalho desenvolvido em tão pouco
tempo! Parabéns a todas as equipas pelas
interessantes e inovadoras ideias transmitidas."
João Pereira
Diretor Técnico, R/com - renascença
comunicação multimédia
"Trata-se de uma inspiradora demonstração da criatividade dos estudantes nas áreas do design, artes e
comunicação, e da sua notável capacidade para dialogar com o mercado e com a sociedade civil. O que
constitui um motivo de forte orgulho para toda a comunidade Laureate Universities e um reforço do seu
projecto de permanente aposta na educação focada em valores."
Carlos Rosa
DEAN | Universidade Europeia
"Um excelente exercício de criatividade enquanto ambiente único de aprendizagem, conhecimento,
formação de personalidade e desenvolvimento do talento."
Carlos Duarte
Reitor do IADE-U

X´15 | Exposição de Fotografia
Inauguração

7.11.15 | Oficina das Artes
Quinta da Regaleira - Sintra

Provas Públicas do 2º Ciclo

Provas para obtençao do grau de Mestre
16 de novembro de 2015
Mestrado em Publicidade:
Candidata Renata Jácome Sequeira Guerra - Sala 53 das 14h30 às 15h30
Candidata Marta Rodrigues Viana - Sala 53 das 15h30 às 16h30

17 novembro 2015
Mestrado em Publicidade:
Candidata Carolina da Silva Andrade Gonçalves - Sala14 das 14.00h às 15.00h
Candidata Inês Gomes Bento França Martins - Sala 14 das 15h30 às 16h30
Mestrado em Marketing:
Candidata Patricia João Passos Pereira - Sala 29 das 11h00 às 12h00
Mestrado em Design Cultura Visual:
Candidata Amélia Fidalgo Lageiro - Sala 53 das 16h30 às 17h30

19 de novembro 2015
Mestrado em Design e Cultura Visual:
Candidata: Catarina Sofia Coelho Rogado - Sala 53 das 13h30 às 14h30

Estudantes do IADE em intercâmbio
"Participei durante o último ano lectivo no programa
de mobilidade Erasmus e tive o privilégio de viver e
estudar na über cosmopolita Berlim. Parti rumo ao
país de grandes pensadores, cineastas, designers e
arquitectos, com grandes expectativas que foram
correspondidas e até superadas. A minha escola
anfitriã oferecia aulas em inglês, tinha um corpo de
professores e alunos oriundos de vários países e
concedia ao aluno liberdade e incentivo total para
experimentar e explorar ideias. O ambiente
multicultural que experienciei não foi só na escola
pois é impossível fazer uma viagem de metro ou
comboio sem ouvir pelo menos inglês ou mesmo
várias línguas estrangeiras.
É impressionante quantas gastronomias podemos
experimentar e (às vezes por um preço tão barato) e acontecem tantos eventos de cultura e tantas festas
que se torna difícil criar um programa para um fim-de-semana tão curto. Tenho agora saudades dos meus
amigos, do conforto da Alemanha, de comer falafel, bibimbap e schnecken, de me distrair por horas em
impecáveis livrarias de arte, dos fantásticos parques, de inesquecíveis festas e concertos e de ver
raposas, coelhos e ouriços (e até pessoas vestidas com fatos de coelho) no meio da rua, à noite ou
mesmo durante o dia!
Foi até agora a experiência mais enriquecedora da minha vida. Tornei-me uma pessoa melhor e mais
feliz."
Maria Leonor Nogueira

Conferência da Valerie Steele

Diretora do The Museum at the Fashion Institute of Technology, Nova Iorque.Com uma elevada
qualificação académica (que inclui um doutoramento na Universidade de Yale), experiência profissional e
uma grande capacidade de comunicação com audiências diversificadas, desde 1997 já fez a curadoria
direta de mais de 20 exposições.É ainda autora ou co-autora de obras publicadas e traduzidas em vários
países e línguas.
Pela sua dinâmica, capacidade de análise, investigação e abordagem crítica na área da moda e da
relação desta com a sociedade, Valerie Steele é uma figura crucial na área de estudos de moda e do
crescente reconhecimento da significância cultural do fenómeno moda junto do
grande público. Através do seu percurso na investigação em relação à moda, Suzy Menkes descreveu-a
como “The Freud of Fashion” no International Herald Tribune, a revista Forbes refere-se-lhe como a
“Professora de Moda” e o New York Times como a “Historiadora dos Saltos Altos”.
Inscrição prévia até 22 novembro*
*Entrada mediante apresentação de voucher de confirmação.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Design português com entrada em
enciclopédia inglesa
É lançada esta quarta-feira em Londres a
Bloomsbury Encyclopedia of Design que conta
com um artigo escrito por Maria Helena Souto,
professora no IADE. A enciclopédia, editada por
Clive Edwards, que é professor de História do
Design na Loughborough University, no Reino
Unido, funciona como um guia completo sobre a
história e teoria do design nos últimos 250 anos,
abordando diferentes vertentes: gráfico, têxtil,
moda ou de produto
In Meios & Publicidade Online - 11-11-2015
Macaco d´A Ressaca em fuga
"Push the Limits" é o elemento central da
campanha internacional do novo Peugeot 308
GTi, um filme de um minuto em que humano e
macaco participam, lado a lado, numa
perseguição pelas ruas de uma qualquer cidade
In Marketeer Online - 11-11-2015

"Navegar é preciso". Isto não é um livro de
surf (mas podia ser)
Onde é que estão as ondas, os surfistas, as
pranchas, a areia e as toalhas de praia? Estão lá,
no máximo a duas horas de distância, explica
André Carvalho, o autor deste livro. Ao longo de
várias páginas compilam-se fotografias que
captou nas suas muitas viagens
In i Online - 10-11-2015
Sempre em festa
É genuína e quer fazer apenas o que lhe dá na
real gana. Ganha com isso a Da Chick, um dos
nomes mais frescos da cena nacional, que
mistura o funk e o disco para fazer a festa em
cima do palco e preencher-nos os sentidos com
boas vibrações
In Mais Superior Online - 09-11-2015
«Navegar é preciso». Isto não é um livro de
surf (mas podia ser»
In i- 10-11-2015

Centro de Computação Gráfica celebra Dia
Mundial da Usabilidade
Centro de Computação Gráfica celebra Dia
Mundial da Usabilidade Rafael Fernandes 201511-09 O Centro de Computação Gráfica (CCG) da
Universidade do Minho assinala a próxima quintafeira o Dia Mundial da Usabilidade, com um
conjunto de palestras, vídeos e apresentações de
projetos
In Gazeta do Rossio Online - 09-11-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
Nielsen Portugal
(anuários para análise de
da página da Biblioteca no
mercados).
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
Para mais informação, consulte a
qualquer tipo de registo, em
biblioteca do IADE.
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Agenda
16 de novembro | 14h30 | sala 53: Provas para obtenção do grau de mestre em publicidade,
candidata Renata Jácome Sequeira Guerra
16 de novembro | 15h30 | sala 53: Provas para obtenção do grau de mestre em publicidade,
candidata Marta Rodrigues Viana
17 de novembro | 14h00 | sala 14: Provas para obtenção do grau de mestre em publicidade,
candidata Candidata Carolina da Silva Andrade Gonçalves
17 de novembro | 15h30 | sala 14: Provas para obtenção do grau de mestre em publicidade,
candidata Inês Gomes Bento França Martins
17 de novembro | 11h00 | sala 29: Provas para obtenção do grau de mestre em marketing,
candidata Patricia João Passos Pereira
17 de novembro | 16h30 | sala 53: Provas para obtenção do grau de mestre em design e
cultura visual, candidata Amélia Fidalgo Lageiro
17 de novembro | 19h | sala 58: Seminários Temáticos Mestrado em Marketing Tema: “A
importância do marketing senior no contexto empresarial atual” (exposição do
tema) Orador: Profª. Doutora Isabel Crispim Romão Docente IPAM
19 de novembro | 13h30 | sala 53: Provas para obtenção do grau de mestre em design e
cultura visual, candidata Catarina Sofia Coelho Rogado

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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O IADE na Europa
Berlim - Alemanha
Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha
Ocorreu no dia 14 de novembro o encontro do Portal 2015 da Associação de Pós-Graduados Portugueses
na Alemanha (ASPPA) no Hotel Pestana Tiergarten em Berlim. Sob o título genérico «Portugal está na
Moda?», os painéis das comunicações apontaram três grandes linhas temáticas: «Portugal cada vez mais
no Mapa», «A Marca Portugal faz sentido?» e «Criatividade em Português».
No primeiro momento foi possível escutar o Escritor Premiado de Viagens Nelson Carvalheiro, o Diretor do
Sana Berlin Hotel Dr. Fernando Carriço e a Dr.ª Márcia Duarte (Doutoranda no Helmholtz Centre,
Braunschweig). Já no «Painel Empresas e Produtos Portugueses», escutaram-se o Eng.º Pedro Macedo
Leão (Diretor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal em Berlim, AICEP), o Eng.º
João Rui Ferreira (Presidente da Associação Portuguesa da Cortiça, APCOR), o Dr. Paulo Vaz (Diretor Geral
da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, ATP) e Paula Gouveia (Coproprietária da BEKAREI e PASTEL
em Berlim).

No Painel Arte e Design, ou «Criatividade em Português», foram ouvidas as apresentações do Dr. Samuel
Rego (Subdiretor Geral da Direção Geral do Património Cultural - DGPC), da Dr.ª Ana Ventura (Diretora do
Arte Institute em Nova Iorque) e do Prof. Doutor Rodrigo Cunha (Coordenador das Edições IADE), que falou
sobre a «História da Criatividade dos Portugueses», relacionando invenções portuguesas como a técnica de
Navegação à Bolina (que permitiu aos Portugueses fazer a Globalização) e a Via Verde, ou relacionando a
Gastronomia Portuguesa com marcas como a H3 - «Not so Fast Food», percorrendo os diversos caminhos
das Artes e das Ciências abertos pelos Portugueses ao longo dos tempos.

O evento de elevado interesse e impecavelmente organizado, reuniu o alto Tecido Empresarial, a
Comunidade Científica Portuguesa na Alemanha, com a hospitalidade lusitana dos diretores do Hotel
Pestana Berlim e do Hotel Sana Berlim, contando com a presença do Embaixador de Portugal em Berlim Dr.
João Mira Gomes. O idioma utilizado foi o português, sem impeditivo de os alemães de maior cultura
poderem assistir, tendo o evento sido unanimemente considerado um caso de sucesso.
A participação do IADE foi particularmente enaltecida na ocasião. Há 140.000 portugueses a residir na
Alemanha e a última vaga de artistas, empresários, investigadores e professores universitários tem ajudado
a construir a boa imagem de Portugal e da Comunidade Portuguesa na Alemanha.
Rodrigo Cunha

Madrid - Espanha
O IADE Criative University e a Universidad Europea de Madrid tem vindo a realizar um Workshop de
projeto que integra estudantes de design em Madrid e em Lisboa. A Coordenação do workshop de Madrid
tem vindo a ser realizada pelo Professor Doutor António da Cruz Rodrigues que, em parceria com os
professores Roberta Barban, Adolfo Jordan, Fabricio Santos, Lucinda Morrissey e a direção dos professores
Francisco Domouso e Oscar Rueda, têm assegurado um ótimo desempenho dos estudantes Espanhóis. Em
Lisboa, o Workshop tem vindo a ser realizado pelos professores João Cunha, Ricardo Louçã e David Bota
que implementaram esta ação no terceiro ano da licenciatura em esign. O workshop terminará em Lisboa no
início do mês de dezembro, com a vinda a lisboa de 50 alunos e 4 professores Espanhóis que, em conjunto
com 70 alunos portugueses e 4 professores, apresentarão os seus projetos.

Kolding - Dinamarca
O professor Eduardo Côrte-Real lecionou uma semana de Ilustração a convite da Kolding Design School na
Dinamarca, sob o tema “humor, nonsense e criatividade” a alunos do 2º Ano do curso de Communication
Design.

Estudantes do IADE em Intercâmbio - Brasil

"Uma bagagem cultural, uma viagem imperdível,
onde conhecemos e convivemos com outras
culturas, outros hábitos. São construídas e vividas

histórias que deixam saudade, mesmo ainda estando
cá. Intercâmbio é Descobrir, Adaptar, Aprender,
Experienciar, Recordar e Viver. “A vida é uma
viagem, pena estarmos só de passagem"

ESPM, Porto Alegre, Brasil

Provas Públicas de 2º Ciclo

Calendário | Provas para obtençao do grau de Mestre
23 de novembro de 2015
Mestrado em Marketing:
Candidata Joana Antunes Salgueiro - Sala 49 das 15h30 às 16h30
25 novembro 2015
Mestrado em Marketing:
Candidata Maria Ana Jardine Homem de Mello - Sala 34 das 14.00h às 15.00h
Candidata Catarina Andrade Barros Viegas da Encarnação - Sala 53 das 16h30 às 17h30
Mestrado em Comunicação e Imagem:
Candidata Rita Pitôrra Arsénio Gomes- Sala 53 das 11h00 às 12h00
Candidata Eliana Patricia Ludovica da Costa e Palma - sala 14 das 14h00 às 15h00
Candidato João Pedro Gomes Louro - sala 14 das 15h30 às 16h30
Candidata Rita Queiroz Magalhães da Costa - sala 14 das 17h00 às 18h00
Candidata Maria Rosa Rodrigues Ferreira - sala 14 das 18h30 às 19h30

Recolha de Brinquedos | Pediatria do IPO

Conferência da Valerie Steele

No próximo dia 26 de novembro, a especialista em fashion design, um dos maiores vultos da moda
internacional, vem até Lisboa a convite de Theresa Lobo, docente do IADE - Creative University e de Clara
Vaz Pinto, diretora do Museu Nacional do Traje, para participar como oradora na conferência "A Moda nos
Museus". O evento decorre às 17h00, no Museu Nacional do Traje, em Lisboa e conta com o apoio do IADE,
revista UP e Hotéis Heritage.
Inscrição prévia até 22 novembro*

*Entrada mediante apresentação de voucher de confirmação.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
IADE traz a Lisboa um dos vultos da moda
mundial
Valerie Steele, diretora e curadora do The
Museum no Fashion Institute of Technology, vai
refletir sobre a importância da moda na sociedade
"Uma das mulheres mais inteligentes no mundo
da moda"
In Fórum Estudante Online - 20-11-2015
IADE traz a Lisboa Valerie Steele
In Vida Económica- 20-11-2015

LigateàMedia: O Portal da Media: Fórum do
Consumo promove conferência sobre Consumo
Digital na Alimentaria Lisboa
Fórum do Consumo promove conferência sobre
Consumo Digital na Alimentaria Lisboa O Fórum
do Consumo prepara-se para promover, em
conjunto com a recém-criada Associação de
Marketing Digital, uma conferência sobre
Consumo Digital, no âmbito da Feira Alimentaria,
o salão internacional da alimentação, hotelaria e
tecnologia para a indústria alimentar, que decorre

IADE traz a Lisboa Valerie Steele
No próximo dia 26 de novembro, Valerie Steele,
especialista em "fashion design", vem até Lisboa,
a convite de Theresa Lobo, docente do IADE Creative University, e de Clara Vaz Pinto, diretora
do Museu Nacional do Traje, para participar como
oradora na conferência "A Moda nos Museus"
In Vida Económica Online - 20-11-2015
Consumo digital em discussão na Alimentária
- Distribuição Hoje
O Fórum do Consumo e a recém-criada
Associação de Marketing Digital vão promover no
próximo dia 23 de novembro, no âmbito da
Alimentária & Horexpo 2015, que decorre na FIL,
em Lisboa, uma conferência subordinada ao
'Consumo Digital'
In Distribuição Hoje Online - 18-11-2015
Londres chama
Ainda que Nova Iorque seja imortalizada pelas
artes como a cidade onde todos os sonhos se
realizam, Londres mostra-se hoje como um
importante repositório de mentes criativas e
incubadora onde as inspirações e ideias se
materializam em coleções e marcas
In Fashion Up Online - 16-11-2015

entre 22 e 24 de novembro, na FIL, em Lisboa
In Liga-te à Media Online - 19-11-2015
Galeria de Arte de Mação acolhe pinturas de
Luis Athouguia
A mostra de pintura "Exaltação Totémica", da
autoria de Luis Athouguia vai estar patente ao
público até ao dia 28 de novembro na Galeria de
Arte do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação.
Nesta mostra, o autor, com ligações afetivas e
familiares ao concelho de Mação, mostra um
conjunto de "quadros relativamente recentes, com
a temática surreal, tudo em técnica de pastel
seco"
In Médio Tejo Online - 18-11-2015
Academia Ubuntu: Liderar para Servir
No próximo dia 5 de Dezembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, vai decorrer a cerimónia de
apresentação de Histórias de Vida deos
participantes da 3.ª edição do curso de
Empreendedorismo Social: Liderar para Servir da
Academia Ubuntu
In Empreendedor.com Online - 18-11-2015
Inauguração da exposição Exaltação Totémica
Mação Nesta mostra, que estará patente na
Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira até 28
de novembro, o autor mostra um conjunto de
“quadros relativamente recentes, com a temática
surreal, tudo em técnica de pastel seco”
In Terra a Terra- 11-11-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
da página da Biblioteca no
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda
23 de novembro | 15h30 | sala 49: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Marketing, candidata Joana Antunes Salgueiro
25 novembro | 14h00 | sala 34: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Marketing,
candidata Maria Ana Jardine Homem de Mello
25 novembro | 16h30 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Marketing,
candidata Catarina Andrade Barros Viegas da Encarnação
25 novembro | 11h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado
em Comunicação e Imagem, candidata Rita Pitôrra Arsénio Gomes
25 novembro | 14h00 | sala 14: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado
em Comunicação e Imagem, candidata Eliana Patricia Ludovica da Costa e Palma
25 novembro | 15h30 | sala 14: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado
em Comunicação e Imagem, candidato João Pedro Gomes Louro
25 novembro | 17h00 | sala 14: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado
em Comunicação e Imagem, candidata Rita Queiroz Magalhães da Costa
25 novembro | 18h30 | sala 14: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado
em Comunicação e Imagem, candidata Maria Rosa Rodrigues Ferreira
24 de novembro | 19h | sala 58: Seminários Temáticos Mestrado em Marketing Tema: “A
importância do marketing senior no contexto empresarial atual” (working class) Orador: Profª.
Doutora Isabel Crispim Romão Docente IPAM

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 28 de novembro de 2015

329

Conferência da Valerie Steele
A convite do IADE – Creative University e do Museu Nacional do Traje, Valerie Steele veio a Portugal para a
conferência “A Moda nos Museus”. O evento teve lugar no auditório da Escola Profissional Gustave Eiffel, em
Lisboa.

Valerie Steele, a quem o New York Times chamou de “Historiadora de Saltos Altos”, tem sido uma figura
fundamental na sensibilização do público para a importância cultural e social do fashion design. A conferência
refletiu sobre o valor do espaço museológico na divulgação, conservação e divulgação da moda. No dia a
seguir ao evento, 27 de novembro, Valerie Steele encontrou-se ainda com vários designers nacionais num
almoço informal.

Entrega de Prémios 8ª Semana Criativa - Radio Box

No passado dia 26 de Novembro foram conhecidos os vencedores da RADIO BOX CAMPUS SANTOS
CREATIVE WEEK na sede do Grupo R/COM no Chiado.

O grupo r/com, em parceria com o IADE, promoveu a Radio Box Creative Week, um desafio para a conceção
criativa dos novos estúdios das rádios do Grupo - Renascença, RFM, Mega Hits e Rádio Sim.
O objetivo da iniciativa foi estimular a comunidade universitária a aplicar conhecimentos académicos no
desenvolvimento de um projeto tanto empresarial, neste caso na área dos media, como escolar, enquanto
laboratório das Indústrias Criativas.
Os resultados foram apresentados pelo Dr. José Luís Ramos Pinheiro, Administrador, R/com - renascença
comunicação multimédia. Estiveram ainda presentes os outros membros do Juri, Dr. João Lobo, Diretor de
Marketing e de Comunicação, R/com - renascença comunicação multimédia, Dr. João Pereira, Diretor
Técnico, R/com - renascença comunicação multimédia, Prof. Doutor Carlos Rosa, DEAN da ETAC/ EU e
o Prof. Doutor Carlos Duarte, Reitor do IADE-U.
A decisão pelo projeto vencedor foi muito difícil e por esse motivo foi ainda atribuída uma Menção Honrosa e
destaque para um segundo projeto.
A equipa vencedora terá direito a um estágio remunerado onde dará apoio a uma equipa de profissionais na
implementação do projeto desenvolvido.
A todos os Estudantes e docentes participantes desta 8ª EDIÇÃO da CREATIVE WEEK,
PARABÉNS!
Coordenação da Semana Criativa

VENCEDORES – Equipa Mods
Miguel Athayde, Licenciatura em Design do IADE-U
Maria Máximo, Licenciatura em Marketing e Publicidade do IADE-U
Francisco Santos, Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual do IADE-U
Joana Monteiro, Licenciatura em Ciências da Comunicação do UE
Inês Viana, Licenciatura em Design do IADE-U
Sara Malhão, Licenciatura em Design do IADE-U
2º Lugar – Equipa 120.0
Miguel Sabino, Licenciatura em Design do IADE-U
André Filipe, Licenciatura em Design do IADE-U
Mónica Filipa, Licenciatura em Marketing e
Publicidade do IADE-U
João Santos, Licenciatura em Fotografia e Cultura
Visual do IADE-U
Rúben Martins, Licenciatura em Design do IADE-U
Silvia Sommer, Licenciatura em Ciências da
Comunicação do UE

Menção Honrosa – Equipa Incógnita
Bruno Veiga, Licenciatura em Design do IADE-U
Alexandra Resende, Licenciatura em Design do
IADE-U
Cremilde Pratas, Licenciatura em Marketing e
Publicidade do IADE-U
Sérgio Dores, Licenciatura em Ciências da
Comunicação do UE
Mariana Lopes, Licenciatura em Design do IADE-U
Edna Oliveira, Licenciatura em Fotografia e Cultura
Visual do IADE-U

Workshop Internacional de Diseño

Sob a Coordenação do Prof. Doutor António da Cruz Rodrigues, nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, o IADE
tem a honra de receber professores e estudantes da Universidade Europeia de Madrid, da licenciatura em
design, que em conjunto com professores e estudantes portugueses finalizarão o Workshop Internacional de
Design. No dia 3, convidamos a comunidade académica do IADE e da Europeia a visitar a exposição/
apresentação final dos trabalhos realizados.

O Workshop Internacional não teria sido possível realizar sem a colaboração dos professores Francisco
Domouso, Oscar Rueda, Roberta Barban, Adolfo Jordán, Fabrício Santos, Lucinda Morrissey, David Bota,
João Cunha e Ricardo Loução. Uma menção especial de agradecimento ao Reitor do IADE-U, Prof. Doutor
Carlos Duarte, e ao Diretor de Área de Arquitetura, Diseño e Edificacíon da Universidade Europeia de Madrid,
Prof. Doutor Francisco Domouso, pela orientação e dinamização deste evento.

Conferência "Da conservação à Reabilitação Urbana: princípios e abordagens"
No âmbito das atividades da u.c. “Crítica da Imagem” do Mestrado em Design e Cultura Visual, realizou-se a
19 de Novembro, às 18h, na sala 43 do IADE a conferência "Da conservação à Reabilitação Urbana:
princípios e abordagens", proferida pela Doutora Fabiana Pavel. Fabiana Pavel, é uma arquiteta italiana,
Doutorada em Arquitetura - Conservação e Reabilitação, pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que conta
como principais linhas de investigação: a reabilitação urbana da cidade histórica; processos de gentrification
VS manutenção da identidade local; periferização, habitação de interesse social e bairros ilegais.

Internacionalidade
Realizou-se sob o Programa Erasmus de
intercâmbio universitário, na FHV-Voralberg
University of Applied Sciences em Dornbirn
na Aústria, o seminário “Just-in-Time
Performance Analytics” da autoria do Doutor
Carlos Alves Rosa, docente e investigador do
IADE-U/Unidcom.
Este seminário é parte integrante da
licenciatura em International Business da
FHV e contou com a presença de 15
estudantes de nacionalidades muito diversas (USA, India, Sri Lanka, Kuwait, Holanda, Bélgica, França e
Áustria).

iFuture - Employability Seminars
1º Seminário de Empregabilidade – iFuture no nosso Campus de Santos.
Miniclip | 03 Dezembro | 13h00 | Lounge Piso 0

Participação considerada no Suplemento ao Diploma*
*É obrigatório o Registo de presença à entrada.

Provas Públicas de 2º Ciclo

Calendário | Provas para obtenção do grau de Mestre
30 de novembro de 2015 | Mestrado em Marketing:
Candidata Daniela Ventura Delgado - Sala 53 das14h00 às 15h00
Candidata Joana Roque Oliveira - Sala 53 das16h00 às 17h00
Candidata Constança Dimas Nogueira Pinto Bastos - Sala 53 das 17h00 às 18h00
01 de dezembro de 2015 | Mestrado em Design e Cultura Visual:
Candidata Inês Filipa Rodrigues Quitério - Sala 53 das 12h00 às 13h00
Candidata Ana Margarida Nascimento Teixeira - Sala 53 das 15h00 Às 16h00
Candidata Tiago Filipe dos Santos Silva - Sala 53 das 16h15 às 17h15
Candidata Andreia Filipa Pina Rolo - Sala 53 das 17h30 às 18h30
02 de dezembro 2015 | Mestrado em Marketing:
Candidato Ivan Rodrigues Pereira Galhispo - Sala 53 das 15h às 16h00
03 de dezembro 2015 | Mestrado em Design e Cultura Visual:
Candidata Sofia Martins Ramos Tendeiro - Sala 53 das 14h15 às 15h15
Candidata Ana Marta Serôdio da Costa - Sala 53 das 15h30 às 16h30
Candidata Teresa Raquel Tomé Robalo - Sala 53 das 16h45 às 17h45

Recolha de Brinquedos | Pediatria do IPO

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
"The Freud of Fashion" vem até Lisboa a
convite do IADE
"The Freud of Fashion" vem até Lisboa a convite
do IADE Conferência: "A Moda nos Museus"
Orador: Valerie Steele Local: Museu Nacional do
Traje, em Lisboa Apoio: IADE - Creative
University Data: Quinta-feira, 26 de novembro
Horário: 17h00 É já dia 26 de novembro, que
Valerie Steele, uma das mulheres mais poderosas
do mundo da moda, vem até Lisboa a convite do
IADE - Creative University e do Museu Nacional
do Traj
In Máxima Online - 24-11-2015
Valerie Steele: a moda nos museus "dá mais
trabalho do que pôr uma pintura numa
parede"
Por Joana Amaral Cardoso 26/11/2015 - 22:05
Numa altura em que as mostras dedicadas à
moda se tornaram nos blockbusters das
exposições dos grandes museus do mundo, a
directora do museu do FIT veio a Lisboa falar
sobre Fashion in the Museum
In Público Online - 26-11-2015
Portugueses com mais consciência ambiental
O Fórum do Consumo apresentou, durante a
Conferência de Consumo Digital, na Alimentária,
o seu primeiro Observatório do Consumo
Consciente. Este Observatório foi desenvolvido
em conjunto com a GfK, Universidade Lusófona e
IADE apresenta os resultados do estudo que
procura ser uma base permanente para a
avaliação da evolução do consumo consciente

Valerie Steele: a moda nos museus
Steele dirige há 18 anos o museu do Fashion
Institute of Technology (FIT) de Nova Iorque, uma
instituição de referência. Vive entre colecções,
história, ideias para mostrar uma peça e que
histórias contar, mas também a folhear a revista
científica - a única do sector - que fundou e que
se dedica à moda
In Público Online - Life&Style Online - 27-11-2015
"É possível fazer uma boa exposição com
roupas bonitas e boas ideias"
Valerie Steele, curadora e diretora do museu do
Fashion Institute of Technology, aquela a quem já
chamaram de "Freud de Saltos Altos" está em
Lisboa. Uma das exposições mais visitadas do
Museu do Fashion Institute of Technology, em
Nova Iorque, foi a da cultura gótica, explica a sua
diretora, Valerie Steele, na conferência "A Moda
no Museu" que a trouxe a Lisboa, hoje
In Diário de Notícias Online - 26-11-2015
«A moda é como um aspirador: suga looks
interessantes de todo o mundo e transformaos» - Entrevista a Valerie Steele
In Sábado- 26-11-2015
EXALTAÇÃO METAFÓRICA | e-cultura
Exposição de Pintura de Luís Athouguia, patente
ao público no Centro Cultural Etelvino Pereira,
Mação, entre 7 e 28 de Novembro 7 Nov a28 Nov
Centro Cultural Elvino Pereira Mação Portugal A
Câmara Municipal de Mação promove uma
importante exposição de Pintura e Desenho de

em Portugal
In Imagens de Marca Online - 24-11-2015
VALERIE STEELE EM LISBOA COM
CONFERÊNCIA A MODA NOS MUSEUS
É já na quinta-feira, dia 26 de novembro, que
Valerie Steele, uma das personalidades mais
influentes do mundo da moda, vem até Lisboa a
convite do IADE Creative University e do Museu
Nacional do Traje para ser oradora na
conferência A Moda nos Museus
In Arte Capital.net Online - 24-11-2015
Preocupação sem reflexo nos atos
Portugueses pouco ativistas Estudo. Inquiridos
revelaram preocupações ambientais acima da
média dos países ricos europeus e dos EUA.
Ainda assim, agem pouco no que toca a causas
sociais e ecológicas. Os portugueses têm
preocupações ambientais que seguem em linha
com os níveis internacionais, segundo o
Greendex 2014, mas acima de países europeus
mais ricos (França, Alemanha, Grã-Bretanha) ou
EUA
In Metro Portugal- 24-11-2015
Classe socioeconómica dos portugueses tem
influência na perceção dos problemas
económicos
O estatuto socioeconómico continua a ter
influência ao nível da preocupação e da perceção
dos portugueses face aos problemas ecológicos e
de sustentabilidade. A conclusão é do primeiro
Observatório do Consumo Consciente do Fórum
do Consumo, apresentado hoje (23 de novembro)
na Alimentária & Horexpo Lisboa
In Distribuição Hoje Online - 23-11-2015
CONFERÊNCIA | Moda, diz ela
O Museu Nacional do Traje, em Lisboa, acolhe
esta quinta-feira, dia 26, pelas 17 horas, a
conferência "A Moda nos Museus". A oradora é
Valerie Steele, diretora e curadora do The
Museum no Fashion Institute of Technology, que
irá vai refletir sobre a importância da moda na
sociedade
In Lifecooler Online - 26-11-2015
"Os ícones da moda de hoje são fabricados"
28 DE NOVEMBRO DE 201500:02 Valerie Steele,
a quem já chamaram de "Freud de saltos altos",
dedica-se a levar a moda os museus. Prepara
uma exposição sobre a cor rosa. Kim Kardashian.
"Se olharmos para as capas das revistas
teríamos de dizer que é o ícone da moda do
momento", afirma Valerie Steele, doutorada em
moda na universidade de Yale, diretora e
curadora do museu do Fashion Institute of
Technology (FIT), em Nova Iorque
In Diário de Notícias Online - 28-11-2015

LUÍS ATHOUGUIA, intitulada "Exaltação
Metafórica", no Centro Cultural Elvino Pereira,
com inauguração no dia 7 de Novembro às 16
horas
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - ECultura Online - 26-11-2015
Perceção dos problemas ecológicos é
influenciada pela classe socioeconómica
Já foram publicadas as conclusões do primeiro
Observatório do Consumo Consciente do Fórum
do Consumo e de acordo com os dados, a classe
socioeconómica influencia a preocupação e a
perceção dos portugueses face aos problemas
ecológicos e de sustentabilidade
In InfoFranchising.pt Online - 24-11-2015
Preocupação ambiental em Portugal supera a
das maiores economias europeias
O Fórum do Consumo apresentou hoje os
resultados do primeiro Observatório do Consumo
Consciente, desenvolvido em parceria pela GfK,
Universidade Lusófona e IADE, por ocasião da
Conferência Consumo Digital, que teve lugar esta
amanhã na Alimentaria&Horexpo Lisboa
In Hipersuper Online - 23-11-2015
LigateàMedia: O Portal da Media: Fórum do
Consumo divulga primeiros resultados do
Observatório do Consumo Consciente
Fórum do Consumo divulga primeiros resultados
do Observatório do Consumo Consciente O
Fórum do Consumo divulgou ontem, na
Conferência de Consumo Digital, promovida no
âmbito da Alimentaria, em Lisboa, as primeiras
conclusões do Observatório do Consumo
Consciente
In Liga-te à Media Online - 23-11-2015
Diana Serpins
In Mundo da Fotografia (O)- 01-12-2015
Portugueses com um consumo mais
consciente
Os indivíduos de estatuto superior são os que
estão mais predispostos a pagar por produtos de
menor impacto ambiental, ainda que prefiram o
automóvel em detrimento dos transportes
públicos. Esta é apenas uma das conclusões do
primeiro Observatório do Consumo Consciente
In Magazine Imobiliário Online - 23-11-2015
"Os ícones da moda de hoje são fabricados"
In Diário de Notícias- 28-11-2015
Portugueses pouco ecológicos no consumo e
preocupados com economia
Observatório do Consumo Consciente revela que
os portugueses têm preocupações ambientais,
mas não as refletem nas decisões de consumo
nem na participação cívica. Os dados do Fórum
do Consumo foram apresentados na Alimentária
e Horexpo Lisboa 2015
In Travel&Taste Online - 28-11-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
da página da Biblioteca no
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda
30 de novembro | 14h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Marketing, candidata Daniela Ventura Delgado
30 de novembro | 16h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Marketing, candidata Joana Roque Oliveira
30 de novembro | 17h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Marketing, candidata Constança Dimas Nogueira Pinto Bastos
1 de dezembro | 12h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Inês Filipa Rodrigues Quitério
1 de dezembro | 15h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Ana Margarida Nascimento Teixeira
1 de dezembro | 16h15 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Tiago Filipe dos Santos Silva
1 de dezembro | 17h30 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Andreia Filipa Pina Rolo
1 de dezembro | 19h | sala 58: Seminários Temáticos Mestrado em Marketing Tema: “A importância
do marketing senior no contexto empresarial atual” (apresentação de trabalhos) Orador: Profª.
Doutora Isabel Crispim Romão Docente IPAM
3 de dezembro | 14h15 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Sofia Martins Ramos Tendeiro
3 de dezembro | 15h30 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Ana Marta Serôdio da Costa
3 de dezembro | 16h45 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, candidata Teresa Raquel Tomé Robalo
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Workshop Internacional de Design
Sob a Coordenação do Prof. Doutor António da Cruz Rodrigues, nos dias 2 e 3 de dezembro, o IADE teve a
honra de receber professores e estudantes da Universidade Europeia de Madrid, da licenciatura em design,
que em conjunto com professores e estudantes portugueses finalizaram, assim, o Workshop Internacional de
Design. No dia 3, convidamos a comunidade académica do IADE e da Europeia a visitar a exposição/
apresentação final dos trabalhos realizados.

O Workshop Internacional não teria sido possível realizar sem a colaboração dos professores Francisco
Domouso, Oscar Rueda, Roberta Barban, Adolfo Jordán, Fabrício Santos, Lucinda Morrissey, David Bota, João
Cunha e Ricardo Loução. Uma menção especial de agradecimento ao Reitor do IADE-U, Prof. Doutor Carlos
Duarte, e ao Diretor de Área de Arquitetura, Diseño e Edificacíon da Universidade Europeia de Madrid, Prof.
Doutor Francisco Domouso, pela orientação e dinamização deste evento.

Make-a-Wish

Estudantes do IADE expõem fanzines na Lx Factory
Local: Galeria Ler Devagar, no Lx Factory (Lisboa)
Data: Até dia 12 de dezembro
Horário: Entre as 12h00 e as 2h00
Preço: Entrada gratuita
Uma fanzine - uma combinação entre as palavras "fan"
e magazine", que significam fã e revista, em inglês - é
uma publicação não profissional, independente e com
uma exploração criativa sobre um tema particular de um
fenómeno cultural. E foi exatamente esse o
desafio académico proposto a cerca de 150 alunos de cinco turmas de Design de Comunicação do IADE Creative University: criarem revistas com conteúdos inéditos que vão agora ser apresentadas na Galeria Ler
Devagar, na Lx Factory, em Lisboa.

Conferência Inovação do Design Management - Vijay Kumar

» vídeo
Conferência “Inovação do Design
Management” - Professor Vijay Kumar no
IADE no passado dia 8 de outubro de 2015

Click to use Flash

Provas Públicas de 2º Ciclo

Calendário | Provas para obtenção do grau de Mestre
7 de dezembro de 2015
Mestrado em Design e Cultura Visual:
Lic. Fábio André Pinheiro Reis - Sala 53 das14h00 às 15h00
Lic. Cátia Vanessa Jesus Pita - Sala 53 das15h15 às 16h15
Lic. Teresa de Carvalho Fryxell Moura dos Reis - Sala 53 das 16h15 às 17h15
Lic. Arianne dos Santos Amores - Sala 53 das 17h30 às 18h30
9 de dezembro de 2015
Mestrado em Design de Produção:
Lic. Carolina Duarte Lima de Faria - Sala 53 das 10h00 às 11h00
Mestrado em Comunicação e Imagem:
Lic. Ana Filipa Cordeiro Miguel - Sala 53 das 11h00 às 12h00
Lic. João Sérgio Roda Baptista - Sala 53 das 13h00 às 14h00
Lic. Ana Mafalda de Alcântara Machado - Sala 53 das 14h30 às 15h30

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Livro reúne 37 aguarelas de lugares
emblemáticos da presença portuguesa em

Programa de coaching chega às prisões
portuguesas

Roma
Cultura Um livro de aguarelas da autoria do
arquiteto e ilustrador Vasco D'Orey Bobone, com
uma seleção de 37 locais emblemáticos da
presença portuguesa em Roma, vai ser lançado a
11 de dezembro, em Lisboa
In RTP Online - 02-12-2015
Como a Uber, Airbnb e Spotify podem inspirar
o retalho - Distribuição Hoje
Plataformas que ligam as pessoas entre si.
Alternativas dos tempos modernos que têm
sucesso e cada vez mais adeptos. Seja a Uber
para quem necessita de se deslocar na cidade ou
a Airbnb para quem deseja novas experiências de
viagens, ou o Spotify (ou o seu concorrente Apple
Music) que nos permite ouvir a música que
queremos, quando queremos em que plataforma
for, em troca de um pagamento mensal
In Distribuição Hoje Online - 03-12-2015
Livro reúne aguarelas de lugares
emblemáticos da presença lusa em Roma
Um livro de aguarelas da autoria do arquiteto e
ilustrador Vasco D'Orey Bobone, com uma
seleção de 37 locais emblemáticos da presença
portuguesa em Roma, vai ser lançado a 11 de
dezembro, em Lisboa. De acordo com a
organização, o lançamento da obra, intitulada
"Dignidade da Memória: Portugal em Roma", está
previsto para as 18:30 no Grémio Literário
In Notícias ao Minuto Online - 02-12-2015

A inovação social está finalmente a entrar nas
cadeias portuguesas, embora ainda não de forma
sustentada. Mas existe agora uma luz no fundo
do túnel negro que é o nosso sistema prisional. O
primeiro programa de life coaching em grupo para
reclusos chega às prisões já no início do próximo
ano, depois de uma experiência bem-sucedida de
meditação Mindfulness no Estabelecimento
Prisional (EP) da Carregueira
In Empreendedor.com Online - 03-12-2015
"Gosto de conjugações improváveis" Entrevista a Isabel Pires de Lima
In VIP- 01-12-2015
Livro reúne 37 aguarelas de lugares
emblemáticos da presença portuguesa em
Roma
Um livro de aguarelas da autoria do arquiteto e
ilustrador Vasco D'Orey Bobone, com uma
seleção de 37 locais emblemáticos da presença
portuguesa em Roma, vai ser lançado a 11 de
dezembro, em Lisboa
In Porto Canal Online - 02-12-2015
Paulo Côrte-Real preside Associação Livre de
Fotógrafos do Algarve
A Associação Livre de Fotógrafos do Algarve
(ALFA) reuniu em assembleia geral na passada
sexta-feira, dia 27 de novembro, na Galeria
ARCO, em Faro, e elegeu os novos corpos
sociais para o triénio 2016-2019
In Barlavento Online - 03-12-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
da página da Biblioteca no
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda
7 de dezembro | 14h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, Lic. Fábio André Pinheiro Reis
7 de dezembro | 15h15 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, Lic. Cátia Vanessa Jesus Pita
7 de dezembro | 16h15 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, Lic. Teresa de Carvalho Fryxell Moura dos Reis
7 de dezembro | 17h30 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e
Cultura Visual, Lic. Arianne dos Santos Amores
9 de dezembro | 10h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Carolina Duarte Lima de Faria
9 de dezembro | 11h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Comunicação e Imagem, Lic. Ana Filipa Cordeiro Miguel
9 de dezembro | 13h00 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Comunicação e Imagem, Lic. João Sérgio Roda Baptista
9 de dezembro | 14h30 | sala 53: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em
Comunicação e Imagem, Lic. Ana Mafalda de Alcântara Machado

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 12 de dezembro de 2015
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Make-a-Wish
ESTE NATAL TEMOS UM DESAFIO: VAMOS REALIZAR O DESEJO DE UMA CRIANÇA!
A construção da Árvore de Natal com estrelas da Make-A-Wish é uma iniciativa que irá divulgar a Make-A-Wish e
angariar fundos; o desejo é chegar aos 1200€ e assim apadrinharmos o desejo de uma criança.
Vamos ter a colaboração dos professores, alunos, funcionários e colaboradores; associação de estudantes, tuna
académica do iade, comissão de praxes. A iniciativa vai decorrer até ao dia 16 de Dezembro 2015, no Campo de
Santos.
A missão da Fundação Realizar Um Desejo, afiliada portuguesa da Make-A-Wish®Internacional, é realizar desejos
de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, para
lhes levar um momento de alegria e esperança.
PARTICIPE!!!

Conferência "Poesia visual e tipografia"
No âmbito das atividades letivas da unidade curricular Crítica da Imagem, lecionada pela Prof.ª Doutora Anabela

No âmbito das atividades letivas da unidade curricular Crítica da Imagem, lecionada pela Prof.ª Doutora Anabela
Couto, realizou-se no dia 3 de dezembro no IADE, a Conferência "Poesia visual e tipografia". O orador, Luís Pedro
da Silva, antigo estudante do IADE, é professor e mestre em Teoria da Cultura Visual e artista na área da
performance e escrita criativa.

COST - European Cooperation in Science and Technology
Maria Cadarso, docente do IADE, que desde Fevereiro
de 2014, participa ativamente na rede europeia COST
(primeiro na COST Action IS1007 – “Investigating
cultural sustainability”, e agora na COST Action IFP1405
- "Active and intelligent (fibre-based) packaging innovation and market introduction [ActInPak]”); foi muito
recentemente convidada para ser “External Expert
Evaluator”, para a área do Design [Visual Arts].
Decorre neste momento um processo, para o qual, foram escolhidos, em toda a rede COST, apenas tês avaliadores,
sendo um deles, a Prof. Doutora Maria Cadarso.

Tertúlia "Desde quando és artista?"

A plataforma Gerador, levou a efeito mais uma das suas
tertúlias mensais. A última sobre fotografia:
"Desde quando és artista?", serviu de mote de conversa sobre
o panorama da atividade fotográfica, a ligação às redes sociais,
o que é ser profissional, o lugar da escola e a valorização
artística. No painel de convidados esteve Octávio Alcântara na
qualidade de fotografo e docente na Licenciatura em Fotografia
e Cultura Visual do IADE.

Empreendedorismo
A estudante Inês Jorge, da Licenciatura em Marketing e Publicidade, cria empresa a partir de um trabalho
desenvolvido na unidade curricular de Empreendedorismo.
"Este semestre, no âmbito da unidade curricular de empreendedorismo, foi
criada a empresa “the pretty handmade”. Essa empresa, inicialmente criada
para realizar um trabalho, tornou-se real, e hoje, após dois meses da sua
criação, posso dizer que além de surpreendida, estou bastante contente com
o resultado. A nossa marca, cria cadernos feitos de forma artesanal, onde a
grande diferença se encontra em, além de serem todos feitos à mão, serem
totalmente personalizáveis. Senti necessidade de criar estes produtos
devido à falta de diversidade no mercado. Aquilo que inicialmente começou
como um produto para mim, rapidamente se propagou e no espalha a
palavra começamos a ter notoriedade. Podem encontrar-nos nas redes
sociais, pelo nome, the pretty handmade e ainda na nossa loja online. Todas
as semanas são colocados novos produtos, entre agendas, cadernos e
pedidos personalizados."
Inês Jorge

Provas Públicas de 2º Ciclo

Calendário | Provas para obtenção do grau de Mestre
14 a 18 de dezembro de 2015 - sala 53

14 de dezembro de 2015

17 de dezembro de 2015

Mestrado em Design e Cultura Visual:
Lic.Ana Luisa Dias Manuel, 14:00 - 15:00
Lic.Joana Martins Ribeiro, 16:15 - 17:15
Lic.Ana Filipa Silveira Jacinto, 17:30 - 18:30

Mestrado em Comunicação e Imagem:
Lic. Ana Filipa Cordeiro Miguel, 15:00 - 16:00
Mestrado em Design e Cultura Visual:
Lic. Ana Catarina Martins Hagatong, 16:30 - 17:30

Mestrado em Marketing:
Lic. Magdalena Laura Teta, 15:00 - 16:30
16 de dezembro de 2015

Dia 18 Dezembro 2015

Mestrado em Design de Produção:
Mestrado em Comunicação Imagem:
Lic. Joana Costa Pereira Leandro, 14:00 -s 15:00 Lic. João Paulo Tomás Fontes, 10:30 - 11:30
Lic. Margarida Cabral F. M. Chincho, 15:30 - 16:30
Mestrado em Design e Cultura Visual:
Lic. Daniela Ângelo da Silveira, 11:00 - 12:00
Lic. Susana S. Correia de Oliveira, 16:30 - 17:30
Lic. Sofia Martins Ramos Tendeiro, 18:00 - 19:00

Mestrado em Design de Produção:
Lic. Liliana Patricia Oliveira Soares, 14:30 - 15:30
Lic. Cláudia F. Menino dos Santos, 15:30 - 16:30
Lic. Tânia M. P. Mendes Godinho, 16:30 - 17:30
Lic. Daniela P. Pimenta da Silva, 18:00 - 19:00

Seminários
IPAM Talks é uma iniciativa do IPAM Lisboa e do
IPAM Porto com foco nos temas da atualidade da
Gestão de Marketing.
Trata-se de uma conversa de duração curta (1h)
intensa e partilhada. A primeira edição do IPAM
Talks no IPAM Lisboa terá como oradora,
a Apresentadora e Empresária: CRISTINA
FERREIRA [TVI]
O objetivo passa por interagir com personalidades com experiências reais que procuram incessantemente chegar
mais longe pela sua atitude, competência e criatividade.
As inscrições são limitadas e efetuadas através do link. Apenas a apresentação do Bilhete garante o seu lugar.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Rosário Pedro: a auto-descoberta pela pintura
Maria do Rosário Martins Pedro nasceu em
Silves, há 38 anos. Licenciou-se pelo Instituto
Superior de Design (IADE), vive em Lagoa e é
docente em Olhão. Considera-se pintora, embora
use pasta de papel sobre a tela para criar relevos,
como se fosse escultura, e só depois utilize os
pincéis para lhe dar tonalidades e realçar luzes e
sombras
In Barlavento Online - 06-12-2015
Pergunta d o Diabo
In Diabo (O)- 08-12-2015
Agenda de Exposições
In Jornal de Sintra- 27-11-2015

A autodescoberta pela pintura
Maria do Rosário Martins Pedro nasceu em
Silves, há 38 anos. Licenciou-se pelo Instituto
Superior de Design (IADE), vive em Lagoa e é
docente em Olhão
In Barlavento- 03-12-2015
Consumo ecológico, consciente? Sim, claro!
Mas daqui do sofá...
A educação está a surtir os seus efeitos nas
atitudes de consumo dos cidadãos nacionais.
Estamos entre os mais conscientes com o
consumo ecológico dentro da União Europeia e
EUA. Os portugueses estão acima da média
europeia nas preocupações ambientais
In OJE - Natal- 11-12-2015

Notícias do mercado
A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO: a partir
da página da Biblioteca no
myIADE,
o acesso à BD é direto, sem
qualquer tipo de registo, em
qualquer localização.
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda
14 de dezembro | sala 53 | 14h: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Ana Luisa Dias Manuel
14 de dezembro | sala 53 | 16h15: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Joana Martins Ribeiro
14 de dezembro | sala 53 | 17h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Ana Filipa Silveira Jacinto
14 de dezembro | sala 53 | 15h00: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Marketing,
Lic. Magdalena Laura Teta
16 de dezembro | sala 53 | 14h00: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Joana Costa Pereira Leandro
16 de dezembro | sala 53 | 15h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Margarida Cabral Fernandes M Chincho
16 de dezembro | sala 53 | 11h00: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Daniela Ângelo da Silveira
16 de dezembro | sala 53 | 16h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Susana Sofia Correia de Oliveira
16 de dezembro | sala 53 | 18h00: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Sofia Martins Ramos Tendeiro
17 de dezembro | sala 53 | 15h00: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Comunicação e
Imagem, Lic. Ana Filipa Cordeiro Miguel
17 de dezembro | sala 53 | 16h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design e Cultura
Visual, Lic. Ana Catarina Martins Hagatong
18 de dezembro | sala 53 | 10h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Comunicação e
Imagem, Lic. João Paulo Tomás Fontes
18 de dezembro | sala 53 | 15h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Liliana Patricia Oliveira Soares
18 de dezembro | sala 53 | 16h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Cláudia Filipa Menino dos Santos
18 de dezembro | sala 53 | 18h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Tânia Marina Pedro Mendes Godinho
18 de dezembro | sala 53 | 18h30: Provas para obrenção do grau de mestre, mestrado em Design de
Produção, Lic. Daniela Priscylla Pimenta da Silva

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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BITS BUNDESLIGA BUSINESS CASE
Estudantes da Universidade Europeia, do IADE-U e do IPAM representam com excelência
Portugal numa iniciativa da Laureate International Universities
Nos dias 11 e 12 de Dezembro, decorreu em Heidelberg, na Alemanha, o Bundesliga Business
Case. Nesta iniciativa, os estudantes selecionados fizeram parte de equipas mistas de estudantes
internacionais que desenvolveram um Business Case sobre a comercialização de uma nova e
revolucionária tecnologia de treino e de reabilitação desenvolvida pela SAP, empresa líder na área
das tecnologias da informação. O objetivo foi desenvolver um conceito de marketing inovador para
esta tecnologia e apresenta-lo perante um júri internacional de académicos e profissionais da SAP.
Tiveram ainda a oportunidade de conhecer as instalações do clube da Bundesliga TSG 1899
Hoffenheim próximo à sede da SAP em Zuzenhausen bem como conhecer o Centro de alto
rendimento Footbonaut.
A seleção de seis estudantes finalistas de licenciatura ou de
primeiro ano de mestrado da Universidade Europeia, IADE-U e
IPAM para representar Portugal no BITS BUNDESLIGA
BUSINESS CASE foi constituída por Andreia Gonçalves, David
Lima, Eric Injai e Anaís Moniz da Universidade Europeia, Diogo
Ferreira do IADE-U e Ema Sofia Correia, IPAM acompanhados
pelo Profº João Freire do IPAM Lisboa.
Em nome do da Universidade Europeia, IADE-U e IPAM agradecemos a excelente prestação.

Testemunho global dos estudantes
“Para todos nós esta foi uma experiência única que indubitavelmente contribuiu para o nosso
crescimento não só como estudantes e profissionais mas, acima de tudo, como pessoas.
Aceitámos este desafio e impressionámo-nos a nós próprios. Podemos destacar a nossa
capacidade de concentração, de manter a calma sob pressão, de aplicar os nossos conhecimentos
e de aprender. Conseguimos afirmar a qualidade da educação dada pelas nossas faculdades
(Universidade Europeia, IADE e IPAM), em específico, e do ensino superior em Portugal, de um
modo mais lato.
Podemos dizer que conseguiram juntar um grupo de pessoas muito diferentes, com um amplo set
de potencialidades, que não poderia ter apresentado melhor postura para representar o nosso país.

de potencialidades, que não poderia ter apresentado melhor postura para representar o nosso país.
Não podemos deixar de agradecer a todos os docentes que estiveram envolvidos neste desafio,
bem como à oportunidade dada pelo Grupo Laureate International Universities, pelo
acompanhamento que nos foi dado durante este projeto.
Um especial agradecimento ao Professor João Freire que nos acompanhou na viagem e que
prontamente nos ajudou na elaboração e apresentação dos nossos projetos.”

Make-a-Wish
ESTE NATAL TEMOS UM DESAFIO: VAMOS REALIZAR O DESEJO DE UMA CRIANÇA!
Convidamos todos a estarem presente no dia 21 de dezembro de 2015, pelas 12h30, no lounge do
Campos de Santos para a sessão de encerramento desta iniciativa.
Para encerrar a iniciativa da construção da árvore de natal com estrelas da Make-A-Wish, iremos
entregar aos representantes da Make-A-Wish Portugal um cheque com o total do valor angariado.
Contamos com a presença de todos!

Aluna do IADE vence o prémio da marca Braga 2016
Catarina Santos, licenciada em Design pelo IADE-U - Instituto de Arte, Design e Empresa Universitário, frequenta atualmente o mestrado em Design e Cultura Visual desta mesma instituição
e onde colabora com a Agência Escola, foi a vencedora do concurso para a criação do logotipo
e mascote da Capital Ibero-Americana da Juventude, título que Braga irá ostentar durante o
ano de 2016.
A imagem de marca da Braga
2016 - Capital Ibero-Americana
da Juventude apresenta a letra ‘I’,
de iuvenes (jovem em latim), e as
cores de Portugal.
As cores dos restantes países
ibero-americanos são
apresentadas em semicírculo,
com o objetivo de criar uma
transição entre bandeiras.Já o
‘Iuve’, a mascote da Braga 2016 Capital Ibero-Americana da
Juventude apresenta o azul, em representação da cidade, o verde e o vermelho de Portugal e as
cores das bandeiras dos restantes países ibero-americanos.
Durante o ano de 2016, Braga será palco de diversas iniciativas de carácter cultural, desportivo,
associativo, social e outros que vão contribuir para afirmar Braga como uma cidade jovem,
empreendedora e dinâmica.
A atribuição deste título pela Organização Ibero-Americana da Juventude (OIJ) representa um
marco importante para a cidade de Braga, sendo o reconhecimento do trabalho desenvolvido na
área da Juventude.

Vogue no IADE
A revista VOGUE (Portugal), através da sua Diretora Paula Mateus e do seu Diretor criativo Paulo
Macedo conduziram no IADE-U um workshop na unidade curricular de Fashion Business do
Mestrado em Branding e Design de Moda, na qual os estudantes que se encontram a desenvolver
novos projetos de criação de "fashion labels" para o mercado de moda. A sessão decorreu com uma
elevada dinâmica e interatividade na qual foram analisados e criticados os trabalhos de grupo em
curso. Os profissionais da Vogue (Portugal) consideram muito elevado o nível técnico e a

criatividade dos trabalhos apresentados.

COST - European Cooperation in Science and Technology
No passado dia 9 de Dezembro, no ISCTE-IUL, o grupo de investigação português, que trabalhou
na ação COST IS 1007 Action “ nvestigating Cultural Sustainability” — do qual faz parte Maria
Cadarso, docente do IADE — apresentou o relatório “Culture in, for and Sustainable Development”,
com os resultados finais da ação. A sessão foi apresentada por Nancy Duxbury, um dos
proponentes da ação COST, foi moderada por Raquel Freitas, enquanto que, Cláudia Brites,
Elisabete Tomás, e Maria Cadarso, foram convidadas a partilhar a sua experiência no âmbito desta
ação COST. A sessão decorreu na presença de Maria Teresa Martins, a Coordenador Nacional da
COST, de Fundação para a Ciência e Tecnologia [FCT]. Por último, uma cópia do relatório será
oferecido às bibliotecas do IADE e da Universidade Europeia.

Os Açores chegaram à Oficina de Portfolio™
Na passada 3ª feira, a responsável de marketing da marca TERRA NOSTRA do Grupo Bel, Drª
Cátia Dias esteve no IADE Creative University para a passagem do briefing do 3º desafio desta 12ª
edição da Oficina de Portfolio™. Depois da TOSHIBA e da SUMOL, a TERRA NOSTRA apresentase aos nossos alunos com sede de criatividade, disrupção e ideias frescas e inovadoras.
As apresentações estão marcadas para os primeiros dias do próximo ano, pelo que aproveitamos
para desejar a toda a comunidade IADE uma santa e feliz quadra natalícia.
Alexandre Duarte
Coordenador Oficina de Portfolio™

Provas Públicas de 2º Ciclo

Calendário | Provas para obtenção do grau de Mestre
21 e 28 de dezembro de 2015 - sala 53
21 de dezembro

28 de dezembro

Mestrado em Design e Cultura Visual
Mestrado em Design e Cultura Visual
Lic.Ricardo dos Santos Valente, 16:00-17:00
Lic.Inês S. M. Tavares de Rosa, 13:00-14:00
Lic.Sofia Teresa Tendeiro Ribeiro, 17:30-18:30 Lic.Ana M. de Âlcantara Machado, 15:00-16:00

Atividades
Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
Braga Capital Ibero-Americana da Juventude Luve é mascote da Capital Ibero-Americana da
já tem logotipo e mascote
Juventude
Braga Capital Ibero-Americana da Juventude já A jovem designer Catarina Santos foi a vencedora
tem logotipo e mascote A jovem designer
do concurso para a criação do logotipo e mascote
Catarina Santos foi a vencedora do concurso parada Capital Ibero-Americana da Juventude, título
a criação do logotipo e mascote da Capital Ibero- que Braga irá ostentar durante o ano de 2016
Americana da Juventude, título que Braga irá
In Correio do Minho- 15-12-2015
ostentar durante o ano de 2016
Braga Capital Ibero-Americana da Juventude
In Diário do Minho- 15-12-2015
2016 já tem logotipo
Ao fim de ano e meio estamos na posição
Catarina Santos foi a vencedora do concurso para
onde pensávamos estar ao fim de três anos - a criação do logotipo e mascote da Capital IberoEntrevista a José Manuel Fernandes
Americana da Juventude, título que Braga irá
Um balanço do primeiro ano e meio de
ostentar durante o ano de 2016. Foram
Observador, a resposta da concorrência, os
submetidos a concurso 24 candidaturas
novos investimentos e planos de futuro para o
In Meios & Publicidade Online - 14-12-2015
projecto, a evolução e futuro da própria imprensa
Já há mascote e logotipo da Braga 2016 em Portugal e do sector dos media em geral, o
Capital Ibero-Americana da Juventude
destino do papel, a monetização de conteúdos

destino do papel, a monetização de conteúdos
online e as fontes de receita alternativa, paywalls
e publicidade nativa, o braço de ferro entre os
publishers e o Google, a chegada do Netflix, o
desaparecimento de jornais, a
In Meios & Publicidade- 04-12-2015

Capital Ibero-Americana da Juventude
2015-12-15 autor A jovem designer Catarina
Santos foi a vencedora do concurso para a
criação do logotipo e mascote da Capital IberoAmericana da Juventude, título que Braga irá
ostentar durante o ano de 2016
In Correio do Minho Online - 15-12-2015

Braga Capital Ibero-Americana da Juventude
Imagem da Capital Ibero-Americana da
2016 já tem logótipo e mascote
Juventude criada por aluna do IADE
A jovem designer Catarina Santos foi a grande
vencedora do concurso para a criação do logótipo As propostas da designer Catarina Santos foram
as vencedoras do concurso para a criação do
e mascote da Capital Ibero-Americana da
Juventude, título que Braga irá ostentar durante o logotipo e mascote da Capital Ibero-Americana da
Juventude Braga 2016 pela "criatividade",
ano de 2016
"inovação", "funcionalidade" e versatilidade",
In Gazeta do Rossio Online - 14-12-2015
anunciou a câmara de Braga
Valerie Steele em Portugal
In Minho Online (O) - 16-12-2015
In Moda & Moda- 01-12-2015

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
Base de dados EBSCO:
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António Através de conta de utilizador,
mercados).
Quadros o acesso à base de
que permite o acesso à BD a
dados TGI - Marktest.
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
pesquisas realizadas.
a biblioteca do IADE
Como criar conta?

Agenda
21 de dezembro | sala 53 | 16h: Provas para obtenção do grau de mestre, mestrado em
Design e Cultura Visual, Lic. Ricardo dos Santos Valente
21 de dezembro | sala 53 | 17h30: Provas para obtenção do grau de mestre, mestrado em
Design e Cultura Visual, Lic. Susana Teresa Tendeiro Ribeiro
28 de dezembro | sala 53 | 13h: Provas para obtenção do grau de mestre, mestrado em
Design e Cultura Visual, Lic. Inês S. M. Tavares de Rosa
28 de dezembro | sala 53 | 15h: Provas para obtenção do grau de mestre, mestrado em
Design e Cultura Visual, Lic. Ana M. de Âlcantara Machado

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 24 de dezembro de 2015
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Make-a-Wish
ESTE NATAL TÍNHAMOS UM DESAFIO: REALIZAR O DESEJO DE UMA CRIANÇA!
No dia 21 de dezembro encerrámos a iniciativa da construção da árvore de natal com as estrelas da
Make-A-Wish, que contou com a presença de Marta Antunes e de Mariana Carreira, representantes
da Make-A-Wish Portugal, do Prof. Doutor Carlos Duarte, Reitor do IADE-U e dos Vice-Reitores,
Prof. Doutor Carlos Rosa e Profª Doutora Emília Duarte.
Estiveram ainda presentes a Profª Sónia André da Agência Escola - Studio Lab, João Ferreira,
Presidente da Associação de Estudantes do IADE-U, João Baptista, Secretário da TAI - Tuna
Académica do IADE, e Gustavo Rebotim em representação da Comissão de Praxes.
Para encerrar foi entregue um cheque com o total do valor angariado (855€).
OBRIGADO A TODOS!
FELIZ NATAL

Workshop Internacional Design com Universidad Europea de Madrid

Sob a Coordenação do Prof. Doutor António da
Cruz Rodrigues, nos dias 2 e 3 de dezembro, o
IADE teve a honra de receber professores e
estudantes da Universidad Europea de Madrid,
da licenciatura em design, que em conjunto com

professores e estudantes portugueses
finalizaram, assim, o Workshop Internacional de
Design.

Click to use Flash

Provas Públicas de 2º Ciclo

Calendário | Provas para obtenção do grau de Mestre
28 de dezembro de 2015 - sala 53
28 de dezembro
Mestrado em Design e Cultura Visual
Lic.Inês S. M. Tavares de Rosa, 13:00-14:00
Lic.Ana M. de Âlcantara Machado, 15:00-16:00

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

IADE em Notícias
À Mesa com João Palmeiro
Hoje, 17 de dezembro, o dia nacional da
imprensa, trouxemos à mesa João Palmeiro,
Presidente da Associação Portuguesa de
Imprensa e da Direção da Visapress
In Gerir&Liderar Online - 17-12-2015

Já conhece a mascote da Capital IberoAmericana da Juventude?
No próximo ano, Braga será Capital IberoAmericana da Juventude e não poderia faltar uma
mascote que acompanhasse a distinção. De seu
nome Iuve, a propósito da palavra "jovem" em
latim, a mascote é assinada por Catarina Santos,
A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de
vencedora do concurso lançado para criar a
objetos
imagem de Braga para 2016
17dez Museu Nacional do Azulejo de 3ª a Dom às In Marketeer Online - 18-12-2015
10:00 17 de julho a 31 de janeiro Rua da Madre
Do Sorriso. E do princípio. Ao fim
de Deus, 4 1900-312 LISBOA Preço: 0EUR O
Museu Nacional do Azulejo, em parceria com o In JM - Açucar- 19-12-2015

IADE-U, no âmbito do Projeto de investigação
PTDC/EAT-HAT/121601/2010 Design em Portugal colaboradores
(1960-1974), financiado pela FCT e cofinanciado In Lux Woman- 01-01-2016
pelo COMPETE, apresenta "A Arte Interior
In Entrada Livre Online - 17-12-2015

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
Base de dados EBSCO:
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António Através de conta de utilizador,
mercados).
Quadros o acesso à base de
que permite o acesso à BD a
dados TGI - Marktest.
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
pesquisas realizadas.
a biblioteca do IADE
Como criar conta?

Agenda
28 de dezembro | sala 53 | 13h: Provas para obtenção do grau de mestre, mestrado em
Design e Cultura Visual, Lic. Inês S. M. Tavares de Rosa
28 de dezembro | sala 53 | 15h: Provas para obtenção do grau de mestre, mestrado em
Design e Cultura Visual, Lic. Ana M. de Âlcantara Machado

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 30 de dezembro de 2015
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Revista DOMUS : Edição - dezembro 2015

IADE entre as 50 melhores escolas de Design da Europa
Pelo segundo ano consecutivo, o IADE – Creative University volta a estar entre as 50 melhores
escolas de Design da Europa, segundo a conceituada revista italiana Domus. Após a distinção de
que foi alvo no ano anterior, o IADE volta a figurar entre as mais relevantes entidades no ensino de
Design. A edição de dezembro de 2015 da Domus refere ainda as 50 universidades de arquitetura
mais importantes, dando, desta forma, a conhecer as 100 melhores escolas europeias nas duas
vertentes do projecto, já na sua 4ª edição.

A par do IADE e no ano de 2016, são ainda distinguidas em Portugal na categoria Design:
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e a Universidade de Aveiro.
O número de instituições representadas por países em 2016 é este: Itália (11); França e Suíça (5);
Reino Unido (4); Suécia, Holanda e Portugal (3); Alemanha, Dinamarca, Espanha, Rep. Checa e

Reino Unido (4); Suécia, Holanda e Portugal (3); Alemanha, Dinamarca, Espanha, Rep. Checa e
Turquia (2); Bélgica, Eslovénia, Estónia, Finlândia, Hungria e Israel, (1).
Recorde-se a título comparativo os países e o número de instituições representadas na edição de
2015: Reino Unido (13); Itália (10); França (7); Portugal (4); Alemanha (4); Suécia (3); Holanda (2);
Dinamarca, Hungria, Turquia, Israel, Eslovénia, Rep. Checa e Suíça (1).
Na categoria Arquitectura e em 2016, Portugal continua a estar representado pela Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
Base de dados EBSCO:
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António Através de conta de utilizador,
mercados).
Quadros o acesso à base de
que permite o acesso à BD a
dados TGI - Marktest.
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
pesquisas realizadas.
a biblioteca do IADE
Como criar conta?

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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IADE ALUMNI
Fernando Martins - uma das apostas para 2016
Antigo aluno do IADE e seu atual professor, Fernando Martins é um dos contemplados no artigo
"12 pessoas de quem vamos ouvir falar em 2016" elaborado, este mês, pela Revista Notícias
Magazine.

» Ler notícia

Eduardo Cabrita nomeado pelos Amadeus Brighter Awards
Eduardo Cabrita, formado em Marketing e em Publicidade
pelo IADE – Creative University, é diretor-geral da MSC
Cruzeiros em Portugal há seis anos. Distinguido como
gestor do ano na categoria “Cruzeiros” em 2013 pelos
Amadeus Brighter Awards, figura entre os nomeados
para 2015 na categoria “Transportes Marítimos”, os
resultados serão conhecidos a 14 de janeiro.
Os Amadeus Brighter Awards destinam-se a identificar e
premiar as personalidades que se destacaram no setor do
Turismo.

Maria Correia Neves na Google

Maria Correia Neves, licenciada em Design pelo
IADE, é Program Manager, Brand Studio, na Google
desde 2014, responsável por criar experiências
digitais, direcionadas para produtos e mercados,
trazendo a marca da Google para os utilizadores.

Dília Brito na indústria de publicidade do "Benelux"
Dília Brito, antiga aluna do IADE, é hoje uma das mais
requisitadas primeiras-assistentes de realização no
triângulo Bélgica-Holanda-Luxemburgo
» Ler entrevista

© João Macdonald

Estudante do IADE cria marca de roupa

Maria Roquete, estudante da Licenciatura em
Design, criou no verão de 2015 a marca de
roupa Cubi, onde desenha e produz peças
exclusivas, nacionais e feitas pela própria.
Uma nova marca portuguesa a ter debaixo de olho!
» ver mais

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
Três escolas de design portuguesas entre as
50 melhores da Europa
O IADE - Creative University em Lisboa, a
Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa e a Universidade de Aveiro estão entre as
50 melhores escolas de design da Europa,
segundo a revista italiana Domus
In Port.Com Online - 04-01-2016
Quatro escolas superiores portuguesas estão
de parabéns. Saiba porquê
Três cursos de design e um de arquitectura
acabam de ser distinguidos entre os 50 melhores
da Europa. O ranking foi elaborado pela revista
italiana Domus A escola de design pioneira em
Portugal, IADE, continua a dar cartas nos
rankings da especialidade
In Sábado Online - 06-01-2016

IADE entre as 50 melhores escolas de Design
da Europa
O IADE - Creative University, em Lisboa, está
entre as 50 melhores escolas de Design da
Europa, segundo a conceituada revista italiana
Domus. Esta importante distinção que reúne as
mais relevantes entidades no ensino de Design
contempla o IADE pelo segundo ano consecutivo
In Expresso do Oriente Online - 30-12-2015

A marca de roupa portuguesa do momento
criada por uma miúda de 19 anos
Chama-se Cubi e começou por vender apenas
páreos. Só que a criadora, Maria Roquete, achou
que era pouco. Agora, já tem vestidos, tops, fatos
de banho ou casacos. Pormenor: aqui é tudo
exclusivo, nacional e feito pela dona, uma
estudante do IADE O número de marcas
portuguesas a aparecer não para de aumentar
O Mundo de Faísca SP Magazine SP Magazine In NiT New in Town Online - 02-01-2016
Filipe Faísca nasceu em Moçambique, em 1964.
Agenda de Exposições
Em 1989, licencia-se em Design de Moda pelo
In Jornal de Sintra- 18-12-2015
IADE. Em 1991, integra a Official Selection for
Mediterranean Europes Young Creative Biennale,
em Valência, e apresenta a sua primeira coleção Escolas portuguesas nas melhores de Design
da Europa
na Moda Lisboa
04/01/2016 Notícias O IADE, a Faculdade de
In SP Magazine Online - 02-01-2016
Belas Artes da Universidade de Lisboa e a
Smart tem o stand mais pequeno do mundo Universidade de Aveiro fazem parte da lista das
em Lisboa
50 melhores escolas de Design da Europa. O
A imaginação da Smart em Portugal não conhece ranking elaborado pela revista italiana Domus foi
limites, razão pelo qual, após a brilhante
publicado na edição de Dezembro

limites, razão pelo qual, após a brilhante
campanha #smarteffect, decidiram criar, durante
três dias, o stand mais pequeno do Muno em
diversos bairros de Lisboa
In Motor Mais Online - 06-01-2016

publicado na edição de Dezembro
In Marketeer Online - 04-01-2016
Portuguesa no mundo - Dília Brito
In Up- 01-12-2015

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
Base de dados EBSCO:
(anuários para análise de
Disponível na Biblioteca António Através de conta de utilizador,
mercados).
Quadros o acesso à base de
que permite o acesso à BD a
dados TGI - Marktest.
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
Para mais informação, consulte
pesquisas realizadas.
a biblioteca do IADE
Como criar conta?

Agenda
13 de janeiro | 11h | Sala Laureate Santos: Reunião do Cnselho Cientifico do IADE-U

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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Campus de Santos
Dispomos de melhores condições e reforço em estrutura laboratorial

O Campus de Santos está a ser alvo de várias intervenções que lhe vão conferir melhores
condições de trabalho e de conforto para toda a comunidade, bem como o reforço em equipamento
laboratorial.

Ao nível de intervenções estruturais do edifício, queremos salientar a intervenção geral de
manutenção e respectiva pintura de toda a fachada do edifício. Espera-se que as obras possam
estar concluídas até ao final do próximo mês de fevereiro.
Quanto a intervenções ao nível do espaço interior, queremos dar conta de tudo o que já foi efetuado
nos últimos seis meses:
Piso 0 - lounge do edifício:
Novo espaço para a Associação de Estudantes;
Nova Loja do Estudante e espaço para reprografia;
Secretaria de Estudantes com melhores condições de atendimento ao estudante;
Remodelação total de todo o mobiliário do piso;
Criação de um espaço multiuso na ala norte (espaço para estudo e para mini-auditório);
Plataforma de acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Remodelação do átrio da entrada.
No piso 7, ala norte, destacamos ainda, o novo espaço criado para todos os coordenadores de
cursos.
No que se refere a novos espaços laboratoriais e equipamentos, destacamos:
Piso 1: um novo laboratório adjacente ao 3D Lab, denominado Lab Project Factory e Games
Studio;
Piso 4: sala de aula equipada com sistema de teleconferência (sala 41);
Piso 6: Laboratório de Engenharia Informática (sala 61).
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Plano de Marketing apresenta propostas a empresas
Nos dias 7, 8, 13, 14 e 15 de Janeiro decorreram as
apresentações de 31 Propostas de Plano de
Marketing relativas a várias empresas, no âmbito
da Unidade Curricular de Plano de Marketing do
Curso de Marketing e Publicidade, feitas pelos
alunos de 3º ano, Turma A1 e B1. Estiveram
presentes vários representantes das empresas que
enalteceram a ideia de aproximação da
universidade ao mundo empresarial.
Prof.ª Doutora Virgínia Aveiro

Exposição "Devolver a vista"
Um projeto inserido no ciclo "Um outro olhar sobre as coleções" da Casa-Museu Dr. Anastácio
Gonçalves, e que conta com a participação do nosso docente Paulo Silva.

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
Estudantes Universidade Europeia, IADE e
IPAM desenvolvem Business Case para SAP e
Bundesliga
Estudantes Universidade Europeia, IADE e IPAM
desenvolvem Business Case para SAP e
Bundesliga Nos dias 11 e 12 de dezembro,
decorreu em Heidelberg, na Alemanha, o
Bundesliga Business Case.
In Bola Online (A) - 11-01-2016

The Hotel ganha novas estrelas
quarta, 13 janeiro 2016 10:50 A The Hotel acaba
de reforçar as equipas que tratam as marcas
Jameson Irish Whiskey, Iglo, IKEA e Time Out
Market, com quatro novas contratações. São elas
Joana Leal Peixoto, Bárbara Alves, Mariana
Grade Mendes e Carolina Flores
In Briefing Online - 13-01-2016

Taberna criativa
Exposição de Jorge Estevão em Silves
In Time Out- 13-01-2016
A Biblioteca Municipal de Silves recebe, até 31 de
janeiro, a Exposição de Pintura “Espaços”, por
Jorge Estevão. A mostra insere-se na rubrica
“Talentos na Comunidade” que a Biblioteca tem
vindo a desenvolver
In Terra Ruiva Online - 14-01-2016
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A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais
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4ª edição G-icom
Encontro de Gabinetes de Comunicação e Imagem do Ensino Superior
A 4ª edição do G-icom, o encontro de Gabinetes de Comunicação e Imagem do Ensino Superior
aconteceu na semana passada, nos dias 14 e 15 de janeiro, na Foz do Arelho. O foco na edição
deste ano esteve nas estratégias de comunicação adequadas às gerações mais jovens.
"Da Geração Z ao gabinete do futuro"
A recepção aos participantes do G-icom ficou a cargo do CEO da Forum Estudante, Rui Marques.
Destacando este evento como um exemplo de uma "rede colaborativa no Ensino Superior para
fazer frente a grandes desafios", Rui Marques sublinhou os "enquadramentos teóricos e as
ferramentas e estratégias de comunicação" que serão debatidas ao longo dos dois dias deste
evento.
A primeira intervenção do dia fez a ponte com a edição de 2015. Catarina Lisboa e Isabel Farinha,
docentes do IADE, apresentaram os resultados da campanha "Descobre-te. Estuda." - criada no
âmbito da terceira edição do G-icom. Ao longo do último ano, foram convidadas 11 personalidades a
dar o seu testemunho, colocando em evidência a importância do estudo para o crescimento
pessoal.

Click to use Flash

A campanha contou com diversos apoios, tendo sido difundida na imprensa e rádio nacionais. Para
além da elaboração de um website, a estratégia de comunicação conta ainda com um vídeo já
publicado.
Seguiu-se a apresentação do desafio lançado aos participantes desta quarta edição. O diretor da
Forum Estudante, Gonçalo Gil, descreveu os objetivos da ação: pensar um gabinete de
comunicação num futuro próximo, reunindo conceitos e ideias inovadoras. A ação - com o nome "Gicom 2020" - contará ainda com a participação de 4 alunos de mestrado em Design & Publicidade
do IADE, 6 animadores Forum Estudante e 3 alunos da Escola Secundária das Caldas da Rainha.

IADE ALUMNI
Inês Caleiro distinguida em Xangai - China
Inês Caleiro, antiga estudante de Design e fundadora da marca de calçado e acessórios Guava, foi
distinguida com um "Dream Award", dedicado a novos designers, dos prémios internacionais de
moda e design Crowd Challenge Global em Xangai.
A Inês já tinha sido também premiada em 2012 com o Prémio IADE Revelação.

Rosa Monforte é a nova Diretora Geral da ERP Portugal
Rosa Monforte, Licenciada em Marketing e
Publicidade pelo IADE assume cargo de Diretora
Geral da ERP Portugal, que pertence à primeira
plataforma Europeia de reciclagem, a ERP
(European Recycling Platform), fundada em 2002
como resposta à primeira Diretiva Europeia sobre
os Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE).
» Ler mais
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IADE em Notícias
Rosa Monforte - Nova diretora-geral da

Fundadora da Guava distinguida em Xangai

european recycling platform Portugal
Rosa Monforte acaba de assumir o cargo de
diretora-geral da ERP Portugal, que pertence à
primeira plataforma Europeia de reciclagem, a
ERP (European Recycling Platform), fundada em
2002 como resposta à primeira Diretiva Europeia
sobre os Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE)
In RH Online - 19-01-2016

Inês Caleiro, fundadora e diretora criativa da
marca de calçado e acessórios portuguesa
Guava, conquistou o júri do concurso Fashion
Crowd Challenge, tendo recebido, em Xangai, o
prémio Dream Award. A designer foi a primeira
portuguesa a sair vitoriosa desta competição
internacional que apoia e distingue os talentos
emergentes na área de design de moda
In Lux Woman Online - 18-01-2016

Da Geração Z ao gabinete do futuro
Arrancou hoje, na Foz do Arelho, a quarta edição
do G-icom - o Encontro de Gabinetes de
Comunicação e Imagem do Ensino Superior. O
foco esteve nas estratégias de comunicação
adequadas às gerações mais jovens
In Fórum Estudante Online - 15-01-2016

Companhias aéreas estrangeiras estão a
contratar em Portugal
In Diário de Notícias- 17-01-2016

Rosa Monforte é a nova Diretora Geral da ERP
Portugal
Rosa Monforte acaba de assumir o cargo de
Diretora Geral da ERP Portugal, que pertence à
primeira plataforma Europeia de reciclagem, a
ERP (European Recycling Platform), fundada em
2002 como resposta à primeira Diretiva Europeia
sobre os Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE)
In RM - RevisMarket Online - 18-01-2016

Exposição de Jorge Estevão em Silves
A Biblioteca Municipal de Silves recebe, até 31 de
janeiro, a Exposição de Pintura “Espaços”, por
Jorge Estevão. A mostra insere-se na rubrica
“Talentos na Comunidade” que a Biblioteca tem
vindo a desenvolver
In Terra Ruiva- 01-01-2016

Cinco candidatos que querem apanhar o avião
para o Qatar
Os últimos dois anos têm ficado marcados pelo
reforço do recrutamento de portugueses para as
ERP Portugal tem nova liderança
companhias de aviação estrangeiras. Qatar
Em Trânsito Rosa Monforte assume a direcção- Airways, Emirates, Ryanair, e easyjet são os
geral da filial portuguesa da European Recycling exemplos mais recorrentes
Platform, fundada em 2002 como resposta à
In Dinheiro Vivo Online - 17-01-2016
primeira Directiva Europeia sobre os Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) Um bom líder deve ser o primeiro a dar o
exemplo
In Human Resources Portugal Online - 19-012016
Rosa Monforte 45 anos, é a nova diretora-geral
da European Recycling Platform Portugal “Um
Rosa Monforte nova Diretora Geral da
bom líder deve ser o primeiro a dar o exemplo”
European Recycling Platform Portugal
FORMAÇÃO IADE, 1992 a 1996, licenciatura em
Rosa Monforte acaba de assumir o cargo de
Marketing e Publicidade Faculdade de Ciências
Diretora Geral da ERP Portugal, que pertence à da Universidade de Lisboa, de 1989 a 1991,
primeira plataforma Europeia de reciclagem, a
frequência do curso de Engenharia Geográfica
ERP (European Recycling Platform), fundada em MISSÃO “Gerir as licenças dos sistemas
2002 como resposta à primeira Diretiva Europeia integrados de gestão de resíduos de
sobre os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (EEE) e
Eletrónicos (REEE)
Pilhas e A
In Grande Consumo Online - 19-01-2016
In Expresso - Economia- 16-01-2016

Sushi, petiscos e tectos trabalhados. Vem aí o
Palácio do Chiado
palácio do chiado A antiga casa do Barão de
Rosa Monforte assume direção geral da ERP Quintela abre ao público em breve sob o nome
Portugal
Palácio do Chiado. Lá dentro estarão 7 chefs e
Rosa Monforte assumiu o cargo de diretora geral respetivos conceitos, do sushi aos hambúrgueres,
da ERP Portugal, que pertence à primeira
e perto de 300 lugares sentados
plataforma europeia de reciclagem, a ERP
In Observador Online - 19-01-2016

(European Recycling Platform), fundada em 2002
como resposta à primeira diretiva europeia sobre
os Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE)
In Hipersuper Online - 20-01-2016

Exposição "Siza Vieira e o Desejo de Objetos"
Entrevista a Alexandre Pais sobre a exposição
"Siza Vieira e o Desejo de Objetos", patente no
Museu Nacional do Azulejo até ao início de
fevereiro.
In RTP 3 - Horas Extraordinárias (As) - 20-012016 - 23:39H

Uma visita guiada ao Palácio Chiado, o novo
local mais cool de Lisboa
Vai ter sete conceitos gastronómicos diferentes,
Uma pintura de vida
com a assinatura de chefes importantes e de
In Diário de Notícias da Madeira - Mais- 17-01espaços de relevo na restauração portuguesa.
Isto tudo no antigo, recuperado e original Palácio 2016
do Barão de Quintela que a NiT foi conhecer
Ficou em ruínas depois de um incêndio, seguido
do catastrófico terramoto de 1755
In NiT New in Town Online - 20-01-2016
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Estudante do IADE vence competição
de homenagem à cadeira portuguesa
Peça do quotidiano já existente desde os anos 30

Mestrado em Design de Produção
Isaac Gens vai ter direito a uma bolsa de estudo parcial na reputada Domus Academy e um
protótipo da sua cadeira fabricado pela Adico
O desafio podia parecer simples: redesenhar a típica cadeira portuguesa, criada em Lisboa e
utilizada por todo o país, em ambientes exteriores, desde a década de 1930. O repto foi lançado a
todos os estudantes de design em Portugal, sendo que a vitória coube a Isaac Gens, aluno do IADE
– Creative University. A competição “Cadeira Portuguesa Redesign Scholarship Competition” foi
organizada pela Domus Academy, prestigiada academia de Milão, numa parceria com a Adico,
empresa que fabrica a estrutura metálica das cadeiras portuguesas, e com o apoio do distribuidor
de mobiliário DimensãoNova.

© Isaac Gens

© Sónia Marques

© Márcia Garrido

Os estudantes do IADE ainda conseguiram mais dois lugares de relevo, com Sónia Marques a
arrecadar o terceiro lugar da competição e Márcia Garrido a conseguir uma Menção Honrosa. Os
projetos foram realizados no primeiro semestre do mestrado em Design de Produção e orientados
pelos professores António Cruz Rodrigues e João Cunha, que acrescentam que estes resultados
“salientam a qualidade de um modelo académico e de processos metodológicos inovadores,
orientados para o estudante e para o mercado de trabalho”.
Os três melhores projetos da competição vão ter direito a uma bolsa de estudo parcial na Domus
Academy, considerada uma das melhores escolas de design do mundo, e a um protótipo fabricado
pela Adico. “Cadeira Portuguesa Redesign Scholarship Competition” – que atribuiu sete prémios
aos estudantes portugueses – foi uma iniciativa integrada na exposição “Homenagem à Cadeira
Portuguesa” que está patente na Casa de Santa Maria, em Cascais, desde 24 de outubro do ano
passado e que termina no domingo, dia 31 de janeiro.

Cadeira portuguesa: Há mais de 80 anos a “colorir” o país

Cadeira portuguesa: Há mais de 80 anos a “colorir” o país
Grande parte das esplanadas nacionais, tão conhecidas como ponto de encontro e de convívio,
contam com a típica cadeira portuguesa, que nos últimos anos serve também de apoio e de
descanso aos milhares de turistas que visitam Portugal. Marcada por um desenho intemporal – que
mostra as influências da escola alemã Bauhaus e de alguns dos pioneiros do design como Marcel
Breuer, Mies van der Rohe e Mart Stam – a cadeira portuguesa, ou a “cadeira Gonçalo”, é uma
referência da cultura nacional.

5ª edição do College Induction
A Internacionalização da Educação em debate na 5ª edição do College
Induction
A Universidade Europeia vai realizar a 5ª edição do College Induction – Educar para o Mundo
Global, sob o tema “A Internacionalização da Educação", no próximo dia 4 de Fevereiro, a partir das
9h, no Auditório do Campus de Carnide.
Este ano, o evento, que visa debater assuntos da actualidade e do interesse da comunidade
estudantil, vai contar com a participação de Michel Baum, Executive Council na Fundação LusoAmericana e responsável pelo programa Study in Portugal Network; Marcos Ribeiro, Diretor
Coordenador do Santander Universidades Portugal e da Alumni do IADE e, atualmente, Business
Development Manager na Homara, Inês Almeida Martinho.
Pelas 11h, dar-se-á início às seguintes sessões de trabalho:
Transição e Integração dos estudantes do Ensino Secundário para o Ensino Superior,
liderada pela Professora de Psicologia da Universidade Europeia, Ana Abreu;
A Ligação entre as Tecnologias e Novos Métodos de Ensino, com a moderação do Professor
Manuel Menezes de Sequeira;
E a Ligação da Escola ao Mercado (Nacional e Internacional), liderada por Catarina Lisboa,
Docente e Responsável pela Agência Escola do IADE.
A 5ª edição do College Induction – Educar para o Mundo Global, sob o tema “A Internacionalização
da Educação", realiza-se no dia 4 de Fevereiro, quinta-feira, das 9h às 13h, no Auditório do Campus
da Universidade Europeia, Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53, em Lisboa.

Mestrado em Design e Cultura Visual
Visita de estudo à Indústria Portuguesa de Tipografia
Os estudantes da unidade curricular de Produção Gráfica, do Mestrado em Design e Cultura Visual
tiveram a oportunidade de visitar a Indústria Portuguesa de Tipografia, no passado dia 20 de
Novembro. Pela mão do experiente tipógrafo, o Sr. João Paulo Espinheira, os alunos poderem ver
na prática, vários tipos de impressão, vários tipos de caracteres móveis, bem como os vários
elementos necessários à sua montagem; aprenderam sobre tipografia através de bonita Heidelberg,
ainda em pleno funcionamento; examinaram cortantes especiais; estampagem a quente; impressão
numa máquina de offset de duas cores; e por fim, os acabamentos, em guilhotina industrial; os
alunos puderam ainda ver vários exemplos já produzidos, para melhor compreenderem o sistema
de impressão e de arte-finalização.

A pequena gráfica, situada no Bairro Alto, a cerca de 10 minutos do IADE, apesar de pequena é
bastante completa, e na opinião dos alunos, foi uma vista que apreciaram muito.

INAPA visita o IADE
A convite da Prof.ª Maria Cadarso, os alunos da unidade curricular de Produção Gráfica, do
Mestrado em Design e Cultura Visual, receberam no passado dia 6 de Novembro, a visita de uma
especialista em papel da INAPA Portugal. Os alunos tiveram a oportunidade, de ficar a conhecer
na prática, os vários tipos de papéis, bem como exemplos de aplicações. A Drª Cátia Amorim, não
só mostrou, como nos ofereceu uma coleção inteira dos catálogos mais recentes da INAPA Portugal
- a maior distribuidora nacional de papel.

Doutoramento em Design

Aula de encerramento do 1º semestre, do presente ano letivo, do curso de Doutoramento em
Design, realizada na passada 5ª feira e dirigida pelo Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues.
Foram apresentadas pelos estudantes dos três anos do curso as propostas de investigação e os
projetos em curso.

Oficina de Portfolio™ apresenta Propostas de Activação TERRA NOSTRA

Na passada 2ª feira, as Directoras Comerciais e de Marketing da marca TERRA NOSTRA estiveram
no IADE Creative University para receberem as propostas de comunicação realizadas pelos alunos
da 12ª edição da Oficina de Portfolio™. O desafio consistia na activação da marca para o
lançamento de um novo leite premium que irá ser lançado em breve, e quer a Drª Cátia Dias, quer a
Drª Rita Fernandes sairam bastante agradadas com o que ouviram, viram e levaram.
Esperamos, por isso, desenvolvimentos para os próximos tempos e, quem sabe, ver mais uma vez
uma proposta dos alunos da Oficina™ ser executada e ganhar vida.

uma proposta dos alunos da Oficina™ ser executada e ganhar vida.
Alexandre Duarte
Coordenador Oficina de Portfolio®
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Campus de Santos e do Porto com horários alargados

Prosseguindo a nossa política de qualidade e desejando proporcionar as melhores condições aos
nossos Estudantes, o Campus de Santos e o Campus do Porto passarão a estar acessíveis 24
horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando, assim, que os estudantes possam estudar, realizar
trabalhos em grupo e pesquisar/investigar durante um período mais alargado.
Informamos que, por motivos de segurança, não é permitida a entrada nos Campus entre as 24h00
e as 07h30 da manhã. Os estudantes que permanecerem nos Campus durante noite, só lhes será
permitida a saída.
Muito obrigado,
Universidade Europeia | IADE | IPAM
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Mapa de Exames - Ano Letivo 2015 - 2016
Época Normal
Licenciatura em Design
Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual
Licenciatura em Marketing e Publicidade

Mestrado em Design e Cultura Visual
Mestrado em Design de Produção
Mestrado em Design & Publicidade
Mestrado em Design Management
Mestrado em Branding e Design de Moda
Mestrado em Marketing

Época Recurso e Melhoria de Nota
Licenciatura em Design
Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual
Licenciatura em Marketing e Publicidade

Mestrado em Design e Cultura Visual
Mestrado em Design de Produção
Mestrado em Design & Publicidade
Mestrado em Design Management
Mestrado em Branding e Design de Moda
Mestrado em Marketing

IADE em Notícias
Como seria a cadeira portuguesa
reinventada?
Isaac Gens ficou em primeiro lugar na
competição de homenagem à cadeira
portuguesa. O aluno do IADE deu nova vida ao
clássico, vencendo uma bolsa de estudo parcial
na Domus Academy e ainda a oportunidade de
ver o seu projecto tornado realidade através de
um protótipo fabricado pela Adico
In Marketeer Online - 27-01-2016

Aluno do IADE vence homenagem à cadeira
portuguesa
27 de Janeiro de 2016 Chama-se Isaac Gens e
destacou-se no redesenho da típica cadeira
portuguesa. O desafio podia parecer simples:
redesenhar a típica cadeira portuguesa, utilizada
desde a década de 1930
In Mais Superior Online - 27-01-2016
Francisco Maya expõe a partir de hoje no
Teatro
In Diário de Notícias da Madeira- 24-01-2016

O desenho dos objectos de Siza no Museu
Nacional do Azulejo
O Museu Nacional do Azulejo, em parceria com o Como seria a cadeira portuguesa
reinventada?
IADE-U, no âmbito do Projeto de investigação
PTDC/EAT-HAT/121601/2010 Design em Portugal Isaac Gens ficou em primeiro lugar na
(1960-1974), financiado pela FCT e cofinanciado competição de homenagem à cadeira
portuguesa. O aluno do IADE deu nova vida ao
pelo COMPETE, apresenta "A Arte Interior
clássico, vencendo uma bolsa de estudo parcial
In Pporto dos Museus Online - 24-01-2016
na Domus Academy e ainda a oportunidade de
Colaboradores
ver o seu projecto tornado realidade através de
In Lux Woman- 01-02-2016
um protótipo fabricado pela Adico
In Marketeer Online - 27-01-2016
os sapatos que nascem da união entre
arquitetura e design
Recentemente foi distinguida, em Xangai, com um

Recentemente foi distinguida, em Xangai, com um
Dream Award. Falamos da Guava, uma marca de
calçado criada por Inês Caleiro, uma
empreendedora que uniu a arquitetura ao design
para dar origem a verdadeiras obras de arte
pejadas de formas geométricas
In Ver Portugal Online - 28-01-2016
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Mostra de Siza Vieira apoiada pelo IADE
já acolheu 86 mil visitantes
Exposição apresenta mais de cem peças criadas por Siza Vieira, com destaque para a azulejaria,
vertente pouco conhecida na obra do arquiteto

Até domingo, dia 31 de janeiro, a exposição “A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de objetos”, uma
homenagem ao mais conhecido e premiado arquiteto português, pode ser apreciada no Museu Nacional
do Azulejo, em Lisboa. Com o apoio do IADE – Creative University e organização de Maria Helena Souto,
investigadora na Unidade de Investigação em Design e Comunicação do instituto universitário, a
exposição inaugurou em julho do ano passado e, até ao momento, já recebeu 86 mil visitantes.
“A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de objetos” é uma exposição temporária dedicada a mais de cem
peças desenvolvidas pelo arquiteto português. O destaque está nos elementos de azulejaria, uma faceta
pouco conhecida na obra de Siza Vieira, sendo ainda possível apreciar-se móveis, tapeçarias e peças de
ourivesaria. A mostra assume-se como uma reflexão e homenagem da obra do arquiteto português para
perceber de que modo existe a integração em sintonia de várias formas de expressão artística.
A exposição promovida pelo IADE está inserida no projeto “Design em Portugal (1960-1974): acções,
intervenientes e repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial e do Núcleo de Design Industrial
do Instituto Nacional de Investigação Industrial”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT) e cofinanciado pelo COMPETE. “A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de objetos” pode ser vista
no Museu Nacional do Azulejo, entre as 10h00 e as 18h00.

IADE ALUMNI
Fillippo Fiumani em entrevista
Entrevista a antigo estudante de Mestrado
em Design de Produção, Filippo Fiuman, em
destaque no blog da empresa de surf
californiana Slyde Handboards.
» Ler mais

Biblioteca António Quadros - Campus de Santos
Em destaque
‘Ensaio para um arquivo: o tempo e a palavra. Design em Portugal entre 1960 e 1974’
Exposição patente no Mude até 27 de março de 2016
Catálogos da colecção da Biblioteca António Quadros cedidos para a exposição
EXPOSICAO DE DESIGN PORTUGUES, 1, Lisboa (Portugal), 1971
1ª exposição de design português / [apresentação José de Melo Torres
Campos ; introd. Frederico George]. - [Lisboa : INII : Interforma, 1971]. 141 p. : il. ; 21 cm. - Obra publicada por ocasião da exposição patente
na Feira Internacional de Lisboa, Praça das Industrias, Lisboa
(Portugal), de 20 a 29 de Março de 1971; exposição organizada pelo
INII-Instituto Nacional de Investigação Industrial e InterformaEquipamento de Interiores, Lda

EXPOSICAO DE DESIGN PORTUGUES, 2, Lisboa (Portugal), 1973
2ª exposição de design português / [apresentação José de Melo Torres
Campos ; introd. Frederico George]. - [Lisboa : INII : Interforma, 1973]. 239 p. : il. ; 21 cm. - Obra publicada por ocasião da exposição realizada
na Praça das Indústrias, Feira Internacional de Lisboa (Portugal), de 10
a 22 de Março de 1973

Campus de Santos e do Porto com horários alargados

Prosseguindo a nossa política de qualidade e desejando proporcionar as melhores condições aos nossos
Estudantes, o Campus de Santos e o Campus do Porto passarão a estar acessíveis 24 horas por dia, 7
dias por semana, possibilitando, assim, que os estudantes possam estudar, realizar trabalhos em grupo e
pesquisar/investigar durante um período mais alargado.
Informamos que, por motivos de segurança, não é permitida a entrada nos Campus entre as 24h00 e as
07h30 da manhã. Os estudantes que permanecerem nos Campus durante noite, só lhes será permitida a
saída.
Muito obrigado,
Universidade Europeia | IADE | IPAM

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

Mapa de Exames - Ano Letivo 2015 - 2016
Época Recurso
Licenciatura em Design
Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual
Licenciatura em Marketing e Publicidade

ou de Melhoria de Nota
Mestrado em Design e Cultura Visual
Mestrado em Design de Produção
Mestrado em Design & Publicidade
Mestrado em Design Management
Mestrado em Branding e Design de Moda
Mestrado em Marketing

IADE em Notícias
Homenagem à cadeira portuguesa
Um aluno do IADE, Isaac Gens, venceu uma
competição de homenagem à cadeira portuguesa
organizada por uma academia de Milão. Como
explica o IADE em comunicado, "O desafio podia
parecer simples: redesenhar a típica cadeira
portuguesa, utilizada por todo o país, em
ambientes exteriores, desde a década de 1930"
In Expresso do Oriente Online - 30-01-2016
Cubi - empreendedorismo na moda aos 19
anos

Joana Viegas
A Minha Lisboa A artista Joana Viegas, que
começou a usar Lisboa como leitmotiv dos seus
trabalhos há mais de 10 anos, ainda nos tempos
do liceu, recorre a cores fortes e a uma
luminosidade bastante expressiva para retratar
lugares emblemáticos da cidade, desde bairros
históricos a praças e edifícios e miradouros
In Câmara Municipal de Lisboa Online - Agenda
Cultural de Lisboa Online - 01-02-2016
Ana Morais

Uma marca de roupa totalmente nacional que
começou apenas por um site de vendas de
páreos.
In Excelência Portugal Online - 02-02-2016

In Mundo da Fotografia (O)- 01-02-2016

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO:
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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Ilustrações de alunos do IADE integram Calendário Inapa 2016
Catarina Menezes e Tiago André, que desenvolveram ilustrações a partir dos filmes "E Tudo o Vento Levou"
e "Psico", viram recentemente o seu trabalho premiado com a publicação dos trabalhos nos meses de
fevereiro e novembro do Calendário INAPA 2016.
Esta distinção surge no seguimento do desafio proposto aos alunos de Mestrado em Design e Cultura Visual
no âmbito da unidade curricular "Projeto de Cultua Visual” do Prof. Doutor Armando Vilas Boas, para a
participação na elaboração do Calendário INAPA 2016, através da criação de ilustrações subordinadas ao
tema "50 anos de filmes".

Cada mês do calendário apresenta uma ilustração feita a partir do cartaz de um filme mundialmente
conhecido, integrando de forma criativa o logótipo/ nome Inapa. Esta edição contou com a participação do
IADE Creative University, da Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB, e da Escola Superior de Artes e
Design das Caldas da Rainha. De Espanha, participaram a Escuela Superior de Diseño de Madrid,
Universidad Europea de Madrid e a Escola Superior de Disseny da Universitat Ramon Llull.
O calendário Inapa é um projeto ibérico no qual se funde a paixão pelo papel, a arte da impressão e o
engenho da criatividade e tem como principais objetivos dar a conhecer aos designers de amanhã os papéis
Inapa, para que a empresa possa ser vista como uma referência no mercado e constituir-se como uma
ferramenta que permite aos designers a possibilidade de se expressarem, apresentando trabalhos e projetos
aos seus clientes de forma profissional, qualificada e real junto de mais de 6.000 clientes na Península
Ibérica.

IADE na apresentação da nova direção da FCT

A UNIDCOM/IADE, representada pela sua Diretora, a
Professora Emília Duarte, esteve presente na cerimónia de
tomada de posse da nova direção da Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT), ocorrida no dia 10 no Teatro Thalia, em
Lisboa.
Segundo as palavras do Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, e do novo
Diretor da FCT, Paulo Ferrão, antevêem-se mudanças significativas nas políticas para a ciência em Portugal
e na reorientação FCT, que afetarão o funcionamento das unidades de I&D, tal como expresso na Carta de
Princípios e Orientações para a FCT.
A este respeito, destacam-se os seguintes aspetos estratégicos:
- Pessoas - ultrapassar a precariedade e promover o emprego científico e o rejuvenescimento do corpo de
investigadores, para estancar a fuga de cérebros;
- Avaliação - reassumir a avaliação como função nuclear da FCT, baseada numa avaliação de qualidade
“peer review”, tendo sido anunciada a divulgação, para breve, do novo processo de avaliação das unidades
de investigação;
- Coordenação - assumir a centralização da FCT no sistema nacional de C&T;
- Relação com a comunidade científica - maior envolvimento nas atividades, estratégias, programas e a
acções, com um esforço de desburocratizarão; e
- Financiamento - aumento do financiamento, com o objectivo de ultrapassar o subfinanciamento atual por
investigador em comparação cim outros países da UE e da OCDE.

Importa salientar que esta reorientação da FCT está a ser conduzida de forma participativa, envolvendo a
comunidade científica, tendo sido pedida a estreita colaboração de um Grupo de Reflexão alargado e
estando, para já, marcada uma reunião de trabalho com os Diretores de todas as Unidade de Investigação
acreditadas para o próximo dia 19 de Fevereiro.
Foi igualmente anunciado um Programa de Ciência Aberta | Conhecimento para todos, visando a partilha, em
acesso aberto, do conhecimento produzido com financiamento público. Este programa envolve instituições
governamentais, investigadores, instituições de ensino superior, unidades de investigação, arquivo,
bibliotecas, editoras, setor empresarial e organizações de base científica e tecnológica e a população em
geral.
Por fim, foi também dado a conhecer um Programa para a Modernização e Valorização dos Institutos
Politécnicos, com um investimento calculado em cerca de 5 milhões de euros, implicando, entre outras
coisas, incentivos para atividades de I&D, reforço da oferta de formações especializadas de curta duração,
estimular a criação de uma rede de“Cidades e Regiões com Conhecimento”, e alargar o conhecimento em
temáticas como os serviços, com ênfase em competências digitais; a hospitalidade, turismo e hotelaria;
tecnologias da saúde, enfermagem e apoio social; artes e cultura, agroalimentar e florestas; indústria e
gestão de tecnologia; contabilidade, auditoria e serviços de gestão financeira; e dedicação e formação. A

curto prazo prevê-se a abertura de editais para concurso publico de projectos-piloto de I&D para Abril de
2016, e a oferta de novos ciclos de formações curtas para Maio-Setembro de 2016, entre outras coisas.

Biblioteca António Quadros - Campus de Santos
Novidades Bibliográficas
Barbosa, R. (Fot.), Pinheiro, J. (texto), Costa, C. (selec. imagens), Barbosa, A. (capa).
(S.d.). Macau : turista ocidental = occidental tourist . [S.l. : s.n.]

Capella, J. (2015). Tapas : spanish design for food. Madrid : Acción Cultural Española

Kumar, V. (2012). 101 design methods : a structured approach for driving innovation in
your organization. New Jersey : John Wiley & Sons

Samara, T. (2006). Typography workbook: a real-world to using type in graphic design.
Berverley: Rockport

Tumminello, W. (2008). Exploring storyboarding: an in-depth guide to the art and
techniques of contemporary storyboarding. New York: Delmar Cengage Learning

Candidaturas para Mobilidade Internacional

Aos estudantes interessados em incluir no seu percurso académico uma experiência internacional,
lembramos que já estão a decorrer as candidaturas para Mobilidade Internacional para o ano letivo

2016/2017.
Aproveitem esta oportunidade!
+info e inscrições

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento
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ou de Melhoria de Nota
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Licenciatura em Marketing e Publicidade

Mestrado em Design & Publicidade
Mestrado em Design Management
Mestrado em Branding e Design de Moda
Mestrado em Marketing

IADE em Notícias
"A Montanha"
"A Montanha" é uma peça performativa
interpretada por um artista visual e uma atriz,
concebida para o público pré-escolar (dos 3 aos 5
anos). É uma história simples e inteligente, que
recupera o tom dos contos clássicos e
intemporais, e que centra a sua ação no meio
natural
In Rádio Nova Online - 10-02-2016

A artista vila-franquense que aposta nos
corações
In Voz Ribatejana- 03-02-2016

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António
Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.
Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Base de dados EBSCO:
Através de conta de utilizador,
que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

Nielsen Portugal
(anuários para análise de
mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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Estudantes do IADE em destaque na SIC

A cadeira típica portuguesa redesenhada pelos estundantes do
IADE, Isaac Gens, Márcia Garrido e Sónia Marques estiveram no
programa "Faz Sentido" da SIC Mulher para falar sobre a Redesign
Scholarship Competition, uma competição organizada pela Domus
Academy.
» Ler notícia

Docente do IADE colabora com o Canal História

Pirate Treasure of the Knights Templar, série a ser
transmitida pelo Canal História, conta com a colaboração
de Manuel J. Gandra, docente do IADE.
Click to use Flash

Manuel J. Gandra, já havia colaborado o canal História,
em 2014, na série "Templários", filmada em mosteiros,
castelos e conventos da Península Ibérica.

IADE ALUMNI
Nova Diretora de Contas da Cemusa
Licenciada em Marketing e Publicidade pelo IADE
Rosário Vidal, Licenciada em Marketing e Publicidade pelo IADE
assume cargo de Diretora de Contas da Cemusa Portugal, reforçando
a equipa
comercial da empresa.

» Ler notícia

Antiga Estudante do IADE cria marca de sucesso entre celebridades Internacionais
Sofia Costa Rocha, antiga estudante do IADE, Licenciatura em
Fotografia e Cultura Visual e Mestrado em Branding e Design de
Moda, cria marca de sucesso "Companhia das Cestas"
"Uma empresa familiar algarvia está a relançar a cestaria de empreita
tradicional algarvia, promovendo-a através de produtos
personalizados e acessórios de moda que estão a fazer sucesso
entre celebridades internacionais, como a primeira-dama norteamericana"
» Ler Notícia

UNIDCOM - Unidade de Investigação do IADE
Participação de membros em Provas Públicas:
Maria de Lourdes Riobom
Arguente no Júri das Provas de Mestrado em Educação Artística, de
Leonor da Cunha de Sousa de Alvim, que tiveram lugar na Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa no dia 12.02, sendo o título
da dissertação: "Como criar uma visita significativa num museu? Uma
App para a Casa Museu Medeiros de Almeida."

Carlos A. M. Duarte
Arguente no Júri das Provas de Doutoramento em Design, de
Demétrio Ferreira Matos da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa no dia 18.02, com o título "Contributo do
Design no processo de desenvolvimento de dispositivos médicos Projeto de um elemento protésico segundo uma abordagem centrada
no utilizador"

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

Mapa de Exames - Ano Letivo 2015 - 2016
Época Recurso
Licenciatura em Design
Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual
Licenciatura em Marketing e Publicidade

IADE em Notícias

ou de Melhoria de Nota
Mestrado em Design e Cultura Visual
Mestrado em Design de Produção
Mestrado em Design & Publicidade
Mestrado em Design Management
Mestrado em Branding e Design de Moda
Mestrado em Marketing

A cadeira típica portuguesa foi redesenhada
A cadeira típica portuguesa foi redesenhada.
Isaac Gens, Márcia Garrido e Sónia Marques
estão no "Faz Sentido" para falar sobre a
Redesign Scholarship Competition, uma
competição organizada pela Domus Academy
In SIC Mulher - Faz Sentido - 15-02-2016 18:05H
Internacionaliza a tua formação
A 5ª edição do College Induction, da
Universidade Europeia, voltou a refletir sobre a
importância de uma educação global. Foi perante
um auditório cheio que o Reitor da Universidade
Europeia, João Proença, deu início a mais uma
manhã de reflexão sobre a internacionalização da
educação
In Mais Superior Online - 15-02-2016
Maria João Cantinho lança livro em Santarém
A professora Maria João Cantinho vai lançar a
obra "O Anjo Melancólico" na sala de leitura
Bernardo Santareno, no próximo dia 17 de
fevereiro, às 18h30. Doutorada em filosofia
contemporânea, Maria João Cantinho é
atualmente professora no ensino secundário e
professora auxiliar no IADE (Creative University of
Lisbon)
In Rede Regional Online - 12-02-2016
A Rosário trata das contas da Cemusa
quarta, 17 fevereiro 2016 10:53 Rosário Vidal é a
nova diretora de Contas da Cemusa Portugal,
reforçando a equipa comercial da empresa. A
profissional assume o cargo anteriormente
ocupado por Teresa Carvalho, promovida a
coordenadora do departamento comercial
In Briefing Online - 17-02-2016
LigateàMedia: O Portal da Media: Rosário Vidal
é a nova diretora de contas da Cemusa
Portugal
A Cemusa, empresa de soluções criativas para
mobiliário urbano, acaba de reforçar a equipa
comercial com a contratação de Rosário Vidal
para a posição de diretora de contas. Com uma
vasta experiência na área de media, a profissional
ficará agora responsável pelo contacto com as
agências de meios e os anunciantes
In Liga-te à Media Online - 16-02-2016

Notícias do mercado

´Social media manager´ explica como ser
popular no Facebook
'Social media manager' explica como ser popular
no Facebook Sociedade 15.02.2016 às 13h14
333 Facebook Twitter Email Mais Google+
Linkedin Pinterest Link: Ter muitos amigos no
Facebook será o mesmo do que ser rico no
Monopólio
In Visão Online - 15-02-2016
Rosa Monforte
In Marketeer- 01-02-2016
Das Reklusas para o exterior
In Marketeer- 01-02-2016
MONSTRA 2016: o cinema de animação
regressa a Lisboa em Março
a MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa
traz consigo mais de 500 filmes, entre os quais
50 portugueses, oriundos de 69 países de todos
os continentes. Na 15ª edição da MONSTRA |
Festival de Animação de Lisboa as ante-estreias
e as longas-metragens estão em grande
destaque, a par de uma grande homenagem ao
cinema de animação da ex-Jugoslávia
In Arte-Factos Online - 12-02-2016
Nova directora de contas na Cemusa
Rosário Vidal é a nova directora de contas da
Cemusa. A profiesional de 49 anos, responsável
pelo contacto com algumas das agências de
meios e anunciantes, é licenciada em Marketing
pelo IADE. Do seu percurso profissional consta
passagens pela Havas Media OMD, Dan Cake,
Media Performances, Xarevision e Spreading
In Meios & Publicidade Online - 16-02-2016

Agenda Semanal do IADE - Creative University
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Welcome aos Estudantes em mobilidade "Incoming"
2.º semestre do ano letivo de 2015-2016

Sessão de boas-vindas aos estudantes em regime de mobilidade "incoming" para o 2º semestre do ano letivo de 20152016. Sessão realizada na passada 3ª feira, organizada pelo Gabinete de Relações Internacionais, sob coordenação
da Dra. Mafalda Homem de Melo. Contou ainda com a colaboração da Associação de Estudantes do IADE-U.

UNIDCOM - Unidade de Investigação do IADE

MoMoWo - Women's Creativity since the Modern Movement
Open Day do MoMoWo, uma das actividades do projeto europeu (prof. dra. Maria Helena Souto), o MoMoWo Women's Creativity since the Modern Movement, que terá lugar no próximo dia 8 de Março (Dia Internacional da
Mulher).

Women’s creativity since the Modern Movement (MoMoWo) é um projecto europeu, não lucrativo, com a duração
de quatro anos, financiado pelo Creative Europe Programme.

O projecto dedica-se a celebrar e homenagear o trabalho e carreira de mulheres que trabalharam e trabalham em
design, arquitectura, arquitectura paisagística, planeamento urbano e engenharia civil, através de um conjunto de
actividades dinamizadas pelos seis parceiros europeus do MoMoWo.
O Open Day, uma das actividades do projecto, terá lugar no próximo dia 8 de Março (Dia Internacional da Mulher)
em cinco cidades europeiras, Turim, Oviedo, Liubliana, Paris e Lisboa. Este é apenas o primeiro Open Day
dinamizado pelo projecto, sendo que o evento se repetirá em 2017 e 2018.
Em Lisboa, ateliers como Pedrita, ateliermob e bica arquitectos irão abrir as suas portas ao público, enquanto que
no Lounge Space do IADE-U será apresentada uma open talk, a cargo da arquitecta Teresa Nunes da Ponte,
autora, entre outras obras, da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.
Todas os detalhes do programa estão disponíveis no website do projecto.

L3 – Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem
Projecto piloto de modernização do ensino superior em Portugal com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian

Projeto colaborativo e transdisciplinar
Instituição Financiadora:
Fundação Calouste Gulbenkian
Projetos de Desenvolvimento do Ensino Superior

Projetos Inovadores no Domínio Educativo 2015
Data de início: Julho de 2015
Data de conclusão: Dezembro de 2016

Área Científica Principal: Design

L3 – Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem é um
projeto colaborativo e transdisciplinar que tem como
objectivo desenvolver a formação de estudantes
universitários, nomeadamente nas áreas de
engenharia, design, ciências sociais e humanidades,
através da aplicação de metodologias inovadoras de
aprendizagem ativa baseadas na resolução de
problemas de comunidades vulneráveis. A instalação de
Laboratórios experimentais de aprendizagem
colaborativa, experiência inédita em Portugal, reúne
a comunidade académica e a sociedade civil,
cruzando o saber científico e leigo, promovendo
novas formas de conhecimento emergentes em
contexto de contemporaneidade e conscientes da
história do presente.

Instituição de Acolhimento:
IADE-U Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário
Unidade de Investigação Principal:
Unidade de Investigação em Design e Comunicação (UNIDCOM - ID:COLAB/IADE)
Instituições Participantes:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa - Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas
de Desenvolvimento, IN+

Workshop preparatório para o lançamento do Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem – L3, realizado no
Centro de Inovação da Mouraria, CIM, em Lisboa, 15 de julho de 2015.

Novo Food Corner – Campus de Santos

A partir do dia 29 de fevereiro, o Campus de Santos
irá ter um Novo Food Corner, disponível para toda a
comunidade académica.
Queremos oferecer as melhores condições aos
nossos estudantes e docentes e é para esse objetivo
que trabalhamos todos os dias.
Convidamo-lo, desde já, a visitar este novo espaço, no
piso zero.

Click to use Flash

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos
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IADE em Notícias
MONSTRA traz novos programas e vai às escolas e
faculdades!
19 de Fevereiro de 2016 De 3 a 13 de março, regressa a
MONSTRA, o Festival de Animação de Lisboa que te
traz mais de 500 filmes, entre os quais 50 portugueses!
Nesta 15ª edição da MONSTRA, o destaque vai para as
ante-estreias e as longas-metragens
In Mais Superior Online | 19-02-2016

MONSTRA traz novos programas e vai às escolas e
faculdades! | Mais Educativa
De 3 a 13 de março, regressa a MONSTRA, o Festival
de Animação de Lisboa que te traz mais de 500 filmes,
entre os quais 50 portugueses! Nesta 15ª edição da
MONSTRA, o destaque vai para as ante-estreias e as
longas-metragens
In Mais Educativa Online | 20-02-2016

Portugal a seus pés
In Activa | 01-03-2016

Docente da Universidade Europeia escolhida para
avaliadora de projecto da Comissão Europeia
A professora Ana Viseu, docente da Escola de
As minhas principais criações partem da Madeira
Tecnologia, Artes, e Comunicação da Universidade
para o Mundo - Entrevista a Nini Andrade Silva
Europeia, e uma das mais reputadas investigadoras na
ENTREVISTA "As minhas principais criações partem Nini área das tecnologias emergentes, foi convidada pela
Andrade Silva Abriu em outubro de 2015, o Design
Comissão Europeia para avaliar as propostas
Centre Nini Andrade Silva com a presença do Presidente submetidas ao projeto "Future and Emerging Technology
da República, Aníbal Cavaco Silva. Não são muitos os
- Proactive" Ana Viseu vai ter um papel preponderante na
que podem dizer que tiveram o chefe de estado na
investigação das tecnologias do futuro, ao avaliar as
inauguração de um qualquer seu empreendimento mas a propostas submetidas ao projeto FET Proa
nossa designer mais premiada, pode afirmá-lo
In Universia Online - Universia News Portugal Online |
23-02-2016
In Saber Madeira | 01-01-2016
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BAQ - Base de Dados
Disponível na Biblioteca António

Base de dados EBSCO:
Através de conta de utilizador,

Nielsen Portugal
(anuários para análise de

Quadros o acesso à base de
dados TGI - Marktest.

que permite o acesso à BD a
partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal das
pesquisas realizadas.
Como criar conta?

mercados).

Para mais informação, consulte
a biblioteca do IADE

Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
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10ª Semana Internacional | 14 - 18 março
O OCEANO E A HUMANIDADE
O evento realiza-se entre os dias 14 e 18 de março de 2016 e vai reunir um conjunto de académicos
internacionais em torno do tema "O Oceano e a Humanidade", tema inspirado na poesia de Fernando Pessoa.
"Ame infinitamente o finito
Deseje impossivelmente o possível
Queira tudo
Ou um pouco mais
Se puder ser
Ou até, se não puder ser"
Acreditamos que designers, marketeers, publicitários e fazedores de imagens têm seguramente de ter uma
participação crucial na construção do mundo futuro. A reflexão de escolas, educadores e investigadores em torno
do tema "O Oceano e a Humanidade", pode ser já hoje uma parte deste futuro.
Helmut Voullieme

Suman Lederer

Heidi Weber

Developing a short web-site project without
Ostfalia, Salzgitter - Alemanha
programming - concept, design and storytelling
on the theme: “In the footsteps of Fernando
Pessoa in Lisbon"
1. Cross-Cultural Communication – Doing
Vienna University of Applied Sciences
Business in India. 2. History of Fashion in India. of the WKW - Áustria
Fachhochschule Vorarlberg - Áustria

Jorge Augusto Feldens

Ideas with a target – systematic creativity
process for communication solutions
Metodologia de investigação em tendências
(Workshop – Futuro do Presente)
Storymaking: a Evolução do Storytelling

Fabiano Christian Pucci
do Nascimento

Mídia Infinita, Audiência Finita: os desejos
possíveis e impossíveis do brand content

Centro Universitário Curitiba Unicuritiba - Brasil

Geysa Rangel

Design Thinking Fernando PessoaS
(workshop)
Design Thinking Fernando PessoaS
(workshop)

Anhanguera Educacional - Brasil

Flávio Roberto Meurer

Creativity as problem solving

Centro Universitário Univates - Brasil

Rodrigo de Azambuja
Brod

Why are we losing our local and regional
Centro Universitário Univates - Brasil
cultural influences when working on graphic
design? A local vs global approach from a
Brazilian designer and educator who really
believes that design has to find a way to break
the globalized homogeneity in branding, visual

Sandra Rech

Paulo Mello

University of applied sciences - Brasil
Centro Universitário Curitiba Unicuritiba - Brasil

Escola Superior de Propaganda e
Marketing – ESPM - Brasil

Tifli Lerche +
Birgitte Holmsteen

Susanne Lund

Xoan Luaces Fandiño

the globalized homogeneity in branding, visual
identity, packaging and another visual
expressions of design
KEA - Københavns
1. Design Thinking
Erhvervsakademi (Copenhagen
2. Nuding – behavioral science
School of Design and Technology) Dinamarca
KEA - Københavns
The Dream of the Oceans
Erhvervsakademi (Copenhagen
School of Design and Technology) Dinamarca
Through the Atlantic Ocean to Hollywood: The High School of Design and Art Mestre
Mateo - Espanha
Great American Exile

Xoan Luaces Fandiño

Through the Atlantic Ocean to Hollywood: The High School of Design and Art Mestre
Mateo - Espanha
Great American Exile.

Óscar Sánchez Yanel

Body and water / Cuerpo y Agua

Escuela de Arte "António López" Espanha

David Andreu Domingo

360º del comunicólogo Joan Costa

Universitat Abat Oliba CEU Barcelona
- Espanha

Stéphane Pichard

Workshop theme : gesture, action, interaction
La vidéo, dans ses plus simples appareils.
Thème : Le geste, l'action , l’engagement

Ecole Superieure D'Art et de Design
D'Orleans - School of Higher
education in Art and Design - França

Lambert Rozema

Sense of place,local colours

Stenden University - Emmen Holanda

Pim Wolsink

The Zero Moment of Truth Marketing

Stenden University - Emmen Holanda

Coen Luijten +
Joris van Dooren

Creativity and Gamification

Fontys University of Applied Sciences
- Holanda

Maarten Van Bussel

‘Creativity – the art of getting lost'

NHTV - Breda University of Applied
Sciences - Holanda

Luciana Fina

‘The experience of place - "Third floor", Bairro
das Colónias, Lisbon

Itália

Rodrigo Lepez Vela

‘The experience of place - "Third floor", Bairro
das Colónias, Lisbon

Universidad del Valle de Mexico México

Madalina Moraru (Buga)

Achieving brand success through storytelling in University of Bucharest, Faculty of
Journalism and Communication
advertising
Sciences - Roménia

Campus de Santos – New Food Corner
É com imenso gosto que partilhamos convosco que foi inaugurado na passada 2ª-feira um novo Food Corner no
Campus de Santos.

Convidamo-vos, desde já, a visitar este novo espaço criado no Campus de Santos, esperando que seja do vosso
agrado. Recordamos ainda que desde o início do passado mês de fevereiro, o Campus passou a dispor de um
horário ininterrupto de funcionamento - 24 horas.

Docente do IADE na RTP2

No passado sábado, dia 27, passou na RTP 2 o programa "Visita Guiada" sobre a pintura "O Fado", de José
Malhoa, no qual participou o Professor Doutor Nuno Saldanha, investigador da UNIDCOM e docente no IADEU, especialista na obra deste pintor Português.
Publicações:
Saldanha, N (2010). José Malhoa. Tradição e Modernidade. Lisboa: Scribe. ISBN: 9789898410047

UNIDCOM - Unidade de Investigação do IADE
MoMoWo - OPEN DAY
Open Day do MoMoWo, uma das actividades do projeto europeu (prof. dra. Maria Helena Souto), o MoMoWo Women's Creativity since the Modern Movement, que terá lugar no próximo dia 8 de Março (Dia
Internacional da Mulher).

Women’s creativity since the Modern Movement (MoMoWo) é um projecto europeu, não lucrativo, com a duração
de quatro anos, financiado pelo Creative Europe Programme.
O projecto dedica-se a celebrar e homenagear o trabalho e carreira de mulheres que trabalharam e trabalham
em design, arquitectura, arquitectura paisagística, planeamento urbano e engenharia civil, através de um
conjunto de actividades dinamizadas pelos seis parceiros europeus do MoMoWo.
O Open Day, uma das actividades do projecto, terá lugar no próximo dia 8 de Março (Dia Internacional da
Mulher) em cinco cidades europeiras, Turim, Oviedo, Liubliana, Paris e Lisboa. Este é apenas o primeiro Open
Day dinamizado pelo projecto, sendo que o evento se repetirá em 2017 e 2018.
Em Lisboa, ateliers como Pedrita, ateliermob e bica arquitectos irão abrir as suas portas ao público, enquanto
que no Lounge Space do IADE-U será apresentada uma open talk, a cargo da arquitecta Teresa Nunes da
Ponte, autora, entre outras obras, da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.
Todas os detalhes do programa estão disponíveis no website do projecto.

L3 – Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem
Projecto piloto de modernização do ensino superior em Portugal com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian

No passado dia 3 de março, teve lugar a apresentação dos projetos colaborativos desenvolvidos pelos
estudantes de licenciatura e mestrado de Design do IADE-U, integrados no projeto L3 - Lisboa Laboratório
Comum de Aprendizagem. Local: Casa de Giz, Rua Prior do Crato, 41/43 – Alcântara

BAQ - Biblioteca António Quadros
Divulgação Bases de dados
ACM
A ACM Digital Library permite aceder a uma vasto conjunto de
recursos de informação relativos aos temas
Computing & Technologies
Campus de Santos Acesso remoto: criar conta
Novidades Bibliográficas
Bártolo, J. (2013). João Luís
Carrilho da Graça. Vila do Conde:
Verso da História

Bártolo, J., Baltazar, M. J. (2011).
Tomás Taveira. Vila do Conde:
QuidNovi

Vilar, E. T. (coord.). (2014).
Design et al: dez perspectivas
contemporâneas. Lisboa: Dom
Quixote

Bártolo, J. (coord.). (2015).
Colecção Design Português. 8
vols. Vila do Conde: Verso da
História, Matosinhos: ESAD
Ceia, A. J. (coord.). (2014).
José Brandão, designer:
Cultura e Prática do Design
Gráfico. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian
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IADE em Notícias
IADE celebra Dia da Mulher com visitas aos ateliers
de várias artistas
O IADE - Creative University prepara-se para celebrar
o Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de
março, com uma visita a alguns dos mais sonantes
ateliers da baixa lisboeta liderados por mulheres
In Liga-te à Media Online | 02-03-2016
Exposição ´Cor Sobre Cor` revela mundo de
Patrícia Marques
In Diário de Notícias da Madeira | 29-02-2016

Um grito de revolta em formato hashtag
Um grito de revolta em formato hashtag C om excepção
do realizador mexicano Alejandro G. Iñarritu, nenhum
actor ou realizador negro ou latino foi nomeado para
qualquer uma das seis categorias principais da edição
deste ano dos Óscares, nomeadamente de Melhor
Actriz, Melhor Actor, Melhor Actriz Secundária, Melhor
Actor Secundário, Melhor Realizador e Melhor Filme
In Público | 27-02-2016

David Santos será sub-diretor geral do Património
Cultural
Concurso Internacional de Fotografia apoiado pelo O antigo diretor do Museu do Chiado, David Santos, que
IADE | MAGNÉTICA MAGAZINE
se demitiu em 2015 por divergências com o anterior
O projeto Women's Creativity Since the Modern
Governo, vai ser nomeado sub-diretor geral do
Movement (MoMoWo), que promove a igualdade de
Património Cultural, anunciou hoje o ministro da Cultura,
género na cultura e no trabalho na União Europeia,
João Soares
lançou um concurso de fotografia sobre mulheres
In BeiraNews Online | 26-02-2016
criativas
David Santos nomeado sub-diretor geral do
In Magnética Magazine Online | 29-02-2016
Património Cultural
IADE apoia concurso de fotografia europeu sobre Política David Santos nomeado sub-diretor geral do
mulheres criativas
Património Cultural 26.
IADE apoia concurso de fotografia europeu sobre
mulheres criativas Documentar o dia de uma
profissional da área do design, da arquitectura ou da
engenharia, dentro das suas próprias casas em
reportagem fotográfica, é este o desafio proposto pelo
‘Women’s Creativity Since the Modern Movement’
(MoMoWo), projecto europeu e que tem no IADE –
Creative University o único representante português,
aos fotógrafos profissionais e amadores europeus
In Diário Económico - Emprego & Universidades | 2902-2016

In Expresso Online | 26-02-2016
David Santos será sub-diretor geral do Património
Cultural
O antigo diretor do Museu do Chiado, David Santos, que
se demitiu em 2015 por divergências com o anterior
Governo, vai ser nomeado sub-diretor geral do
Património Cultural, anunciou hoje o ministro da Cultura,
João Soares
In Notícias ao Minuto Online | 26-02-2016
Junta de Freguesia do Parque das Nações quer
tomar conta da Torre Galp | O Corvo
Construída em 1939, e parte da antiga Refinaria de

Construída em 1939, e parte da antiga Refinaria de
Cabo Ruivo, a grande estrutura metálica preservada
aquando da Expo 98 está sujeita ao vandalismo e à falta
de manutenção, diz a autarquia. Tudo devido à
indefinição na extinção da Parque Expo
In Corvo Online (O) | 01-03-2016
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BAQ - Base de Dados
Base de dados EBSCO:
Disponível na Biblioteca António
Através de conta de utilizador, que
Quadros o acesso à base de dados permite o acesso à BD a partir de
TGI - Marktest.
qualquer localização, bem como a
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Para mais informação, consulte a
realizadas.
biblioteca do IADE

Nielsen Portugal
(anuários para análise de mercados).
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Agenda
8 de março | Lisboa | Open Day do MoMoWo - Women's Creativity since the Modern
Movement +informação
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Dia Internacional da Mulher

MoMoWo - OPEN DAY - IADE

No passado dia 8 de Março (Dia Internacional da Mulher), realizou-se o Open Day do MoMoWo, uma das
actividades do projeto europeu MoMoWo - Women's Creativity since the Modern Movement.
>> Open Day no programa “Domínio Público” da Antena 3.

O Open Day, uma das actividades do projecto, teve lugar no dia 8 de Março (Dia Internacional da Mulher) em
cinco cidades europeiras, Turim, Oviedo, Liubliana, Paris e Lisboa. Este foi apenas o primeiro Open Day
dinamizado pelo projecto, sendo que o evento se repetirá em 2017 e 2018.
Em Lisboa, ateliers como Pedrita, ateliermob e bica arquitectos abriram as suas portas ao público, enquanto que
no Lounge Space do IADE-U foi apresentada uma open talk, a cargo da arquitecta Teresa Nunes da Ponte, com
autora, entre outras obras, da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Contou ainda com a presença da Profª
Doutora Ana Margarida Ferreira, Presidente do Conselho Científico do IADE-U e da responsável pela equipa do
projeto em Portugal: Profª. Doutora Maria Helena Souto.

Women’s creativity since the Modern Movement (MoMoWo) é um projecto europeu, não lucrativo, com a duração
de quatro anos, financiado pelo Creative Europe Programme.
O projecto dedica-se a celebrar e homenagear o trabalho e carreira de mulheres que trabalharam e trabalham
em design, arquitectura, arquitectura paisagística, planeamento urbano e engenharia civil, através de um
conjunto de actividades dinamizadas pelos seis parceiros europeus do MoMoWo.

10.ª Semana Internacional do IADE

10ª Semana Internacional | 14 - 18 março
O OCEANO E A HUMANIDADE
26 docentes * 19 instituições de ensino * 9 países
< PROGRAMA >

< PROGRAMA >

BOLD - Creative Festival

BOLD CREATIVE FESTIVAL
PARA TODOS OS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS E MESTRANDOS
2ª METADE DE MARÇO: SÓ PARA RESILIENTES!
INSCREVE-TE DE 9 A 11 DE MARÇO NO BOOTCAMP LIGHT!
Serão selecionados 120 estudantes do IADE-U e da
UE/ETAC.
A seleção será feita com base no seguinte critério: inscrição
realizada no prazo estabelecido
Click to use Flash

O BOOTCAMP LIGHT ocorre de 15 a 31 de março de 2016
Os 120 estudantes seleccionados serão repartidos por 20
equipas, cada uma com 6 elementos preferencialmente dos
perfis seguintes: 2 de Design (IADE-U/UE); 1 de Marketing
e Publicidade (IADE-U); 1 de Ciências da Comunicação
(UE) e 1 de Tecnologias (UE) e 1 de Fotografia e Cultura
Visual (IADE-U/UE).
Os trabalhos serão apresentados durante o BOLD CREATIVE FESTIVAL - Festival de criatividade do IADE-U e
da Universidade Europeia, que irá decorrer de 26 a 30 de abril de 2016, entre o IADE (Campus de Santos) e a
nova sede da EDP (Av. 24 de Julho).
Se estás determinado a integrar este desafio, inscreve-te no formulário BOOTCAMP LIGHT.

Workshop Sustainability Interior Design & Guest Emotional Bond with Hostel
No dia 4 de março, no IADE Lounge, teve lugar o Workshop “Sustainability, Interior Design and Guest Emotional
Bond with Hostels” destinado, em particular, ao setor do turismo e aos seus agentes, e visou, como principais
objetivos, apresentar as abordagens de sustentabilidade que se aplicam aos hostels, com especial destaque na
forma como o design de interiores contribui para a sustentabilidade e para a ligação emocional dos clientes a
desses espaços, e criar uma rede de contactos fundamentais para a melhor persecução da investigação em
curso.

Com esses objetivos, foram feitas várias comunicações de investigadores das unidades de I&D UNIDCOM/IADE
e CERIS/IST, destacando:
“Emotional Design in Human Robot Interaction”, Hande Ayanoglu, Magda Saraiva, Emília Duarte
“Evaluation of Sustainability in Hostels and Contribution for Creating LiderA Sustainable Destinations”,
Rita Carapinha, Manuel Duarte Pinheiro;
“Sustainability, interior design and guest emotional bond with hostel” Santa Klavina Marques, Ana
Margarida Ferreira.
Este workshop resulta da perceção de que a sustentabilidade no ambiente construído aparece cada vez mais

Este workshop resulta da perceção de que a sustentabilidade no ambiente construído aparece cada vez mais
como um aspeto importante, tornando-se essencial, por isso, compreender o papel do design de interiores na
criação de uma ligação emocional com o lugar e enquanto estratégia para a sustentabilidade. Este Workshop foi
realizado no âmbito do Projeto de Doutoramento em curso da mestre Santa Klavina Marques, orientada pela
Prof.ª Doutora Ana Margarida Ferreira (IADE-U/UNIDCOM/ID:CoLab) e co-orientada pelo Prof. Doutor Manuel
Duarte Pinheiro (IST/CERIS).
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IADE em Notícias
Qual o poder das mulheres na criatividade?
7 de Março de 2016 em Impulsionar as gerações mais
novas a serem geradoras de mudança é um dos
objetivos do IADE - Creative University que vai dar a
conhecer histórias de mulheres de sucesso. Pedrita,
Bica Arquitectos, CASA, ateliermob, Artéria e Helena
Botelho partilham o seu espaço e experiência durante
um dia
In Imagens de Marca Online | 07-03-2016

MoMoWo Open Day | e-cultura
IADE celebra Dia da Mulher com visitas aos ateliers de
várias artistas 8 Mar | 12h00 Lisboa Lisboa Portugal O
IADE - Creative University celebra o Dia Internacional da
Mulher, assinalado a 8 de março, com uma visita a
alguns dos mais sonantes ateliers da baixa lisboeta
liderados por mulheres
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura
Online | 06-03-2016

Pensar a Luz

Dia Internacional da Mulher

In Smart Cities - Cidades Sustentáveis | 01-01-2016
Cadeira reinventada
In Caras Decoração | 01-03-2016
Cor sobre Cor na Casa da Cultura de Câmara de
Lobos
“Cor sobre Cor” na Casa da Cultura de Câmara de
Lobos A exposição “Cor sobre Cor”, da autoria de
Patrícia Marques, pode ser apreciada na Casa da
Cultura de Câmara de Lobos, entre 4 de Março a 1 de
Abril
In Tribuna da Madeira | 04-03-2016

Memórias8 de Março Nuno Morais | Publicado 04 Mar,
2016, 10:01 A data surgiu pela primeira vez a 19 de
março de 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e
Suíça. Desde esse ano, o dia tem vindo a ser
comemorado em vários países, de forma a reconhecer a
importância e contributo da mulher na sociedade
In RTP Online | 04-03-2016
Arquitetura no feminino
Para assinalar o Dia da Mulher, o IADE e o MoMoWo
unem-se na organização de um open day com visitas a
seis estúdios de arquitetura e design liderados por
mulheres É uma iniciativa organizada pelo IADE Creative University e o projeto europeu Women's
Creativity Since the Modern Movement (MoMoWo), que
assinala o Dia Internacional da Mulher com visitas a seis
estúdios lisboetas de arquitetura e design chefiados por
mulheres
In Vogue Online | 08-03-2016
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A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais
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» Saiba mais

BAQ - Base de Dados
Base de dados EBSCO:
Disponível na Biblioteca António
Através de conta de utilizador, que
Quadros o acesso à base de dados permite o acesso à BD a partir de
TGI - Marktest.
qualquer localização, bem como a
gestão pessoal das pesquisas
Para mais informação, consulte a
realizadas.
biblioteca do IADE
Como criar conta?

Agenda
14-18 de março: 10ª Semana Internacional do IADE

Nielsen Portugal
(anuários para análise de mercados).
Para mais informação, consulte a
biblioteca do IADE.
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O Magnífico Reitor do IADE-U Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário tem a honra de
convidar V.ª Exa. para a Jubilação do Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues, no dia 21 de março
de 2016, Dia do IADE, às 17:00 horas, o Edíficio IADE - Campus de Santos.
» Programa

10.ª Semana Internacional do IADE

10ª Semana Internacional | 14 - 18 março
O OCEANO E A HUMANIDADE
26 docentes * 19 instituições de ensino * 9 países
< PROGRAMA >
Organização: Maria Ana Paúl com a colaboração de Mafalda Homem de Melo

BOLD - Creative Festival

BOLD CREATIVE FESTIVAL
PARA TODOS OS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS E MESTRANDOS
2ª METADE DE MARÇO: SÓ PARA RESILIENTES!

O BOOTCAMP LIGHT ocorre de 15 a 31 de março de
2016
Os 120 estudantes seleccionados serão repartidos por
20 equipas, cada uma com 6 elementos
preferencialmente dos perfis seguintes: 2 de Design
(IADE-U/UE); 1 de Marketing e Publicidade (IADE-U); 1
de Ciências da Comunicação (UE) e 1 de Tecnologias
(UE) e 1 de Fotografia e Cultura Visual (IADE-U/UE).
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Os trabalhos serão apresentados durante o BOLD CREATIVE FESTIVAL - Festival de criatividade do
IADE-U e da Universidade Europeia, que irá decorrer de 26 a 30 de abril de 2016, entre o IADE
(Campus de Santos) e a nova sede da EDP (Av. 24 de Julho).
Se estás determinado a integrar este desafio, inscreve-te no formulário BOOTCAMP LIGHT.

Docente do IADE na Dubai Photo Exhibition
José Luís Neto, docente do IADE-U, é dos convidados
representantes A mostra terá lugar no Dubai Design District
(d3) e foi inaugurada no dia 16 de março. Ambiciona ser a maior
exposição global dedicada à fotografia, tem 19 curadores e
participam 23 países com artistas que cobrem o século XX e
XXI.
Sob o auspício se Sua Alteza Real o Sheikh Hamdan Bin
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Coroado do Dubai
é organizado pelo Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum International Photography Award (HIPA).
José Luís Neto representa a fotografia contemporânea
portuguesa com 24 trabalhos da sua autoria.

BAQ - Biblioteca António Quadros
Em Destaque
Bannon, A. (2005). Steve
McCurry. London: Phaidon

Clarke, G. (2006). Alfred
Stieglitz. London: Phaidon

Hooks, M. (2002). Tina Modotti.
London: Phaido

Phillips, S. S. (2007). Martin
Parr. London: Phaidon

Costa, G. (2005). Nan Goldin.
London: Phaidon

Westerbeck, C. (2005). Joel
Meyerowitz. London: Phaidon

Hagen, C. (2006). Mary Ellen
Mark. London: Phaidon

Divulgação Bases de dados
ACM
A ACM Digital Library permite aceder a uma vasto
conjunto de recursos de informação relativos aos temas
Computing & Technologies
Campus IADE
Acesso remoto: criar conta
Para mais informação, consulte a biblioteca do IADE

Click to use Flash

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias

IADE em Notícias
Carlos Barahona Possollo: ´A família de
Cavaco sabia que eu era controverso´
Licenciado em Belas-Artes com 18 valores,
conquistou notoriedade ao assinar o retrato
oficial de Cavaco Silva. Carlos Barahona
Possollo fala sobre o prazer da pintura, o
'Photoshop do séculoXVI' e o rótulo de 'arte
gay' que muitoss colam à sua obra
In Sol Online | 14-03-2016
Uma mulher próxima das pessoas Entrevista a Fernanda Baptista

Inês Caleiro. A arquiteta de sapatos
O início do ano de 2016 não podia estar a correr
melhor para Inês Caleiro. Além de ter sido nomeada
para a categoria de Melhor Guarda-Roupa no festival
International Film Fest 2016, em Londres, pelo
calçado desenvolvido para a longa-metragem "The
21st Door", recebeu, em Xangai, o Dream Award,
tornando-se na primeira portuguesa a vencer o
prémio internacional de moda e design Fashion
Crowd Challenge
In Sol Online | 17-03-2016

É uma mulher determinada que já realizou
projectos suficientes para uma pessoa.
Envolveu-se na política como forma de
participação activa na vida cívica e social mas
tem orgulho em falar dos seus dotes de
trabalhadora manual: ainda se lembra dos
desenhos artesanais que aprendeu a fazer
enquanto andava pelo país fora
In Folha de Montemor | 01-03-2016

Memórias de valor inestimável
In Pontos de Vista | 12-03-2016

Tecval dá lugar à Moveltex e responsáveis
garantem que é mais do que uma mudança
de nome
Inicio Destaques Tecval dá lugar à Moveltex e
responsáveis garantem que é mais do.
In Verdadeiro Olhar Online (O) | 14-03-2016

Quem é quem. Universidades e estabelecimentos
de ensino no marketing e na comunicação
In Marketeer | 01-03-2016

Inês Caleiro - A arquiteta de sapatos
In Sol - B.I. | 12-03-2016

LigateàMedia: O Portal da Media: Semana
Internacional do IADE atrai especialistas
estrangeiros das indústrias criativas a Portugal
Semana Internacional do IADE atrai especialistas
"Tocar o Mundo" no Centro Municipal de
estrangeiros das indústrias criativas a Portugal O
Cultura
IADE - Creative University recebe, a partir desta
GOSTOU DESTA NOTÍCIA? FAÇA UM LIKE segunda-feira, dia 14 de março, mais de 25
NA NOSSA PÁGINA Artes "Tocar o Mundo" no especialistas internacionais das indústrias criativas
Centro Municipal de Cultura A exposição de
de mais uma dezena de países, entre os quais Brasil,
aguarelas "Tocar o Mundo", da autoria de Ana Áustria, Espanha, França, México, Alemanha,
Rita Afonso, está patente no Centro Municipal Dinamarca e Holanda
de Cultura de Ponta Delgada
In Liga-te à Media Online | 11-03-2016
In Jornal Diário Online | 13-03-2016
É fácil pôr-me o rótulo de pintura gay - Entrevista a
"Tocar o Mundo" patente no CMC até 16 de Carlos Barahona Possollo
abril
In Sol | 12-03-2016
"Tocar o Mundo" patente no CMC até 16 de
Constelações de Chefes
abril Azores Today 13 Março, 2016 Cultura e
In Dica da Semana - Lisboa, Oeiras e Cascais | 17Social Deixar um comentário 9 visitas Social
Facebook Twitter Google + LinkedIn Pinterest 03-2016
"Tocar o Mundo" é o nome da exposição de
Rosário Vidal
aguarelas de Ana Rita Afonso
In Marketeer | 01-03-2016
In Azores Today Online | 14-03-2016
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Dia do IADE e Jubilação do Professor Fernando Carvalho Rodrigues
Na passada segunda-feira, dia 21 de março de 2016, celebrou-se o Dia do IADE. Quarenta e
sete anos volvidos desde a sua fundação, o IADE continua a marcar a sua posição de líder no
ensino e investigação do design e também no ensino do marketing, publicidade e da fotografia e
cultura visual.
A celebração deste ano ficou marcada pela Cerimónia de Jubilação do Professor Doutor
Fernando Carvalho Rodrigues, coordenador da UNIDCOM/IADE até 2015, tendo recebido, das
mãos do Magnífico Reitor do IADE-U, o Título de Professor Emérito.

"Empreeender; a Dançar a Arte, Ciência e Design",
a última lição do Professor Fernando Carvalho Rodrigues
"Siga a Dança"
"No futuro haverá sempre a utopia, o horizonte que caminha à nossa frente e que não cessa de
nos fazer caminhar também. Mas esse será igualmente um futuro em que os seres fabricados as máquinas cada vez mais inteligentes e autónomas que os seres nascidos (nós, os humanos)
não param de inventar -, vão ser imensamente mais numerosos do que os seus próprios
inventores. Esse mundo trará novos desafios para os designers, que terão de conceber os
melhores cenários para esta convivência - sem esquecer, claro, a utopia.
A visão é de Fernando Carvalho Rodrigues, engenheiro, professor e investigador, que (...) a
partilhou com um auditório de alunos, professores e amigos, no IADE, na sua última lição."
In Diário de Noticias
» Ler noticia completa
» Entrevista TVI

Provas públicas de Doutoramento de Professor do IADE
No dia 22 de março, o Doutor Diamantino Abreu, professor do IADE-U, prestou provas de
doutoramento, com o tema "Modelo Material à Semelhança para teste do design no Tempo, no
Espaço e na Biologia", na Universidade da Beira Interior.

BOLD - Creative Festival

BOLD CREATIVE FESTIVAL
PARA TODOS OS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS E MESTRANDOS
2ª METADE DE MARÇO: SÓ PARA RESILIENTES!

Click to use Flash

Os trabalhos serão apresentados durante o
BOLD CREATIVE FESTIVAL - Festival de
criatividade do IADE-U e da Universidade
Europeia, que irá decorrer de 26 a 30 de abril de
2016, entre o IADE (Campus de Santos) e a
nova sede da EDP (Av. 24 de Julho).
Se estás determinado a integrar este desafio,
inscreve-te no formulário BOOTCAMP LIGHT.

BAQ - Biblioteca António Quadros
Divulgação Bases de dados
ACM
A ACM Digital Library permite aceder a uma
vasto conjunto de recursos de informação
relativos aos temas
Computing & Technologies
Campus IADE
Acesso remoto: criar conta
Para mais informação, consulte a biblioteca do IADE

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação de membros:
Maria de Lourdes Riobom
participou no Ciclo de Conferências "OUE FOI HOLOCAUSTO? UMA ABORDAGEM
TRANSDISCIPLINAR" que teve lugar no Centro de Formação de Escolas António
Sérgio, Escola Secundária D.Dinis, como oradora, proferindo no dia 12 de Março a
comunicação:"Friedl Dicker-Brandeis e os seus alunos de Theresienstadt. A Arte em
Condições Extremas".

Click to use Flash
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» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
Do design e da utopia, a última aula do pai

Última aula de Carvalho Rodrigues

do satélite português
In Diário de Notícias | 22-03-2016

Fernando Carvalho Rodrigues, o "pai" do
primeiro satélite português, deu a última aula da
carreira em Lisboa.
In TVI 24 - 25ª Hora | 21-03-2016

Vai-te embora sombra! - Reportagem
Lá nas alturas... estamos todos nós
Fernando Carvalho Rodrigues, com 69 anos, Pai do primeiro e único satélite português
deu a última aula no IADE. O coração começou deu ontem a última aula no IAD
a dar sinais que não lhe permitem dar aulas de O pai do primeiro e único satélite português deu
pé e sentado, recusa-se. Neste fim de ciclo, o
Professor Carvalho Rodrigues conversou com
a jornalista Olívia Santos e revelou-lhe o que
gostaria de ver
In RTP Online | 23-03-2016

ontem a última aula no IADE. Aos 69 anos,
Fernando Carvalho Rodrigues diz que o coração
começou a dar sinais que não lhe permitem dar
aulas de pé.
In Antena 1 - Portugal em Direto | 22-03-2016

´Pai´ do satélite português dá última aula e
diz que Portugal tem de produzir
O 'pai' do satélite português, Fernando
Carvalho Rodrigues, que hoje deu a última
aula, em Lisboa, lamentou a
desindustrialização de Portugal, sustentando
que o país tem de "deixar de estar apreensivo,
para, de facto, produzir"
In Diário de Notícias da Madeira Online |
22-03-2016

Carvalho Rodrigues dá a última lição pública
nesta segunda-feira
Investigador foi o coordenador-geral do primeiro,
e único, satélite português. Fernando Carvalho
Rodrigues DR Fernando Carvalho Rodrigues,
conhecido do grande público como o "pai" do
primeiro satélite português, vai dar na próxima
segunda-feira, 21 de Março, a sua última lição
pública, no IADE, em Lisboa, às 18h30
In Público Online | 21-03-2016

Do design e da utopia, a última aula do pai
do satélite português
Jubilação. Físico e engenheiro de formação,
Fernando Carvalho Rodrigues dirigiu
consórcios científicos e tecnológicos, escreveu
livros e foi professor. Ontem deu a última lição
no IADE No futuro haverá sempre a utopia, o
horizonte que caminha à nossa frente e que
não cessa de nos fazer caminhar também
In Diário de Notícias Online | 22-03-2016

"Tocar o Mundo" de Ana Rita Afonso
In Açoriano Oriental | 18-03-2016

Portugal, sustentando que o país tem de
"deixar de estar apreensivo, para, de facto,
produzir"
In Notícias ao Minuto Online | 21-03-2016

Fernando Carvalho Rodrigues: "Não quero
dar aulas sentado"
Foi o responsável pelo único satélite português,
mas a vida de Carvalho Rodrigues tem tido muito
mais do que aventuras espaciais. O Observador
entrevistou-o no dia em que se despediu da
universidade. Ouvem-se os últimos resquícios de

Teatro Micaelense promove caça aos ovos a
26 de Março
In Correio dos Açores | 18-03-2016

GRÁTIS | A última lição
Esta segunda-feira, 21 de março, IADE Creative University, em Lisboa. assinala a
cerimónia de jubilação do Professor Doutor
"A utopia serve para caminharmos", diz
Fernando Carvalho Rodrigues, Professor
Carvalho Rodrigues
Catedrático do instituto e responsável pelo
O físico que coordenou o único satélite
lançamento do primeiro satélite português
português deu a sua última lição no IADE, em In Lifecooler Online | 17-03-2016
Lisboa, onde defendeu que é preciso "espantar
Teatro Micaelense promove caça aos ovos a
a sombra" e continuar a dançar
26 de março
In Público Online | 22-03-2016
17 Março, 2016 No próximo dia 26 de março,
Carvalho Rodrigues dá hoje a última lição véspera de domingo de Páscoa e de Dia Mundial
pública
do Teatro, o serviço educativo do Teatro
Investigador foi o coordenador-geral do
Micaelense oferece um programa dedicado aos
primeiro, e único, satélite português. É ainda mais novos: "Em busca dos ovos perdidos na
presidente da Assembleia Municipal da Guarda magia do Teatro"
desde 2013. Fernando Carvalho Rodrigues,
In Rádio Atlântida Online | 17-03-2016
nascido conhecido do grande público como o
"pai" do primeiro satélite português, dará hoje, "A utopia serve para caminharmos", diz
dia 21 de março, a sua última lição pública, no Carvalho Rodrigues
O físico que coordenou o único satélite
IADE, em Lisboa, às 18h30 intitulando-se
português deu a sua última lição no IADE, em
Empreender; a Dançar com Arte, Ciência e
Lisboa, onde defendeu que é preciso "espantar a
Design
sombra" e continuar a dançar. Na última lição
In Beira.pt Online | 21-03-2016
pública de Fernando Carvalho Rodrigues, nesta
´Pai´ do satélite português dá última aula
segunda-feira, no IADE, em Lisboa, foi dada à
O 'pai' do satélite português, Fernando
palavra "empreender" um sentido raro
Carvalho Rodrigues, que hoje dá a última aula, In Beira.pt Online | 22-03-2016
em Lisboa, lamentou a desindustrialização de

Lá nas alturas... estamos todos nós
Fernando Carvalho Rodrigues, com 69 anos,

Fernando Carvalho Rodrigues, com 69 anos, universidade. Ouvem-se os últimos resquícios de
deu a última aula no IADE. O coração começou "Ombra mai fu" ("Vai-te embora sombra"), a ária
a dar sinais que não lhe permitem dar aulas de com que começa a Xerxes de Händel, e
pé e sentado, recusa-se
Fernando Carvalho Rodrigues remata, depois de
In RTP Online | 22-03-2016
quase hora e meia a falar: "Que siga a dança"
In Observador Online | 21-03-2016
O primeiro satélite português
A propósito do dia da última aula do cientista
Fernando Carvalho Rodrigues, o ARDINAS
conta-lhe a história do primeiro satélite espacial
português. Corria o ano de 1993. No dia 27 de
setembro, na Guiana Francesa, era lançado o
foguetão Ariane 4
In Ardinas Online | 21-03-2016
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MOSTRA DE DESIGN PORTUGUÊS
ACOLHEU MAIS DE 56 MIL VISITANTES
A exposição "Ensaio para um Arquivo: o tempo e a palavra. Design em Portugal entre 1960 e
1974", patente no MUDE - Museu do Design e da Moda até ao passado dia 27 de março,
acolheu mais de 56 mil visitantes.

A exposição surgiu a partir do projeto de investigação Design em Portugal (1960-1974): acções,
intervenientes e repercussões do Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial e do Núcleo de Design
Industrial do Instituto Nacional de Investigação Industrial (I.N.I.I) coordenado pela Prof.ª Doutora
Maria Helena Souto, docente do IADE. Financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e
co-financiado pelo COMPETE, a iniciativa é mais um passo para impulsionar o design, a
criatividade e a cultura nacional.

Artigo de opinião assinado por António Cruz Rodrigeus

O Prof. António da Cruz Rodrigues assinou um artigo de opinião para a revista “Event Point”,
subordinado ao tema: “Meeting Design/Espaços de Inovação”. Este artigo resulta da sua
experiência como académico, profissional do design e da sua atividade como orador numa
multiplicidade de workshops de inovação.
Neste artigo considera que a presença e a qualidade dos espaços destinados à criação de ideias
apresenta-se como essencial para o desenvolvimento de processos de inovação, enumerando
um conjunto de condições e pressupostos que considera importantes para garantir a
materialização das ideias e a execução de dinâmicas criativas, as quais passam por dinâmicas
criativas associadas a espaços e equipamentos, dinâmicas de percurso de informação
associadas a momentos de Abstração versus Materialização, e dinâmicas de conteúdo
associadas à arquitetura de Informação, Objetivos e Atuações.
Considera igualmente que só há Inovação se as empresas criarem condições logísticas para a
reflexão e para a ação, independentemente de se moverem ou não para uma finalidade visível.

BOLD - Creative Festival

BOLD CREATIVE FESTIVAL
PARA TODOS OS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS E MESTRANDOS
2ª METADE DE MARÇO: SÓ PARA RESILIENTES!

Click to use Flash

Os trabalhos serão apresentados durante o
BOLD CREATIVE FESTIVAL - Festival de
criatividade do IADE-U e da Universidade
Europeia, que irá decorrer de 26 a 30 de abril de
2016, entre o IADE (Campus de Santos) e a
nova sede da EDP (Av. 24 de Julho).

BAQ - Biblioteca António Quadros
Divulgação Bases de dados
ACM
A ACM Digital Library permite aceder a uma
vasto conjunto de recursos de informação
relativos aos temas
Computing & Technologies
Campus IADE
Acesso remoto: criar conta
Para mais informação, consulte a biblioteca do IADE

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação de membros:
Isabel Farinha
Farinha, Isabel (2016). "IN-SCHOOL MARKETING: BEST PRACTICE PRINCIPLES",
International Conference on Innovations in Science and education, March 23-25,
2016 in Prague.
Participate in the International Conference on Innovations in Science and education,
March 23-25, 2016 in Prague. Submitted research paper “IN-SCHOOL MARKETING:
BEST PRACTICE PRINCIPLES” has been accepted for publication at this
conference accompanied with oral presentation.

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference

The IADE – Creative University, together with UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures, presentations and exhibitions advancing the state of
design research. This year the theme is TRANSversality.
This conference aims to provide an exceptional forum for Design PhD researchers from around
the world to present their work, network with other researchers and learn about the variety of
approaches being used today within the Design area. We welcome attendees from PhD and
Masters programs as well.
The Conference will be held in IADE on the 16-17 of June 2016 and we are delighted to welcome
leading experts in their fields to speak on this event.
The Conference themes shall be disclosed very shortly.
We look forward to receiving your submissions via Easychair
More details coming soon Submission Deadlines: full papers – 8 May 2016
More details coming soon.
Enquiries | Follow us on Facebook

Click to use Flash
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IADE em Notícias
Semana do IADE recebeu especialistas
estrangeiros
In Vida Económica | 24-03-2016

Encontro de talentos onde as oportunidades
podem surgir - Dinheiro Vivo
Dirigida a 300 jovens talentos e a 15 empresas
corajosas, realiza-se dia 7 de maio, a 1ª Edição
Déjà vu
da Young Talent Conference Embora os
DÉJÀ VU O FUTURO FOI ONTEM O último
promotores da conferência avisem logo de que
sinal do pai do nosso satélite O cientista
não se trata de uma feira de emprego, a verdade
Fernando Carvalho Rodrigues será sempre
é que como se destina a estudantes, drop-outs,
considerado o ‘pai’ do satélite português PoSat- recém-graduados, empregados ou à procura de
1, lançado em 1993, mas também muito mais trabalho, entre 20 e 30 anos e uma história para
do que isso
contar, as oportunidades podem surgir
In Expresso - Revista E | 25-03-2016
In Dinheiro Vivo Online | 30-03-2016

MOSTRA DE DESIGN PORTUGUÊS JÁ
ACOLHEU MAIS DE 56 MIL VISITANTES
MOSTRA DE DESIGN PORTUGUÊS JÁ
ACOLHEU MAIS DE 56 MIL VISITANTES
2016-03-24 Até até domingo, dia 27 de março,
pode ser vista no MUDE Museu do Design e
da Moda, em Lisboa, a exposição Ensaio para
um Arquivo: o tempo e a palavra
In Arte Capital.net Online | 24-03-2016
Fernando Carvalho Rodrigues jubilou-se
Fernando Carvalho Rodrigues deu segundafeira a sua última lição pública no IADE
(Instituto Universitário de Arte, Design e
Empresa), em Lisboa. O "pai" do primeiro e
único satélite português e atual presidente da
Assembleia Municipal da Guarda falou sobre
"Empreender; a Dançar com Arte, Ciência e
Design"
In Interior Online (O) | 24-03-2016

Utopias urbanas e megacidades nas imagens
de Nuno Cera
A demanda de Nuno Cera pelo espaço urbano já
tem longo caminho feito. Em 2010, a exposição
Futureland, acompanhada pelo seu muito
divulgado catálogo, marcou uma nova etapa na
obra deste fotógrafo e vídeo-artista nascido em
Beja em 1972, conforme o próprio reconhecia
numa entrevista à revista em linha
Contemporânea
In Jornal de Letras, Artes e Ideias - Camões | 3003-2016

Oeiras recebe Young Talent Conference,
evento que une talentos e empresas
Oeiras recebe Young Talent Conference, evento
que une talentos e empresas António Henriques
No próximo dia 7 de maio, nos Nirvana Studios
em Oeiras, realiza-se a primeira edição da Young
Talent Conference (YTC) dirigida a 300 jovens
talentos e às 15 empresas mais corajosas do
"Design to Sale" quer pôr designers a trabalhar mercado
com empresas de Paços de Ferreira
In PT Jornal Online | 30-03-2016
O concurso "Design to Sale" quer capitalizar a
capacidade produtiva, competências e know- Young Talent Conference - Inspirar e
aproximar grandes talentos e empresas
how das indústrias do mobiliário e têxteis de
Paços de Ferreira, fomentando a criatividade corajosas
No próximo dia 7 de maio, nos Nirvana Studios
e a inovação nas empresas, através de
em Oeiras, realiza-se a 1ª Edição da Young
sinergias com designers e arquitectos
Talent Conference (YTC) dirigida a 300 jovens
In Verdadeiro Olhar Online (O) | 29-03-2016
talentos e às 15 empresas mais corajosas do
Esta nova marca portuguesa só faz roupa com mercado. A YTC procura: colocar grandes jovens
malhas
talentos e empresas corajosas frente-a-frente, a
Ainda assim, há tops e coletes para o verão. falarem sem filtros, de uma forma intimista e
Conheça a TERRA, que foi criada por duas
fluída de modo a criarem fortes relações
amigas É possível que quando ouve falar em In RH Online | 30-03-2016
roupa de malha se lembre daquelas camisolas
Tecval dá lugar à Moveltex e responsáveis
feitas pelas nossas avós que picavam, que
garantem que se trata mais do que uma
tinham bonecos infantis e que, ainda assim,
mudança de nome
tínhamos de usar
teCvAL Dá LugAR à MoveLtex e ReSpoNSáveiS
In NiT New in Town Online | 28-03-2016
gARANteM que Se tRAtA MAiS Do que uMA
Em busca dos ovos perdidos
MuDANçA De NoMe cAPItAl eUroPeIA Do móVel
Disfarçados de coelhinhos e com a ajuda dos terá 50 lojAS em eSPAnhA A Tecval, uma
coelhos gigantes, os pequenos visitantes
incubadora de empresas de base tecnológica
serão convidados a entrar num animado jogo criada em 2004, em Paços de Ferreira, deu lugar
de caça aos ovos e de descoberta do Teatro e à Moveltex - Centro de Competências e de
dos seus bastidores. Bastará encontrá-los e
Incubação de Empresas
haverá surpresas para todos
In Verdadeiro Olhar (O) | 18-03-2016
In Açoriano Oriental | 25-03-2016
"Um agente não se move apenas quando
Mostra em Escalhão
existe uma finalidade"
In Terras da Beira | 17-03-2016
In Event Point | 01-01-2016
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BOLD - Creative Festival
CREATIVE TALKING HEADS
Corajoso, arrojado, atrevido, audaz, forte, vigoroso. Estas são algumas das palavras que
descrevem a primeira edição do BOLD Creative Festival que pretende celebrar toda a
comunidade criativa. Com organização do IADE – Creative University e da EDP, o festival
pretende “espicaçar” todos os portugueses durante quatro dias repletos de design, publicidade,
marketing, fotografia, vídeo, música e tecnologia. O evento decorre entre os dias 26 e 29 de
abril, nos espaços do IADE e da EDP, em Lisboa, e é uma mostra do potencial criativo dos
antigos e atuais alunos do IADE – a mais antiga escola de Design do país –, para se projetar o
futuro das indústrias criativas.

Jessica Walsh: um nome incontornável do design
O grande destaque do BOLD Creative Festival é uma Master Talk de entrada gratuita com a
designer e ilustradora Jessica Walsh. Um nome incontornável do design e da criatividade,
Jessica Walsh começou a fazer a codificação e design de websites com apenas 11 anos, tendo
depois estudado design gráfico na Rhode Island School of Design. Com apenas 29 anos, a norte
americana torna-se uma das parceiras da reputada Sagmeister & Walsh, empresa de design que
criou as identidades gráficas da Casa da Música e da EDP, a nível nacional, mas que também já
desenvolveu projetos para clientes como The Rolling Stones, Lou Reed, The Jewish Museum,
Guggenheim Museum, New York Times ou a Levi’s.
Jessica Walsh lançou, em 2013, um projeto com o designer Tim Goodman. “40 Days of Dating”
(2013) é uma experiência social em que os dois amigos se tentam apaixonar e que resultou num
blogue com mais de 10 milhões de leitores e num livro com grande reconhecimento
internacional. A designer norte americana já ganhou inúmeros prémios incluindo o Type
Director’s Club, o Art Director’s Club, o Society of Publications Designers, o D&AD, o TDC Tokyo
ou o Graphis. Jessica Walsh foi, ainda, uma das escolhidas para a lista “30 under 30” da Forbes
e considerada uma das 25 pessoas que estão a moldar o futuro do design, pela revista Complex.
Para além do trabalho como diretora criativa que desenvolve na Sagmeister & Walsh – estúdio
que, em junho, convidou Tiago Biscaia, antigo aluno do IADE, a integrar a sua equipa –, Jessica
Walsh ensina design e tipografia na School Of Visual Arts em Nova Iorque (Estados Unidos da
América). No dia 27 de abril, às 18h30, no auditório da EDP, a norte americana vai refletir sobre
a importância de brincar e de jogar com conceitos no processo criativo e de inovação e de que
forma esta postura influenciou a sua carreira.

Light: Design e energia de mãos dadas

Light: Design e energia de mãos dadas
Do programa do BOLD consta, ainda, o Light Up Your Talent, uma iniciativa que convoca todos
os estudantes do IADE a unirem-se em torno da energia. Os projetos 2D vão ser projetados no
edifício do IADE, enquanto que os trabalhos 3D vão estar expostos no novo edifício da EDP,
localizado em Santos. O melhor projeto Light Up Your Talent vai ser distinguido com o BOLD
Award. PARABÉNS aos 98 estudantes participantes!
O BOLD Creative Festival integra também as EDP Creative Talking Heads, no dia 28 de abril,
que refletem sobre como é que uma só marca consegue trabalhar com todas as indústrias
criativas, tendo como ponto de partida o exemplo da empresa de energia. No último dia, o
festival distingue André Beato, antigo aluno do IADE, com o Prémio Ultra Bold pela excelência da
sua personalidade criativa e inovadora. Com estúdio próprio desde 2011 em Londres, André
Beato tem vindo a trabalhar nas áreas do design gráfico e ilustração e tem colaborado com
clientes como Air Jordan, Converse, Esquire, Nike, Louis Vuitton ou EasyJet.

Os estudantes foram convidados a apresentarem propostas de trabalhos em sessão que
decorreu no IADE Lounge no passado dia 1 de abril, sob a coordenação das professoras Isabel
Farinha e Catarina Lisboa.

Prestação de provas públicas por professores do IADE
Provas públicas para obtenção do Título de Agregado:
Eduardo Côrte-Real: Título de Agregado em Design, com uma lição intitulada "A lecture
on Designology." - 4 e 5 de abril de 2016 - Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa - aprovado por unanimidade.

Provas públicas para obtenção do grau de Doutor:
Américo C. Mateus: Doutoramento em Gestão, com uma tese intitulada "Product/Brand
co-creation model crossing Marketing, Design Thinking, Creativity and Management:
IDEAS(R)EVOLUTION" - 5 de abril de 2016 - Universidade de Évora - aprovado por
unanimidade.

Participação em júri para provas públicas:
Carlos Duarte: atribuição do título de agregado de Eduardo Côrte-Real, com uma lição
intitulada "A lecture on Designology." - 4 e 5 de abril de 2016 - Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Lisboa.

Projecto MoMoWo

Chegou ao fim mais uma actividade do Projecto MoMoWo - Women’s
creativity since the Modern Movement, foram anunciados no passado
dia 31 de Março os vencedores do International Photography
Competition - Documenting Women Designer's own home.
Desta competição resultaram 10 finalistas entre os quais 3 foram
eleitos vencedores com 1º, 2º e 3º lugares e ainda um vencedor
eleito pelo público.
Daniela Silveira, ex-aluna de Design do IADE foi nomeada Finalista
da Competição e ainda foi eleita como vencedora da votação do
público.

Intensive Programme IC2ELAB
De 17 a 23 de abril, em Estoril - Cascais
IADE traz 90 estudantes estrangeiros a Portugal para laboratório de ideias
Durante uma semana, os jovens vão ser desafiados a desenvolver o seu espírito empreendedor,
empresarial e intercultural de forma sustentável
O IADE – Creative University, escola da rede Laureate International Universities, promove o
Intensive Programme IC2ELAB – Innovation & Creativity to Entrepreneurship, com a
participação de 90 alunos estrangeiros e portugueses, incluindo 10 estudantes de marketing do
IADE. A iniciativa, que decorre na Fundação O Século, em São Pedro do Estoril, propõe a
criação de estratégias de internacionalização para pequenas empresas regionais com
características singulares. O Bacorinho, empresa de produção alimentar sediada em Setúbal,
será a empresa portuguesa a ser trabalhada pelos alunos.

O principal objetivo do curso é levar os jovens a aplicar, a um problema real de uma empresa,
conhecimentos especializados adquiridos em ambiente de sala de aula, desenvolvendo
simultaneamente as suas competências de marketing. Para além disso, a iniciativa pretende
ainda estimular e promover o espírito empreendedor, intercultural e empresarial dos jovens
oriundos de dentro e fora das fronteiras da União Europeia.
Os estudantes estrangeiros chegam de oito universidades internacionais e de países como
Finlândia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Polónia, Turquia e Brasil. Divididos por equipas
e apoiados por 10 professores especialistas, os jovens estrangeiros e portugueses vão aprender,
em contexto real, a gerir processos de inovação e criatividade essenciais ao desenvolvimento de
ideias empreendedoras. No final deste desafio, os projetos vão ser avaliados por um painel
constituído por representantes de diferentes empresas.
A organização deste evento está a cargo do IADE, sob coordenação dos professores Carlos
Alves Rosa e António Mendes.

Seminários temáticos para cursos de mestrado
Mestrado em Design de Produção

6 de abril: Nuno Sá Leal, Presidente da APD - Associação Portuguesa de Designers seminário: A política do Design no desenvolvimento sustentável.

seminário: A política do Design no desenvolvimento sustentável.

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference

The IADE – Creative University, together with UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures, presentations and exhibitions advancing the state of
design research. This year the theme is TRANSversality.
This conference aims to provide an exceptional forum for Design PhD researchers from around
the world to present their work, network with other researchers and learn about the variety of
approaches being used today within the Design area. We welcome attendees from PhD and
Masters programs as well.
The Conference will be held in IADE on the 16-17 of June 2016 and we are delighted to welcome
leading experts in their fields to speak on this event.
The Conference themes shall be disclosed very shortly.
We look forward to receiving your submissions via Easychair
More details coming soon Submission Deadlines: full papers – 8 May 2016
More details coming soon.
Enquiries | Follow us on Facebook
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IADE em Notícias
LigateàMedia: O Portal da Media: Vem aí o
BOLD Creative Festival
"Corajoso, arrojado, atrevido, audaz, forte,
vigoroso". É assim que o IADE - Criative
University e a EDP descrevem o BOLD
Creative Festival, o novo evento da cidade de
Lisboa dedicado ao design, publicidade,
marketing, fotografia, vídeo, música e
tecnologia e de que são organizadoras
In Liga-te à Media Online | 04-04-2016

Jessica Walsh vem a Portugal
Designer norte americana vai orientar uma
Master Talk no dia 27 de abril, às 18h30, no
auditório da EDP por ocasião do BOLD Creative
Festival que decorre entre 26 e 29 de abril
Jessica Walsh (©Henry Hargreaves) Frooti
Sagmeister & Walsh IADE 40 Days of Dating
(2013) pub Jessica Walsh é um nome
incontornável do design e ogrande destaque do
BOLD Creative Festival é uma Master Talk de
entrada gratuita com esta designer e i
Designer Jessica Walsh vai estar em Lisboa In Máxima Online | 05-04-2016
para "master talk" gratuita
´Não sabia se tinha mandado um caixote lá
Henry Hargreaves Micro Designer Jessica
para cima´ - Entrevista a Fernando Carvalho
Walsh vai estar em Lisboa para "master talk"
Rodrigues
gratuita Norte-americana que, com Tim
Goodman, criou o projecto "40 Days of Dating", In Sol | 02-04-2016
vem a Portugal para participar no BOLD
IADE E EDP Lançam Festival De Criatividade
Creative Festival
05/04/2016 Notícias A primeira edição do Bold
In Público Online - P3 Online | 04-04-2016
Creative Festival arranca no próximo dia 26, com
Are you bold enough? | MAGNÉTICA
organização conjunta do IADE e da EDP.
MAGAZINE
Descrito como "corajoso, arrojado, atrevido,
A primeira edição do BOLD CREATIVE
FESTIVAL vai fazer parar a cidade de Lisboa
entre 26 e 29 de abril. Organizado, em
parceria, pelo IADE-U e pela Universidade
Europeia, é um festival de criatividade por
excelência e pretende ser um show case único
das diferentes áreas de formação do IADE Design, Marketing, Publicidade, Comunicação,
Fotografia, Vídeo, Música e Tecnologias demonstrando o potencial criativo dos
estudantes
In Magnética Magazine Online | 04-04-2016
Fernando Carvalho Rodrigues jubilou-se
In Interior (O) | 24-03-2016

audaz, forte, vigoroso", o evento pretende
celebrar a comunidade criativa e para isso vai
contar com a ajuda de Jessica Walsh
In Marketeer Online | 05-04-2016
Quem é Filipe Faísca? "Um homem que se vê
como um pássaro"
Filipe Faísca é o enfant terrible da moda
portuguesa. Aos 32 anos de carreira o criador
diz que ainda lhe falta fazer tudo na Moda Aos
50 anos de vida e 32 anos de carreira, Filipe
Faísca é o enfant terrible da moda portuguesa
In Delas Online | 04-04-2016

O objetivo é "manter a equipa focada para
desafios que se avizinham
Já abriu o Palácio Chiado (e foi à grande e à In Ambiente Magazine | 01-01-2016
francesa)
No século XVIII foi morada de nobres, hoje tem Comentário ao mundo dos famosos
Comentário ao mundo dos famosos com Cláudio
sete restaurantes e um bar. Conheça o novo
Ramos, Ana Marques e Luísa Castel-Branco.
palacete de Lisboa onde se pode comer e
beber entre frescos 11:30 • Ângela Marques e Temas: - Carolina Loureiro no seio da família
Diogo Lopes Não há espaço igual no País - o carreira; - Isabel Figueira e Manzarra juntos? -

Diogo Lopes Não há espaço igual no País - o
Palácio Chiado nasceu em finais do século
XVIII mas é do mais moderno que se fez nos
últimos anos em Lisboa
In Sábado Online | 06-04-2016
O Melhor de Lisboa Agora
In Time Out | 06-04-2016

carreira; - Isabel Figueira e Manzarra juntos? Katia Aveiro critic
In SIC Caras - Passadeira Vermelha | 04-042016
Palácio Chiado. Um cenário real para ir beber
um copo e comer qualquer coisa
In i | 07-04-2016

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo
empresarial
» Saiba mais

BAQ - Base de Dados

Base de dados EBSCO:

Nielsen Portugal

Disponível na Biblioteca
Através de conta de utilizador,
(anuários para análise de
António Quadros o acesso à que permite o acesso à BD a
mercados).
base de dados TGI - Marktest. partir de qualquer localização,
bem como a gestão pessoal Para mais informação, consulte
Para mais informação,
a biblioteca do IADE.
das pesquisas realizadas.
consulte a biblioteca do IADE
Como criar conta?

Agenda:
12 de abril | 15h | sala 28: Conference "Design and Innovation", Philippe
Blanchard Enseignant-chercheur en design & innovation / Lecturer in design & innovation
13 de abril | 18h | sala 38: Seminários temáticos Orador: Ana Rita Remourinho, PPG Tintas Dyrup, S.A. Tema: O Design está nas tintas

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 15 de abril de 2016
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OPEN DAY MESTRADOS IADE

Campus de Santos, Lisboa
Vem conhecer os mestrados do IADE e assiste a uma sessão de Design Thinking
Agenda:
Abertura
Sessão de Design Thinking
Esclarecimentos sobre os Mestrados
> ATÉ ONDE QUERES LEVAR O TEU TALENTO? Inscreve-te já!

Novo curso de Mestrado: numa sociedade que cada vez mais valoriza a experiência em
detrimento do produto ou serviço, que tendencialmente se desmaterializa, sendo mediada por
soluções tecnológicas, este curso propõe-se explorar a relação entre as pessoas e os artefactos
digitais, perspectivando o impacto social, cultural e ético das interações com tecnologias
existentes ou emergentes, visando o desenvolvimento de propostas que tenham um impacto
positivo na sociedade e qualidade de vida dos utilizadores.
Este curso oferece aos estudantes, oriundos de diversas áreas de formação, uma oportunidade
singular de, como agentes criadores do mundo fabricado, poderem influenciar as interações do
futuro. Ao pensar o futuro não se ambiciona apenas inovar, ou explorar o que pode ser feito (que
a tecnologia permite), mas sobretudo pensar o que deve ser feito, o que faz realmente falta, o
que traz significado e que tenha um impacto positivo na sociedade e na qualidade de vida. Para
isso, graças a um modelo académico inovador, os estudantes terão acesso a ferramentas
práticas, metodológicas e teóricas que lhes permitirão refletir e intervir em múltiplos contextos, da
saúde à educação, passando pelo turismo, cultura e entretenimento, entre muitos outros. Serão
abordadas áreas de interesse que vão muito para além do desenvolvimento de apps ou soluções
para a Web, como, por exemplo, a realidade virtual e aumentada, a nanotecnologia, a
computação ubíqua, a internet das coisas, até à biologia sintética e a robótica.

BOLD Creative Festival
#NEGRITO #CORAJOSO #ARROJADO #ATREVIDO #AUDAZ #FORTE #VIGOROSO
#ÍNGREME
Ser BOLD é ser arrojado, é fugir à norma, é elevar-se perante a monotonia do TIMES NEW
ROMAN.

ROMAN.

BOLD é um festival do IADE e da UNIVERSIDADE EUROPEIA de 4 dias de criatividade pura.
Criatividade nas área do design, publicidade, marketing, fotografia, vídeo, música, tecnologias e
comunicação.
Uma mostra do potencial criativo de alunos do IADE e da UNIVERSIDADE EUROPEIA, do
presente, do passado e que projeta o futuro.
De 26 a 29 de Abril, do IADE à EDP, 4 dias criativos, com mostra de portfolio, conversas com
convidados, concertos e exposição de projetos desenvolvidos para o festival amplificado pela
EDP.

IADE - Media Lab
O Media Lab do Campus de Santos, passou a
dispor de uma cabine à prova de som,
enquanto Unidade laboratorial de Voz, com a
seguintes valências:
Gravação de instrumentos musicais e
vozes;
Prática e estudo da música;
Locuções;
Gravação e edição audiovisual (som,
vídeo, cinema, TV ...);
Tele-comunicação
Broadcasting, voz ...

Intensive Programme IC2ELAB
De 17 a 23 de abril, em Estoril - Cascais
IADE traz 90 estudantes estrangeiros a Portugal para laboratório de ideias
O IADE – Creative University, escola da rede Laureate International Universities, promove o
Intensive Programme IC2ELAB – Innovation & Creativity to Entrepreneurship, com a
participação de 90 alunos estrangeiros e portugueses, incluindo 10 estudantes de marketing do
IADE. A iniciativa, que decorre na Fundação O Século, em São Pedro do Estoril, propõe a
criação de estratégias de internacionalização para pequenas empresas regionais com
características singulares. O Bacorinho, empresa de produção alimentar sediada em Setúbal,
será a empresa portuguesa a ser trabalhada pelos alunos.

Os estudantes estrangeiros chegam de oito universidades internacionais e de países como
Finlândia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Polónia, Turquia e Brasil. Divididos por equipas
e apoiados por 10 professores especialistas, os jovens estrangeiros e portugueses vão aprender,

e apoiados por 10 professores especialistas, os jovens estrangeiros e portugueses vão aprender,
em contexto real, a gerir processos de inovação e criatividade essenciais ao desenvolvimento de
ideias empreendedoras. No final deste desafio, os projetos vão ser avaliados por um painel
constituído por representantes de diferentes empresas.
A organização deste evento está a cargo do IADE, sob coordenação dos professores Carlos
Alves Rosa e António Mendes.

Conferência "Design and Innovation"
No passado dia 12 de Abril e no âmbito da visita da L'École de Design
Nantes Atlantique, o Professor Philippe Blanchard, PhD em
Engenharia, professor na L'École de Design Nantes Atlantique e na
École Supérieure du Bois, deu a alunos do 3º ano do IADE uma
conferência sobre "Design Innovation". Especialista em Design
Industrial e Global, para além de mostrar algumas das suas criações
(tem 8 patentes registadas e em utilização) falou aos alunos sobre
os processos de design thinking.

L'École de Design Nantes Atlantique

Durante três dias, o IADE recebeu nas suas instalações a L'École de Design Nantes Atlantique.
Os professores Philippe Blanchard, Jean-Yves Chevalier e Sabrina Cosnet trabalharam
com os seus 37 alunos num Workshop sobre Design Innovation."

Seminários temáticos para cursos de mestrado
Mestrado em Design de Produção

13 de abril: Ana Rita Remourinho, PPG - Tintas Dyrup, S.A. - seminário: O Design está
nas tintas.

Alumni IADE
Laura Alves é a nova Brand Marketing
Manager da Família ibis em Portugal
Criativa e dinâmica, Laura Alves conta com uma vasta
experiência profissional, nomeadamente nas áreas de
Gestão de Produto, Marketing e Comunicação, em
empresas multinacionais.
Licenciada em Marketing e Publicidade pelo IADE, Laura Alves iniciou a sua carreira na área
das tecnologias e eletrónica de consumo. Ao longo do seu percurso profissional passou por
diversas empresas multinacionais de referência nacional e internacional, como a Samsung,
Amorim, Cepsa, edp, Vodafone e Phone House.
Nos últimos oito anos esteve ligada à área das telecomunicações, tendo agora no setor hoteleiro
um novo desafio, Laura Alves conta com uma ampla experiência profissional, aptidão em gestão
e comunicação de produto e na sua capacidade criativa para assumir a responsabilidade da
estratégia de marketing da marca ibis em Portugal.
"O sector turístico, nomeadamente a hotelaria, sempre me fascinou. A AccorHotels é um grupo
muito dinâmico e inovador e isso não é exceção quando falamos da ibis. A marca tem vindo a
comunicar de uma forma cada vez mais trendy, atenta ao comportamento e feedback dos

comunicar de uma forma cada vez mais trendy, atenta ao comportamento e feedback dos
clientes, com uma forte aposta no digital, na diferenciação e modernização da sua oferta, sendo
que tem ainda muito potencial para se desenvolver no mercado nacional, por isso é
extremamente aliciante passar a fazer parte desta equipa" confidencia Laura Alves.
"Quero ter a oportunidade de aportar valor, trazer uma nova energia e contribuir para, não só,
fortalecer a relação emocional e notoriedade que a marca já tem, mas também renovar o modo
como a oferta da Família ibis é percecionada pelo público em geral", acrescenta
Com 34 anos, a mais recente Brand Marketing Manager ibis vem assim substituir Cristina Torres,
que passa a assumir funções de Digital Marketing Manager da AccorHotels Espanha e Portugal.
In RH Turismo Online | 12-04-2016

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference

The IADE – Creative University, together with UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures, presentations and exhibitions advancing the state of
design research. This year the theme is TRANSversality.
This conference aims to provide an exceptional forum for Design PhD researchers from around
the world to present their work, network with other researchers and learn about the variety of
approaches being used today within the Design area. We welcome attendees from PhD and
Masters programs as well.
The Conference will be held in IADE on the 16-17 of June 2016 and we are delighted to welcome
leading experts in their fields to speak on this event.
The Conference themes shall be disclosed very shortly.
We look forward to receiving your submissions via Easychair
Submission Deadlines: full papers – 8 May 2016
Enquiries | Follow us on Facebook

Concerto Música Sem Fronteiras
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IADE em Notícias
Design to Sale by Capital Europeia do Móvel LigateàMedia: O Portal da Media: IADE traz 90
Concurso apresentado em Lisboa “Design to
estudantes estrangeiros a Portugal para
Sale” by Capital Europeia do Móvel O concurso laboratório de ideias
“Design to Sale” by Capital Europeia do Móvel, O IADE - Creative University, escola da rede
que pretende capitalizar a capacidade
Laureate International Universities, prepara-se
produtiva, competências e know-how das
para promover o Intensive Programme IC2ELAB
indústrias do mobiliário e têxteis de Paços de - Innovation & Creativity to Entrepreneurship,
Ferreira, fomentando a criatividade e a
com a participação de 90 alunos estrangeiros e
inovação nas empresas, através de sinergias portugueses, incluindo 10 estudantes de
com designers e arquitetos, foi apresentado
marketing do IADE
publicamente em Lisboa na passada terça-feira In Liga-te à Media Online | 11-04-2016
In Gazeta de Paços de Ferreira | 31-03-2016
IADE e EDP trazem criatividade em BOLD
A primeira edição do BOLD Creative Festival
pretende “celebrar toda a comunidade criativa”,
revela o IADE – Creative University –
organizador deste evento, em conjunto com a
EDP. Nessa medida, acrescentam, o festival
pretende “espicaçar” todos os portugueses
durante quatro dias repletos de design,
publicidade, marketing, fotografia, vídeo,
música e tecnologia
In Fórum Estudante | 01-04-2016
Inspirar e aproximar talentos e empresas
corajosas
Inspirar e aproximar talentos e empresas
corajosas Uma conferência intimista e
disruptiva para 300 Jovens Talentos e 15
Empresas Corajosas. No próximo dia 7 de
maio, nos Nirvana Studios em Oeiras, realizase a 1ª Edição da Young Talent Conference
(YTC) dirigida a 300 jovens talentos e às 15
empresas corajosas no mercado
In Fórum Estudante | 01-04-2016

Maria Helena Souto e a criatividade no
feminino
A professora do IADE é uma estudiosa da
história da criatividade no feminino em Portugal
e da sua importância para as novas gerações
Maria Helena Souto é especialista em História
de Arte portuguesa no feminino e o seu trabalho
sobre a História do Design Português está já na
Bloomsbury Encyclopedia of Design
In Executiva Online | 13-04-2016
Palestra lembra Jacinto Vieira
Palestra lembra Jacinto Vieira Iniciativa da
Fundação Bracara Augusta A Fundação Bracara
Augusta promove a palestra “Jacinto Vieira – Um
Artista Bracarense Desconhecido”, na próxima
quinta-feira, 14 de abril, às 21h30, no Edifício
GNRation
In Diário do Minho | 11-04-2016

Jantar como um príncipe
É a escadaria, à esquerda de quem entra, que
nos rouba de imediato a atenção. No topo, um
vitral do século XVIII, com o brasão da família
Quintela, uma das proprietárias do Palácio, deixa
Comentário ao mundo dos famosos
passar a luz, envolvida por frescos de época
Comentário ao mundo dos famosos - compacto In Expresso Online | 09-04-2016
- com Cláudio Ramos, Isabel Castel-Branco,

- com Cláudio Ramos, Isabel Castel-Branco,
Maria Botelho Moniz e Ana Marques. Temas: Isabel Figueira e Manzarra juntos? - Looks nos
Music Awards - Irmã de
In SIC Caras - Passadeira Vermelha | 08-042016
Cacau Cru
In Time Out | 13-04-2016
Laura Alves é a nova Brand Marketing
Manager da Família ibis em Portugal
Criativa e dinâmica, Laura Alves conta com
uma vasta experiência profissional,
nomeadamente nas áreas de Gestão de
Produto, Marketing e Comunicação, em
empresas multinacionais. Licenciada em
Marketing e Publicidade pelo IADE, Laura
Alves iniciou a sua carreira na área das
tecnologias e eletrónica de consumo
In RH Turismo Online | 12-04-2016

Já é conhecido o cartaz de 2016 da Vaca das
Cordas
Foi apresentado esta tarde o cartaz de 2016 da
Vaca das Cordas, tradição secular que se realiza
na vila de Ponte de Lima na véspera do Corpo
de Deus. O cartaz é da autoria de Tiago
Mendes, estudante do IADE, Instituto de Arte,
Design e Empresa, instituto superior do qual
também saiu [
In Minho Online (O) | 08-04-2016
Designer Jessica Walsh vai estar em Portugal
para uma master talk gratuita
A primeira edição do BOLD Creative Festival em
Portugal recebe uma master talk da designer e
ilustradora Jessica Walsh. Facebook 71 Twitter A
norte-americana Jessica Walsh é um dos nomes
incontornáveis da área do design e da
criatividade
In Shifter Online | 08-04-2016

Laura Alves assume gestão de marketing da IADE traz estudantes estrangeiros para
ibis
laboratório de ideias
Detalhes 12-04-2016 Laura Alves é a nova
O IADE - Creative University promove o
brand marketing manager da ibis em Portugal. Intensive Programme IC2ELAB - Innovation &
A marketeer substitui Cristina Torres, que
Creativity to Entrepreneurship, com a
passa a assumir funções de digital marketing
manager da AccorHotels Espanha e Portugal
In Welcome Online | 12-04-2016

participação de 90 alunos estrangeiros e
portugueses. A iniciativa, que decorre de 17 a 23
de abril na Fundação O Século, em São Pedro
do Estoril, propõe a criação de estratégias de
Prémios Design M&P 2015 - Os vencedores internacionalização para pequenas empresas
TRABALHO: SMART MOOV HOTELS
regionais com características singulares
TRABALHO: CARTÃO DE NATAL
In StartUp Magazine Online | 08-04-2016
COMESTÍVEL TRABALHO: SQUIGGLE ME
A Laura gere o marketing da ibis em Portugal
UP TRABALHO: THE TIME OF YOUR LIFE
TRABALHO: UNITEL KISOM – MÚSICA SEM Laura Alves é a nova brand marketing manager
LIMITES AGÊNCIA DO ANO AGÊNCIA: BAR da ibis em Portugal. A marketeer sucede a
LISBOA TRABALHO: SUSHI FEST CLIENTE: Cristina Torres, que passa a assumir as funções
COOLWORLD DIRECÇÃO CRIATIVA: JOÃO de digital marketing manager da AccorHotels
Espanha e Portugal
PACHECO DESIGNER: JOÃO PACHECO;
In Briefing Online | 12-04-2016
SARA LUZ; RUI LEMOS; JOÃO AMARAL
DIGITAL: NUNO MOURA PRODUTORA: ZOF
Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp Laura Alves Assume Brand Marketing Da Ibis
In Meios & Publicidade - Prémios | 08-04-2016 A família Ibis em Portugal conta com uma nova
Brand Marketing manager. Laura Alves vem
´Nuts for Papers´, produtos estacionários
substituir Cristina Torres que vai passar a
feitos à mão em Portugal - Espalha-Factos desempenhar o papel de Digital Marketing
Mafalda Fernandes, apaixonada por design
manager da AccorHotels Espanha e Portugal
gráfico, ilustração e tipografia, criou em 2013, e In Marketeer Online | 11-04-2016
em conjunto com uma amiga de longa data, a
ibis com nova Brand Marketing Manager
Nuts for Papers, uma linha de produtos
Laura Alves é a nova Brand Marketing Manager
estacionários feitos à mão
da Família ibis em Portugal. Laura Alves conta
In Espalha Factos Online | 08-04-2016
com uma vasta experiência profissional,
nomeadamente nas áreas de Gestão de
Produto, Marketing e Comunicação, em
empresas multinacionais
In Publituris Online | 11-04-2016
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Agenda:
17 a 30 de abril | Estoril - Cascais | Intensive Programme IC2ELAB – Innovation &
Creativity to Entrepreneurship
20 de abril | Campus de Santos | OPEN DAY Mestrados IADE
20 de abril | 18h | sala 38: Seminários temáticos Orador: Isilda Pelicano, JANS concept
Tema: Contemporary craft

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 23 de abril de 2016
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BOLD Creative Festival
#NEGRITO #CORAJOSO #ARROJADO #ATREVIDO #AUDAZ #FORTE #VIGOROSO
#ÍNGREME
De 26 a 29 de Abril, do IADE à EDP, 4 dias criativos, com mostra de portfolio, conversas com
convidados, concertos e exposição de projetos desenvolvidos para o festival amplificado pela
EDP.

Sessão de apresentação dos projetos dos estudantes na EDP
Uma mostra do potencial criativo de alunos do IADE e da UNIVERSIDADE EUROPEIA, do
presente, do passado e que projeta o futuro.

Equipa do IADE novamente entre as mais criativas da Europa
Acaba de ser publicada a Shortlist das 10 equipas finalistas do concurso ADVENTURE da
EDCOM. Mais uma vez, o IADE volta a integrar esta lista com uma equipa orientada pelo
Professor Doutor Alexandre Duarte e constituída pelos alunos: Rita Fonseca, Alexandre
Meneses, Luis Medeiros e Inês Gi., todos alunos do novíssimo Mestrado de Design e
Publicidade.

Publicidade.
A concurso estavam várias dezenas de equipas de mais de uma dezena e meia de países e é
com extremo orgulho que o IADE volta a marcar uma posição de destaque no ranking da
criatividade europeia. Parabéns a todos.
Alexandre Duarte, Ph.D
Professor Universitário
Coordenador Oficina de Portfolio™

Intensive Programme IC2ELAB
De 17 a 23 de abril, em Estoril - Cascais
IADE traz 90 estudantes estrangeiros a Portugal para laboratório de ideias
O IADE – Creative University, escola da rede Laureate International Universities, promoveu o
Intensive Programme IC2ELAB – Innovation & Creativity to Entrepreneurship, com a
participação de 90 alunos estrangeiros e portugueses, incluindo 10 estudantes de marketing do
IADE.

A iniciativa, que decorreu na Fundação O
Século, em São Pedro do Estoril, propõs a
criação de estratégias de internacionalização
para pequenas empresas regionais com
características singulares. O Bacorinho,
empresa de produção alimentar sediada em
Setúbal, foi a empresa portuguesa trabalhada
pelos alunos.

LICOR BEIRÃO no Mestrado de DESIGN e PUBLICIDADE
Depois da participação na Oficina de Portfolio™, a histórica e irónica marca portuguesa esteve
novamente esta semana no IADE para a passagem de um Briefing, desta feita aos alunos do
Mestrado de Design e Publicidade que, assim, têm a possibilidade de realizar um desafio real
para uma marca de renome.

Com a intenção de promover a marca para os turistas que visitam Lisboa, os alunos têm agora a
oportunidade de desenvolver um projecto com elevada possibilidade de implementação, o que
lhes permite uma maior motivação e estímulo, mas também uma responsabilidade acrescida.

lhes permite uma maior motivação e estímulo, mas também uma responsabilidade acrescida.
Irreverência, surpresa, intencionalidade e pertinência são apenas alguns dos ingredientes que
servem de ponto de partida para propostas que se esperam, como sempre, criativas e
inovadoras.
Alexandre Duarte, Ph.D
Professor Auxiliar

Dia da Responsabilidade Social
A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM organizam mais um Dia da Responsabilidade
Social, que, este ano, terá lugar no dia 10 de maio, na Mata Nacional de Leiria.

Em parceria com o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, estudantes,
professores e colaboradores irão dedicar-se à limpeza e à conservação do Pinhal do Rei, no
concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.
A Mata Nacional de Leiria possui uma área total de 11.080 ha de superfície e tem como funções
dos espaços florestais, por ordem de prioridades: 1.ª Produção; 2.ª Proteção; 3.ª Suporte ao
Recreio. Atualmente, a Mata assume-se como um espaço de produção de madeira de grande
qualidade. Para além disso, a resina constituí um produto secundário, sendo explorada apenas
nos últimos três anos antes de as árvores serem abatidas.
Como prevenção e combate aos incêndios florestais que, geralmente, ocorrem no verão, será
realizada uma limpeza florestal no nosso Dia da Responsabilidade Social.
Agradecemos, desde já, a todos os parceiros que justaram a nós nesta iniciativa.
Inscrições, até 26 abril 2016.
As últimas edições do Dia da Responsabilidade Social foram assim:
Video 12 maio 2015
Vídeo 7 maio 2014
Fotos 12 março 2013 | Fotos antes & depois
Contamos consigo e com o seu espírito de voluntariado. Nós agradecemos e o ambiente
também!
Participe!

OPEN DAY LICENCIATURAS IADE

Campus de Santos, Lisboa
No próximo dia 14 de Maio, o IADE abre portas para dar a conhecer as suas Licenciaturas.
Para além da experiência IADE, os estudantes terão a oportunidade de participar em atividades
e workshops relacionados com as temáticas das várias Licenciaturas.
Onde vais deixar a tua marca? Garante o teu lugar e inscreve-te aqui!

OPEN DAY MESTRADOS IADE
Campus de Santos, Lisboa
Sessão de Design Thinking com o Prof. Américo Mateus

Seminários temáticos para cursos de mestrado
Mestrado em Design de Produção

20 de abril: Isilda Pelicano, JANS concept, "Contemporary craft"

Seminário do Mestrado sobre Bio-Marketing
Professor Luiz Moutinho fala sobre Bio-Marketing aos estudantes da Universidade
Europeia, do IADE e do IPAM
Em Lisboa e no Porto

Nos dias 26 e 27 de Abril, o reconhecido professor e investigador português, Luiz Moutinho, fará
uma visita às Instituições da Laureate em Portugal, onde irá realizar dois Seminários dedicados
ao EMOWEAR PROJECT: Detecting Human Emotions through the use of a Wearable Tech
Garment e ao Bio Marketing and Futures Research.
O Professor terá ainda a oportunidade de visitar as unidades de investigação do IADE –
UNIDCOM e privar com os principais responsáveis pela investigação da Laureate em Portugal.
Consulte o Programa para saber mais informações.

Destaques | BAQ - Biblioteca António Quadros
Tavares, E., Medeiros, M. (coord.).(2015). Tesouros da Fotografia Portuguesa
do Século XIX. Lisboa: MNAC – Museu do Chiado. ISBN 978-972-776-463-1

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference

The IADE – Creative University, together with UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures, presentations and exhibitions advancing the state of
design research. This year the theme is TRANSversality.
We look forward to receiving your submissions via Easychair
Submission Deadlines: full papers – 8 May 2016 | Enquiries | Follow us on Facebook
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» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos
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IADE em Notícias
Laura Alves assume gestão de marketing
Ultra Bold Showcase - André Beato |
ibis
MAGNÉTICA MAGAZINE
Laura Alves assume gestão de marketing ibis Foi quase automático: assim que as entradas
GESTÃO Laura Alves é a nova brand
para as talks de Jessica Walsh (27 de abril) e
marketing manager da ibis em Portugal. A
André Beato (29 de abril), no âmbito do BOLD
marketeer substitui Cristina Torres, que passa a CREATIVE FESTIVAL (organizado em parceria
assumir funções de digital marketing manager pelo IADE-U e pela Universidade Europeia, em
da AccorHotels Espanha e Portugal
colaboração com o Departamento), foram
In Diário de Viseu | 18-04-2016
disponibilizadas (gratuitamente), esgotaram

In Diário de Viseu | 18-04-2016

disponibilizadas (gratuitamente), esgotaram
In Magnética Magazine Online | 15-04-2016

Laureate tem nova directora de RH
Inês Zenha assume este mês o cargo de
directora de Recursos Humanos da Laureate
International Universities.
In Human Resources Portugal Online | 19-042016
A estratégia da RFM para recuperar a
liderança - Entrevista a António Mendes
A RFM aproxima-se perigosamente da
liderança dos três indicadores tidos como
referência na rádio. Acompanhe os passos que
têm sido dados para recuperar o primeiro lugar.
Antônio Mendes, director de programação da
RFM Rádio «É natural que se abra
champanhe» A RFM aproxima-se
perigosamente da liderança dos três
indicadores tidos como referência na rádio
In Marketeer | 01-04-2016
Tektónica 2016 - É tempo de desafios e
novas oportunidades
DOSSIER TEKTÓNICA Construção: é tempo
de desafios e novas oportunidades
TEKTÓNICA A edição 2016 da Tektónica, a
maior feira portuguesa para o sector da
Construção e Obras Públicas, organizada pela
Fundação AIP, tem lugar de 4 a 7 de Maio na
Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque
das Nações
In Revista O Instalador | 01-04-2016

IADE traz estudantes estrangeiros a Portugal
DE 17 A 23 DE ABRIL, EM SÃO PEDRO DO
ESTORIL O IADE – Creative University, escola
da rede Laureate International Universities,
promove o Intensive Programme IC2ELAB –
Innovation & Creativity to Entrepreneurship, com
a participação de 90 alunos estrangeiros e
portugueses, incluindo 10 estudantes de
marketing do IADE
In Vida Económica | 15-04-2016
Dakiri lança a primeira linha de biquínis
A marca portuguesa foi fundada por duas
amigas e só existe no Facebook e no Instagram
Com o verão a caminho começam a surgir as
novas coleções de coleções de biquínis. Ou as
primeiras, como é o caso da Dakiri ,uma marca
portuguesa que nasceu da paixão de Inês Viana
e Vanessa Salvado pela praia
In NiT New in Town Online | 15-04-2016

80 estudantes internacionais chegam
domingo a Portugal para iniciativa do IADE
De 17 a 23 de abril, o IADE - Creative University,
que pertence à rede Laureate International
Universities, promove o Intensive Programme
IC2ELAB - Innovation & Creativity to
Entrepreneurship - um curso intensivo de
empreendedorismo e negócios internacionais
que propõe divulgar e estimular o espírito
empreendedor e intercultural de forma
Alcanena: "Luz, Sombra e Cor" de Saúl
sustentável dentro e fora das fronteiras da União
Roque Gameiro na Biblioteca
Europeia
A Biblioteca Municipal de Alcanena acolhe até In i9 Magazine Online | 15-04-2016
dia 27 de maio, a exposição de pintura e
fotografia "Luz, Sombra e Cor", com trabalhos Lisboa palácio Chiado abriu com
hambúrgueres, sushi e petiscos
de Saúl Roque Gameiro. A inauguração da
In Diário de Notícias | 19-04-2016
exposição decorreu este sábado, dia 16 de
abril, na Biblioteca Municipal Dr
No Chiado, hambúrgueres, sushi e petiscos
In Médio Tejo Online | 17-04-2016
comem-se num palácio
Nos pés de Inês
Após uma renovação arquitetónica, o Palácio
In Notícias Magazine | 17-04-2016
Chiado, na Rua do Alecrim, concentra hoje uma
oferta inovadora de restauração Um monteiro
Um laboratório de ideias para as empresas dos milhões, feito de brandy, Porto Ruby, ovo,
O IADE - Creative University traz estudantes
café e açúcar, em homenagem ao "excêntrico
estrangeiros a Portugal para o Intensive
que, com a mesma chave, abriu os portões da
Programme IC2ELAB, um laboratório de ideias Quinta da Regaleira, do Palácio Quintela e de
para internacionalizar pequenas empresas
Farrobo e do seu jazigo no cemitério dos
regionais
Prazeres"
In Mais Superior Online | 15-04-2016
In Diário de Notícias Online | 19-04-2016
Fomentar a internacionalização
"Arquipélago" recebe exposição retrospetiva
O IADE – Creative University vai promover, de de José Nuno da Câmara Pereira | Jornal
17 a 23 de abril, na Fundação O Século, em
São Pedro do Estoril, o Intensive Programme
IC2ELAB – Innovation & Creativity to
Entrepreneurship. O programa que propõe a
criação de estratégias de internacionalização
para pequenas empresas regionais, contará
com a participação de 90 alunos estrangeiros e
portugueses
In Expresso - Emprego | 16-04-2016

Diário da Lagoa
A Secretaria Regional da Educação e Cultura,
através da Direção Regional da Cultura e do
Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas,
inaugura quinta-feira, 21 de abril, uma grande
exposição retrospetiva do artista plástico
mariense José Nuno da Câmara Pereira,
intitulada "José Nuno da Câmara Pereira - Um
Sísifo Feliz"
In Diário da Lagoa Online | 18-04-2016

Palácio Chiado: uma nova vida
Arquipélago recebe nova exposição
Sete restaurantes e um bar de cocktails no
Artes Arquipélago recebe nova exposição O
setecentista Palácio Barão de Quintela, em
Lisboa, onde durante muitos anos funcionou o "Arquipélago", na cidade de Ribeira Grande,
recebe uma exposição retrospectiva de José
IADE - Instituto de Arte, Design e Empresa
Antes de se apreciarem os vitrais, as pinturas e Nuno da Câmara Pereira.
as esculturas do Palácio Barão de Quintela, em In Jornal Diário Online | 18-04-2016
Lisboa, é preciso parar à entrada para receber

Lisboa, é preciso parar à entrada para receber
um cartão de consumo - tal como acontece em Inês Caleiro: pés de goiaba
Goiaba é a fruta preferida de Inês Caleiro, quase
algumas discotecas
tanto quanto adora sapatos. E entre um gosto e
In Visão Online | 16-04-2016
um outro criou a Guava, marca de calçado
Laureate International Universities tem nova feminino que fez dela a primeira portuguesa a
diretora de recursos humanos
vencer o prémio de moda Fashion Crowd
Inês Zenha assumiu recentemente o cargo de Challenge, colocando-a no top dos talentos mais
diretora de recursos humanos da Laureate
promissores
International Universities , que em Portugal é In Notícias Magazine Online | 19-04-2016
detentora da Universidade Europeia, IPAM The Marketing School e o IADE - Creative
University
In INFORH Online | 19-04-2016
O melhor de Portugal no BOLD Creative
Festival
São quatro dias que juntam num só projeto
várias gerações de criativos, para celebrar o
melhor em Portugal nas áreas do design,
publicidade, marketing, fotografia, vídeo,
música e tecnologia
In Mais Superior Online | 19-04-2016
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Agenda:
26 a 29 de abril | IADE e EDP | BOLD Creative Festival
27 de abril | 18h | sala 38: Seminários temáticos Orador: Rui Vasques, Sustainable
Designer Social Entrepreneur Tema: Viver com a Terra: Eco-Village
Community e Construção Natural

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 30 de abril de 2016
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BOLD Creative Festival
#NEGRITO #CORAJOSO #ARROJADO #ATREVIDO #AUDAZ #FORTE #VIGOROSO
#ÍNGREME
De 26 a 29 de Abril, do IADE à EDP, 4 dias criativos, com mostra de portfolio, conversas com
convidados, concertos e exposição de projetos desenvolvidos para o festival amplificado pela
EDP.

OPENING SESSION | BOLD – “TALKING HEADS STARTED”
Apresentação por parte do IADE, da EDP e do Departamento (criadores do festival) do BOLD –
CREATIVE FESTIVAL à cidade. Início das projeções dos projetos dos estudantes na fachada do
IADE.

"Foi no parque de estacionamento da EDP, junto ao IADE-U, que se iniciou, dia 26 de abril, o
BOLD Creative Festival. O projeto, organizado em parceria com o Departamento, destaca-se
por ser um evento onde a criatividade é a protagonista, unindo todas as áreas de formação do
IADE-U ao mesmo tempo que divulga o potencial dos estudantes. O primeiro dia, ao som do DJ
Andrezo, foi também de apresentações e contou com a presença de Carlos Duarte, reitor do
IADE-U, Bruno Pereira, diretor criativo do festival e diretor do Departamento, Catarina Lisboa,
designer gráfica e assistente de projeto de Design Visual no IADE-U e, ainda, Maria Carlota
Meirelles, representante da EDP. "Um projeto dos alunos e para os alunos do IADE, que mostra
como são audazes e como fazem a diferença, numa altura em que fazer a diferença é essencial"
disse Bruno Pereira, antigo aluno da instituição de ensino. Continuou: "Foi aqui que estudei e
que conheci os meus parceiros de agência de design. Esta é uma forma de agradecer ao IADE e
mostrar a força e dedicação dos alunos que frequentam esta universidade. Queremos que o
festival venha para ficar, e acima de tudo que todos olhem para este projeto e pensem que tudo
isto é possível, com trabalho". Para Catarina Lisboa, o BOLD Creative Festival "tem aquilo que
aprendi no IADE: vários alunos, várias áreas e um grande mercado, todos a trabalharem em
conjunto". O final do dia foi marcado pela projeção de vários trabalhos dos estudantes, na
fachada do IADE, sempre ao ritmo de boa música acompanhada por um grupo de jovens que
marcarão o futuro criativo do país. O festival continuou na quarta-feira, com Sounds Like Bold by
Sofar e a tão esperada BOLDER TALK com a designer americana Jessica Walsh"
- in Magnética Magazine Online

BOLDER TALK – JESSICA WALSH
apresentação de António Mendes

JESSICA WALSH no IADE
Workshop e visita ao Campus de Santos

"O design, a criatividade e a economia nacional"
"Defendo o conceito de economia criativa, que
deve ser estimulado pelas instituições de
ensino. O Design e a criatividade são hoje
cruciais para a conceção de serviços mais
eficazes e distintos, ao converter as
necessidades das pessoas em oportunidades
de mercado, a par do desenvolvimento de
novos produtos ou serviços a partir de novas
ideias. A criatividade tem como efeito a
flexibilidade de pensamento, a originalidade das
ideias e a fluidez de expressão, potenciando,
simultaneamente, a comunicação e a expressão
pessoal, ao despertar a curiosidade e o
espírito crítico e ao valorizar as manifestações lúdicas. Estes "benefícios"
transformam-se em ativos fundamentais no desenvolvimento da economia
nacional nas suas múltiplas vertentes. A competitividade dos mercados,
associada à evolução tecnológica e às tecnologias emergentes, obriga as
empresas nacionais a procurarem novas propostas de valor acrescentado. O
Design, a par do Marketing e da Publicidade e ainda da Fotografia, estão já a
assumir um papel preponderante para a consolidação dessas novas
oportunidades de negócio. É por este motivo que defendo o conceito de economia criativa, mais
abrangente do que a designação de indústrias culturais e indústrias criativas, que deve ser
estimulado pelas instituições de ensino."
Carlos Duarte
Reitor do IADE-U
» In Público | 27-04-2016

IADE ALUMNI
Antiga aluna do IADE vence Start App da Sonae

©

"Sílvia Santos venceu a segunda edição do
concurso promovido pela Sonae com uma
aplicação que permite aos clientes escolherem
produtos personalizados "de forma rápida e
autónoma". Sílvia Santos tem um mestrado em
Design Visual pelo Instituto de Arte, Design e
Empresa Sílvia Santos, 24 anos, venceu a
segunda edição do Start APP - concurso
promovido pela Sonae que desafia estudantes,
startups e pequenas e médias empresas (PME)
a desenvolverem aplicações que permitam aos
clientes Continente encomendarem produtos
personalizados. O projeto vencedor, que
arrecadou o prémio de cinco mil euros, foi o
"Pronto a Levar". A aplicação, "escolhida
entre 125 participações, 64 mock ups [modelos
desenhados à escala real] e 25 protótipos",
permite aos clientes do Continente (cadeia
retalhista pertencente à Sonae) definirem os
produtos que querem "de forma personalizada
e rápida", incluindo funcionalidades como um
campo de favoritos, um histórico de compras e
referências atualizadas de promoções, entre
outras."
» Notícia completa

Dia da Responsabilidade Social
A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM organizam mais um Dia da Responsabilidade
Social, que, este ano, terá lugar no dia 10 de maio, na Mata Nacional de Leiria.

Social, que, este ano, terá lugar no dia 10 de maio, na Mata Nacional de Leiria.

Em parceria com o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, estudantes,
professores e colaboradores irão dedicar-se à limpeza e à conservação do Pinhal do Rei, no
concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.
A Mata Nacional de Leiria possui uma área total de 11.080 ha de superfície e tem como funções
dos espaços florestais, por ordem de prioridades: 1.ª Produção; 2.ª Proteção; 3.ª Suporte ao
Recreio. Atualmente, a Mata assume-se como um espaço de produção de madeira de grande
qualidade. Para além disso, a resina constituí um produto secundário, sendo explorada apenas
nos últimos três anos antes de as árvores serem abatidas.
Como prevenção e combate aos incêndios florestais que, geralmente, ocorrem no verão, será
realizada uma limpeza florestal no nosso Dia da Responsabilidade Social.
Agradecemos, desde já, a todos os parceiros que justaram a nós nesta iniciativa.
Inscrições até dia 29 de abril.
As últimas edições do Dia da Responsabilidade Social foram assim:
Video 12 maio 2015
Vídeo 7 maio 2014
Fotos 12 março 2013 | Fotos antes & depois
Contamos consigo e com o seu espírito de voluntariado. Nós agradecemos e o ambiente
também!
Participe!

OPEN DAY LICENCIATURAS IADE

Campus de Santos, Lisboa

No próximo dia 14 de Maio, o IADE abre portas para dar a conhecer as suas Licenciaturas.
Para além da experiência IADE, os estudantes terão a oportunidade de participar em atividades
e workshops relacionados com as temáticas das várias Licenciaturas.
Onde vais deixar a tua marca? Garante o teu lugar e inscreve-te aqui!

Seminários temáticos para cursos de mestrado
Mestrado em Design de Produção

27 de abril: Rui Vasques, Sustainable Designer Social Entrepreneur, "Viver com a Terra:
eco-Village Community e Construção Natural"

Destaques | BAQ - Biblioteca António Quadros

Cross, N. (2011). Design
Thinking: understanding how
designers think and work. New
York: Berg.

Florida, R. (2014). The rise of
the creative class revisited:
revised and expanded. New
York: Basic Books

Tavares, E., Medeiros, M.
(coord.).(2015). Tesouros da
Fotografia Portuguesa do Século
XIX. Lisboa: MNAC – Museu do
Chiado

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference
The IADE – Creative University, together with
UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce
the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures,
presentations and exhibitions advancing the
state of design research. This year the theme is
TRANSversality.
We look forward to receiving your submissions
via Easychair
Submission Deadlines: full papers – 8 May 2016
| Enquiries | Follow us on Facebook

Festival Clube dos Criativos de Portugal - 2016
O CLUBE DE CRIATIVOS DE PORTUGAL, vai
realizar o XVIII Festival / IV Semana Criativa
de Portugal
De 11 A 15 De Maio 2016
Vão Decorrer WORKSHOPS, CONFERÊNCIAS,
EXPOSIÇÕES DE ARTE, FOTOGRAFIA,
ILUSTRAÇÃO E MUITAS OUTRAS ATIVAÇÕES

Para seres voluntário e poderes ter uma experiência de trabalho junto da comunidade
criativa, inscreve-te pelo email:
Nome/ Contato TLM/ Email / Curso que frequentas no IADE-U
Dias disponíveis para trabalhar entre 9 e 15 Maio

Click to use Flash

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
Festival BOLD
Entrevista de Catarina Lisboa, do IADE, sobre
o Festival BOLD.
In Antena 3 - Domínio Público | 25-04-2016

Universidade Europeia promove 2ª edição da
UE Creative Night
A Universidade Europeia acolhe em Lisboa, nos
próximos dias 27 e 28 de Maio a 2ª edição da
UE Creative Night, um evento de estímulo à
Bold Creative Festival - day 1 | MAGNÉTICA inovação, à criatividade e ao empreendedorismo
MAGAZINE
In Ambitur Online | 21-04-2016
Foi no parque de estacionamento da EDP, junto
UE Creative Night
ao IADE-U, que se iniciou ontem, dia 26 de
A Universidade Europeia acolhe em Lisboa, nos
abril, o BOLD Creative Festival. O projeto,
organizado em parceria com o Departamento, próximos dias 27 e 28 de Maio a 2ª edição da
UE Creative Night, um evento de estímulo à
destaca-se por ser um evento onde a
criatividade é a protagonista, unindo todas as inovação, à criatividade e ao
empreendedorismo.
áreas de formação do IADE-U ao mesmo
tempo que divulga o potencial dos estudantes In Atletismo Magazine Online | 21-04-2016
In Magnética Magazine Online | 27-04-2016
O professor que aboliu os TPC - Entrevista a
O design, a criatividade e a economia
Adelino Calado
nacional
In Activa | 01-05-2016
O design, a criatividade e a economia nacional
O design e a criatividade são hoje cruciais para Inês Zenha é a nova diretora de RH da
Laureate International Universities
a conceção de serviços mais e? cazes e
A Laureate International Universities, detentora
distintos, ao converter as necessidades das
pessoas em oportunidades de mercado, a par
do desenvolvimento de novos produtos ou
serviços a partir de novas ideias
In Público | 27-04-2016

em Portugal da IPAM - The Marketing School,
Universidade Europeia e do IADE - Creative
University, nomeou Inês Zenha como diretora de
recursos humanos
In Gerir&Liderar Online | 24-04-2016

Aplicação "Pronto a Levar" vence concurso
Start App da Sonae MC
APP "Pronto a Levar" vence iniciativa da
A final da segunda edição do concurso Start
Sonae MC - Distribuição Hoje

A final da segunda edição do concurso Start
Sonae MC - Distribuição Hoje
APP da Sonae MC, que propõe o
A APP "Pronto a Levar", que tem como principal
desenvolvimento de uma aplicação para
objetivo facilitar a reserva e compra dos produtos
dispositivos móveis, aconteceu esta quintapersonalizáveis disponíveis em loja, como os
feira, em Lisboa. A aplicação vencedora
produtos de pastelaria, refeições, talho ou
chama-se "Pronto a Levar", que vai permitir aos peixaria, sem ser necessário sair de casa, foi
clientes do Continente a encomenda dos
selecionada por entre 10 projetos finalistas, que
produtos personalizáveis, assim como campos tiveram de defender a sua aplicação perante um
como "Favoritos" ou "Histórico de Compras"
júri, entre os quais o responsável de eIn Hipersuper Online | 22-04-2016
commerce e Mobile da Sonae MC, Pedro Santos
e Celso Martinho, fundador do por
Vem aí 6ª edição Prémios Mulher+ Flash!
In Distribuição Hoje Online | 23-04-2016
In Flash | 21-04-2016
Inês Caleiro: "Tenho o prazer de fazer parte
Aplicação para encomendar produtos
de uma indústria que não é elitista ou
personalizáveis vence concurso Start APP sexista"
Uma app que facilita o processo de compra de É designer e aos 32 anos foi nomeada para um
produtos de pastelaria, talho ou peixaria
prémio pelo guarda-roupa de um filme. Mas foi
venceu um concurso para o qual houve 125
enquanto criadora da marca de sapatos Gualva
candidaturas. Sílvia Santos teve a ideia
que arrecadou um Dream Award As formas
vencedora e irá receber 5 mil euros como
arquitetónicas e geométricas e as cores
prémio
vibrantes são a imagem da marca nacional de
In Exame Informática Online | 22-04-2016
calçado feminino que, desde 2010, dá estilo ao
andar
"Pronto a levar" vence segunda edição do In Delas Online | 24-04-2016
concurso de apps promovido pela Sonae
Cerca de 300 estudantes participam na ´Noite
Startups Sílvia Santos venceu a segunda
edição do concurso promovido pela Sonae com Criativa´
Cerca de 300 estudantes participam na 'Noite
uma aplicação que permite aos clientes
escolherem produtos personalizados "de forma Criativa' Cultura Abr 24, 2016 Nos dias 27 e 28
de maio, os alunos vão ser desafiados pelas
rápida e autónoma".
empresas apresentarem soluções de gestão na
In Observador Online | 22-04-2016
UE Creative Night Fotografia: Catarina Freitas,
Universidade Europeia promove 2.ª edição Universidade Europeia A Universidade Europeia,
da UE Creative Night
em Lisboa, acolhe nos próximos dias 27 e 28 de
A Universidade Europeia prepara-se para
maio a 2ª edição da UE Creative Night, um
organizar a 2.ª edição da UE Creative Night,
evento de estímulo à inovação, à criatividade e
um evento de estímulo à inovação, criatividade ao empreendedorismo que vai juntar
e empreendedorismo. A iniciativa tem lugar a In Descla Online | 24-04-2016
27 e 28 de abril, em Lisboa
BOLD Creative Festival | e-cultura
In Liga-te à Media Online | 22-04-2016
Corajoso, arrojado, atrevido, audaz, forte,
"Pronto a Levar" vence Start App do
vigoroso. Estas são algumas das palavras que
Continente
descrevem a primeira edição do BOLD Creative
Notícias A segunda edição do concurso Start Festival que pretende celebrar toda a
App foi lançada em busca de uma aplicação
comunidade criativa Com organização do IADE que facilitasse a aquisição de produtos
Creative University e da EDP, o festival pretende
personalizáveis, como um bolo de aniversário
por exemplo. Promovida pelo Continente, a
competição deu o primeiro lugar a Sílvia
Santos, mestre em Design pelo IADE
In Marketeer Online | 22-04-2016

"espicaçar" todos os portugueses durante quatro
dias repletos de design, publicidade, marketing,
fotografia, vídeo, música e tecnologia
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - ECultura Online | 25-04-2016

Aplicação "Pronto a Levar" vence concurso Aplicação "Pronto a Levar" vence 2ª edição
Start App da Sonae MC
da Start App
A final da segunda edição do concurso Start
A aplicação para smartphone "Pronto a Levar" foi
APP da Sonae MC, que propõe o
distinguida pela facilidade, simplicidade e
desenvolvimento de uma aplicação para
rapidez com que permite aos clientes Continente
dispositivos móveis, aconteceu esta quintaencomendarem produtos de forma
feira, em Lisboa. A aplicação vencedora
personalizada
chama-se "Pronto a Levar", que vai permitir aos In Imagens de Marca Online | 26-04-2016
clientes do Continente a encomenda dos
produtos personalizáveis, assim como campos Uma app para comprar produtos à medida
nas lojas Continente
como "Favoritos" ou "Histórico de Compras"
A final da segunda edição do concurso Start APP
In Hipersuper Online | 22-04-2016
da Sonae MC, que propõe o desenvolvimento de
2ª Edição Concurso StartApp
uma aplicação para dispositivos móveis, já tem
"Pronto a Levar" vence 2.ª edição do Start App, vencedor. A aplicação vencedora chama-se
entre 125 candidaturas, 64 mock-ups, 25
"Pronto a Levar", que vai permitir aos clientes do
protótipos e 10 finalistas Sílvia Santos, 24
Continente encomendar produtos
anos, natural de Lisboa e detentora de um
personalizáveis, assim como criar campos como
mestrado no IADE em Design Visual, foi a
"Favoritos" ou "Histórico de Compras"
grande vencedora da 2
In Meios & Publicidade Online | 26-04-2016
In Diário de Notícias | 27-04-2016
"Pronto a Levar" vence 2.ª edição da Start
O futuro do marketing é bio
APP
Luiz Moutinho é investigador na área do
À semelhança do ano passado, o Continente
Biomarketing, disciplina que aposta na análise voltou a apostar na iniciativa Start APP. Sílvia

Biomarketing, disciplina que aposta na análise
de comportamentos para perceber qual é a
opinião mais real de uma pessoa,
relativamente a determinados produtos.
Especialista defende que o marketing está a
“esvaziar-se”
In Negócios | 27-04-2016
O design, a criatividade e a economia
nacional
Defendo o conceito de economia criativa, que
deve ser estimulado pelas instituições de
ensino. O Design e a criatividade são hoje
cruciais para a conceção de serviços mais
eficazes e distintos, ao converter as
necessidades das pessoas em oportunidades
de mercado, a par do desenvolvimento de
novos produtos ou serviços a partir de novas
ideias
In Público Online | 27-04-2016
"Pronto a Levar" vence 2ª edição da Start
APP
À semelhança do ano passado, o Continente

voltou a apostar na iniciativa Start APP. Sílvia
Santos, de 24 anos, natural de Lisboa e
detentora de um mestrado no IADE em Design
Visual, foi a grande vencedora da segunda
edição do Concurso Start APP, garantindo
assim, um prémio monetário no valor de cinco
mil euros
In RM - RevisMarket Online | 26-04-2016
Antigo aluno do IADE vai receber o Prémio
Ultra BOLD
André Beato tem vindo a trabalhar nas áreas do
design gráfico e ilustração Vão ser quatro dias a
juntar várias gerações de criativos em torno de
um projeto em comum para celebrar o melhor
em Portugal nas áreas do design, publicidade,
marketing, fotografia, vídeo, música e tecnologia
In StartUp Magazine Online | 26-04-2016
Cúmplices
In Máxima - Fitness & Beauty | 01-05-2016
Ciclo de Conferências José Rousseau
começam hoje

A Universidade Europeia irá receber, até
novembro, quatro conferências sobre Criar ou
Destruir Valor?, Gestão de Centros Comerciais,
Green Retail e Recursos Humanos. Para além
de convidados de empresas de referência do
setor, contará com José Rousseau como
LigateàMedia: O Portal da Media: "Pronto a keynote speaker
Levar" vence segunda edição do Start APP In RH Online | 27-04-2016
Sílvia Santos, de 24 anos e detentora de um
mestrado no IADE em Design Visual, venceu a LigateàMedia: O Portal da Media: "Pronto a
Levar" vence segunda edição do Start APP
segunda edição do Start APP, um concurso
Sílvia Santos, de 24 anos e detentora de um
promovido pela Sonae MC, que desafia
estudantes e jovens empresários a desenvolver mestrado no IADE em Design Visual, venceu a
segunda edição do Start APP, um concurso
aplicações para dispositivos móveis que
promovido pela Sonae MC, que desafia
revolucionem a experiência de compra dos
estudantes e jovens empresários a desenvolver
clientes Continente
aplicações para dispositivos móveis que
In Liga-te à Media Online | 26-04-2016
revolucionem a experiência de compra dos
Laura Alves
clientes Continente
In Turisver | 01-04-2016
In Liga-te à Media Online | 26-04-2016
voltou a apostar na iniciativa Start APP. Sílvia
Santos, 24 anos, natural de Lisboa e detentora
de um mestrado no IADE em Design Visual foi
a grande vencedora da 2
In Grande Consumo Online | 26-04-2016

"Arquipélago" recebe exposição
retrospetiva de José Nuno da Câmara
Pereira - Açoriano Oriental
Hoje, 10:22 O Arquipélago - Centro de Artes
Contemporâneas inaugura esta quinta-feira
uma grande exposição retrospetiva do artista
plástico mariense José Nuno da Câmara
Pereira, intitulada "José Nuno da Câmara
Pereira - Um Sísifo Feliz"
In Açoriano Oriental Online | 21-04-2016

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo
empresarial
» Saiba mais

Biblioteca António Quadros - Recursos digitais

A ACM Digital Library

Nielsen Portugal

BAQ - Base de Dados

Base de dados

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 6 de maio de 2016
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BOLD Creative Festival
#NEGRITO #CORAJOSO #ARROJADO #ATREVIDO #AUDAZ #FORTE #VIGOROSO
#ÍNGREME
O IADE Creative University e a Universidade Europeia, em parceria com a EDP – Energias de
Portugal, organizaram a primeira edição do BOLD Creative Festival. O evento decorreu entre os
dias 26 e 29 de abril, nas novas instalações da EDP, em Santos, Lisboa, e contou com a
presença de cerca de 900 pessoas.
Como forma de aproximação entre os antigos alunos e os atuais, este festival pretendeu mostrar
o talento e sucesso de ambas as partes. Durante o BOLD existiram diversas Talks com
convidados surpreendentes e com a particularidade, da sua maioria, serem antigos estudantes
do IADE.

EDP TALKS – “TALKING CREATIVE HEADS”
Teve como painel um conjunto de criativos com cartas dadas no mundo da comunicação e da
publicidade. Entre eles encontra-se Teresa Cristina Quintela da EDP; Susana Sequeira da
Partners; Pedro Pires da Solid Dogma e Pedro Rodrigues da Desafio Global. A moderar esta
conversa esteve Cristina Amaro, apresentadora do Imagens de Marca, transmitido pela SIC
Notícias.

ULTRA BOLD SHOWCASE
André Beato
Juntou André Beato e Bruno Pereira (diretor artístico do BOLD e responsável pelo
Departamento) numa conversa informal sobre o percurso do primeiro. A apresentação,
acompanhada pela exibição de imagens, permitiu traçar um perfil profissional, mas também
pessoal, de Beato que partilhou algumas curiosidades com a assistência

BOLD AWARDS SESSION
ULTRA BOLD AWARD – André Beato
entregue por Carlos Duarte, Reitor IADE-U
André Beato, designer gráfico e ilustrador, e antigo aluno da instituição, foi homenageado com o
Ultra BOLD Award pela excelência e solidez da sua carreira, de abrangência internacional,
construída sobretudo em torno do design - com destaque para a tipografia - mas também de
outras áreas como a fotografia, a cultura visual no seu todo, e até mesmo o marketing. No seu
discurso de agradecimento, Beato destacou a honra de receber o prémio na sua primeira edição,
tendo afirmado que "tem muito valor estar a ser premiado pela faculdade que me formou".

BOLD AWARD - Melhor projeto do LIGHT UP YOUR TALENT!
desenvolvido no âmbito do festival por estudantes do IADE
entregue por Ana Sofia Vinhas, Directora de Marca EDP

LIGHT UP YOUR TALENT, que distinguiu, “pela criatividade, energia e inovação”, a equipa
constituída pelos alunos Miguel Santos (Design), João Cortes (Design), Miguel Neves (Design),
Diana Marques (Marketing e Publicidade) e Francisco Craveiro Santos (Fotografia e Cultura
Visual) que – com tutoria da professora Sónia André – desenvolveu o projeto para a EDP com o
conceito “Aos 40 com a energia dos 20”.

"O emprego do futuro"
"E então para onde caminhamos? No que
devemos apostar? Que “skills” serão as
procuradas pelos empregadores a curto-médio
prazo? É divertidíssimo especular sobre as
várias possibilidades de resposta.
O último relatório “The Future of Jobs”,
publicado pelo “The World Economic Forum”,
diz-nos que a automação irá tomar conta de 5
milhões de empregos até 2020, e que este
número continuará a crescer, tanto que há
pouco mais de um ano, a Google registou uma
patente para iniciar a construção de robots-

trabalhadores com personalidade. Sim, leu bem: com personalidade.
Pergunto eu: será o emprego do futuro aquele que Harrison Ford desempenhou em Blade
Runner? Um caçador de andróides?
Martin Ford, escritor americano, especula no seu novo livro “Rise of Robots” que a inteligência
artificial e a robótica irão transformar grande parte da população laboral, tornando-a obsoleta,
controlando assim grande parte da nossa economia. De “self-driving-cars” e robots
semiautónomos a algoritmos inteligentes e ferramentas de análise preditiva, as máquinas estão
cada vez mais capazes de executar uma vasta série de tarefas que até têm sido do domínio
exclusivo humano."
Carlos Rosa
Vice-Reitor do IADE-U
in Observador

Seminários de empregabilidade
Jorge Coelho - Executive Creative Diretor | Ogilvy
5 de maio | Auditório do Campus de Santos | 13h

Próxima semana

Dia da Responsabilidade Social
A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM organizam mais um Dia da Responsabilidade
Social, que, este ano, terá lugar no dia 10 de maio, na Mata Nacional de Leiria.

OPEN DAY LICENCIATURAS IADE

Campus de Santos, Lisboa
No próximo dia 14 de Maio, o IADE abre portas para dar a conhecer as suas Licenciaturas.
Para além da experiência IADE, os estudantes terão a oportunidade de participar em atividades
e workshops relacionados com as temáticas das várias Licenciaturas.
Onde vais deixar a tua marca? Garante o teu lugar e inscreve-te aqui!

Seminários temáticos para cursos de mestrado
Mestrado em Design de Produção

27 de abril: António Costa Brás, toleranCYLIGHT - projetos de engenharia e
iluminação, "Iluminação e Eficiência Energética dos Edifícios"

Workshop "Pesquisa em bases de dados e gestores bibliográficos"
Uma organização conjunta da UNIDCOM e da Biblioteca António Quadros, do IADE, aberto a
toda a comunidade mas dirigido sobretudo a estudantes, docentes e/ou investigadores, visa
dotar os participantes de conhecimentos básicos sobre como fazer pesquisas eficazes nas
principais bases de dados electrónicas e como usar algumas ferramentas para gestão de papers
e referências bibliográficas.

O workshop realizar-se-á no IADE, nos seguintes horários:
19 de Maio (quinta-feira) das 15h00-16h00, sala 14
20 de Maio (sexta-feira) das 11h00-12h00, sala 29
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que deve ser efectuada AQUI até
ao próximo dia 16 de Maio.

Destaques | BAQ - Biblioteca António Quadros

Ind, N. ; Fuller, C. ; Trevail, C. Muratovski, G. (2016).
Taylor, G. (2013). Advertising in
(2012). Brand together: how co- Research for designers: a guide a digital age: best practices &
creation generates innovation to methods and practice. Los tips for paid search and social
and re-energizes brands.
Angeles: Sage
media advertising. [S.l.] : Global
London: KoganPage
& Digital

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference
The IADE – Creative University, together with
UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce
the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures,
presentations and exhibitions advancing the
state of design research. This year the theme is
TRANSversality.
We look forward to receiving your submissions
via Easychair
Submission Deadlines: full papers – 8 May 2016
| Enquiries | Follow us on Facebook

Festival Clube dos Criativos de Portugal - 2016
O CLUBE DE CRIATIVOS DE PORTUGAL, vai
realizar o XVIII Festival / IV Semana Criativa
de Portugal
De 11 A 15 De Maio 2016
Vão Decorrer WORKSHOPS, CONFERÊNCIAS,
EXPOSIÇÕES DE ARTE, FOTOGRAFIA,

EXPOSIÇÕES DE ARTE, FOTOGRAFIA,
ILUSTRAÇÃO E MUITAS OUTRAS ATIVAÇÕES

Click to use Flash

Atividades
Provas Públicas de 2º Ciclo
Mestrado em Design e Cultura Visual
19 maio | sala 53
Cátia de Sousa Rainho | 15h: Projeto intitulado "Femme Fatale"
Abigail Rito Fragoso | 16h45: Projeto intitulado "Fim Noir"

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
IADE lança dois novos cursos
In Económico Online | 02-05-2016

"Não sou o tipo de pessoa que se deixa
deslumbrar" - Entrevista a Jessica Walsh
Aos 29 anos é uma das designers mais
BOLD CREATIVE FESTIVAL - DAY 4 |
reputadas do mundo, título aliás conquistado há
MAGNÉTICA MAGAZINE
vários anos, quando apenas aos 25 se tornou
O último dia da primeira edição do BOLD
sócia de Stefan Sagmeister, na Sagmeister &
Creative Festival (29 de abril) teve início com a Walsh Entrevista Jessica Walsh
atuação da banda Lotus Fever, que tocou
In i | 03-05-2016
temas do álbum "Searching for meaning", no
âmbito da programação desenhada pela Sofar 6000 alunos da Universidade Europeia, IADE
e IPAM limpam Pinhal de Leiria
- Songs from a Room para animar os quatro
Em parceria com o Instituto de Conservação da
dias de festival
Natureza e das Florestas A Universidade
In Magnética Magazine Online | 02-05-2016
Europeia, o IADE - Creative University e o IPAM
Não tenham medo de acreditar e fazer
- The Marketing School vão reservar o dia 10 de
Jessica Walsh é diretora de arte e designer
maio - o dia de Responsabilidade Social do
multidisciplinar, sócia da conhecida Sagmeister Grupo Laureate International Universities em
& Walsh sediada em Nova Iorque. Esteve
Portugal - à limpeza e à recolha de lenha do
recentemente em Lisboa onde falou perante
Pinhal do Rei, em Leiria

recentemente em Lisboa onde falou perante
um auditório na sede da EDP completamente
cheio
In Imagens de Marca Online | 02-05-2016

Pinhal do Rei, em Leiria
In Tinta Fresca Online | 05-05-2016
Open Day na Universidade Europeia, IADE e
IPAM é ao sábado e para toda a família
Nos próximos sábados, 7 e 14 de maio, a
Universidade Europeia, o IADE - Creative
University e o IPAM - The Marketing School, as
três instituições que integram o Grupo Laureate
International Universites, abrem as portas a
potenciais alunos e respetivas famílias
In Universia Online - Universia News Portugal
Online | 04-05-2016

Bold Creative Festival - Day 3 | MAGNÉTICA
MAGAZINE
O terceiro dia de BOLD Creative Festival
começou com mais um concerto da Sofar Songs from a Room, trazendo até ao auditório
da nova sede da EDP a banda de Leiria Les
Crazy Coconuts. Numa atuação bem diferente
do dia anterior, com muito ritmo e sapateado, a
banda apresentou várias músicas do seu
álbum que foi lançado em outubro, destacando- TEKTÓNICA de 4 a 7 de Maio
se "Define", "Words Unsaid" e o seu primeiro A Tektónica - a maior feira portuguesa para o
sector da construção e obras públicas -,
tema, "Here we Go Again"
organizada pela Fundação AIP, decorre na FIL,
In Magnética Magazine Online | 29-04-2016
de 4 a 7 de Maio. Trata-se da 18ª edição do
"Pronto a Levar" vence 2ª Edição da Start
certame, que "afirma o seu crescimento
APP
sustentado a par da recuperação do sector da
Sílvia Santos, 24 anos, natural de Lisboa e
Construção"
detentora de um mestrado no IADE em Design In Diário Imobiliário Online | 02-05-2016
Visual, foi a grande vencedora da 2ª edição do
Inauguração Tektónica 2016
Concurso Start APP, garantindo assim, um
Ministro do Planeamento e das Infraestruturas
prémio monetário no valor de 5
preside à Sessão de abertura das Jornadas
In i9 Magazine Online | 01-05-2016
Tektónica da Construção Sustentável na
Hotéis Íbis
Lusofonia - O papel da Engenharia e da
H0TéIS IBIS COM NOVA BRAND
Arquitectura no desenvolvimento da Economia
MARKETING MANAGER Laura Alves é a nova Empresarial, no próximo dia 4 de Maio, pelas
Brand Marketing Manager dos Hotéis Ibis em 15h00, seguindo-se a Visita Inaugural
Portugal. Criativa e dinâmica, a responsável
In Directobras Online | 02-05-2016
conta com uma vasta experiência profissional,
Fibra - "Pronto a Levar" é a solução
nomeadamente nas áreas de gestão de
vencedora do Start App
produto, marketing e comunicação, em
A solução "Pronto a Levar" é a vencedora da
empresas multinacionais
segunda edição do concurso Start App,
In Turismo de Lisboa | 01-04-2016
promovido pela Sonae MC. Premiada com 5 mil
6000 alunos da Universidade Europeia, IADE euros, a aplicação tem como principal objetivo
e IPAM limpam Pinhal de Leiria
facilitar a reserva e compra dos produtos
A Universidade Europeia, o IADE - Creative
personalizáveis disponíveis em loja,
University e o IPAM - The Marketing School vão nomeadamente pastelaria, refeições, talho ou
reservar o dia 10 de maio - o dia de
peixaria, sem sair de casa
Responsabilidade Social do Grupo Laureate
In Fibra Online | 02-05-2016
International Universities em Portugal - à
limpeza e à recolha de lenha do Pinhal do Rei, Ibis apresenta nova brand marketing
manager
em Leiria
In Universia Online - Universia News Portugal LAURA ALVES É A NOVA BRAND MARKETING
Online | 04-05-2016
MANAGER DA FAMÍLIA IBIS EM PORTUGAL.
Conta com uma vasta experiência profissional,
nas áreas de Gestão de Produto, Marketing e
Comunicação, em empresas multinacionais
In Viajar | 01-05-2016

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo
empresarial
» Saiba mais
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A ACM Digital Library
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Agenda:
10 de maio | 8h | Mata Nacional de Leiria: Dia de Responsabilidade Social
11 de maio | 18h | sala 38: Seminários temáticos Orador: Joana Caramona,
EMPORDEF - Tecnologias de Informação Tema: Produtos e serviços nas áreas
de Simulação, Treino, Sistemas de Teste e Suporte à Manutenção
12 de maio |13h | Auditório Campus de Santos: Seminários de Empregabilidade
Orador: Jorge Epifânio, CIO - Chief Information Officer, Reallife techologies
14 de maio | 9h | Campus de Santos: Open Day Licenciaturas IADE

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 14 de maio de 2016
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IADE acolhe cerimónia da AIEP e homenageia o artista urbano Vhils
segunda-feira, 16 de maio, pelas 18h30
Entidade entrega prémio Personalidade do Ano numa das melhores escolas de criatividade da
Europa – Top 50 europeu da Domus Magazine.
A Associação de Imprensa Estrangeira (AIEP) escolheu o IADE – Creative University para
acolher a cerimónia de entrega do Prémio Personalidade do Ano – Martha de La Cal 2015 –
galardão concedido anualmente à personalidade portuguesa que mais se tenha distinguido pela
sua atividade de promoção do nome de Portugal no estrangeiro. Este ano, a AIEP elegeu o
artista Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, sendo que o prémio será entregue no
próximo dia 16 de maio, pelas 18h30, no lounge do IADE.
A escolha da instituição de referência do design,
fotografia, cultura visual e publicidade em Portugal para
a realização desta cerimónia prende-se com o forte
contributo do IADE na promoção das indústrias criativas
e pelo reconhecimento internacional como uma das
melhores escolas de design europeias, atraindo um
número crescente de alunos estrangeiros.
O IADE integra, desde o ano passado, o grupo Laureate International Universities, o maior
grupo de ensino superior do mundo, com mais de 80 instituições nos cinco continentes, e o seu
edifício icónico em Santos oferece um ambiente convidativo à ebulição criativa, recebendo
anualmente alguns dos melhores artistas mundiais como foi, recentemente, o caso de Jessica
Walsh.
Vhils foi nomeado pela Forbes, em 2015, como um dos “30 under 30” na categoria Art & Style, a
par de nomes como Cristiano Ronaldo, na categoria desporto e da investigadora Maria Nunes
Pereira, em Healthcare, Soma este ano o prémio atribuído pela AIEP, pelo impacto que o seu
trabalho – marcadamente original tanto nos seus conceitos como nas suas técnicas – tem tido
em espaços urbanos em todo o mundo. O jovem artista já assinou murais em mais de meia
centena de cidades, na sua maioria rostos, distinguindo-se por uma técnica peculiar que alia
escavação e pintura.

Do graffiti ao trabalho artístico que hoje projeta mundialmente, Vhils foi explorando novas áreas
dentro da ilustração, da animação e até do design gráfico, combinando o estilo vetorial com o
desenho livre. Desde 2008, ano em que terminou os seus estudos na University of the Arts, em
Londres, o artista lisboeta tem apresentado o seu trabalho em eventos, exposições individuais e
coletivas, e intervenções site-specific em todo o mundo. Do seu vasto portefólio salienta-se a
mostra “Dissecação/Dissection”, que esteve patente no Museu da Eletricidade, em Lisboa, e que
atraiu mais de 65 mil visitantes em três meses de 2014. Vhils colaborou, ainda, com artistas
sonantes, como é o caso da banda U2, para quem realizou um videoclipe.
O Prémio Personalidade do Ano – Martha de la Cal já contemplou, desde 1990, personalidades
dos mais diversos campos de atividade, entre os quais, o fadista Carlos do Carmo, o político
Mário Soares, a pintora Paula Rego, o futebolista Cristiano Ronaldo, a atleta de triatlo Vanessa
Fernandes, o arquiteto Álvaro Siza Vieira, o cineasta Manoel de Oliveira, o escritor José
Saramago, o ator Joaquim de Almeida ou o guitarrista Carlos Paredes. Além destas
personalidades, foram ainda distinguidas instituições portuguesas como a Fundação
Champalimaud ou a Fundação Gulbenkian.

Novos Estúdios do Grupo Renascença Multimédia com a Marca IADE

O Grupo Renascença Multimédia inaugura oficialmente esta sexta-feira os seus novos estúdios,
desenvolvidos por alunos do IADE – Creative University, das licenciaturas de Design, Marketing
e Publicidade e de Fotografia e Cultura Visual, durante a Semana Criativa.
Para além das especificidades técnicas, inerentes às necessidades de estúdios de rádio dos dias
de hoje, o desenvolvimento do projeto levou em consideração a natureza de uma das marcas do
Grupo – Renascença, RFM, Mega Hits e Rádio Sim. Desta forma, conseguiu-se criar um
conjunto de estúdios de elevada funcionalidade e com ambientes distintos.

Para João Lobo, Diretor de Marketing do Grupo Renascença Multimédia, “este tipo de iniciativas
é fundamental pois estimula a procura de novas ideias. Simultaneamente, dá aos estudantes a
oportunidade de sentirem o ambiente real das empresas e o contacto com clientes”.
Para Carlos Duarte, Reitor do IADE, “é o resultado de uma parceria estabelecida entre o IADE e
o Grupo Renascença Multimédia no âmbito de uma semana criativa e que permitiu, uma vez
mais, desafiar os nossos estudantes em contexto de exercício real a testarem o seu próprio
talento, a aceitarem correr riscos, simplesmente, a acreditar em si próprios, tornando-os assim
nos melhores entre os melhores”.
No novo edifício, situado na Quinta do Bom Pastor, em Lisboa, para além das rádios
Renascença, RFM, Mega HITS, Rádio SIM, encontram-se igualmente a produtora de eventos
Genius Y Meios e a Intervoz.
Testemunho:
"Gostaria em nome do grupo, de agradecer a oportunidade que nos foi dada pela Creative Week.
Acreditamos que são experiências destas que nos enriquem tanto a nível profissional como
pessoal. Agradecer também pela disponibilidade que todos os professores demonstraram
sempre que pedimos durante o estágio. Obrigada também pelas fotos de hoje e esperemos que
tenham gostado do trabalho que desenvolvemos.
Obrigada,"
Sara Malhão

Questionário de Satisfação

O IADE convida todos os estudantes a participar no Estudo de Satisfação que se encontra a
decorrer. Esta colaboração é fundamental para, enquanto Instituição, melhorar a experiência dos
estudantes. O questionário demora apenas alguns minutos a ser respondido. Para aceder, basta
clicar aqui.
Contamos com a participação de todos os estudantes.

Nova Data - Dia da Responsabilidade Social

NOVAS INSCRIÇÕES:
As inscrições estão abertas até 24 maio 2016.
Participações limitadas.
VOLUNTÁRIOS JÁ INSCRITOS:
Se já realizou a sua inscrição, não é necessário uma nova inscrição.
Caso queira desistir, ou não possa participar nesta nova data, deverá enviar um email para
Responsabilidade Social com o assunto: Desistência
AULAS:

Este será um dia sem aulas, com exceção para os momentos de avaliação que já estejam
previamente calendarizados.
AÇÃO:
A ação irá decorrer na Mata Nacional de Leiria onde iremos atuar ao nível da recolha de lenha e
limpeza da mata, contribuindo para a prevenção dos incêndios florestais que geralmente
ocorrem no verão.
Gostaríamos muito de contar com a sua participação nesta iniciativa, cujo impacto será,
certamente, um motivo de orgulho para toda a comunidade da Laureate em Portugal e a nível
internacional.
O transporte será providenciado pela organização.
A partida de Lisboa / Porto será realizada a partir dos 3 campus:
Campus de Santos - ver mapa
Campus da Quinta do Bom Nome - ver mapa
Campus do Porto – ver mapa
Por favor não se esqueça, o voluntariado é um compromisso.
Contamos com o seu!

Master Classes | IADE Talks
PARTICIPA NO AHEADS E DESCOBRE ATÉ ONDE TE PODEM LEVAR OS
MESTRADOS DO IADE.

Vem ouvir na primeira pessoa as histórias dos alumni, as experiências dos empregadores e a
sabedoria dos especialistas.
Programa e inscrições aqui.

Seminários de empregabilidade
Jorge Epifânio - CIO Reallife Tecnologies
CIO - Chief Information Office
Reallife Tecnologies

Próximo seminário

Seminários temáticos para cursos de mestrado
Mestrado em Design de Produção

11 de maio: Joana Caramona, EMPORDEF - Tecnologias de Informação , "Produtos e
serviços nas áreas de Simulação, Treino, Sistemas de Teste e Suporte à
Manutenção"

Workshop "Pesquisa em bases de dados e gestores bibliográficos"
Uma organização conjunta da UNIDCOM e da Biblioteca António Quadros, do IADE, aberto a
toda a comunidade mas dirigido sobretudo a estudantes, docentes e/ou investigadores, visa
dotar os participantes de conhecimentos básicos sobre como fazer pesquisas eficazes nas
principais bases de dados electrónicas e como usar algumas ferramentas para gestão de papers
e referências bibliográficas.

O workshop realizar-se-á no IADE, nos seguintes horários:
19 de Maio (quinta-feira) das 15h00-16h00, sala 14
20 de Maio (sexta-feira) das 11h00-12h00, sala 29

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que deve ser efectuada AQUI até
ao próximo dia 16 de Maio.

Destaques | BAQ - Biblioteca António Quadros

Bell, J.; Waters, S. (2014).
Koskinen, I.; Zimmerman, J.;
Koskinen, I.; Zimmerman, J.;
Doing your research project : a
Binder, T.; Redström, J.;
Binder, T.; Redström, J.;
guide for first-time researchers. Wensveen, S. (2011). Design Wensveen, S. (2011). Design
6th ed. Berkshire : McGraw-Hill research through practice : research through practice : from
from the lab, field, and
the lab, field, and showroom.
showroom. Amsterdam :
Amsterdam : Morgan Kaufmann
Morgan Kaufmann

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference
EXTENDED DEAD LINE - 16TH MAY
The IADE – Creative University, together with
UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce
the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures,
presentations and exhibitions advancing the
state of design research. This year the theme is
TRANSversality.
We look forward to receiving your submissions
via Easychair
Enquiries | Follow us on Facebook

Click to use Flash

Atividades
Provas Públicas de 2º Ciclo
Mestrado em Design e Cultura Visual
19 maio | sala 53
Cátia de Sousa Rainho | 15h: Projeto intitulado "Femme Fatale"
Abigail Rito Fragoso | 16h45: Projeto intitulado "Fim Noir"

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
AE do mês - IADE
A praxe no IADE não é igual à das outras
faculdades. Num momento em que este é um
assunto que ameaça tornar-se tabu, a

Que formação escolher?
Diz-me com quem tens formação, dir-te-ei onde
vais trabalhar Já dizia a frase popular que
aqueles que nos rodeiam dizem muito sobre

Associação de Estudantes desta instituição
reafirma a sua tradição única na hora de
receber os novos alunos, e demonstra como a
praxe é, e continuará a ser, um acontecimento
fundamental para a integração na vida
universitária
In Mais Superior | 01-05-2016

quem somos. No mercado profissional da
comunicação e marketing aplica-se a mesma
lógica: a rede de contactos é determinante para
a integração no mercado de trabalho
In Meios & Publicidade | 06-05-2016

Seis mil estudantes participam na limpeza do
Pinhal de Leiria
De olhos postos no exterior, construção
Na próxima terça-feira, 10 de maio, seis mil
aposta na inovação
alunos da Universidade Europeia, do IADE A Tektónica - feira da construção e obras
Creative University e do IPAM - The Marketing
públicas conta com mais de 400 expositores e School participam na limpeza do Pinhal do Rei,
cerca de 100 convidados provenientes de 16 em Leiria.
países. Até domingo, dia 7, é possível
In Ambiente Magazine Online | 05-05-2016
conhecer 50 produtos inovadores e mais de
Seis mil estudantes do ensino superior vão
50 atividades
limpar o Pinhal de Leiria
In OJE Online | 06-05-2016
Seis mil alunos da Universidade Europeia, do
De olhos postos no exterior, construção
IADE e do IPAM - The Marketing School vão
aposta na inovação
limpar o Pinhal de Leiria no dia 10 de maio. A
A Tektónica está aberta até dia 7 e conta com iniciativa acontece no âmbito do Dia da
mais de 400 expositores e cerca de 100
Responsabilidade Social das três instituições
convidados provenientes de 16 países
In Região de Leiria Online | 05-05-2016
Publicado em: 06/05/2016 - 13:15:14 A
Tektónica - feira da construção e obras públicas Criar harmonias
conta com mais de 400 expositores e cerca de In Elle | 01-06-2016
100 convidados provenientes de 16 países
Ibis Portugal com nova Brand Marketing
In OJE Online | 06-05-2016
Manager
Inês Zenha
ibis Portugal COM NOVA BRAND MARkETING
In Expresso - Economia | 07-05-2016
MANAGER Laura Alves é a nova Brand
Marketing Manager da Família ibis em Portugal.
Alunos limpam
Licenciada em Marketing e Publicidade pelo
In Correio da Manhã | 08-05-2016
IADE, Laura Alves iniciou a sua carreira na área
das tecnologias e electrónica de consumo
Adiada limpeza ao Pinhal de Leiria
In Publituris Hotelaria | 01-04-2016
ADIAMENTO As previsões meteorológicas,
Mitos e truques a enfrentar numa ida ao
que apontam para aguaceiros, obrigou ao
adiamento de uma acção de limpeza do Pinhal supermercado. Ou como vencer o marketing
Para escapar melhor às tentações, leve uma
do Rei, que iria contar com a participação de
seis mil alunos da Universidade Europeia, do lista com tudo o que precisa. Evite ir às compras
com fome ou levar as crianças Mudar os
IADE – Creative University e do IPAM – The
produtos de sítio, preços psicológicos (0,99euro,
Marketing School, informou a organização
por exemplo), bens essenciais no fundo da loja,
In Diário de Leiria | 10-05-2016
guloseimas junto à caixa
Arquipélago recebe nova exposição
In Diário de Notícias Online | 09-05-2016
Artes Arquipélago recebe nova exposição O
"Arquipélago", na cidade de Ribeira Grande,
recebe uma exposição retrospectiva de José
Nuno da Câmara Pereira.
In Jornal Diário Online | 09-05-2016
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Agenda:
16 de maio | 18h30m | Lounge do IADE: Cerimónia de entrega
do prémio “Personalidade do Ano” – Martha de la Cal Award, AIEP a Vhilz
19 de maio | 15h | sala 14: Workshop "Pesquisa em bases de dados e gestores
bibliográficos"
19 de maio | 15h | sala 53: Provas Públicas de 2º ciclo, Mestrado em Design e Cultura
Visual, mestranda Cátia de Sousa Rainho - Projeto "Femme Fatale"
19 de maio | 16h45m | sala 53: Provas Públicas de 2º ciclo, Mestrado em Design e
Cultura Visual, mestranda Abigail Rito Fragoso - Projeto "Film Noir"
20 de Maio | 11h | sala 29: Workshop "Pesquisa em bases de dados e gestores
bibliográficos"

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 21 de maio de 2016
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IADE acolhe cerimónia da AIEP e homenageia o artista urbano Vhils
Entidade entrega prémio Personalidade do Ano numa das melhores escolas de criatividade da
Europa – Top 50 europeu da Domus Magazine.
A Associação de Imprensa Estrangeira (AIEP) escolheu
o IADE – Creative University para acolher a cerimónia
de entrega do Prémio Personalidade do Ano – Martha
de La Cal 2015 – galardão concedido anualmente à
personalidade portuguesa que mais se tenha
distinguido pela sua atividade de promoção do nome de Portugal no estrangeiro. Este ano, a
AIEP elegeu o artista Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, por ter contribuído "para levar o
nome do país ao exterior", em 2015.

"O país - e a grande Lisboa em particular - afirmou-se como um centro da Arte Urbana. O
contributo do Vhils para isso foi essencial", afirmou a presidente da AEIP, Alison Roberts, na
sessão de entrega do prémio Martha de La Cal.
Alexandre Farto, 28 anos, captou a atenção a 'escavar' muros com retratos, um trabalho que tem
sido reconhecido a nível nacional e internacional e que já levou o artista a vários cantos do
mundo.

» Album AEIP distingue Vhils no IADE
"É interessante perceber como a arte tem o poder de criar uma relação com o ser humano e, a
partir daí, criar diálogo e por o foco em situações nas quais a arte serve quase como uma arma
para essas pessoas. É nesse sentido que o trabalho se tem espalhado e tem feito sentido em
diversos sítios do mundo", afirmou.
O prémio foi entregue pelo ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, que disse ser "admirador da
obra de Vhils". Vhils "encarna com grande brilho a dimensão internacional que os portugueses

sabem assumir, não só pelas muitas exposições que tem feito, mas também pela obra notável
que espalhou pelas ruas de cidade como Nova Iorque, Berlim, Paris, Moscovo, Hong Kong e até
a estação espacial internacional. A forma como interpela os cidadãos e as cidades assume uma
linguagem universal e essa capacidade para transformar a paisagem urbana degradada num
espaço de diálogo sobre a condição humana, que a APEI lhe reconhece na atribuição do prémio,
vai continuar a aprofundar-se cada vez mais e a engrandecer a nossa arte", defendeu.

Open Day Licenciaturas IADE
Campus de Santos, Lisboa

No dia 14 de Maio, o IADE abriu portas para dar a conhecer as suas Licenciaturas.
Para além da experiência IADE, os estudantes tiveram a oportunidade de participar em
atividades e workshops relacionados com as temáticas das várias Licenciaturas.

» Album Open Day Licenciaturas IADE

Alunos do IADE representam Portugal em evento europeu
40 alunos europeus apresentam projetos para a Oliveira da Serra
Foi nesta sexta-feira, dia 20 de maio, que 40 alunos europeus apresentaram, no IADE – Creative
University, em Lisboa, planos de comunicação integrada para a presença digital da Oliveira da
Serra. O Cross Border Brand Communication (CBBC) – um intensive training programme em
comunicação integrada que junta cinco escolas de Portugal, Bélgica, Holanda, Áustria e
Inglaterra –, tem como anfitrião o IADE, escola da Laureate International Universities, sendo que
o instituto é o único representante nacional. O projeto selecionado pea Oliveira da Serra terá a
possibilidade de ser implementado pela marca de azeite nacional.

Os jovens estão, desde domingo, a trabalhar num briefing real lançado pela Oliveira da Serra
que incluiu uma visita ao Lagar da marca de azeite nacional, situado em Ferreira do Alentejo. Até
sexta-feira, os estudantes europeus – divididos em cinco equipas internacionais – vão
desenvolver os seus projetos desde a estratégia à conceção para criarem respostas inovadoras
ao desafio proposto. A iniciativa permite, assim, que os alunos aumentem as suas competências
enquanto criativos e comunicadores, de forma a permitir uma melhor inserção no mercado de

trabalho

Estudantes e Professores da NHL University of Applied Sciences no IADE
Na passada quinta-feira um grupo de 17 estudantes e 2 professores da universidade holandesa
NHL Leeuwarden, universidade parceira com quem o IADE tem acordo Erasmus, visitaram o
Campus de Santos. O propósito da visita foi dar a estes estudantes a oportunidade de se
familiarizarem com as práticas pedagógicas especialmente vocacionadas para o
empreendedorismo e também visitar startups e incubadoras de negócios. No IADE foram
recebidos pela Professora Maria Ana Paúl a que se seguiu uma sessão de apresentações pelos
Professores José Ferro Camacho e Martim Lapa e uma visita ao Campus de Santos.

CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DO IADE 2016

No dia 4 de junho, no CCL – Centro de Congressos de Lisboa, pelas 18h00, terá lugar a
Cerimónia de Graduação do IADE, este ano dedicada a Graduados & Finalistas!
Este é considerado um dos momentos mais relevantes, simbólicos e repleto de significado para
os nossos graduados, finalistas e seus familiares, que muito honra a nossa Instituição.
Todos somos e fazemos parte deste Momento.
INSCRIÇÕES ATÉ 27 DE MAIO
Mais informações no site e em eventos.
Docentes & Staff Inscrições aqui.

Master Classes | IADE Talks
PARTICIPA NO AHEADS E DESCOBRE ATÉ ONDE TE PODEM LEVAR OS
MESTRADOS DO IADE.

Vem ouvir na primeira pessoa as histórias dos alumni, as experiências dos empregadores e a
sabedoria dos especialistas.
Programa e inscrições aqui.

Questionário de Satisfação

O IADE convida todos os estudantes a participar no Estudo de Satisfação que se encontra a
decorrer. Esta colaboração é fundamental para, enquanto Instituição, melhorar a experiência dos
estudantes. O questionário demora apenas alguns minutos a ser respondido. Para aceder, basta
clicar aqui.
Contamos com a participação de todos os estudantes.

Nova Data - Dia da Responsabilidade Social

NOVAS INSCRIÇÕES:
As inscrições estão abertas até 24 maio 2016.
Participações limitadas.
AÇÃO:
A ação irá decorrer na Mata Nacional de Leiria onde iremos atuar ao nível da recolha de lenha e
limpeza da mata, contribuindo para a prevenção dos incêndios florestais que geralmente
ocorrem no verão.
Gostaríamos muito de contar com a sua participação nesta iniciativa, cujo impacto será,
certamente, um motivo de orgulho para toda a comunidade da Laureate em Portugal e a nível
internacional.
Por favor não se esqueça, o voluntariado é um compromisso.
Contamos com o seu!

Ciclo de Conferências José Rousseau
25 de maio | 14h30
Campus Quinta do Bom Nome

Gestão de Centros Comerciais
» programa

UNIDCOM - Unidade e Investigação
Comunicação de membros:
Rodrigo Cunha
Conferência. Ao Congresso Lusófono sobre Esoterismo Ocidental, organizado pela
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia/ Ciência das Religiões (7 a 10
Maio), tendo apresentado a 9 de Maio na UL em Lisboa, no Simpósio Temático: Raízes e
Horizontes do Gnosticismo Português, uma Comunicação intitulada: «Em torno d’O
Crocodilo de Louis-Claude de Saint-Martin».
Lançamento do livro do poeta Carlos Queiroz (1907-1949) Paisagem Portuguesa (com
Ensaio de Rodrigo Sobral Cunha), juntamente com o cineasta António Pedro Vasconcelos
e o filósofo Joaquim Domingues no Salão Nobre do Palácio de Seteais no dia 24 de Maio

(3ª feira), às 18h00, com convívio nos jardins do Palácio de Seteais. Queiroz foi amigo de
Fernando Pessoa e de Almada Negreiros, tendo sido retratado por Almada e tendo
conhecido a admiração poética de Pessoa. Mas o seu desaparecimento precoce lançou-o
numa espécie de esquecimento de que a iniciativa do lançamento deste seu livro em
prosa o pretende resgatar (CONVITE ANEXO).

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference
The IADE – Creative University, together with
UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce
the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures,
presentations and exhibitions advancing the
state of design research. This year the theme is
TRANSversality.
We look forward to receiving your submissions
via Easychair
Enquiries | Follow us on Facebook

Click to use Flash

Atividades

» Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
» Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos

» Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em Notícias
Vhils recebeu prémio personalidade do ano
da Associação da Imprensa Estrangeira
Cultura O artista Alexandre Farto, que assina
como Vhils, recebeu hoje, em Lisboa, o prémio
personalidade do ano da Associação da
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por
ter contribuído "para levar o nome do país ao
exterior", em 2015
In RTP Online | 17-05-2016

Vhils recebeu o prémio personalidade do ano
de 2015
O artista português, Alexandre Farto, mais
conhecido por Vhils recebeu o prémio
personalidade do ano de 2015 da Associação de
Imprensa Estrangeira. Comentários de Alison
Roberts, Pres. da Assoc. Imprensa Estrangeira e
de Vhils
In TVI 24 - Diário da Manhã | 17-05-2016

Vhils recebeu prémio personalidade do ano Prioridade ao crescimento na indústria
da Associação da Imprensa Estrangeira
farmacêutica

O artista Alexandre Farto, que assina como
Filipe Novais 42 anos, é o novo diretor-geral da
Vhils, recebeu esta segunda-feira, em Lisboa, o Astellas Farma Portugal Prioridade ao
prémio personalidade do ano da Associação da crescimento na indústria farmacêutica
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por FORMAÇÃO IADE, de 1997 a 2001, licenciatura
ter contribuído "para levar o nome do país ao em Marketing Universidade Lusíada, de 2008 a
exterior", em 2015
2010, mestrado em Gestão PERCURSO
In SIC Notícias Online | 17-05-2016
Yamanouchi Farma Portugal, de 1996 a 2000,
delegado de Informação Médica Yamanouchi
Vhils, personalidade do ano para a
Farma Portugal, de 2000 a 2005, gestor de
Associação da Imprensa Estrangeira
produto Astellas Farma Portugal, de 2005 a
O artista Alexandre Farto, que assina como
2008, responsável
Vhils, recebeu esta segunda-feira, em Lisboa, o In Expresso - Economia | 14-05-2016
prémio personalidade do ano da Associação da
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por Alunos do IADE representam Portugal
ter contribuído "para levar o nome do país ao A edição deste ano do Cross Border Brand
Communication (CBBC) decorre entre 15 e 21
exterior", em 2015
de maio, tendo o IADE - Creative University, em
In Expresso Online | 16-05-2016
Lisboa, escola da Laureate International
Vhils prémio personalidade do ano dos
Universities, sido escolhido como anfitrião e o
jornalistas estrangeiros
único representante nacional
O artista Alexandre Farto, que assina como
In Human Resources Portugal Online | 13-05Vhils, recebeu, esta segunda-feira, em Lisboa, 2016
o prémio personalidade do ano da Associação
da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), Carlos Guerreiro - Design mestiçado |
por ter contribuído "para levar o nome do país MAGNÉTICA MAGAZINE
Nome incontornável na história do design gráfico
ao exterior", em 2015
e da ilustração em Portugal, Carlos Guerreiro,
In Jornal de Notícias Online | 16-05-2016
atualmente ligado ao atelier MAGA, conta com
Vhils vence prémio personalidade do ano
23 anos de experiência profissional e um
dos jornalistas
percurso reconhecido como pioneiro,
Artista distinguido pela Associação da
experimental e transdisciplinar
Imprensa Estrangeira em Portugal O artista
In Magnética Magazine Online | 13-05-2016
Alexandre Farto, que assina como Vhils,
Vhils eleito Personalidade do Ano
recebeu esta segunda-feira, em Lisboa, o
prémio personalidade do ano da Associação da A Associação da Imprensa Estrangeira em
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por Portugal escolheu o artista plástico pelo seu
ter contribuído "para levar o nome do país ao contributo na promoção de Portugal a nível
internacional.
exterior", em 2015
In Mood Magazine Online | 13-05-2016
In Correio da Manhã Online | 17-05-2016
Artista plástico português Vhils conquista
prémio personalidade do ano
O artista plástico português Alexandre Farto,
que assina como Vhils, recebeu, esta segundafeira, em Lisboa, o prémio personalidade do
ano da Associação da Imprensa Estrangeira
em Portugal (AIEP), por ter contribuído para
elevar o nome do País no exterior, em 2015
In Bola Online (A) | 16-05-2016
Cultura: Vhils recebeu prémio
personalidade do ano da Associação da
Imprensa Estrangeira
O artista Alexandre Farto, que assina como

Bold Creative festival: Are you Bold enough?
A criatividade e inovação voltaram à capital, e
invadiram por três dias o espaço entre o IADE e
a nova sede da EDP. O BOLD Creative Festival,
evento de talks e pequenas performances
criativas, decorreu entre os dias 26 e 29 de Abril
In Headshake Online | 12-05-2016
2ª edição da UE Creative Night
A Universidade Europeia acolhe em Lisboa, nos
próximos dias 27 e 28 de Maio a 2.
In Artes Entre as Letras (As) | 11-05-2016
Vhils recebeu prémio personalidade do ano

da Associação da Imprensa
O artista Alexandre Farto, que assina como
Vhils, recebeu hoje, em Lisboa, o prémio
personalidade do ano da Associação da
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por
ter contribuído "para levar o nome do país ao
exterior", em 2015
Vhils recebe o prémio personalidade do ano In Notícias ao Minuto Online | 16-05-2016
da Associação da Imprensa Estrangeira
Vhils recebeu prémio personalidade do ano
O artista Vhils recebe hoje o prémio
da Associação da Imprensa Estrangeira
personalidade do ano, Prémio Martha de la
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira, O artista Alexandre Farto, que assina como
Vhils, recebeu esta segunda-feira, em Lisboa, o
que o considerou "o português que mais
prémio personalidade do ano da Associação da
contribuiu para levar o nome do país ao
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por
exterior", em 2015
ter contribuído "para levar o nome do país ao
In Correio da Manhã Online | 16-05-2016
exterior", em 2015
Vhils recebe o prémio personalidade do ano In Observador Online | 16-05-2016
da Associação da Imprensa Estrangeira
Vhils recebe o prémio personalidade do ano
O artista Vhils recebe hoje o prémio
Alexandre Farto, 28 anos, captou a atenção a
personalidade do ano, Prémio Martha de la
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira, "escavar" muros com retratos, um trabalho que
tem sido reconhecido a nível nacional e
que o considerou "o português que mais
internacional e que já levou o artista a vários
contribuiu para levar o nome do país ao
cantos do mundo.
exterior", em 2015
In Port.Com Online | 16-05-2016
In Destak Online | 16-05-2016
Vhils, recebeu hoje, em Lisboa, o prémio
personalidade do ano da Associação da
Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), por
ter contribuído "para levar o nome do país ao
exterior", em 2015
In Destak Online | 16-05-2016

Vhils recebe o prémio personalidade do ano
da Associação da Imprensa Estrangeira
Vhils recebe o prémio personalidade do ano da
Associação da Imprensa Estrangeira Partilhar
Partilhar Partilhar Pin it O artista Vhils recebe
hoje o prémio personalidade do ano, Prémio
Martha de la Cal, da Associação da Imprensa
Estrangeira, que o considerou "o português que
mais contribuiu para levar o nome do país ao
Vhils recebe o prémio personalidade do ano exterior", em 2015
da Associação da Imprensa Estrangeira
In Sapo Online - Sapo Mag Online | 16-05-2016
vhils O artista português Alexandre Farto Vhils -, recebeu o prémio Prémio Martha de la Que português mais contribuiu para levar o
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira. nome do país ao exterior?
Vhils captou a atenção a 'escavar' muros com
In Observador Online | 16-05-2016
retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a
Vhils recebe o prémio personalidade do ano nível nacional e internacional O artista Vhils
da Associação da Imprensa Estrangeira
recebe o prémio personalidade do ano, Prémio
O artista Vhils recebe hoje o prémio
Martha de la Cal, da Associação da Imprensa
personalidade do ano, Prémio Martha de la
Estrangeira, que o considerou "o português que
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira, mais contribuiu para levar o nome do país ao
que o considerou "o português que mais
exterior", em 2015
contribuiu para levar o nome do país ao
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - ECultura Online | 16-05-2016
exterior", em 2015
In Rádio Nova Online | 16-05-2016
Vhils recebe o prémio personalidade do ano
Vhils recebe o prémio personalidade do ano da Associação da Imprensa Estrangeira
Vhils recebe o prémio personalidade do ano
O artista Vhils recebe hoje o prémio
personalidade do ano, Prémio Martha de la
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira,
que o considerou "o português que mais
contribuiu para levar o nome do país ao
exterior", em 2015
In Notícias ao Minuto Online | 16-05-2016

da Associação da Imprensa Estrangeira
O artista Vhils recebe hoje o prémio
personalidade do ano, Prémio Martha de la
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira,
que o considerou "o português que mais
contribuiu para levar o nome do país ao
exterior", em 2015
In RTP Online | 16-05-2016

O artista Vhils recebe hoje o prémio
personalidade do ano, Prémio Martha de la Cal,
da Associação da Imprensa Estrangeira, que o
considerou o português que mais contribuiu para
levar o nome do país ao exterior , em 2015
In Diário Digital Online | 16-05-2016

Vhils recebe o prémio personalidade do ano
da Associação da Imprensa Estrangeira ::
Vhils volta a ser considerado português do Jornal da Região
ano
O artista Vhils recebe hoje o prémio
O artista Vhils recebe hoje o prémio
personalidade do ano, Prémio Martha de la Cal,
personalidade do ano, Prémio Martha de la
da Associação da Imprensa Estrangeira, que o
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira
considerou "o português que mais contribuiu
09:11 . Lusa Os jornalistas estrangeiros, em
para levar o nome do país ao exterior", em 2015
Portugal, decidiram distinguir o artista
In Jornal da Região Online | 16-05-2016
Alexandre Farto, que assina Vhils, com o
Vhils recebe o prémio personalidade do ano
prémio máximo da sua associação, que lhe
da Associação da Imprensa Estrangeira
será entregue hoje, pelo ministro da Cultura,
Luís Castro Mendes, numa sessão a decorrer O artista Vhils recebe hoje o prémio
personalidade do ano, Prémio Martha de la Cal,
no IADE - Instituto de Arte e Design, em
da Associação da Imprensa Estrangeira, que o
Lisboa, a partir das 18h30
considerou "o português que mais contribuiu
In Sábado Online | 16-05-2016
para levar o nome do país ao exterior", em 2015
Vhils recebe o prémio personalidade do ano In Rádio Placard Online | 16-05-2016
O artista Vhils recebe, hoje, o prémio
Que português mais contribuiu para levar o
personalidade do ano, Prémio Martha de la
Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira, nome do país ao exterior?
Vhils captou a atenção a 'escavar' muros com
que o considerou "o português que mais
retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a
contribuiu para levar o nome do país ao
nível nacional e internacional e que já levou o
exterior", em 2015
artista a vários cantos do mundo O artista Vhils
In TV Record Europa Online | 16-05-2016
recebe o prémio personalidade do ano, Prémio
Jovens talentos e empresas corajosas
Martha de la Cal, da Associação da Imprensa
A Young Talent Conference, organizada pela
Estrangeira, que o considerou "o português que
Jason Associates, teve lugar a 7 de maio, no mais contribuiu para levar o nome do país ao
Nirvana Studios e, contou com a presença de exterior", em 2015
12 empresas e 300 participantes. Este espaço In Renascença Online | 16-05-2016
deu lugar a conversas intimistas e corajosas,
Vhils premiado por "contributo essencial" na
momentos inspiradores e disruptivos,
contactos, histórias e outras experiências que arte urbana contemporânea
Vhils premiado por "contributo essencial" na arte
marcaram esta primeira edição, revela a
urbana contemporânea Partilhar Partilhar
entidade organizadora
Partilhar Pin it O artista Alexandre Farto, que
In Fórum Estudante Online | 17-05-2016
assina como Vhils, recebeu esta segunda-feira,
Ministro da Cultura entregou prémio a Vhils em Lisboa, o prémio personalidade do ano da
In JM | 17-05-2016
Associação da Imprensa Estrangeira em
Portugal (AIEP), por ter contribuído "para levar o
Vhils recebe o prémio personalidade do ano nome do país ao exterior", em 2015
da Associação da Imprensa Estrangeira
In Sapo Online - Sapo Mag Online | 17-05-2016
Alexandro Farto Vhils cresceu no Seixal, onde
Bárbara Gil pinta ´chef´ no Hotel Baía Azul
começou a pintar 'grafiftis' aos 13 anos.
Fotos facebook Bárbara Gil Um chef no seu
Recebeu ontem, aos 28 anos, o
momento de pausa a ver o seu smartphone. Foi
reconhecimento dos jornalistas estrangeiros

em Portugal O artista Vhils recebeu ontem o
esta a inspiração da artista madeirense Bárbara
prémio personalidade do ano, Prémio Martha Gil Pereira para o mural que está a ser pintado
de la Cal, da Associação da Imprensa
numa parede lateral do hotel Baía Azul,
Estrangeira, que o considerou "o português que recentemente remodelado
mais contribuiu para levar o nome do país ao In Funchal Notícias Online | 18-05-2016
exterior", em 2015
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online
| 17-05-2016
Vhils eleva nome de Portugal no estrangeiro
Alexandro Farto Vhils cresceu no Seixal, onde
começou a pintar ‘grafitis’ aos 13 anos.
Recebeu ontem, aos 28 anos, o
reconhecimento dos jornalistas estrangeiros
em Portugal REGIÃO Artista do Seixal
considerado o português que mais promoveu o
país em 2015 Vhils recebe o prémio
personalidade do ano da Associação da
Imprensa Estrangeira Alexandro Farto Vhils
cresceu no Seixal, onde começou a pintar
‘grafiftis’ aos 13 anos
In Diário da Região | 17-05-2016

Notícias do mercado

O Greenfest, o Grace e a Câmara Municipal de Lisboa, convidam-no a estar presente na
Conferência de Inauguração do GREENFEST Monsanto, dedicada à Economia Circular e
inspirada na Natureza, onde “Nada se Perde, tudo se transforma”, que se realizará no próximo
dia 20 de Maio pelas 15:00, no Centro de Interpretação de Monsanto (CIM) em Lisboa.
Para aceder ao programa, consulte o documento em anexo.
Confirmação de presenças até ao próximo dia 19 de Maio, quinta-feira, por e-mail.

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo
empresarial
» Saiba mais

Biblioteca António Quadros - Recursos digitais

A ACM Digital Library
Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
Base de dados
EBSCO:
permite aceder a uma (anuários para análise Disponível na Biblioteca
de mercados).
Através de conta de
vasto conjunto de
António Quadros o
utilizador, que permite o
recursos de informação
acesso à base de
Para mais informação, dados TGI - Marktest. acesso à BD a partir de
relativos aos
qualquer localização,
temas Computing & consulte a biblioteca do
IADE.
Para mais informação, bem como a gestão
Technologies
consulte a biblioteca do pessoal das pesquisas
IADE
Campus IADE
realizadas.
Acesso remoto: criar
Como criar conta?
conta
Para mais informação
consulte a biblioteca do
IADE

Agenda:
23 a 25 de maio | 18h30 | Campus de Santos: Master Classes | IADE Talks
"AHEADS Experiences from the Front"

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 28 de maio de 2016
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CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DO IADE 2016
No dia 4 de junho, no CCL – Centro de Congressos de Lisboa, pelas 18h00, terá lugar
a Cerimónia de Graduação do IADE, este ano dedicada a Graduados & Finalistas!
Este é considerado um dos momentos mais relevantes, simbólicos e repleto de significado para
os nossos graduados, finalistas e seus familiares, que muito honra a nossa Instituição.
Todos somos e fazemos parte deste Momento.

Mais informações no site e em eventos.
Docentes & Staff Inscrições aqui.

Workshop "Pesquisa em bases de dados e gestores bibliográficos"
Uma organização conjunta da UNIDCOM e da BAQ - Biblioteca António Quadros, do IADE,
aberto a toda a comunidade mas dirigido sobretudo a estudantes, docentes e/ou
investigadores, com o objetivo de dotar os participantes de conhecimentos básicos sobre como
fazer pesquisas eficazes nas principais bases de dados electrónicas e como usar algumas
ferramentas para gestão de papers e referências bibliográficas.

Master Classes | IADE Talks
AHEADS - 23. 24. 25 de maio | 18h30 | Campus de Santos
Experiences From the Front
O IADE – Creative University recebeu durante esta semana um conjunto de Masterclasses no
âmbito dos cursos de Mestrado. Através das histórias dos alumni, das experiências dos
empregadores e da sabedoria dos especialistas, os estudantes tiveram a oportunidade de
conhecer as particularidades e perspetivas de cada mestrado, descobrir a área com a qual mais
se identificam para, desse modo, poderem direcionar as suas expectativas e escolher com mais
assertividade e segurança o rumo a seguir.

LPA – O Novo Certificado Profissional– Avaliação de Competências
de 25 de Maio a 17 de Junho
A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM lançaram, no ano passado, um projeto inovador: o
Laureate Professional Assessment, que visa determinar o nível de desenvolvimento de algumas
competências mais procuradas pelos empregadores em diplomados do ensino superior.

Para o efeito, irão utilizar-se testes psicométricos que permitirão caracterizar, de forma fiável, o
desenvolvimento de competências como a liderança, a capacidade de adaptação a novas
situações, o trabalho em equipa, a capacidade de resolução de problemas e de tomada de
decisão, a planificação e organização, entre outras.
De 25 de Maio a 17 de Junho, os estudantes finalistas dos cursos de licenciatura terão a
possibilidade de responder ao questionário online e realizar, assim, a sua avaliação de
competências. Esta é uma ferramenta única e de enorme potencial, nomeadamente, quando
utilizada nas candidaturas a oportunidades de estágio e/ou de emprego.
Contamos com a vossa participação!

Questionário de Satisfação

O IADE convida todos os estudantes a participar no Estudo de Satisfação que se encontra a
decorrer. Esta colaboração é fundamental para, enquanto Instituição, melhorar a experiência dos
estudantes. O questionário demora apenas alguns minutos a ser respondido. Para aceder, basta
clicar aqui.
Contamos com a participação de todos os estudantes.

Dia da Responsabilidade Social

BAQ - Novidades bibliográficas

Niemeyer, L. (2007). Elementos de
semiótica aplicados ao design. Rio de
Janeiro: 2AB

Niemeyer, L. (2006). Tipografia: uma
apresentação. 4ª ed., revista e ampliada.
Rio de Janeiro: 2AB

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference
The IADE – Creative University, together with
UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce
the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures,
presentations and exhibitions advancing the
state of design research. This year the theme is
TRANSversality.
We look forward to receiving your submissions
via Easychair
Enquiries | Follow us on Facebook

Click to use Flash
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IADE em Notícias
IADE lança nova licenciatura e novo
mestrado
António Freitas de Sousa
antonio.sousa@economico.pt Instituto
universitário quer dotar os seus alunos de
capacidades globais e multidisciplinares que
lhes permitam contribuir para a economia
criativa
In Económico Online | 24-05-2016
´Paisagem Portuguesa´, de Carlos Queiroz,
volta a ser lançada
A obra 'Paisagem Portuguesa', da autoria do
poeta e ensaísta Carlos Queiroz, publicada há
mais de sete décadas, mas quase
desconhecida, volta a ser editada pela Feitoria
dos Livros, que a pretende "resgatar do
esquecimento", anunciou a editora
In Notícias ao Minuto Online | 23-05-2016
Feira de oportunidades
In Magazine Imobiliário | 01-05-2016

Seis mil jovens limpam Pinhal de Leiria
Nesse dia, 6.000 alunos da Universidade
Europeia, do IADE e do IPAM participam na
limpeza do Pinhal do Rei, em Leiria. Além da
limpeza, os estudantes irão proceder à recolha
de lenha e à recuperação de um passeio verde
que termina na praia de S
In Rádio Cidade de Tomar Online | 24-05-2016
Primeira edição do Bold Creative Festival
recebeu 900 participantes
O evento revelou, durante quatro dias, o
potencial criativo de várias gerações de alunos
do IADE, nas áreas do design, publicidade,
marketing, fotografia, vídeo, música e tecnologia.
O Bold Creative Festival contou com 900
participantes na sua primeira edição e, por isso,
já foi assegurada uma repetição no próximo ano
In StartUp Magazine Online | 19-05-2016
IADE inova com licenciatura e mestrado em
Design de Interação
Uma licenciatura em Design Global e um

Laureate International Universities tem nova mestrado em Design de Interação, o primeiro do
diretora de recursos humanos
género em Portugal, são as novidades do IADE In RH Magazine | 01-05-2016
Creative University para o ano letivo 2016/2017
do IADE. A escola de design do grupo Laureate,
Um "retiro espiritual" para universitários!
reforça assim a sua aposta na economia criativa,
Portimão deu as boas-vindas aos universitários que, segundo dados recentes, gerou um volume
que se reuniram durante cinco dias e quatro
de negócios de 4,4 mil milhões de euros no país
noites, de 21 a 25 de abril, para aproveitar o
In OJE | 25-05-2016
que a vida académica tem de melhor. No
Encontro Universitário não faltaram momentos Laureate International reforça aposta no
segmento
de convívio e animação, e também de
descanso para a malta mais ansiosa pelo fim A oferta inclui seis mestrados executivos e 18
pós-graduações nas três instituições do grupo
do ano
em Portugal: Universidade Europeia, IPAM e
In Mais Superior Online | 20-05-2016
IADE-Creative University. A oferta das três
Guava shoes, peças de arte para o dia a dia instituições do grupo Laureate International
100% português Depois de passar pela Jimmy Universities - Universidade Europeia, IPAM e
Choo, Inês Caleiro criou os Guava. Sapatos
IADE - Creative University incide nas áreas de
artísticos que incorporam cultura e ousadia.
Gestão, Marketing, Recursos Humanos, Turismo
Uma marca portuguesa destinada a quem não e Design
tem medo de dar nas vistas. Guava Shoes,
In OJE | 25-05-2016
coleção primavera/Verão 2016 © Divulgação
Não estavam na coleção da Carrie Bradshaw, Laura Alves
nem de Imelda Marcos, e nunca caberiam no In Marketeer | 01-05-2016
Pai do satélite português no Centro
pézito da Cinderela (pelo menos na sua
Veríssimo Serrão
conservadora versão Walt Disney)
Fernando Carvalho Rodrigues, conhecido como
In Observador Online | 20-05-2016
o "pai" do primeiro satélite português, é o orador
Laura Alves
convidado na sessão solene do 4º aniversário do
In Briefing | 01-05-2016
Centro de Investigação Joaquim Veríssimo
Serrão (CIVJS), que vai decorrer no próximo dia
Formas com requisitos globais
28 de maio, às 16 horas, no salão nobre da
ENQUANTO INSTITUIÇÃO DO GRUPO
Câmara Municipal de Santarém
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES, In Rede Regional Online | 22-05-2016
PRESENTE EM 28 PAÍSES, A
Alunos do IADE representam Portugal em
UNIVERSIDADE EUROPEIA ASSUME-SE
COMO DAS MAIS BEM PREPARADAS PARA evento europeu
Portugal, Bélgica, Holanda, Áustria e Inglaterra
A FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS EM
CONTEXTO INTERNACIONAL A globalização são os cinco países que, todos os anos, se
juntam para umintensive training programme em
e o desenvolvimento tecnológico colocam
desafios complexos às organizações que cada comunicação integrada. A edição deste ano do
Cross Border Brand Communication (CBBC)
vez mais necessitam de profissionais
qualificados, exigentes, flexíveis, preparados terminou ontem, tendo o IADE - Creative
para trabalhar em qualquer lugar do mundo e University, em Lisboa, escola da Laureate
International Universities, sido escolhido como
para repens
anfitrião e o único representante nacional
In Executive Digest | 01-05-2016
In StartUp Magazine Online | 22-05-2016
Aproveite o que Santarém tem para lhe
Vhils é Personalidade do Ano
oferecer este fim de semana
Vhils é Personalidade do Ano O artista
Esta sexta-feira, dia 27 de maio, às 18h30, a
Sala de Leitura Bernardo de Santareno, acolhe Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, na
foto com o Reitor do IADE, Carlos Duarte, e
a apresentação dos livros "Álvaro Cunhal:
Alison Roberts, presidente da Associação de
retrato íntimo e pessoal" e "Os Filhos da
Imprensa Estrangeira, no IADE, em Lisboa
Clandestinidade: a história da desagregação
das famílias comunista NOTICIAS DO
RIBATEJO EM SUMARIO E ACTUALIZADAS
PERIODICAMENTE - "A Imparcialidade Na
Noticia" - UMA REFERÊNCIA NA
INFORMAÇÃO REGIONAL - sexta-feira: Esta
sexta-feira, dia 27 de maio, às 18h30,
In Notícias do Ribatejo Online | 26-05-2016

In OJE | 20-05-2016
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CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DO IADE 2016

No dia 4 de junho, no CCL – Centro de Congressos de Lisboa, pelas 18h00, terá lugar
a Cerimónia de Graduação do IADE, este ano dedicada a Graduados & Finalistas!
Este é considerado um dos momentos mais relevantes, simbólicos e repleto de significado para
os nossos graduados, finalistas e seus familiares, que muito honra a nossa Instituição.
Todos somos e fazemos parte deste Momento.

Dia da Responsabilidade Social
31 de maio | Mata Nacional de Leiria

Caros Voluntários,
O Dia 31 de Maio foi particularmente especial porque vocês são Especiais!
Obrigado pelo esforço, pela dedicação e por todo o trabalho executado na Mata Nacional de
Leiria. Esperamos que este tenha sido um dia agradável para todos e que sintam que o
voluntariado vale a pena e pode fazer a diferença.
O voluntariado é um compromisso e nós podemos contar com o vosso.
Queremos, em nome da Organização do evento, dar-vos os Parabéns e agradecer, uma vez
mais, por terem contribuído para o sucesso desta iniciativa.
As fotos serão disponibilizadas em breve nas redes sociais. Fiquem atentos e partilhem!
Muito obrigado,
Equipa da Responsabilidade Social da Laureate Portugal
IADE | IPAM | Universidade Europeia

IADE | IPAM | Universidade Europeia

L3 – Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem
Projeto piloto de modernização do ensino superior em Portugal com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian.

No passado dia 25 de Maio decorreu no IADE-U uma reunião da coordenação no âmbito do
projeto L3, com os respetivos representantes das instituições, Prof. Doutora Inês Queiroz e
bolseira Inês Castaño, da FCSH, o Prof. Doutor Carlos Santos Silva do IST e a Prof. Doutora
Ana Margarida Ferreira e bolseiro João Bernarda do IADE-U. A coordenação científica deste
projeto está a cargo do IADE-U. A sessão contou com uma análise dos trabalhos desenvolvidos
no semestre passado pelas três Instituições, com a reflexão das questões críticas a si
associadas e na demonstração das unidades curriculares envolvidas neste semestre. A
discussão estratégica visou reforçar uma maior articulação entre instituições e stakeholders das
diferentes comunidades envolvidas e calendarização de tarefas futuras para o melhor alcance
dos objetivos do projeto.
“O projeto L3 é um projeto colaborativo e transdisciplinar que tem como objetivo a interação
entre a comunidade académica e a sociedade civil, cruzando o saber científico e leigo,
promovendo deste modo novas formas de conhecimento emergentes em contexto de
contemporaneidade.”

Reunião de Coordenação do Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem – L3, realizado no
IADE-U, em Lisboa, 25 de maio de 2016.

II semana internacional de inovação
Realizou-se de 22 a 28 de Maio, a II semana internacional de inovação da Universidade de
AVANS na Holanda. O IADE, através do Grupo de Investigação IDEAS(R)EVOLUTION, recebeu
o convite para ser uma das 6 universidades a estar presente com uma delegação de
quatro Alunos e um Docente.

Tal como o ano passado, existiu um desafio de Inovação colocado por uma Empresa real, a KLM
- a companhia de Avião Holandesa que na Segunda-feira transmitiu aos alunos o Briefing. As
equipas de trabalho foram criadas com um estudante de cada uma das universidades presentes,

equipas de trabalho foram criadas com um estudante de cada uma das universidades presentes,
e desde o primeiro dia os grupos foram acompanhados pelos docentes convidados das
universidades da Dinamarca, Itália, Turquia, Polônia, Inglaterra, Bélgica e ainda por um extenso
grupo de professores do curso de inovação da universidade de AVANS.
O IADE esteve representado pelos alunos do mestrado de Design & Publicidade: Rita Fonseca,
Alexandre Menezes, Luis Medeiros e Inês Gil que foram acompanhados pelo Professor Doutor
António da Cruz Rodrigues.
Parabéns a todos pelo excelente desempenho, ao Professor Cruz Rodrigues mas em especial
aos nossos alunos, que, como sempre, elevaram o nome e prestigio do IADE além fronteiras.
Eles foram os "motores" criativos de cada um dos seus grupos de trabalho e a sua "Energia" de
"fazedores" contaminou a semana Internacional da Inovação de AVANS.
Américo Mateus - Coordenador do Grupo IDEAS(R)EVOLUTION

"Os nossos estudantes do IADE Creative University honraram a nossa universidade. Que
orgulho !
Obrigado à Rita Fonseca, ao Alexandre Menezes, ao Luis Medeiros e à Inês Gil, foi um privilégio
acompanha-los e ter participado como professor visitante neste evento. Agradeço de novo ao
professor Américo Mateus por este convite."
António Cruz Rodrigues

Executive Masters | Pós Graduações

É já no próximo dia 18 que abrimos as portas do Campus da Quinta do Bom Nome para dar a
conhecer os nossos programas de Executive Masters e Pós-Graduações. Venha conversar com
o nosso corpo docente que estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos e participar
nas sessões que temos agendadas. Inscrições aqui

LPA – O Novo Certificado Profissional– Avaliação de Competências
de 25 de Maio a 17 de Junho
A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM lançaram, no ano passado, um projeto inovador: o
Laureate Professional Assessment, que visa determinar o nível de desenvolvimento de algumas
competências mais procuradas pelos empregadores em diplomados do ensino superior.

Para o efeito, irão utilizar-se testes psicométricos que permitirão caracterizar, de forma fiável, o
desenvolvimento de competências como a liderança, a capacidade de adaptação a novas
situações, o trabalho em equipa, a capacidade de resolução de problemas e de tomada de
decisão, a planificação e organização, entre outras.
De 25 de Maio a 17 de Junho, os estudantes finalistas dos cursos de licenciatura terão a
possibilidade de responder ao questionário online e realizar, assim, a sua avaliação de
competências. Esta é uma ferramenta única e de enorme potencial, nomeadamente, quando
utilizada nas candidaturas a oportunidades de estágio e/ou de emprego.
Contamos com a vossa participação!

Questionário de Satisfação

O IADE convida todos os estudantes a participar no Estudo de Satisfação que se encontra a
decorrer. Esta colaboração é fundamental para, enquanto Instituição, melhorar a experiência dos
estudantes. O questionário demora apenas alguns minutos a ser respondido. Para aceder, basta
clicar aqui.
Contamos com a participação de todos os estudantes.

BAQ - Novidades bibliográficas

Eysenck, M. W., Keane, M. T.
Martin, B., Hanington, B.
(2015). Cognitive psychology: a (2012). Universal methods of
student's handbook. London: design: 100 ways to research
Psychology Press
complex problems, develop
innovative ideas, and design
effective solutions. Beverly:
Rockport

Neumeier, M. (2014). The 46
rules of genius: an innovator's
guide to creativity. [San
Francisco]: Pearson

DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference

The IADE – Creative University, together with
UNIDCOM – Research Unit in Design and
Communication are pleased to announce
the DDC’16 – 3rd Design Doctoral Conference.
Join us for two days of keynote lectures,
presentations and exhibitions advancing the
state of design research. This year the theme is
TRANSversality.

Enquiries | Follow us on Facebook
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IADE em Notícias
O IADE tem uma nova licenciatura e um
novo mestrado | Mais Educativa
Uma licenciatura em Design Global e um
mestrado em Design de Interação, o primeiro
do género em Portugal. São estas as novas
duas propostas para o ano letivo 2016/2017 do
IADE - Creative University. Esta nova oferta
formativa prende-se com a vontade em apostar
na economia criativa, uma área que, segundo
dados recentes, gerou um volume de negócios
de 4,4 mil milhões de euros em Portugal
In Mais Educativa Online | 30-05-2016

"Bom design é como boa arte, emociona as
pessoas" - Entrevista a Jessica Walsh
A designer norte-americana, baseada em Nova
Iorque, já era aos 25 anos sócia do reputado
Stefan Sagmeister. Uma outra ideia sua - sair
com um amigo para perceberem como erravam
nas relações - conquistou milhões de leitores
online e será um filme
In Sábado | 02-06-2016

NAPline. E se pudesse dormir bem num
aeroporto enquanto espera pelo avião?
NAPline quer apresentar proposta à ANASeis mil voluntários vão limpar o Pinhal de Aeroportos com três cápsulas instaladas na zona
Leiria
das portas de embarque nos próximos meses
Seis milhares de alunos da Universidade
Mariana Perdigão estava a voltar do Erasmus,
Europeia, Instituto de Arte, Design e Empresa na Alemanha, e teve de apanhar o primeiro voo
(IADE) e do Instituto Português de
para Lisboa, logo pela manhã
Administração de Marketing (IPAM) participam In Dinheiro Vivo Online | 28-05-2016
amanhã na limpeza do Pinhal do Rei, na região
NAPline. E se pudesse dormir bem num
de Leiria
aeroporto enquanto espera pelo avião?
In Diário de Leiria | 30-05-2016
Sistema de cápsulas permite descanso
História de uma rapariga normal e do maior confortável para passageiros. Startup integra
desafio da sua vida
programa de aceleração Amorim Cork Ventures
Cristina uma história (doce) num milhão Não é em parceria com a Beta-i Mariana Perdigão
milionária, nem famosa, nem política, nem CEO estava a voltar do Erasmus, na Alemanha, e teve
de uma empresa. Mas tem uma boa história.
de apanhar o primeiro voo para Lisboa, logo pela
Anda a fazer um inventário dos doces de
manhã
Portugal. “Este é o desafi o da minha vida
In Dinheiro Vivo (DN + JN) | 28-05-2016
In Público | 29-05-2016
Um desafio criativo pela noite dentro?
Cristina, uma história (doce) num milhão
A Universidade Europeia, o IPAM e o IADE Lembra-se bem: tinha uns oito anos e o
Creative University, em parceria com cerca de 20
primeiro jantar que Cristina Ferreira de Castro empresas líderes de mercado, vão lançar, pelo
preparou para a família toda foi moelas
segundo ano consecutivo, um desafio criativo
picantes. Vivia nessa altura na aldeia, Sousela, aos seus estudantes
concelho de Lousada
In Imagens de Marca Online | 27-05-2016
In Público Online | 29-05-2016
200 voluntários limparam Pinhal do Rei para
Laureate reforça programas de pósprevenir incêndios
graduação
Cerca de 200 alunos, professores e pessoal
A oferta inclui mestrados executivos e pósnão-docente oriundos de escolas de Lisboa e
graduações nas três instituições do grupo em Porto escolheram ontem a Mata Nacional de
Portugal: Universidade Europeia, IPAM e IADE- Leiria, também conhecida por Pinhal do Rei,
Creative University Publicado em: 01/06/2016 - como espaço para intervir ao nível da
9:35:18 A oferta inclui seis mestrados
requalificação ambiental
executivos e 18 pós-graduações nas três
In Diário de Leiria | 01-06-2016

executivos e 18 pós-graduações nas três
instituições do grupo em Portugal:
Universidade Europeia, IPAM e IADE-Creative
University
In OJE Online | 01-06-2016

In Diário de Leiria | 01-06-2016
Uma artista que não sabe estar parada
Fernanda Centeio inaugurou exposição de
pintura e cerâmica que está patente até final de
Julho na Casa dos Patudos, em Alpiarça
Fernanda Centeio era uma mulher feliz no dia da
inauguração da sua exposição de pintura e
cerâmica na tarde de sábado, 28 de Maio, na
galeria de exposições da Casa-Museu dos
Patudos, em Alpiarça
In Mirante Online (O) | 02-06-2016
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CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DO IADE 2016
4 de junho, no CCL – Centro de Congressos de Lisboa

Mestre de Cerimónia
Prof.ª Clara Rego

Reitor do IADE-U
Prof. Doutor Carlos Duarte

Oradora convidada
Dra. Teresa Cristina Quintela da
Direção de Marca e Marketing da
EDP

Prémio IADE Carreira 2016
Paulo Rocha - IVITY-Corp

Prémio IADE Investigação e
Docência 2016
Prof.ª Doutora Isabel Farinha

TAI
Tuna Académica do IADE

Graduados 2014/2015 e Finalistas 2015/2016 do IADE

Albúm da Cerimónia de Graduação IADE 2016

IADE DDC’16 - Design Doctoral Conference

Gostaríamos de chamar a vossa atenção para a DDC’16 - Design Doctoral Conference, que se
vai realizar no IADE na próxima semana, nos dias 16 e 17 de junho.
Esta conferência doutoral, que ambiciona ser um evento anual de referência para apresentação e
discussão da investigação doutoral em design, é uma co-organização do Curso de Doutoramento
em Design do IADE-U e da UNIDCOM/IADE.
A participação é gratuita para toda a comunidade IADE e UNIDCOM mas, por limitação de
espaço, sujeita a inscrição prévia.
Nesse sentido, apelamos a todos os interessados em assistir ao evento que se inscrevam na
página da DDC’16 logo que possível.
A vossa presença será importante para todos, especialmente para os doutorandos que esperam
poder beneficiar dos vossos contributos após as suas apresentações.
Emília Duarte,
Vice-reitora do IADE-U

SALT & PEPPER: INNOVATION CONFERENCES
1ª conferência do SALT & PEPPER - Innovation conferences
promovido pelo Grupo de Investigação IDEAS(R)EVOLUTION
do IADE / Universidade Europeia/ ICES para a CM Cascais.

Executive Masters | Pós Graduações

É já no próximo dia 18 que abrimos as portas do Campus da Quinta do Bom Nome para dar a
conhecer os nossos programas de Executive Masters e Pós-Graduações. Venha conversar com o
nosso corpo docente que estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos e participar
nas sessões que temos agendadas. Inscrições aqui

LPA – O Novo Certificado Profissional– Avaliação de Competências
de 25 de Maio a 17 de Junho
A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM lançaram, no ano passado, um projeto inovador: o
Laureate Professional Assessment, que visa determinar o nível de desenvolvimento de algumas
competências mais procuradas pelos empregadores em diplomados do ensino superior.

Para o efeito, irão utilizar-se testes psicométricos que permitirão caracterizar, de forma fiável, o
desenvolvimento de competências como a liderança, a capacidade de adaptação a novas
situações, o trabalho em equipa, a capacidade de resolução de problemas e de tomada de
decisão, a planificação e organização, entre outras.
De 25 de Maio a 17 de Junho, os estudantes finalistas dos cursos de licenciatura terão a
possibilidade de responder ao questionário online e realizar, assim, a sua avaliação de
competências. Esta é uma ferramenta única e de enorme potencial, nomeadamente, quando
utilizada nas candidaturas a oportunidades de estágio e/ou de emprego.
Contamos com a vossa participação!
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IADE em Notícias
Formação
Design Global e Design de Interação são as
duas grandes apostas do IADE. A escola,
conhecida pela sua aposta na qualificação de
profissionais na área do design, vai lançar uma
nova licenciatura e um novo mestrado no
próximo ano letivo
In Expresso - Emprego | 04-06-2016
Intimidade | e-cultura
Exposição de Luísa Ferreira, patente ao
público de 12 de maio a 4 de junho, n'A

6.000 estudantes participam na limpeza do
Pinhal de Leiria
Depois de ter sido cancelado devido às
condições climatéricas, o Dia da
Responsabilidade Social do Grupo Laureate
International Universities em Portugal já tem
nova data: 31 de maio. Nesse dia, 6.000 alunos
da Universi6
In Almonda (O) | 27-05-2016
Moita - A construção de um ensino profissional
de excelência Escola e Entidades Parceiras num

Pequena Galeria 12 Mai a4 Jun A Pequena
Galeria Avenida 24 de Julho, 4C, 1200-480
Lisboa Lisboa Portugal A série Intimidade é um
ensaio fotográfico primeiramente publicado na
Granta Portugal 3 - tema Casa (maio de 2014),
a convite de Carlos Vaz Marques, que lhe
juntou dois versos de Ruy Belo a título de
epígrafe: Só as casas explicam que exista |
uma palavra como
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online E-Cultura Online | 04-06-2016
Santo António colorido versão Goma386
num MUA perto de si
In Correio dos Açores | 03-06-2016
Universitários limpam a Mata durante uma
lição de vida
In Região de Leiria | 02-06-2016
Sónia Felgueiras gere marketing da Roca e
o Roca Lisboa Gallery
O anúncio foi feito na página do Linkedin de
Sónia Felgueiras. Sónia Felgueiras tornou-se
responsável pela área de Marketing da Roca,
empresa de sanitários Roca, com instalações
em Leiria, gerindo também o Roca Lisboa
Gallery
In Jornal de Leiria Online | 07-06-2016
4.º Aniversário do Centro de Investigação
Joaquim Veríssimo Serrão assinalado com
conferência...
In Correio do Ribatejo | 27-05-2016

compromisso para a década. Na Escola Técnica
Profissional da Moita - Conselho Consultivo 2016
recebe mais de 35 entidades parceiras A
construção de um ensino profissional de
excelência - Escola e Entidades Parceiras num
compromisso para a década!
In Rostos Online | 08-06-2016
Alunos europeus criam em Lisboa projeto
digital para Oliveira da Serra
Cinco jovens de Portugal, Bélgica, Holanda,
Áustria e Reino Unido venceram o desafio da
criação de um plano de comunicação 360º
Depois de uma semana de trabalho em contexto
de agência de publicidade, 40 alunos europeus
apresentaram os seus projetos de comunicação
integrada para a presença digital da Oliveira da
Serra, integrado no "Cross Border Brand
Communication"
In Hipersuper Online | 07-06-2016
Designers Com Ambição Global | Expresso
Emprego
De olhos postos na designada "economia
criativa", uma área que segundo dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE)
congregava, no final do ano passado, quase 50
mil empresas em Portugal, responsáveis por um
volume negócios superior a cinco milhões de
euros, o IADE - Creative University, a escola
portuguesa de design pioneira que integra desde
2015 o grupo Laureate International Universities,
prepara-se para lancer já no próximo ano letivo
In Expresso Online - Emprego Online | 06-062016

Uma porta para o mundo
In Forbes | 01-06-2016

Vencedores do concurso ´Design to Sale´ na
7ª edição do LxD
«Para se fazer diferente tem de se trabalhar Os vencedores do concurso Design to Sale by
no fio da navalha, e cortamo-nos de vez em Capital Europeia do Móvel são já conhecidos,
quando» - Entrevista a Guta Moura Guedes tendo sido eleitos entre mais de 50
In Human | 01-06-2016
candidaturas. Os vencedores são: Ana Lima,
Arqama, Daao Concept, Decani, Guilherme
Almeida, José Morgado, Marte Vieira Pinto,
Tiago Fernandes e Upstairs
In Diário Imobiliário Online | 09-06-2016
Anna Balecho
Fotógrafa Anna Balecho revelou desde cedo um
enorme interesse pelo universo da cultura visual
- fotografia, cinema, design, decoração, tudo era
referência -, tendo tido o seu primeiro contacto
com a fotografia aos 15 anos, no Ar
In Lux Woman Online | 05-06-2016
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IADE DDC’16 - Design Doctoral Conference
Cerca de meia centena de investigadores no IADE a discutir o Design do futuro

Decorreu no final desta semana a terceira edição do Design Doctoral Conference, organizada
em conjunto pelo IADE e pela UNIDCOM – unidade de investigação do instituto académico. A
iniciativa, que arrancou na quinta-feira, teve como tema a Transversalidade e reúne cerca de
meia centena de investigadores num total de 22 comunicações divididas em quatro sessões, e
recebeu quatro keynote speakers: Luigi Ferrara, do Centre for Arts, Design & Information
Technology, na Universidade de George Brown (Canadá); Pekka Korvenmaa, da Aalto
University (Finlândia); Henri Christiaans, do Ulsan National Institute of Science & Technology
(Coreia do Sul); e Rajko Muršič, da Universidade de Ljubljana (Eslovénia).

O encontro pretendeu refletir sobre o avanço da investigação em design, com foco nas
necessidades e potencialidades desta área no futuro, particularmente pensando nas tecnologias
como impulsionadoras de uma sociedade sustentável. A sessão de palestras de sexta-feira
arrancaram com a comunicação “Basic Design Meets Virtual Reality: a tentative methodology”
de Ana Glória Neves (UNIDCOM/IADE), Emília Duarte (UNIDCOM/IADE) e Diana
Dias (Universidade Europeia). O estudo pretende perceber a potencialidade da realidade virtual
para o processo de ensino-aprendizagem do design básico e os resultados serão baseados,

entre outros critérios, na perceção dos alunos em relação à motivação e barreiras à criatividade.
Para isso, as investigadoras criaram uma metodologia quasi-experimental com dois grupos não
comparados sendo que o primeiro utiliza uma metodologia convencional não-digital (verbal e
imagens 2D), enquanto que o segundo usa uma metodologia híbrida que inclui envolvimentos
virtuais 3D.

SALT & PEPPER: INNOVATION CONFERENCES
Primeira sessão no dia 23 de junho, em Cascais

IADE e Universidade Europeia lançam ciclo sobre arte e ciência
Carlos Avilez e Elvira Fortunato são os primeiros convidados do “Salt & Pepper –
Innovation Conferences”. Iniciativa tem entrada gratuita
Assume-se como um ciclo de conferências de criatividade, inovação e talento que pretende
refletir sobre a convergência entre o processo científico e o processo criativo, de forma a
identificar elementos comuns entre as duas abordagens. A primeira sessão do “Salt & Pepper –
Innovation Conferences” acontece já no dia 23 de junho, no Centro Cultural de Cascais, às
18h00, sendo que os convidados incluem Carlos Avilez e Elvira Fortunato. A iniciativa é
produzida em conjunto com o grupo de investigação Ideas(R)evolution do IADE – Creative
University, a Universidade Europeia, o Instituto de Cultura e Estudos Sociais (ICES) e a Câmara
Municipal de Cascais. A entrada é gratuita.

As “Salt & Pepper – Innovation Conferences” vão ter cinco sessões divididas por cinco temas
que envolvem o pensamento científico e o pensamento criativo: Observação (junho),
Interpretação (setembro), Transformação (outubro), Sistematização (novembro) e Disseminação
(dezembro). Cada conferência, sempre moderada por Cecília Carmo – jornalista por vários anos
da RTP –, será dividida então em dois painéis, um deles com convidados ligados às ciências
exatas e o outro com oradores relacionados com as artes. Os convidados das próximas
palestras incluem nomes como o reputado coreógrafo Wayne MacGregor, o artista Vhils, ou o
professor Soumodip Sarkar, considerado um dos melhores 100 especialistas em gestão e
inovação económica pelo World Economic Forum.

Observação: o primeiro passo de todas as descobertas
O primeiro momento do ciclo de conferências será dedicado ao tema de observação e como o
resultado da ciência está tão ligado a esta fase do processo científico. A cientista convidada é
Elvira Fortunato, investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa e responsável pela descoberta dos primeiros transístores em papel que permitem criar
sistemas eletrónicos descartáveis a baixo custo e que não se estragam tão facilmente.
A conferência continua com Carlos Avilez que vai refletir sobre a importância da observação e
imersão etnográfica na reinterpretação das obras teatrais. Carlos Avilez foi fundador do Teatro
Experimental de Cascais, em 1965, sendo considerado o “enfant terrible” do teatro português
devido à encenação arrojada de A Castro. Em 1993, criou a Escola Profissional de Teatro de
Cascais, onde é diretor e docente, tendo também assumido cargos de direção no Teatro
Nacional D. Maria II e Teatro Nacional São João. Este ano, ganhou o Prémio Vida e Obra de
Autor Nacional da SPA.

Journal Radical Designist | UNIDCOM

Está já disponível o ISSUE 4 do Journal “The Radical Designist” da UNIDCOM-IADE com
artigos de:
Cameron TONKINWISE, School of Design, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
Asli YORULMAZEL, Gorkem ERDOGAN, Anadolu Isuzu, Turquia
Anabela GALHARDO COUTO, UNIDCOM, IADE – Creative University, Lisbon, Portugal
Sandra Sofia P. ANTUNES, Maria Helena SOUTO, UNIDCOM, IADE – Creative
University, Lisbon, Portugal
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IADE em Notícias
Alunos europeus criam no IADE projecto
IADE RECEBE INVESTIGADORES PARA
digital para Oliveira da Serra
REFLECTIREM SOBRE O FUTURO DO
Cinco jovens de Portugal, Bélgica, Holanda,
Iniciativa reúne cerca de meia centena de
Áustria e Reino Unido venceram o desafio da investigadores e quatro keynote speakers do
criação de um plano de comunicação 360º.
Canadá, da Finlândia, da Coreia do Sul e da
Depois de uma semana de trabalho em
Eslovénia Entre os dias 16 e 17 de junho, o
contexto de agência de publicidade, 40 alunos IADE Creative University, em Lisboa, recebe a
europeus apresentaram os seus projectos de terceira edição do Design Doctoral Conference
comunicação integrada para a presença digital que, este ano, tem como mote a
da Oliveira da Serra, integrado no Cross Border Transversalidade
Brand Communication
In Arte Capital.net Online | 15-06-2016
In Económico Online | 13-06-2016
Universitários limpam Pinhal do Rei
Investir com Isilda Pelicano | Executiva
Voluntariado universitários liMpaM pinhal do rei
Move-se em áreas criativas e tem como lema Foi com o objetivo de contribuir para a
"just follow your instincts" mas em matéria
prevenção de incêndios florestais que, na última
financeira é o conselho dado pela mãe que
terça feira, 31 de maio, cerca de 250 pessoas do
impera e gere a vida de Isilda Pelicano de uma Grupo Laureate International Universities em
forma muito equilibrada A estilista Isilda
Portugal se reuniram no Pinhal do Rei
Pelicano é formada em Design de Moda no
In Jornal da Marinha Grande | 02-06-2016
IADE, está a completar 25 anos de carreira ao
longo dos quais tem apresentado coleções de Uma artista que não sabe estar parada
senhora com o seu nome e desenvolvido um In Mirante (O) | 02-06-2016
trabalho significativo na área do fardamento
para empresas
In Executiva Online | 14-06-2016

Nova licenciatura e mestrado no IADE
O IADE – Creative University, escola de design
que integra o grupo Laureate International
"Deus tem-me pedido muito e ainda me
Universities, vai oferecer, já a partir do próximo
pode pedir mais, porque só assim sou feliz" ano letivo, uma nova licenciatura em Design
Pedro Hasse Ferreira nasceu a 8 de dezembro Global e um mestrado em Design de Interação, o
de 1994, em Lisboa, no seio de uma família
primeiro do género em Portugal
não católica. Vive com a sua família em
In Visão - Educação e Ensino Superior | 16-06Cascais e frequenta o 1º ano do Mestrado em 2016
Psicologia Social e das Organizações
IADE debate futuro do design
In Voz da Verdade Online | 16-06-2016
Conferência IADE debate futuro do design O
«Nem tudo tem que ser para todos» IADE – Creative University, em Lisboa, recebe a
Entrevista a Jessica Walsh
3.ª edição da Design Doctoral Conference, entre
Namorou 40 dias com um amigo para tentar
16 e 17 de junho. A conferência está
resolver as dificuldades de ambos no campo
subordinada ao tema da transversalidade e
das relações, ajudou a criar o logótipo da EDP conta com quatro oradores do Canadá,
e é acérrima defensora da brincadeira
Finlândia, Coreia do Sul e Eslovénia
enquanto ferramenta de trabalho
In OJE | 17-06-2016
In Marketeer | 01-06-2016
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DADOS ESTATÍSTICOS DAS LICENCIATURAS DO IADE-U
Portal Infocursos 2016

LICENCIATURA EM DESIGN
77,9% dos estudantes ingressam
pelo concurso local ou institucional;
74,7% têm de idade, entre os 18 e os 22
anos;
Empregabilidade 91%, contra 86% na
área de formação no ensino superior
privado e 88,4% no ensino superior
público;
15% de estudantes
estrangeiros. Média nacional 8%.

LICENCIATURA EM MARKETING E
PUBLICIDADE
73,9% dos estudantes ingressam
pelo concurso local ou institucional;
77,1% têm de idade, entre os 18 e os 22
anos;
Empregabilidade 89,4%, contra 90,1%
na área de formação do ensino superior
privado;
12% de estudantes estrangeiros. Média
nacional 8%.

LICENCIATURA EM FOTOGRAFIA E
CULTURA VISUAL
62,8% dos estudantes ingressam
pelo concurso local ou institucional;
71,4% têm de idade, entre os 18 e os 22
anos;
Empregabilidade 90%, contra 88% na
área de formação do ensino superior
privado;
21% de estudantes estrangeiros.
Média nacional 8%.

IADE | Campanha 2016/2017

A campanha 2016/2017 do IADE iniciou no passado dia 08 de junho. Orientada para as
licenciaturas do IADE, esta campanha, desafia os jovens criativos a decidir onde querem
desenvolver o seu talento.
Para mais informações, visite o novo site do IADE

SALT & PEPPER: INNOVATION CONFERENCES
IADE e Universidade Europeia lançam ciclo sobre arte e ciência
Carlos Avilez e Elvira Fortunato foram os primeiros convidados do “Salt & Pepper –
Innovation Conferences”.
Assume-se como um ciclo de conferências de criatividade, inovação e talento que pretende
refletir sobre a convergência entre o processo científico e o processo criativo, de forma a
identificar elementos comuns entre as duas abordagens.
Com entrada gratuira a primeira sessão do “Salt & Pepper – Innovation Conferences” teve lugar
no dia 23 de junho, no Centro Cultural de Cascais, tendo como convidados Elvira Fortunato e
Carlos Avilez. A iniciativa é produzida em conjunto com o grupo de investigação
Ideas(R)evolution do IADE – Creative University, a Universidade Europeia, o Instituto de Cultura
e Estudos Sociais (ICES) e a Câmara Municipal de Cascais.

As “Salt & Pepper – Innovation Conferences” vão ter cinco
sessões divididas por cinco temas que envolvem o pensamento
científico e o pensamento criativo: Observação (junho),
Interpretação (setembro), Transformação (outubro),
Sistematização (novembro) e Disseminação (dezembro). Cada
conferência, sempre moderada por Cecília Carmo – jornalista por
vários anos da RTP –, será dividida então em dois painéis, um
deles com convidados ligados às ciências exatas e o outro com
oradores relacionados com as artes. Os convidados das próximas
palestras incluem nomes como o reputado coreógrafo Wayne
MacGregor, o artista Vhils, ou o professor Soumodip Sarkar,
considerado um dos melhores 100 especialistas em gestão e
inovação económica pelo World Economic Forum.

DDC'16 | Edições IADE
Lançamento do livro «Que coisa é o Design?»
No dia 17 de Junho, por ocasião do fecho da Design
Doctoral Conference 2016, foi lançado no IADE o livro
«Que coisa é o Design?».
Com a chancela das EDIÇÕES IADE, a obra constitui
um acontecimento digno da maior atenção pela sua
elevada qualidade, amplitude de perspectivas e
universalidade, não se conhecendo termo de

universalidade, não se conhecendo termo de
comparação em Portugal.
O conceito de Design encontra-se aí exponenciado a um grau sem precedentes, abarcando

temas como gravuras com 20.000 anos e estendendo-se até à noção de
liberdade no contexto da robótica. O livro resulta do Projecto GRIFO Designer – Grupo
de Investigação das Fontes Operativas do Designer – resultante da associação de um conjunto
de professores do IADE para criar um livro de referência - «clássico» e simultaneamente o mais
actualizado possível, para todos os interessados e apreciadores de Design e Artes Visuais e
especialmente para o público estudantil da área do Design e das Artes Visuais.

Contém uma série de textos de Autores clássicos como John Ruskin, Charles Baudelaire (com
tradução da responsabilidade das EDIÇÕES IADE) ou ainda Raul Lino, além de textos de
Autoridades como o mais reputado Historiador de Arte Portuguesa José-Augusto França, ou o
pintor José Lima de Freitas, um dos maiores artistas gráficos do século XX português, além do
primeiro Director do IADE. A isto acresce uma multiplicidade de conteúdos – com temas desde o
Barroco até à Robótica - da Autoria de docentes do IADE com obra publicada e reconhecida,
como os Professores Anabela Galhardo Couto, Manuel J. Gandra, ou Rodrigo Sobral Cunha. O
livro, paginado por Rosa Lapa, é acompanhado de ilustrações muito belas, afigurando-se
cativante não só para o público estudantil, como para o público em geral. Na rentrée do próximo
ano lectivo, este livro será objecto de uma iniciativa no IADE, a anunciar em tempo próprio.

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Provas públicas de Doutoramento de um professor do IADE
Realizaram-se no dia 14 de Junho, pelas 14h30, na Faculdade de Arquitectura, da Universidade
de Lisboa, as Provas de Doutoramento em Design do mestre Eduardo José dos Foros Santos
Gonçalves, investigador na UNIDCOM, que defendeu a tese intitulada "Adaptive Lighting
Design as a Holistic Approach to Public Lighting"

Júri:
Ana Margarida Ribeiro Dias Fernandes Gomes Ferreira, IADE-U (orientadora);
Cristina Maria dos Santos Nunes Pires Caramelo Gomes, Universidade Lusíada de
Lisboa;
Fernando José Carneiro Moreira da Silva, FA/UL;
Henri H. C. M. Christiaans, Technical University of Delft (orientador);
Margarida Maria de Oliveira Allen Gamito, IADE-U (Professora Jubilada);
Maria João de Carvalho Durão dos Santos, FA/UL;
Sérgio dos Santos Barreiros Proença, FA/UL.

Comunicação de membros
Anabela Galhardo Couto,

Anabela Galhardo Couto,
No dia 15 de Junho apresentou, no Palácio Marquês de Fronteira, a
comunicação CENTRO E MARGEM NO DISCURSO AMOROSO FEMININO DO
PERÍODO BARROCO no âmbito do III Colóquio Internacional MARGINALIDADES
FEMININAS NO MUNDO LUSÓFONO, Lisboa, Faculdade de Letras, 15-17 de Junho de
2016.
A comunicação incidiu na produção lírica femina, que entre os séculos XVII e XVIII, em
Portugal, conheceu algum desenvolvimento, reflectindo sobre o modo como se articula a
relação centro/periferia, no quadro dessa produção artística. Partindo de um lugar
marginal, relativamente à instituição literária, enquanto mulheres-autoras, estas vozes
líricas femininas alimentam com o centro uma dialéctica particular: ora subvertem e
transgridem os tópicos da cartografia amorosa de perfeil petrarquista e neo-platónica que
a época desenvolveu, ora lhe introduzem novas inflexões, dessa forma esboçando uma
outra visão de amor, que se afasta já do discurso amoroso dominante.
No dia 16 de Junho, no âmbito do mesmo Colóquio, Anabela Galhardo Couto moderou a
sessão “Representações masculinas do feminino”. A sessão contou com um painel de
cinco oradores provenientes de universidades portuguesas, brasileiras e americanas, que
exploraram o tema das figurações do feminino num conjunto de obras artísticas e
literárias de diversos autores.

Journal Radical Designist | UNIDCOM
Está já disponível o ISSUE 4 do Journal “The Radical
Designist” da UNIDCOM-IADE com artigos de:

Cameron TONKINWISE, School of Design, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
Asli YORULMAZEL, Gorkem ERDOGAN, Anadolu Isuzu, Turquia
Anabela GALHARDO COUTO, UNIDCOM, IADE – Creative University, Lisbon, Portugal
Sandra Sofia P. ANTUNES, Maria Helena SOUTO, UNIDCOM, IADE – Creative
University, Lisbon, Portugal
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IADE em Notícias
Ciclo sobre arte e ciência vai discutir
processo científico e criativo
Carlos Avilez e Elvira Fortunato são os
primeiros convidados do "Salt & Pepper Innovation Conferences". A iniciativa, com
entrada gratuita, vai ter a primeira sessão
quinta-feira, 23 de junho, às 18h00, no Centro
Cultural de Cascais
In i9 Magazine Online | 17-06-2016
O design já atravessou o seu Rubicão. a
sorte está lançada!
Design Autor Este futuro não-inventado é
agora. Este futuro não-inventado está a ser
liderado por duas áreas que cada vez mais
estão a convergir: o design e a tecnologia.
"Que profissão gostarias de ter quando
terminares o teu curso?" "Não sei
In Observador Online | 17-06-2016

Salt & Pepper - Innovation Conferences
IADE e Universidade Europeia lançam ciclo
sobre arte e ciência, com Carlos Avilez e Elvira
Fortunato como primeiros convidados
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - ECultura Online | 22-06-2016
Encontro sobre investigação em design
A Design Doctoral Conference está a decorrer
desde ontem no IADE- Creative University, em
Lisboa. Esta terceira edição é organizada em
conjunto pelo IADE e pela UNIDCOM - unidade
de investigação do instituto académico
In Fórum Estudante Online | 17-06-2016

O professor que aboliu os TPC (e os exames,
os chumbos, as campaínhas...)
Adelino Calado é diretor do Agrupamento de
Escolas de Carcavelos, mas não é um diretor
comum: pôs em prática medidas inovadoras que
Investigadores refletem sobre o futuro do
transformaram uma escola quase em extinção
Design
num sítio onde é bom aprender Cada segundo é
A conferência acontece entre os dias 16 e 17 o tempo de mudar tudo para sempre', anunciade junho Quatro keynote speakers e quase
se à entrada da Escola Secundária de
meia centena de investigadores vão estar
Carcavelos
reunidos durante dois dias para refletir sobre o In Activa Online | 19-06-2016
avanço da investigação em design
GRÁTIS | Conferências de arte e ciência
In StartUp Magazine Online | 17-06-2016
Acontece esta quinta-feira, dia 23 de junho,
Cientista Fernando Carvalho Rodrigues no pelas 18 horas, no Centro Cultural de Cascais a
4º Aniversário de Centro de Investigação
primeira sessão da iniciativa Salt & Pepper Joaquim Veríssimo Serrão
Innovation Conferences, promovida pelo IADE e
In Correio do Ribatejo | 03-06-2016
pela Universidade Europeia
In Lifecooler Online | 20-06-2016
Ricardo Gaspar "Vaissandando" at Mona
Ideas Store, Lisbon
O processo criativo de uma aplicação móvel
"My father told an anecdote," explains
A Sonae desafiou empreendedores, estudantes
Portuguese artist Ricardo Gaspar, "about a
universitários e recém-licenciados a
man entering a madhouse, closing all of the
desenvolverem uma aplicação para dispositivos
doors and windows, and saying 'Finally! I can móveis que permitisse fazer a gestão de
protect myself from all of the wackiness out
reservas para produtos personalizáveis
there!'" Gaspar further illustrates this sentiment In Hipersuper | 01-06-2016
in his new exhibition entitled Vaissandando at
Pedro Hasse Ferreira, das Equipas de Jovens
Mona Ideas Shop in Lisbon The show runs
de Nossa Senhora e da Missão País
through 14 July
Pedro Hasse Ferreira, das Equipas de Jovens de
Nossa Senhora e da Missão País “Deus tem-me
vhils é considerado Personalidade do Ano pedido muito e ainda me pode pedir mais,
O artista Alexandre Farto, conhecido como
porque só assim sou feliz” Pedro Hasse Ferreira
Vhils, recebeu o prémio personalidade do ano nasceu a 8 de dezembro de 1994, em Lisboa, no
da Associação da Imprensa Estrangeira em
seio de uma família não católica
In Portugal Confidential Online | 21-06-2016

da Associação da Imprensa Estrangeira em
seio de uma família não católica
Portugal (AIEP) por ter contribuído “para levar In Voz da Verdade | 12-06-2016
o nome do país ao exterior” em 2015
Grande Alface de olho na Rua - Entrevista a
In Correio da Feira | 13-06-2016
Joana Leal
Laureate Universities com nova directora de In Time Out | 22-06-2016
RH
Tektónica 2016 - Obras públicas regressam
Inês Zenha tem 18 anos de experiência e é
licenciada em Comunicação Empresarial pela em força
2016 marca, aparentemente, uma mudança no
Universidade Católica e pós-graduada em
Gestão também pela Católica e em Recursos clima que se viveu na Tektónica 2016 – Feira
Internacional de Construção e Obras Públicas.
Humanos pelo ISCTE, Assume agora a
Pelo menos foi este o sentimento que se
posição no maior grupo mundial de ensino
respirou por quem andou pelo certame entre 4 e
superior, que em Portugal detém a
Universidade Europeia, IPAM - The Marketing 7 de Maio
School e IADE - Creative University Depois de In Revista O Instalador | 01-06-2016
iniciar o seu percurso na Escola de PósGraduação da Faculdade de Ciências
Económic
In Human Resources Portugal | 01-06-2016
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IADE vence prémio com projeto sobre as “emoções” dos robôs
Estudo com robô que ajuda crianças internadas
Cinco investigadores nacionais e internacionais desenvolveram um estudo piloto para facilitar a
empatia com robôs de serviço
Emília Duarte, Luís Teixeira, Hande Ayanoğlu e Magda Saraiva, investigadores da UNIDCOM,
unidade de investigação do IADE – Creative University, e Angela Giambattista, da Second
University of Naples (Itália), acabam de arrecadar o prémio de Melhor Paper na quinta edição da
Conferência Internacional em Design, Experiência do Utilizador e Usabilidade. “Expression of
Emotions by a Service Robot: A Pilot Study” foi o projeto que mereceu a distinção, sendo que o
galardão vai ser entregue no dia 19 de julho, em Toronto (Canadá), durante a conferência HumanComputer Interation (HCI) International 2016.

O paper apresenta um estudo piloto que tem como grande objetivo estudar o design emocional
dos robôs de serviço. Para isso, foi feita uma parceria com o Laboratório de Robótica do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa, responsável pelo desenvolvimento do robô
Gasparzinho, que se encontra em testes no Instituto Português de Oncologia de Lisboa com
crianças internadas (Projecto Europeu FP7-ICT-2011-9-601033-MOnarCH). Com o apoio dos
alunos da licenciatura em design do IADE, os investigadores quiseram perceber como é que este
robô poderia comunicar oito emoções básicas, como a tristeza, a alegria ou o medo que, quando
combinadas, se tornam emoções complexas e representam o espectro emocional humano.
Os dados recolhidos foram depois transpostos para um modelo em realidade virtual do robô,
criado no laboratório da UNIDCOM, e apresentado a um grupo de estudantes do IADE diferente
do primeiro. Foi pedido que esses jovens identificassem cada uma das emoções expressas pela
máquina, sendo que os resultados mostram que os participantes tiveram alguma dificuldade em
identificar corretamente todas as emoções, mas estabeleceram empatia com o robô. No futuro, o
objetivo é melhorar as capacidades de comunicação do robô para este possa estabelecer formas
mais ricas de interação com as crianças hospitalizadas e melhorar a sua qualidade de vida.

Mestrado em Design de Interação: O futuro já chegou aqui

A distinção sublinha mais uma vez o trabalho pioneiro desenvolvido pela unidade de investigação
e laboratório de realidade virtual do IADE. Por isso mesmo, o instituto universitário vai lançar, no
próximo ano letivo, um mestrado em Design de Interação que oferece aos alunos a oportunidade
de serem os criadores do futuro num mundo fabricado e terem um impacto positivo na sociedade
e na qualidade de vida das pessoas.
O mestrado em Design de Interação pretende que os alunos trabalhem em estreita colaboração
com especialistas do mercado, permitindo-lhe responder às necessidades do utilizador e realizar

com especialistas do mercado, permitindo-lhe responder às necessidades do utilizador e realizar
testes de protótipos. Com o aumento do recurso à realidade aumentada e virtual, à
nanotecnologia, à computação ubíqua, à biologia sintética ou à robótica, a criação desta formação
pretende explorar a relação entre as pessoas e os artefactos digitais e perspetivar o impacto
social, cultural e ético das interações com tecnologias existentes ou emergentes.

Alunos do IADE resolvem problemas em zonas carenciadas de Lisboa
Projeto L3 baseia-se na aprendizagem ativa para incentivar os jovens a terem uma consciência
mais sustentável do meio que os rodeia
É um projeto pioneiro em Portugal que tem como objetivo inovar o ensino superior, tirando os
estudantes de dentro das salas de aula e levando-os até ao contexto real. Com co-coordenação
científica e pedagógica do IADE – Creative University, o L3 – Lisboa Laboratório Comum de
Aprendizagem é, assim, uma iniciativa que utiliza metodologias inovadoras de aprendizagem
ativa para resolver problemas de comunidades vulneráveis. O projeto tem como parceiros o
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, através do Centro de Estudos em Inovação,
Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento - IN+, e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, através do Instituto de História Contemporânea- IHC, e é
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Decorreu na passada segunda-feira a segunda sessão de apresentação dos projetos que têm
vindo a ser trabalhados desde fevereiro – segundo semestre do ano letivo 2015/2016 – pelos
estudantes de licenciatura e de mestrado de Fotografia e Design do IADE, em articulação com os
seus colegas universitários. O evento teve lugar no bairro do Rego no espaço da Plataforma de
Apoio aos Refugiados, com entrada gratuita. Este momento permitiu, ainda, analisar e debater,
entre todos os stakeholders, a materialização das soluções relevantes para as comunidades
vulneráveis e a evolução do projeto. Após a apresentação, os coordenadores da iniciativa por
parte das instituições de ensino e as comunidades envolvidas escolheram os trabalhos que
deverão ser implementados até dezembro.

Numa altura em que se discute a intensificação da desigualdade e a crescente diversidade
sociocultural, o L3 prevê a instalação de laboratórios experimentais de aprendizagem colaborativa
e mútua onde os jovens e os habitantes das comunidades de Lisboa podem cruzar conhecimento
científico e leigo. O propósito é assim o de criar soluções inovadoras e sustentáveis que
melhorem a qualidade de vida das comunidades vulneráveis, através do empreendedorismo
social. O projeto abrange competências na área do design, da engenharia e das ciências sociais e
humanas.
A iniciativa está dividida em três fases que envolvem mais de 150 estudantes das três instituições
de ensino parceiras. A primeira decorreu de setembro a dezembro de 2015 e abrangeu uma
pesquisa histórica e dos recursos físicos e humanos das comunidades em estudo; a segunda fase
aconteceu entre fevereiro e junho e visou, como principal exercício, a conceção dos projetos,
tendo por base fundamental a pesquisa feita no semestre anterior; e a terceira parte vai
desenvolver-se até dezembro deste ano, altura em que se pretende garantir, dentro do espaço
possível, a implementação dos projetos mais significativos, através de trabalhos eletromecânicos,
impressões 3D, audiovisuais e multimédia, entre outros. Para a iniciativa foram consideradas
experiências e inspirações no plano internacional, incluindo do University College London (Reino
Unido), da Delft University of Technology (Holanda), da University of Hong Kong e da University of

Unido), da Delft University of Technology (Holanda), da University of Hong Kong e da University of
Arizona (E.U.A).
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IADE no Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal 2016
A mais importante e diversificada reunião de cientistas e investigadores de diferentes disciplinas
e instituições que se realiza em Portugal e que teve lugar entre 4 e 6 de julho no Centro de
Congressos de Lisboa.

O Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal 2016, organizado conjuntamente pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica Ciência Viva, a Academia das Ciências de Lisboa e a Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência, com o apoio do MCTES, tem como Comissário Carlos Salema, Vicepresidente da Academia das Ciências e Presidente do Instituto de
Telecomunicações. O Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, presidiu à abertura dos trabalhos na
manhã de 2ª feira, dia 4 de Julho.

Participação de professores do IADE e investigadores da UNIDCOM:
Sessão "Investigação em arte e design" - 4 de julho
Anabela Couto, moderação da sessão
Emília Duarte, com a comunicação "Ciência no e/ou do Design"
Helena Souto, com a comunicação "Design Português: Memória, cultura e género"
Sessão "Design para a Inovação - 5 de julho
Emília Duarte, moderação da sessão
António Cruz Rodrigues, com a comunicação "Design evolucionário e a viragem
espacial"
Ana Margarida Ferreira, com a comunicaçao "Inovação no ensino do Design: Práticas
colaborativas e sustentabilidade"

No terceiro e último dia do Encontro Ciência 2016, a UNIDCOM/IADE esteve presente com uma
Demonstração de Actividade Cientifica, onde mostrou casos de estudo com uso da Realidade
Virtual e do Eye-tracking para o design. O “stand” captou a atenção dos presentes, tendo
contado com a visita do Professor Doutor Paulo Ferrão, Presidente da FCT, assim como da
Professora Doutora Isabel Rodrigues, vogal da Direcção da FCT e, ainda, a Dra. Ana Noronha,
Directora Executiva do programa Ciência Viva, entre muitas outras pessoas.

Directora Executiva do programa Ciência Viva, entre muitas outras pessoas.
Foram dias de muita actividade, que mobilizaram investigadores das mais diversas áreas do
conhecimento. Estabeleceram-se pontes importantes com outros Centros de Investigação, com
interesses comuns ou convergentes de investigação, deixando promessas no ar de colaborações
futuras já a curto prazo.

O Encontro juntou cientistas de todas as áreas, assim como empresas, responsáveis por
instituições de investigação públicas e privadas, instituições de ensino superior, e outras
entidades implicadas no desenvolvimento científico e tecnológico do País, e ainda cientistas e
instituições estrangeiras especialmente convidadas. O Encontro aberto ao público envolveu
ainda jovens estudantes envolvidos em atividades de investigação, tendo reunido mais de 2500
participantes.

IADE Parcerias
Estudantes do IADE transformam caixotes do lixo em obras de arte
na Rua EDP do NOS Alive
Depois de, em abril, o IADE – Creative University e a EDP se terem unido para a realização do
BOLD Creative Festival, o instituto universitário e a empresa de energia nacional voltam a
juntar-se no NOS Alive. Durante os dias 7 e 9 de julho, a Rua EDP – requalificação de uma rua
no Passeio Marítimo de Algés com 150 metros de comprimento, inspirada na traça pombalina –
vai estar mais colorida graças a uma intervenção feita por 18 estudantes do IADE. “Trash
Project” é o nome da iniciativa que desafiou os jovens das diferentes áreas da escola criativa a
transformarem 20 caixotes de lixo em autênticas obras de arte que poderão ser utilizados pelos
festivaleiros.
Durante os três dias, a Central Tejo (um dos espaços da Rua EDP) irá também acolher uma
exposição com todos os projetos de personalização de caixotes do lixo.

Participantes:
Tomás Veríssimo, Miguel Sabino, Teresa Costa, Bruno Veiga, Filipe Ferreira, João Abrantes,
João Cortes, Miguel Athayde, Sofia Fernandes, Inês Santos, Carlos Silva, Rodrigo Lima,
Margarida Baptista, Diogo Machado, Ruben Calamote, João Tito Gouveia, Luís Alvito e Sara
Malhão.

No final o Júri da EDP destacou três projetos pela sua criatividade, foram os caixotes do João
Cortes, da Inês Santos e o do João Tito Gouveia.

PARABÉNS A TODOS!

Internacionalização

IADE no Report Book da Chiba University - Japão
A Chiba University em Tokyo, no âmbito do CODE Program, Continents Design Education
Program, publicou um Report Book de actividades do período de 2011-2016, em que faz
referência a dois Workshops realizados em parceria com o IADE Creative University.
As ações foram realizadas em Lisboa e Tokyo no âmbito do mestrado em Design de Produção

As ações foram realizadas em Lisboa e Tokyo no âmbito do mestrado em Design de Produção
coordenado pelo Professor Doutor António da Cruz Rodrigues.
A publicação salienta a importância das
relações com as mais prestigiadas
universidades no panorama internacional, onde
incluem e destacam o IADE Creative Univesity.
Que honra !
Relativamente ao workshop realizado em Tokyo
estiverem presentes 6 estudantes portugueses
que realizaram trabalhos conjuntos com 12
estudantes japoneses. As sessões foram
cordenadas e orientadas pelo professor António
da Cruz Rodrigues, em representação do IADE
Creative University e pelo professor doutor
Edilson Shindi Ueda da Chiba University.
O métodos de trabalho utilizados resultam de uma das linhas de investigação do grupo
Ideas(R)evolution, coordenado cientificamente pelos professores António da Cruz Rodrigues e
Américo Mateus.

Um agradecimento especial ao Professor Doutor Eduardo Côrte-Real que impulsionou e nos
motivou para esta relação com a Chiba University.

Projeto Tarkett
Decorreu no dia 6 de julho de 2016 a apresentação dos trabalhos de estudo e identificação de
tendências no âmbito dos pavimentos e revestimentos para a multinacional Tarkett, à Designer
Béatrice Mange, Creative and Trend Director, responsável pelos estudos de tendências e cor da
marca, ao Dr. João Cabral, Diretor Comercial de Projetos, e ao Dr. Gonçalo Marques, Diretor
Geral da marca em Portugal.
A sessão de trabalho que envolveu estudantes e docentes do Mestrado em Design de Produção
e da Licenciatura em Marketing e Publicidade, decorreu de forma fantástica, com resultados em
sintonia com a qualidade dos nossos estudantes e professores, tendo superado as expectativas
da empresa.

Obrigado aos professores João Cunha, David Bota, Cristina Pinheiro, Isabel Farinha, Virgínia

Aveiro e Catarina Lisboa pelo seu empenho e dedicação a este projeto que projetou o IADE
Creative University mais uma vez além-fronteiras.
O projeto foi coordenado pelo Professor Dr. António da Cruz Rodrigues.

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação:
Ana Glória Neves participou na Edulearn 16 - 8th annual International Conference on Education
and New Learning Technologies, que decorreu em Barcelona entre 4 e 6 de Julho, tendo, no dia
5 de Julho. , apresentado uma comunicação relativa ao seu trabalho de doutoramento
e moderado a sessão "Emerging Technologies in Education".
Este estudo conta com financiamento da Joint-Call para a investigação, da Laureate Portugal e
Espanha 2016.
Neves, A. G., Niemeyer, L., Duarte, E., Dias, A. Ayanoglu, H., Teixeira, L., Saraiva, M., &
Martins, F. (2016). Learning Basic Design with Virtual Reality: A methodological approach.
Edulearn 2016.

Participação em provas:
Carlos A. M. Duarte:
Júri na prova de Doutoramento de José António Gomes de Oliveira, ramo de História da
Arte, especialidade História da Arte Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. No dia 8 de julho, às 14h30, na Sala
Multiusos 1 na FCSH.

BAQ - Novidades bibliográficas
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IADE em Notícias
Rua EDP e EDP Fado Cafe estreiam-se no
IADE premiado por "emoções" de robôs
NOS Alive
Cinco investigadores nacionais e internacionais
O NOS Alive e a EDP reforçam a sua parceria desenvolveram um estudo piloto para facilitar a
de longa data com a apresentação da Rua EDP empatia com robôs de serviço.
que vai recriar através de uma impressionante In Human Resources Portugal Online | 01-072016
cenografia os vários elementos da cultura
portuguesa.
Fado, slows e museu da Rua EDP do Nos
In Glam Magazine Online | 03-07-2016
Alive
Rua EDP no NOS Alive 2016
Pela primeira vez, a EDP vai ter uma rua com o
O NOS Alive e a EDP apresentam a Rua EDP seu nome no Nos Alive. A Rua EDP, uma
a qual recria através de uma cuidada
espécie de irmã da EDP Rock Street do Rock in
cenografia vários elementos da cultura
Rio Lisboa, já está pronta para receber os
portuguesa. O novo espaço vai receber o
festivaleiros e oferecer experiências diferente
sétimo palco do NOS Alive, o EDP Fado Café, das habituais.
que ao longo dos três dias irá receber um
In Marketeer Online | 01-07-2016
cartaz dedicado em exclusivo ao fado
Nova rua lisboeta no Alive
In Look Mag Online | 03-07-2016
É a grande novidade do festival de Algés, que
Rua EDP e EDP Fado Café inaugurados no decorre entre 7 e 9 de Julho
NOS Alive
Nova rua lisboeta no AliveFoi hoje apresentada
O NOS Alive e a EDP reforçam a sua parceria a nova rua NOS Alive, uma réplica da Lisboa
de longa data com a apresentação da Rua EDP pombalina em 150 metros, que inclui o EDP
que vai recriar através de uma impressionante Fado Café, onde actuou por duas breves
cenografia os vários elementos da cultura
músicas um dos nomes do programa, a fadista
portuguesa. Este novo espaço vai receber o
Raquel Tavares
sétimo palco do NOS Alive, o EDP Fado Café, In Rádio Comercial Online | 01-07-2016
que ao longo dos três dias contará com nomes
IADE vence prémio com projeto sobre as
como Raquel Tavares, Marco Rodrigues,
"emoções" dos robôs
Hélder Moutinho, Dead Combo e
Emília Duarte, Luís Teixeira, Hande Ayanoglu e
as Cordas da Má Fama, Tiago Bettencourt,

as Cordas da Má Fama, Tiago Bettencourt,
entre outros
In Palco Das Artes Online | 02-07-2016

Emília Duarte, Luís Teixeira, Hande Ayanoglu e
Magda Saraiva, investigadores da UNIDCOM,
unidade de investigação do IADE - Creative
University, e Angela Giambattista, da Second
EDP Fado Café e Rua EDP na 10ª Edição do University of Naples (Itália), acabam de
Festival NOS Alive
arrecadar o prémio de Melhor Paper na quinta
Foi ontem de manhã, entre o café e o pastel
edição da Conferência Internacional em Design,
de nata da "Casinha do Pão", que conhecemos Experiência do Utilizador e Usabilidade
o magnifico trabalho do Arq. Rui Francisco no In RH Online | 01-07-2016
Passeio Marítimo de Algés e que celebra a 10ª
Fado e cultura enchem a Rua EDP no NOS
Edição do Festival NOS Alive
Alive
In Música em DX Online | 02-07-2016
O NOS Alive e a EDP reforçam a parceria com a
Universidade Europeia reforça aposta em
Rua EDP, um espaço no festival que é
licenciaturas globais
totalmente dedicado à cultura portuguesa. E é lá
O certificado LPA para alunos da Europeia, do também que se encontra o 7.º palco do evento, o
IADE e do IPAM é uma das novidades do
EDP Fado Café, que ao longo dos três dias
grupo Laureate para 2016/17. No IADE, há
contará com nomes como Raquel Tavares,
novos cursos. A rede da Laureate International Marco Rodrigues, Hélder Moutinho, Dead
Universities que cobre 28 países e 80
Combo e as Cordas da Má Fama, Tiago
instituições de ensino é um argumento de
Bettencourt, entre outros
peso
In Briefing Online | 04-07-2016
In Negócios - Negócios em Rede | 05-07-2016
O Fado Já Se Ouve Pela Rua EDP Do NOS
FESTIVAL: Edp promove Fado no Alive
ALIVE 2016
Edp promove Fado no Alive FESTIVAL: Edp
Música Portuguesa, Fado e Um Museu são
promove Fado no Alive EDP PROMOVE
algumas das novidades que a EDP traz este ano
CULTURA PORTUGUESA NO NOS ALIVE O
NOS Alive e a EDP reforçam a sua parceria de
longa data com a apresentação da Rua EDP
que vai recriar através de uma impressionante
cenografia os vários elementos da cultura
portuguesa
In TVN TV Nelas Online | 04-07-2016
"Há um mundo melhor do qual todos
podemos fazer parte!"
Vasco Pinto Coelho nasceu em Lisboa, a 28
de novembro de 1990. É licenciado em Design
pelo IADE - Creative University. Atualmente,
frequenta um curso de pintura na arte ilimitada
enquanto aguarda a entrada no mestrado em
Belas Artes
In Voz da Verdade Online | 04-07-2016
Comunicação de marketing. Do marketing
tradicional ao marketing digital
In Dirigir & Formar | 01-03-2016

ao festival NOS Alive, que voltar a animar o
Passeio Marítimo de Algés nos dias 7, 8 e 9 de
julho. Pela primeira vez, em dez anos de vida, o
Alive apresenta uma rua cenográfica inspirada
no casario lisboeta de traça pombalina, com 150
metros de comprimento, réplica de calçada
portuguesa no chão e de alguns edifícios
emblemáticos da Capital
In Canela & Hortelã Online | 04-07-2016
Português assume nova direção criativa da
DDB Moçambique
Há um português na direção criativa da maior
agência de publicidade de Moçambique. Vai
trabalhar contas como Vodacom ou o Standard
Bank O criativo português Luís Filipe Guimarães
é o novo diretor criativo da DDB de Moçambique,
substituindo no cargo André Coelho
In Dinheiro Vivo Online | 04-07-2016
Na era digital do marketing digital
In Dirigir & Formar | 01-03-2016

Parceria Universidade Europeia e Grupo
caixotes do lixo viram arte
SOFT
O Grupo SOFT acaba de fechar uma parceria Alunos do IADE transformam caixotes do lixo em
com a Universidade Europeia, IPAM e IADE - obras de arte na Rua EDP do NOS Alive Os
alunos do IADE transformam caixotes do lixo em
Creative University, as três instituições da
Laureate International Universities em Portugal, obras de arte na Rua EDP do festival NOS Alive,
um dos maiores grupos de ensino superior do que começa amanhã
In StartUp Magazine Online | 06-07-2016
mundo, com objetivos académicos, de
recrutamento e de apoio ao desenvolvimento
profissional dos estudantes
In RH Online | 05-07-2016
Ligação à moda nacional
+351 Ligação à moda nacional Texto Marisa
Vitorino Figueiredo | Imagem +351 Tem nome
de indicativo telefónico, mas é tudo menos uma
chamada internacional. A +351 assume-se, em
bom português, como uma marca de roupa
desenhada, produzida e vendida em território

desenhada, produzida e vendida em território
nacional
In i9 Magazine | 01-07-2016
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Parabéns Portugal!

O desporto Português está de parabéns!
Não podíamos estar mais orgulhosos dos nossos atletas portugueses que tão bem
representaram o nosso país e que lhe prestaram a homenagem merecida. A emoção que todo o
país sente hoje é única, indescritível e deve ser vivida intensamente.
Isto prova que todo o esforço e dedicação, tão característicos dos portugueses, acabará por ser
recompensado. Desenvolve o teu potencial!
Viva Portugal!

Dois novos cursos no IADE
Design Global e Design de Interação são as novas propostas do IADE - Creative University para
o ano letivo 2016/2017
É uma aposta para o próximo ano letivo, por forma a preparar os seus alunos para responderem
de forma eficaz e eficiente às necessidades do mercado e da sociedade. O IADE - Creative
University já abriu as candidaturas para a licenciatura em Design Global e o mestrado em
Design de Interação, o primeiro do género em Portugal.

A licenciatura em Design Global tem uma componente muito prática que garante que os alunos
desenvolvam uma formação sólida com um conjunto alargado de competências, que lhes
permitam responder aos desafios do mercado de forma inovadora. Com coordenação de Ana
Margarida Ferreira, a formação está assente no project-based learning e no shadowing de
profissionais experientes da área. Esta licenciatura tem ainda uma vertente internacional, já que
os alunos podem estudar durante um semestre numa de duas das melhores escolas de design

os alunos podem estudar durante um semestre numa de duas das melhores escolas de design
do mundo: a Media Design School, na Nova Zelândia, e a NewSchool of Architecture and
Design, em San Diego.

Relativamente ao mestrado em Design de Interação, surge na sequência da previsão dos
especialistas de que, daqui a poucos anos, as máquinas terão uma presença muito mais
intensificada na nossa vida, e que é importante refletir sobre a relação que os humanos terão
com os artefactos digitais.
Como lidar com o impacto social, cultural e ético das interações com tecnologias existentes ou
emergentes e como requalificar e melhorar as competências dos profissionais são outras das
questões pertinentes a discutir no futuro.
Este mestrado oferece aos alunos a oportunidade de serem os criadores do futuro num mundo
fabricado, e terem um impacto positivo na sociedade e na qualidade de vida das pessoas.
» In Mais Superior Online

Game Dev Student Showcase | 1ª Edição
No passado dia 8 de Julho realizou-se no Lounge do Campus de Santos a primeira edição do
Game Dev Student Showcase, uma organização conjunta da comunidade de game developers
portuguesa e da Universidade Europeia.

O evento esteve aberto a todos os estudantes da área do desenvolvimento de videojogos (ou de
outras áreas) que quisessem vir mostrar os seus jogos. Estiveram presentes estudantes de
variadas instituições do ensino superior, do Técnico à FCT da Universidade Nova de Lisboa,
passando pelo ISCTE-IUL, mas temos de destacar a participação dos estudantes de Games &
Apps Development Fábio Costa, Michael Ferreira e João Martins, com os seus jogos Gone Viral
e Kleptoman. Foram muitos os que puderam experimentar o promissor Kleptoman em modo de
realidade virtual. Durante o evento o Gonçalo Henriques do estúdio Arcade Thumb fez um
stream especial de game development, ao vivo, tendo os participantes tido a oportunidade de
testar, também ao vivo, o jogo Crystalverse, em desenvolvimento pelo estúdio. O evento foi um
sucesso, esperando-se que se venha a repetir, passando rotativamente pelas várias instituições
de ensino superior com cursos na área.
Prof. Manuel Sequeira
Coordenador de Games and Apps Development.

TESE DE MESTRADO: METRO MAIS CONFORTÁVEL
Margarida Chincho, aluna do IADE, criou um projeto que visa tornar o metropolitano mais
confortável e ajustado às necessidades dos utilizadores portugueses.
A proposta de reinvenção dos equipamentos do metro serviu de base à tese de mestrado da
aluna, orientada pelo docente do IADE António da Cruz Rodrigues, pela qual obteve 19 valores.
Fascinada pelo comportamento das massas em locais públicos, considera que estes devem ser
alvo da atenção de todos. Segundo Margarida Chincho, deve resgatar-se a crença na força do
coletivo para projetar um futuro menos sombrio e individualista.

coletivo para projetar um futuro menos sombrio e individualista.
A proposta de reinvenção dos equipamentos do
metro serviu de base à tese de mestrado da
aluna, orientada pelo docente do IADE António
da Cruz Rodrigues, pela qual obteve 19
valores. Fascinada pelo comportamento das
massas em locais públicos, considera que
estes devem ser alvo da atenção de todos.
Segundo Margarida Chincho, deve resgatar-se
a crença na força do coletivo para projetar um
futuro menos sombrio e individualista. A jovem
constatou que as pessoas se sentiam
desconfortáveis nometropolitano levando-as a
utilizar esse meios de transporte com menos
frequência.
A solução proposta permite tornar o metropolitano mais agradável e dinâmico, tendo em conta o
comportamento dos utilizadores do metro que preferem, por exemplo, encostar-se ou apoiar-se
em vez de se sentarem. Tendo como inspiração as obras do escultor uruguaio Ricardo Pascale,
da escultora polaca Alicja Kwade, do artista japonês Kazuko Miyamoto ou do escultor russo
Naum Gabo, os objetos permitem que o utilizador se encoste de diversas maneiras e utilize a
estrutura como meio de apoio para pousar os seus pertences.
Com um formato mais ergonómico e orgânico, a reinterpretação de Margarida Chincho prevê
queo equipamento se torne mais adaptável à anatomia humana e ajustada às necessidades de
cada indivíduo. Num futuro próximo, a aluna do IADE não exclui a ideia de que se possa
implementar a solução nos metros portugueses, com estudos mais apurados ao nível de
segurança e de usabilidade.
» In StartUp Magazine Online

IADE ALUMNI

Lições de vida: Carlos Ramos
«A fotografia ensinou-me a observar_as pessoas. A olhar
verdadeiramente para elas. E quase como captar a alma dos
outros.»
«Eu gostava era de rua. De andar nas bicicletas, nos triciclos,
jogar à bola.» Nascido e criado em Lisboa, Carlos Ramos, 52
anos, aprendeu desde cedo a observar tudo o que estava à
sua volta. A paixão pela fotografia surgiu quando recebeu a
primeira câmara, aos 15 anos. «Foi o meu pai que ma
ofereceu, quando passei para o dé- cimo ano.» No início, a
fotografia era apenas um passatempo. Carlos queria ser
arquiteto.
«Mas como a média de arquitetura era altíssima, enquanto
esperava para entrar, tive que fazer 18 meses de tropa.» Mas
precisava de mais alguma coisa. «Inscrevi-me num curso de
fotografia no IADE. Acabei por ficar como assistente e, um
dia, quando uma aluna que eu fotografei foi chamada para
uma agência de modelos, quiseram saber quem era o autor
das fotos. Foi a minha primeira grande oportunidade:
fotografar modelos e fazer books.»
Hoje Carlos Ramos é uma referência na fotografia de moda em Portugal.
» in Noticias Magazine

OnceaDay: a nova marca de básicos que de básicos não têm nada

Rita tem 21 anos e namora com Guilherme Melo Ribeiro de 24. Rita é licenciada em Marketing e
Publicidade pelo IADE e Guilherme é formado em Gestão. São os dois que estão à frente da
OnceaDay.
Esta marca portuguesa faz parte do grupo Lanidor e promete trazer uma nova vida às peças
mais simples.
» In NiT New in Town Online

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Comunicação:
Isabel Farinha
Farinha, I., Pinto, F., & Torres, C. (2016). Uma propaganda cheia de graça: as casas
económicas do Estado Novo. In IX Congresso Português de Sociologia. Portugal:
Território de territórios. Associação Portuguesa de Sociologia. Universidade do Algarve.
IX Congresso Português de Sociologia - Portugal, Território de Territórios, Universidade do
Algarve, Faro, 6 a 8 de julho 2016.

Publicação:
Nuno Saldanha
Saldanha, N. (2016). Manuel Vicente Nunes (1711-c.1775) - Subsídios para a História da
Construção e Arquitetura Naval do século XVIII em Portugal. Navigator: subsídios para a
história marítima do Brasil, 12(23), 135-151.
Disponível aqui
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Stevenson, N. J. (2012).
Svendsen, L. (2010). Moda: uma
(2013). Visual usability:
Cronologia da moda: de Maria filosofia. Rio de Janeiro: Zahar
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IADE em Notícias
EDP confirma presença do EDP Fado Café
na próxima edição do NOS Alive
O Infocul conversou com Ana Sofia Vinhas,
directora de marca da EDP, que relativamente
ao EDP Fado Café e a toda a Rua EDP (com

Robôs vão interagir com crianças
hospitalizadas
"Expression of Emotions by a Service Robot: A
Pilot Study" foi o projeto que ganhou o prémio de
Melhor Paper na 5ª edição da Conferência

cerca de 150 metros), começou por nos revelar Internacional em Design, Experiência do
que "estamos no último dia mas já é possível Utilizador e Usabilidade
fazer o balanço
In i9 Magazine Online | 08-07-2016
In Infocul Online | 10-07-2016
Há um mundo melhor do qual todos podemos
Lições de vida - Carlos Ramos
fazer parte!
In Notícias Magazine | 10-07-2016
“Há um mundo melhor do qual todos podemos
fazer parte!” Vasco Pinto Coelho nasceu em
Sim! Este texto também é sobre o Europeu! Lisboa, a 28 de novembro de 1990. É licenciado
Sou a favor do que vai para além da vitória ou em Design pelo IADE – Creative University.
da derrota. Sou a favor de poder seguir,
Atualmente, frequenta um curso de pintura na
controlar, analisar e "conhecer" um Ronaldo,
arte ilimitada enquanto aguarda a entrada no
um Quaresma ou um Jonas (não resisti!) em
mestrado em Belas Artes
tempo real
In Voz da Verdade | 03-07-2016
In Observador Online | 10-07-2016
Ensino Superior vai ter 43 novas
Alive. Os homens e mulheres do lixo cool
licenciaturas. Cinco em Osteopatia
A EDP lançou um desafio a 16 alunos de
Pouco mais de metade das propostas
design e fotografia do IADE: ilustrar caixotes do apresentadas passaram pelo crivo da A3ES.
lixo para serem expostos no Passeio Marítimo Associação de Profissionais de Osteopatia
de Algés.
satisfeita com abertura de cinco licenciaturas na
In i Online | 09-07-2016
área. A Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES) aprovou a abertura de
Alive. Os homens e mulheres do lixo cool
43 novas licenciaturas no próximo ano letivo
A EDP lançou um desafio a 16 alunos de
In JPN Online | 07-07-2016
design e fotografia do IADE: ilustrar caixotes do
lixo para serem expostos no Passeio Marítimo Ensino Superior vai ter 43 novas
licenciaturas (cinco em Osteopatia)
de Algés.
Universidade Ensino Superior vai ter 43 novas
In Sol Online | 09-07-2016
licenciaturas (cinco em Osteopatia) Pouco mais
IADE renova caixotes do lixo do Nos Alive de metade das propostas apresentadas
Os caixotes do lixo da Rua EDP do Nos Alive passaram pelo crivo da A3ES. Associação de
não são caixotes do lixo iguais aos outros.
Profissionais de Osteopatia satisfeita com
Alunos do IADE - Creative University estiveram abertura de cinco licenciaturas na área Texto de
na nova rua do festival para renovar 20
Filipa Silva/JPN
caixotes e transformá-los em obras de arte, no In Público Online - P3 Online | 07-07-2016
âmbito da iniciativa "Trash Project"
O surfista que queria ser pintor
In Marketeer Online | 07-07-2016
In Sábado | 13-07-2016
OnceaDay: a nova marca de básicos que de
IADE - Tese de mestrado: Metro mais
básicos não têm nada
confortável
Esta marca portuguesa faz parte do grupo
Margarida Chincho, aluna do IADE propõe
Lanidor e promete trazer uma nova vida às
reinvenção dos equipamentos do metro, numa
peças mais simples. Conheça O principal
problema dos básicos é este: são aborrecidos tese de mestrado que obteve 19 valores
Margarida Chincho, aluna do IADE, criou um
que se fartam. Mas depois há uma
projeto que visa tornar o metropolitano mais
contrapartida: é que dão sempre jeito
confortável e ajustado às necessidades dos
In NiT New in Town Online | 07-07-2016
utilizadores portugueses

utilizadores portugueses
Dois novos cursos no IADE
In StartUp Magazine Online | 13-07-2016
Design Global e Design de Interação são as
novas propostas do IADE - Creative University
para o ano letivo 2016/2017. É uma aposta
para o próximo ano letivo, por forma a preparar
os seus alunos para responderem de forma
eficaz e eficiente às necessidades do mercado
e da sociedade
In Mais Superior Online | 14-07-2016
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INVESTIGAÇÃO NO IADE DE PARABÉNS
Projeto pioneiro do IADE sobre emoções dos robôs distinguido no Canadá
Os investigadores Emília Duarte, Luís Teixeira, Hande Ayanoglu e Magda Saraiva, da
UNIDCOM, unidade de investigação do IADE - Creative University, e Angela Giambattista, da
Second University of Naples (Itália), foram distinguidos, no passado dia 19, no Canadá, por um
trabalho sobre o design emocional dos robôs de serviço.

Esta terça-feira, Emília Duarte, vice-reitora e docente do IADE - Creative University, recebeu, em
nome da instituição, o prémio de Melhor Paper na quinta edição da Conferência Internacional em
Design, Experiência do Utilizador e Usabilidade, realizada em Toronto (Canadá), no âmbito da
conferência HCI International 2016.

"Expression of Emotions by a Service Robot: A Pilot Study" resultou de uma parceria feita com o
Laboratório de Robótica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, responsável pelo
robô Gasparzinho, que se encontra em testes no Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil
de Lisboa (IPO de Lisboa) com crianças internadas (Projeto Europeu MOnarCH).
Os investigadores do projeto quiserem então perceber de que modo o Gasparzinho poderia
comunicar oito emoções básicas, de forma a criar maior empatia e estabelecer formas mais ricas
de interação com crianças hospitalizadas para melhorar a sua qualidade de vida.

Agência Escola IADE

Click to use Flash

A Agência Escola IADE criada em 2008,
pretende ser um ponto privilegiado de contacto
e partilha entre alunos, professores e parceiros,
i.e., um território comum que une Escola,
Mercado e Sociedade Civil. E se, por um lado,
adota uma metodologia processual muito
semelhante a qualquer outra agência
profissional, por outro, tirando partido da sua
existência no interior de um instituto
universitário, permite-se fazê-lo num ambiente
experimental desenvolvendo a sua ação em
paralelo com os seus parceiros, evitando
concorrer contra eles.

O âmbito científico em que a Agência Escola IADE se move concilia os estudos comunicacionais
em design, marketing, publicidade e fotografia com uma performance de comunicação ética e
socialmente responsável de marcas e causas.
Desde 2009 já colaboramos com mais de 200 entidades, algumas das quais destacamos
anualmente com o prémio IADE INVEST como parceiros profissionais do ano ou como melhores
projetos de inovação social.

IADE ALUMNI
ISILDA PELICANO
"Move-se em áreas criativas e tem como lema “just follow your instincts” mas em matéria financeira
é o conselho dado pela mãe que impera e gere a vida de Isilda Pelicano de uma forma muito
equilibrada."
A estilista Isilda Pelicano, formada em Design de Moda no IADE - Creative University, distinguida
em 2011 com o “Prémio IADE Carreira”, está a completar 25 anos de carreira!
Saiba mais sobre a designer através da entrevista que deu para a Executiva.

"LANDS PROJECT. EMPTY OF SEPARATED EXISTENCE."
Exposição de Susana Chasse na Galeria de São Mamede em Lisboa, apresenta um conjunto de
pinturas e desenhos, todos eles inéditos e marca a primeira exposição individual desta jovem
artista na Galeria São Mamede.

SUSANA CHASSE, nasceu em Lisboa em 1972. Completou o Mestrado com o tema de tese
"Desenho como Meditação. O Olhar que Contempla" na área de Design e Cultura Visual no IADE
em 2010. Em 2011 é convidada para colaborar com a Trienal de Desenho 2012 como Comissária
de Programação. Deste 2005, desenvolve o seu projeto como autora, na área do Desenho e
Pintura. Tem participado em várias exposições coletivas, tais como, Prémio Amadeo de SouzaCardoso, Prémio Internacional Pintura Eugenio Hermoso, em Espanha, entre outros. Realizou
também várias exposições individuais. A nível nacional e internacional tem recebido vários prémios
na área da Pintura. Simultaneamente, ensina desenho desde 1994, primeiro na SNBA, mais tarde,
em 2007, inicia um projeto de Desenho de Autor, no Centro de Formação Artística Nextart, Lisboa.
» In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura Online

A Associação de Antigos Alunos do IADE tem
por grande desígnio congregar as quatro
décadas de história desta escola. Uma
Associação que pretende servir mais de 16000
homens e mulheres, jovens e menos jovens,
principiantes e consagrados, designers,
marketeers, fotógrafos, entre outras áreas de
formação e diferentes níveis académicos. Uma
escola que soube fazer um caminho ímpar na
história da educação em Portugal sem deixar de
se abrir ao mundo e ao que de mais inovador e
criativo acontece a nível global.
Uma escola, finalmente, que tem nos seus alunos, antigos alunos, docentes e colaboradores, uma

força imensa assente, exactamente, nessa verdadeira comunidade.
» Página Oficial | Facebook

IADE-U | Design Doctoral Conference'16
e-Proceedings da DDC'16
Os e-Proceedings da DDC'16 já se encontram
disponíveis na página da conferência, em
acesso aberto.

Palestras dos convidados internacionais da DDC’16 disponíveis on-line
16 - 17.06.2016

Henri Christiaans at
DDC'16

Luigi Ferrara at
DDC'16

Pekka Korvenmaa at Rajko Mursic at DDC'16
DDC'16

BAQ - Novidades bibliográficas

Eissen, K., Steur, R. (2011).
Sketching: the basics.
Amsterdam: BIS

Henry, K. (2015). Drawing for
product designers. London:
Laurence King

Philp, B. (2012). Just draw it!.
Kent: Search Press

Executive Education
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de case studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving, a Executive Education
da Universidade Europeia permite uma simulação da atividade real de modo a potenciar a
possibilidade de progressão de carreira, adquirir conhecimentos sistémicos sobre mercados e
indústrias, estimular o pensamento crítico e desenvolver competências avançadas, bem como
aumentar a rede de contatos.

Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.

competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em 5 áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.
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IADE em Notícias
Projeto pioneiro do IADE sobre emoções
dos robôs distinguido no Canadá
Os investigadores Emília Duarte, Luís Teixeira,
Hande Ayanoglu e Magda Saraiva, da
UNIDCOM, unidade de investigação do
instituto universitário, e Angela Giambattista,
da Second University of Naples (Itália), vão ser
distinguidos, esta terça-feira, no Canadá, por
um trabalho sobre o design emocional dos
robôs de serviço
In PIPOP Online | 19-07-2016

Os caminhos do design apresentados no IADE
In StartUp Mag | 01-07-2016

"LANDS PROJECT. EMPTY OF SEPARATED
EXISTENCE."
Exposição de Susana Chasse na Galeria de São
Mamede em Lisboa, apresenta um conjunto de
pinturas e desenhos, todos eles inéditos e marca
a primeira exposição individual desta jovem
talentosa artista na Galeria São Mamede 29 Jun
a22 Jul Galeria de São Mamede Rua da Escola
Politécnica, 167 - 1250-101 Lisboa Inauguração:
IADE tem duas novas propostas
29 de Junho (quarta-feira) com a prese
Instituto universitário quer preparar alunos para In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - ECultura Online | 18-07-2016
responder eficazmente às necessidades do
mercado e da nossa sociedade. O IADE Tradição com muito SAL!
Creative University já abriu as candidaturas
Como já é tradição, a Semana Académica de
para duas novas propostas do ano letivo
2016/2017: uma licenciatura em Design Global Lisboa (SAL) regressou ao Salódromo, para mais
quatro #NoitesMágicas, marcadas pelo convívio,
e um mestrado em Design de Interação, o
pelos melhores concertos e pelo espírito
primeiro do género em Portugal
festivaleiro! É um evento de passagem obrigatória
In Destak | 18-07-2016
para todos os universitários de Lisboa, e a Mais
Nova oferta formativa
Superior esteve por lá
O IADE - Creative University abre candidaturas In Mais Superior Online | 16-07-201
para duas novas propostas formativas licenciatura em Design Global e mestrado em Proposta para mudar bancos do Metro
In Destak | 18-07-2016
Design de Interação. Esta oferta de segundo

Design de Interação. Esta oferta de segundo
In Destak | 18-07-2016
ciclo do ensino superior é o primeiro dentro do
género em Portugal
In Fórum Estudante Online | 20-07-2016

Notícias do mercado

A decisão de hoje para o seu futuro!
» Saiba mais

O teu passaporte para o mundo
empresarial
» Saiba mais

BAQ - Biblioteca António Quadros | Recursos digitais

A ACM Digital Library
Nielsen Portugal
BAQ - Base de Dados
permite aceder a uma (anuários para análise Disponível na Biblioteca
de mercados).
vasto conjunto de
António Quadros o
recursos de informação
acesso à base de
Para mais informação, dados TGI - Marktest.
relativos aos
temas Computing & consulte a biblioteca do
IADE.
Para mais informação,
Technologies
consulte a biblioteca do
IADE
Campus IADE
Acesso remoto: criar
conta
Para mais informação
consulte a biblioteca do
IADE

Base de dados EBSCO:
Através de conta de
utilizador, que permite o
acesso à BD a partir de
qualquer localização,
bem como a gestão
pessoal das pesquisas
realizadas.
Como criar conta?

Agenda:
27 de julho | 11h | sala 44: Reunião do Conselho Científico do IADE-U

Agenda Semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 30 de julho de 2016
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Estudante do IADE reconhecido internacionalmente
Trabalho de Bruno do Nascimento entra em dois livros internacionais de design
Bruno do Nascimento, designer, ilustrador e letterer, que está a terminar a Licenciatura em
Design no IADE, viu dois trabalhos seus entrarem nos livros de design "Visual Harmony:
Proportion in Graphic Design" e "Goodtype, The Book (Volume One)".
No caso do primeiro livro, a editora de Hong Kong descobriu o portfólio do designer através do
Behance, tendo ficado interessada num trabalho de branding desenvolvido em 2012 para a
"Clementine Things", um estúdio de fotografia e vídeo português. Já o livro "Goodtype, The Book
(Volume One)", que resultou de uma campanha de crowdfunding no KickStarter, é uma
compilação de projectos de quase 200 artistas de todo o mundo. Bruno do Nascimento
apresenta-se com o alter ego online Old Graphics Die Hard.
» In Meios & Publicidade Online

Em Abril do ano passado, a @Goodtype, maior comunidade mundial online (com mais de 600 mil
seguidores) que lida com áreas como Lettering, Caligrafia, Tipografia, Cursiva, decidiu lançar um
desafio a nível mundial, no qual os artistas teriam que desenvolver uma peça em exclusivo para
o seu livro. As obras poderiam ser elaboradas nos mais diversos formatos como papel, parede,
formato digital, etc.
Das milhares de candidaturas foram escolhidas apenas 175 em todo o mundo , perfazendo um
total de 196 (32 países) ao incluir os artistas convidados muitos deles nomes consagrados
mundialmente, resultando no livro "Goodtype, The Book (Volume One)", publicado nos Estados
Unidos da América.

BOLD - Creative Festival

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

_EM NÚMEROS
4 dias
11 partners
2 semanas, 6 briefs, 3 mastertalks, 85
estudantes, 30 docentes no Bootcamp
Light Up YourTalent
48 mupis da Tomi by Mop, distribuidos
por Lisboa com os projetos dos
estudantes

30 participantes no Workshop, de acesso
restrito, "Play by your own rules" da
Jessica Walsh no Campus de Santos
900 participantes
60 empresas
2253 likes no Facebook
6.K's: média total do alcance dos posts
10.k's: "pico" dia 27 de abril

mais de 1.980 visualizações dos eventos
de Lisboa na rede Tomi by Mop, "a maior
plataforma de Out of Home em Portugal"

14.1K's: Jessica Walsh

IADE Alumni
"Cowork - Não é o novo Flower Power, mas é uma revolução"
No passado domingo, dia 24 de julho, o jornal
Público publicou um artigo sobre coworking em
Portugal - O cowork não é o novo Flower Power,
mas é uma revolução - dando destaque ao
projeto Coworklisboa, de que Fernando Mendes,
investigador na UNIDCOM, doutorando no IADE, e
Presidente da Associação de Antigos Alunos do
IADE, é fundador.
» Ler artigo completo In Público

Zaida Veloso Dias, a protagonista do portal My CUF
Começou a trabalhar na 'publicidade tradicional'
mas assim que descobriu o digital apaixonou-se.
Atualmente, Zaida Veloso Dias é responsável
pelo canal digital da José Mello Saúde e acaba
de ganhar dois prémios com o portal My CUF.
O entusiasmo e curiosidade de Zaida Veloso
Dias, 41 anos, têm-na colocado nos sítios certos

nas horas certas.
Formou-se em Marketing e Publicidade no IADE e começou a sua carreira na publicidade
tradicional, mas rapidamente se apaixonou pelo digital, numa altura em que ele dava os primeiros
passos em Portugal. Desde então, participou em vários projetos de sucesso e o mais recente, o
portal MY CUF, da José de Mello Saúde (JMS), valeu-lhe dois prémios. Conversámos com a
responsável do canal digital da JMS e ficámos a conhecer melhor o percurso profissional desta
mulher que é um caso de sucesso na tecnologia.
» Entrevista completa In Executiva Online

A Associação de Antigos Alunos do IADE tem por grande desígnio
congregar as quatro décadas de história desta escola. Uma Associação
que pretende servir mais de 16000 homens e mulheres, jovens e menos
jovens, principiantes e consagrados, designers, marketeers, fotógrafos,
entre outras áreas de formação e diferentes níveis académicos. Uma
escola que soube fazer um caminho ímpar na história da educação em
Portugal sem deixar de se abrir ao mundo e ao que de mais inovador e
criativo acontece a nível global.
Uma escola, finalmente, que tem nos seus alunos, antigos alunos, docentes e colaboradores,
uma força imensa assente, exactamente, nessa verdadeira comunidade.
» Pagina oficial | Facebook

UNIDCOM - Unidade de Investigação
Participação em conferências
Emília Duarte, Hande Ayanoglu, Luis Teixeira & Magda Saraiva
Na passada sexta-feira, dia 22 de julho, Emília Duarte apresentou uma comunicação no
HCII 2016, Toronto, Canadá. Abstract: A successful Human-Robot Interaction (HRI)
depends on the empathy that the robot has the capability of instantiating on the user,
namely through the expression of emotions. In this pilot study, we examined the recognition
of emotions being expressed by a service robot in a virtual envi- ronment (VE), by
university students. The VE was a corridor, neutral in terms of context of use. The robot’s
facial expressions, body movements, and displace- ment were manipulated to express
eight basic emotions. Results showed that participants had difficulties in recognizing the
emotions (33% of success). Also, results suggested that the participants established
empathy with the robot. Further work is needed to improve the emotional expression of this
robot, which aims to interact with hospitalized children.
Carlos Alves Rosa

Artigo aceite para apresentação no 3ª Congresso Internacional de Branding /Economia
Criativa em S. Paulo, Brasil, a realizar de 6 a 8 de Out 2016 em São Paulo, pelo Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo.
Rosa, C. A., & Oliveira, P. (2016). Just-in-Time City Branding – an applied case study for
performance and innovation management.

International Youth Marketing and Media Forum 2016 // IYMMF 2016

CALL FOR PAPERS
EXTENDED DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION – AUGUST 15, 2016
Portuguese Marketing Journal (RPM), IPAM and IADE-U invite you to submit a paper to the 1st
International Youth Marketing and Media Forum on In-School Marketing.
The deadline for abstracts submission is August 15, 2016.
The aim is to include participants from all over the world and to give equal opportunity to younger
as well as established scholars, with quality of research being the predominant goal.
We invite both theoretical and empirical papers that predominantly, though not exclusively,
address some of the following issues:
In-school Marketing or the developing of types of marketing & media activities towards
children/youth at school and the evaluation of these strategies in terms of short and long
term impact on youth and on brands;
Ethicality of the in-school marketing activities - Pros and Cons of legislated and selfregulated best practice principles of Advertising in Schools;
Childhood obesity and other food and beverage related diseases and what is the role of
marketers on the well-being of children;
Digital marketing targeted at children/youth and the evaluation of these new media such as
advergames;
Marketing by NGOs whose target is children/youngsters and strategies to change
child/youth and family behaviours.
For more detailed information | Call for Papers | Contact us

BAQ - Novidades Bibliográficas

Drew, J. T., Meyer, S. A. (2012).
Innes, M.
Color management: a
(2012). Lighting
comprehensive guide for
for interior
graphic designers. New York:
designers.
Allworth Press
London:
Laurence King

Lima, M. (2011). Visual
complexity: mapping patterns of
information. New York: Princeton
Architectural Press

Executive Education
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de case studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving, a Executive Education
da Universidade Europeia permite uma simulação da atividade real de modo a potenciar a
possibilidade de progressão de carreira, adquirir conhecimentos sistémicos sobre mercados e
indústrias, estimular o pensamento crítico e desenvolver competências avançadas, bem como
aumentar a rede de contatos.

Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em 5 áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Atividades

Calendário Escolar 2015/2016: 1º Ciclos
Calendário Escolar 2015/2016: 2º e 3º
Ciclos

Provas Públicas 2º Ciclo
Constituição de Júri - Despachos
Mestrado em Design e Cultura Visual
Mestrado em Design de Produção
Mestrado em Marketing

Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Trabalho de Bruno do Nascimento entra em
dois livros internacionais de design
Bruno do Nascimento, designer, ilustrador e
letterer, que está a terminar a licenciatura em
Design no IADE, viu dois trabalhos seus
entrarem nos livros de design "Visual Harmony:
Proportion in Graphic Design" e "Goodtype, The
Book (Volume One)"
In Meios & Publicidade Online | 26-07-2016
Luso editado nos EUA e Hong Kong
In Correio da Manhã | 27-07-2016
Aluno do IADE distinguido em livros
internacionais de design
O designer, ilustrador e letterer português,
Bruno do Nascimento, foi distinguido pela
editora asiática, SendPoints, pelo trabalho de
branding desenvolvido para a Clementine
Things em 2012
In Marketeer Online | 27-07-2016
Blink! Porque é Cristiano Ronaldo o melhor
goleador do mundo e pode continuar a ser
Colocar Cristiano Ronaldo a ponta-de-lança é
deitar fora todo o saber acumulado e prescindir
de um dispositivo quase perfeito de marcar
golos. No fim da final com a França, Cristiano
Ronaldo (CR), explicou porque é que tinha dito
ao Éder que ele iria marcar golo
In Público Online | 25-07-2016

Co working - Não é o novo Flower Power,
mas é uma revolução
Não é o novo Flower Power, mas é uma
revolução A crise económica criou um exército
de trabalhadores independentes que fi zeram
nascer os espaços de co-work.
In Público | 24-07-2016
Once a Day. Básicos que de básico não têm
nada
Cansada de procurar básicos que compusessem
o armário e facilitassem a mala de viagem, Rita
desafiou Guilherme a criar um negócio Rita e
Guilherme desconhecem o que passou pela
cabeça do sr. Francisco no dia em quando os
recebeu, pela primeira vez, na fábrica que tem
em Santo Tirso
In Dinheiro Vivo Online | 23-07-2016
Once a Day - Básicos que de básico não têm
nada
In Dinheiro Vivo (DN + JN) | 23-07-2016
Três amigos, três destinos, um sonho
Conteúdo Patrocinado Por 28/07/2016 - 08:00
Não nasceram em Lisboa mas, continuando a
preferir os ares puros do interior onde deixaram
a família, os seus horizontes de futuro não
conhecem fronteiras
In Público Online | 28-07-2016

Zaida Veloso Dias, a protagonista do portal
My CUF
Começou a trabalhar na 'publicidade tradicional'
mas assim que descobriu o digital apaixonouse. Atualmente, Zaida Veloso Dias é
responsável pelo canal digital da José Mello
Saúde e acaba de ganhar dois prémios com o
portal My CUF O entusiasmo e curiosidade de
Zaida Veloso Dias, 41 anos, têm-na colocado
nos sítios certos nas horas certas
In Executiva Online | 21-07-2016
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BAQ - Biblioteca António Quadros | Recursos digitais

EBSCO
A ACM Digital Library
Nielsen Portugal
Através de conta de
permite aceder a uma (anuários para análise
de mercados).
utilizador, que permite o
vasto conjunto de
acesso à BD a partir de recursos de informação
Para mais informação,
qualquer localização,
relativos aos
consulte a
bem como a gestão
temas Computing &
biblioteca do IADE.
pessoal das pesquisas
Technologies
realizadas.
Campus IADE
Como criar conta?
Acesso remoto:
criar conta
Para mais informação
consulte a
biblioteca do IADE

TGI - Marktest
Para mais informação,
consulte a
biblioteca do IADE

Agenda semanal do IADE - Creative University
Lisboa, 6 de agosto de 2016
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Bolsas de Mérito do IADE
IADE oferece metade das propinas a alunos com média igual ou superior a 16
Para ser Merit Student, o estudante terá de ingressar no primeiro ano pela primeira vez, através do
regime normal, e ter uma média de acesso igual ou superior a 16 de valores.
Estas condições são aplicadas a todas as licenciaturas e mestrados do instituto universitário e
garantem um apoio financeiro de 50% do valor da propina. Para manter a Bolsa de Mérito, o aluno
tem de preservar a mesma média (igual ou superior a 16 valores) nos anos seguintes.

IADE ALUMNI
#madeiniade

JANS Concept presente na TENT London
A marca JANS Concept, vai estar presente na TENT London expondo algumas das suas peças
em cortiça.
O Festival de design TENT London que tem lugar de 22-25 de Setembro.2016, é dos mais
reputados da capital britânica, atraindo, todos os anos, os maiores designers da Europa.
Pela primeira vez presente neste evento, a AICEP Portugal Global irá promover um espaço
coletivo de Portugal – Creative_Portugal – com o objetivo de comunicar a excelência do design
português na área da decoração e mobiliário, junto de um público-alvo muito sofisticado, que são os
visitantes da TENT. Procura-se assim contribuir para aumentar a notoriedade da imagem de
Portugal e de oferta portuguesa de design. Participam nesta mostra 20 marcas portuguesas.

O projecto Jans Concept, é o resultado de uma paixão (de Isilda Pelicano) pelas "coisas" e pelas
"artes" da natureza reflectindo a perspectiva da estilista sobre o design, as artes tradicionais e estilo
de vida.
Com Loja aberta em Lisboa, no Bairro Alto, o projecto JANS concept visa a criação de peças têxteis
trabalhadas manualmente - inspiradas nas técnicas de Arte Aplicada e Alinhavados, tradicionais da
região de Nisa - cerâmica e objectos em cortiça, objectos únicos de design contemporâneo,
manufacturados em Portugal, inspirados em técnicas artesanais do Norte Alentejano.

manufacturados em Portugal, inspirados em técnicas artesanais do Norte Alentejano.
Sob a direcção criativa de ISILDA PELICANO, antiga aluna do IADE, foi estabelecida uma parceria
com o “IADE - Creative University” e com o “Museu do Bordado e do Barro de Nisa” que
pretende potenciar um “diálogo” criativo entre os novos designers, os artesãos locais e o
Museu, símbolo de um saber ancestral das técnicas artesanais da região.
O projecto Jans Concept, baseado na Barca d’Amieira, perto de Nisa e que vai buscar o seu nome a
uma Lenda da região - a Lenda das Jans - aposta no design, na qualidade e na inovação,
inspirando-se na ligação à terra, no trabalho realizado por sucessivas gerações de artesãos,
preservando a memória e autenticidade da cultura local projectada em novos padrões de
modernidade, princípios que estão na génese do posicionamento da marca; Passion for nature.
Uma marca 100% portuguesa com a assinatura de Isilda Pelicano.

Tiago Teixeira da Cruz copywriter na agência de publicidade JWT
"Quis ser o Jacques Cousteau, mas enviei um
currículo num anzol para uma agência de
publicidade"
Tiago Teixeira da Cruz, formado em Marketing e
Publicidade pelo IADE - Creative University, é
copywriter na agência de publicidade J. Walter
Thompson. Antes de se tornar o cérebro por
detrás de campanhas publicitárias bem
conhecidas, quis ser biólogo marinho. De certa
forma foi essa primeira paixão que o levou à
publicidade, espécie de amor tardio, mais
maduro.
» Leia entrevista competa in Publico

Quiná | Alumni IADE | Testemunho
Quiná, antigo aluno IADE - Creative
University e Head of Studio da Young &
Rubicam Portugal, fala-nos da sua escolha
académica e percurso profissional!

Click to use Flash

A Associação de Antigos Alunos do IADE tem por grande desígnio
congregar as quatro décadas de história desta escola. Uma Associação que
pretende servir mais de 16000 homens e mulheres, jovens e menos jovens,
principiantes e consagrados, designers, marketeers, fotógrafos, entre outras
áreas de formação e diferentes níveis académicos. Uma escola que soube
fazer um caminho ímpar na história da educação em Portugal sem deixar de
se abrir ao mundo e ao que de mais inovador e criativo acontece a nível
global.
Uma escola, finalmente, que tem nos seus alunos, antigos alunos, docentes e colaboradores, uma
força imensa assente, exactamente, nessa verdadeira comunidade.
» Página oficial | Facebook

IADE Empregabilidade
O que dizem as empresas?
Partilhamos o testemunho de Filipa Caldeira, CEO da FullSIX Iberia, uma das empresas parceiras

Partilhamos o testemunho de Filipa Caldeira, CEO da FullSIX Iberia, uma das empresas parceiras
da nossa Instituição:
“O talento criativo é um dos pilares do sucesso da
FullSIX. A nossa sólida parceria com o IADE Creative University, que já conta com mais de
sete anos, tem permitido assegurar a contínua
renovação de recursos de excelente nível e que
são críticos para manter a FullSIX na liderança do
marketing digital. Através do IADE, regularmente
incorporamos novos talentos que têm
demonstrado uma grande qualidade, capacidade
de trabalho e de rápida integração e crescimento
no mundo empresarial.”

UNIDCOM - Unidade de Investigação

CALL FOR PAPERS
EXTENDED DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION – AUGUST 15, 2016
Portuguese Marketing Journal (RPM), IPAM and IADE-U invite you to submit a paper to the 1st
International Youth Marketing and Media Forum on In-School Marketing.
The deadline for abstracts submission is August 15, 2016.
For more detailed information | Call for Papers | Contact us

BAQ - Novidades Bibliográficas

Bellantoni, P. (2005). If it's purple
Trindade, L. (2008). Foi você que
Brown, B. (2012).
someone's gonna die: the power Cinematography: theory and
pediu uma história da
of color in visual storytelling.
publicidade?. Lisboa: Tinta-dapractice: image making for
New York: Focal Press
China
cinematographers and directors.
- 2nd ed. New York: Focal Press

Executive Education
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de case studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving, a Executive Education
da Universidade Europeia permite uma simulação da atividade real de modo a potenciar a
possibilidade de progressão de carreira, adquirir conhecimentos sistémicos sobre mercados e
indústrias, estimular o pensamento crítico e desenvolver competências avançadas, bem como
aumentar a rede de contatos.

Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em 5 áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.

Click to use Flash

Atividades
Calendário Escolar 2015/2016 1º Ciclo
Calendário Escolar 2015/2016 2º e 3º Ciclos

Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
A minha primeira paixão: "Quis ser o Jacques
Cousteau, mas enviei um currículo num anzol
para uma agência de publicidade"
A minha primeira paixão Por Catarina Martins
31/07/2016 - 09:00 É copywriter na agência de
publicidade J. Walter Thompson. Antes de se
tornar o cérebro por detrás de campanhas
publicitárias bem conhecidas dos portugueses,
quis ser biólogo marinho

IADE lança livro que decifra o que é o Design
Publicação, com chancela das Edições IADE,
aborda a evolução do Design durante várias
épocas até à atualidade O IADE - Creative
University acaba de lançar uma publicação, com
a chancela Edições IADE
In CNC - Centro Nacional de Cultura Online - ECultura Online | 29-07-2016

In Público Online | 31-07-2016

Metro reinventado
In Dica da Semana | 28-07-2016

A minha primeira paixão
A minha primeira ENRIC VIVES-RUBIO paixão
Passei toda a adolescência a prepararme para
ser biólogo marinho. Insistia nisso contra todas
as evidências — tinha péssimas notas em todas
as disciplinas de Ciências, apesar do enorme
esforço e óptimas notas nas línguas e na História
sem ter de me esforçar
In Público | 31-07-2016

Conteúdo patrocinado: Três amigos, três
destinos, um sonho
Conteúdo Patrocinado Por 28/07/2016 - 08:00
Não nasceram em Lisboa mas, continuando a
preferir os ares puros do interior onde deixaram a
família, os seus horizontes de futuro não
conhecem fronteiras
In Público Online | 28-07-2016

IADE: NOVOS ALUNOS PAGAM METADE DO
VALOR DAS PROPINAS
A tua média é igual ou superior a 16 valores e
esta é a primeira vez que te candidatas a um
curso do IADE - Creative University? Se sim,
podes concorrer ao novo programa de bolsas da

EDP no NOS Alive - Todos à rua!
A presença da EDP no festival NOS Alive foi, este
ano, muito especial. Além do espaço EDP no
recinto, com atividades de interação com os
festivaleiros ao longo dos três dias do evento, o
destaque vai para a Rua EDP que, inspirada

podes concorrer ao novo programa de bolsas da
instituição. O IADE - Creative University quer
reconhecer o mérito dos novos estudantes
através da atribuição de bolsas
In Canal Superior TV - Canal Superior Online |
01-08-2016
IADE - Creative University lança livro que
decifra o que é o Design
O IADE - Creative University acaba de lançar
uma publicação, com a chancela Edições IADE.
"Que coisa é o Design?" aborda de forma inédita
em Portugal, e de acordo com diferentes
perspetivas, a evolução do Design, explorando
investigações que se estendem desde as fontes
greco-latinas das artes visuais até às pesquisas
de ponta sobre robótica e ensino
In RH Online | 01-08-2016

destaque vai para a Rua EDP que, inspirada
numa congénere lisboeta, respirou cultura
portuguesa - desde as pedras da calçada aos
edifícios de traça pombalina
In Blitz - Blitz Fest | 01-08-2016
Bolsas de mérito: IADE oferece metade das
propinas a alunos com média igual ou
superior a 16
Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt
Para ser Merit Student, o estudante terá de
ingressar no primeiro ano pela primeira vez,
através do regime normal, e ter uma média de
acesso igual ou superior a 16 de valores
In Destak Online | 01-08-2016
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Três amigos, três destinos, um sonho
Não nasceram em Lisboa mas, continuando a preferir os ares puros do interior onde deixaram a
família, os seus horizontes de futuro não conhecem fronteiras.
O Pedro, o Tiago e a Teresa ainda usavam fraldas quando entraram para o mesmo infantário. Já
passaram quase 20 anos e continuam a considerar-se "amigos para sempre".
Por isso, quando acabaram o secundário com um bom aproveitamento, rumaram juntos a Lisboa. A
cidade onde os três encontravam resposta à procura dos cursos superiores por que ansiavam.
Feitas as contas, com a ajuda da família e uma pontinha de inveja mal disfarçada de amigos que
deixavam para trás, conseguiram alugar um apartamento não muito afastado do centro da cidade.
Agora partilham tarefas domésticas e noitadas, porque a casa, embora pequena, dá para os muitos
serões a queimar pestanas e outros - poucos, acham eles - em que estudar se torna mais difícil.

Com mais em comum do que o passado e a casa que partilham - são espíritos criativos mais
virados para o trabalho intelectual do que para a moldagem de materiais - as suas áreas de
interesse, contudo, divergem: o Pedro mais virado para os segredos da alma humana, o Tiago para
o desenho e concepção de realidades virtuais e a Teresa... desde cedo que mostrava queda para o
negócio.
Por isso, nos dias de semana que passam na capital, a rotina das manhãs separa-os:
O Pedro e a Teresa apanham o metro para Carnide, mas separam- se ali às portas do campus da
Universidade Europeia, onde ele vai concluir a licenciatura em Psicologia, e ela, no IPAM,
frequenta o Mestrado em Gestão de Marketing.
A estação de metro onde sai o Tiago é diferente: Cais do Sodré. É um salto dali ao IADE onde
também frequenta um mestrado que é pioneiro e inovador em Portugal: Design de Interação.
As três escolas superiores que os amigos frequentam - Universidade Europeia, IADE e IPAM Lisboa
somam, em conjunto com o IPAM Porto, mais de 6.000 estudantes, dos quais 82% estão a
frequentam uma licenciatura, 10% um mestrado, 3% um doutoramento e 5% um programa de
Executive Education.
São distintas mas integram um único grupo de instituições do ensino superior, o maior à escala
mundial: a Laureate International Universities que em 25 países e através de e-learning, serve

mais de um milhão de estudantes inscritos nas suas mais de 70 escolas espalhadas pelos cinco
continentes.

Os resultados apresentados por este grupo internacional sustentam a confiança dos três amigos de
que, chegado o momento, a sua integração no mercado de trabalho não será uma tarefa
complicada.
Mas é o modelo de ensino diferenciador - assente nos pilares internacionalização, aproximação às
empresas, tecnologia e inovação - que lhes é oferecido, a par das ferramentas que estão a adquirir
nas suas escolas - entre outras e em particular os projectos com empresas que, enquanto
estudantes, já estão a desenvolver; o ambiente de multiculturalidade que vivem no campus
universitário e, no plano internacional, os programas de mobilidade propostos pela rede Laureate e
as parcerias estabelecidas com escolas de excelência - que alimentam o seu sonho:
Regressar à sua cidade do interior e arrancar com uma start-up de horizontes largos - o mercado
global.
A ideia do negócio já germinou, está a ser desenvolvida, e o Pedro, o Tiago e a Teresa não têm
dúvidas de que a Laureate International Universities os vai ajudar a encontrar alguns apoios para
o seu projecto de futuro.

IADE ALUMNI
#madeiniade

Quem é Filipe Faísca?
“Um homem que se vê como um pássaro”
"Aos 50 anos de vida e 32 anos de carreira, Filipe
Faísca é o da moda portuguesa. Natural de
Moçambique, desde criança que o gosto por ver
os rituais de beleza e de moda da mãe fizeram
nascer nele o gosto pela imagem e pela roupa.
Em 1984, faz o seu primeiro desfile na Escola
António Arroio, em Lisboa, antes de iniciar os
seus estudos em Design de Moda, pelo IADE.
Durante o curso participa nas Manobras de Maio,
no Largo do Século, na capital. Em 1991, integra
a Official Selection for Mediterranean Europe’s
Young Creative Biennale, em Valência, e apresenta a sua primeira coleção na ModaLisboa. Em
1992, inaugura o atelier de moda Filipe Faísca e no ano seguinte trabalha como assistente de Ana
Salazar."
» Leia mais in "Delas", revista digital

Fernando Mendes - Fundador CoWork Lisboa
Testemunho
Fernando Mendes, antigo aluno IADE - Creative
University, Presidente da Associação de Antigos
Alunos do IADE e fundador do CoWork Lisboa,
Click to use Flash

Alunos do IADE e fundador do CoWork Lisboa,
fala da sua escolha académica e percurso
profissional!

Click to use Flash

A Associação de Antigos Alunos do IADE tem por grande desígnio
congregar as quatro décadas de história desta escola. Uma Associação que
pretende servir mais de 16000 homens e mulheres, jovens e menos jovens,
principiantes e consagrados, designers, marketeers, fotógrafos, entre outras
áreas de formação e diferentes níveis académicos. Uma escola que soube
fazer um caminho ímpar na história da educação em Portugal sem deixar de
se abrir ao mundo e ao que de mais inovador e criativo acontece a nível
global.
Uma escola, finalmente, que tem nos seus alunos, antigos alunos, docentes e colaboradores, uma
força imensa assente, exactamente, nessa verdadeira comunidade.
» Página oficial | Facebook

IADE Empregabilidade
O que dizem as empresas?
Partilhamos o testemunho de Tim Solomon, Chairman da Ogilvy & Mather Portugal, uma das
empresas parceiras da nossa Instituição:
“O nosso é um negócio de pessoas – e existe
uma lição muito simples: As agências que têm o
melhor talento realizam os melhores trabalhos e
têm o melhor desempenho no mercado de
trabalho.
Ao longo dos anos, temos trabalhado em estreita
colaboração com o IADE dando oportunidade aos
seus jovens talentos para trabalhar na Ogilvy.
Todos os anos recebemos uma mão cheia de
estudantes. Estamos muito contentes com os
resultados e com a capacidade destas jovens
estrelas para se tornarem no talento de topo que
procuramos.”

UNIDCOM - Unidade de Investigação
CALL FOR PAPERS
EXTENDED DEADLINE FOR ABSTRACT
SUBMISSION – AUGUST 15, 2016

SUBMISSION – AUGUST 15, 2016
Portuguese Marketing Journal (RPM), IPAM and
IADE-U invite you to submit a paper to the 1st
International Youth Marketing and Media Forum
on In-School Marketing.
The deadline for abstracts submission is
August 15, 2016.
The aim is to include participants from all over the world and to give equal opportunity to younger as
well as established scholars, with quality of research being the predominant goal.
For more detailed information | Call for Papers | Contact us

BAQ - Novidades Bibliográficas

Keller, M. (2010). Design
matters: portfolios 01: an
essential primer for today’s
competitive market. Beverly:
Rockport

Taylor, F. (2012). How to create a Welsh,C., Welsh, G. (2013).
portfolio & get hired: a guide for Design portfolio: self-promotion at
graphic designers & illustrators.
its best. Beverly: Rockport
2nd ed. London: Laurence King

Executive Education
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de case studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving, a Executive Education
da Universidade Europeia permite uma simulação da atividade real de modo a potenciar a
possibilidade de progressão de carreira, adquirir conhecimentos sistémicos sobre mercados e
indústrias, estimular o pensamento crítico e desenvolver competências avançadas, bem como
aumentar a rede de contatos.

Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em 5 áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.

Click to use Flash

Click to use Flash

Atividades
Calendário Escolar 2015/2016 1º Ciclo
Calendário Escolar 2015/2016 2º e 3º Ciclos

IADE em notícias
Fotos de Tânia Pinto mostram que ´É Tão
A Freakloset está a dar cartas
Grande o Alentejo´
In Edit Mag | 01-08-2016
Uma das fotos que pode ser apreciada na
exposição Até final de Agosto pode ser apreciada "É TÃO GRANDE O ALENTEJO"
Está patente na Biblioteca Municipal de Ourique
a exposição "É Tão Grande o Alentejo", da
(Beja), desde do passado dia 1, o projeto "É tão
autoria de fotógrafa Tânia Pinto, na Biblioteca
grande o Alentejo". Este projeto é uma mostra
Municipal de Ourique
fotográfica pelos olhos e lentes de nasceu de
In Postal do Algarve Online | 09-08-2016
Tânia Pinto, natural de Ourique, e que revelou
Na Biblioteca Municipal de Ourique Exposição que este projeto aparece do seu fascínio e a
de fotografia É Tão Grande o Alentejo . Tânia vontade em fotografar e explorar o vasto e a
Pinto colaborou com o Jornal do Barreiro
ruínas vítimas do tempo
O projeto pretende firmar que as ruínas que se
In Tribuna Alentejo Online | 07-08-2016
encontram espalhadas pela freguesia de Ourique,
podem ser observadas, não como uma agressão IADE Atribui Bolsas de Mérito em, 2016/17
à paisagem natural mas, pelo contrário, de forma Destaque da semana Os estudantes com média
igual ou superior a 16 valores que se
integrada no meio ambiente
candidatarem pela primeira vez, através do
In Rostos Online | 09-08-2016
regime normal, ao IADE – Creative University, vão
IADE reconhece mérito dos alunos com a
ter acesso a bolsas de mérito que garantem um
atribuição de bolsas
apoio financeiro de 50% do valor da propina
O IADE - Creative University disponibiliza no ano In Expresso - Emprego | 06-08-2016
letivo 2016/2017 bolsas de mérito que visam
Ritmo certo
premiar o percurso académico dos estudantes
In Elle | 01-09-2016
com melhores notas. Para ser Merit Student, o
estudante terá de ingressar no primeiro ano pela
primeira vez, através do regime normal, e ter uma Os melhores alunos pagam metade no IADE |
Mais Educativa
média de acesso igual ou superior a 16 de
O IADE - Creative University é mais uma das
valores
instituições de Ensino Superior a premiar os
In RH Online | 05-08-2016
candidatos com melhor média de Ensino
O Pac-Man dos tempos modernos
Secundário. As Bolsas de Mérito do IADE visam
Pokémon GO Autor No meu tempo jogava-se
proporcionar aos melhores alunos uma entrada
Pac-Man. Um boneco amarelo que percorria um no Ensino Superior com propinas mais baratas
labirinto confinado ao tamanho dos écrans. No
In Mais Educativa Online | 04-08-2016
meu tempo corria o boneco. Agora, corremos nós!
Esta edição é dedicada às mulheres fortes e à
No meu tempo jogava-se Pac-Man
moda que vestem
In Observador Online | 04-08-2016
In Vogue | 01-09-2016
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Jink Studios
Projeto criado, há 3 anos, pelos antigos alunos do IADE, Joana Barbino, Licenciatura em
Fotografia e Cultura Visual, e João Completo, Licenciatura em Design, tendo como conceito um
espaço que aborda a imagem de diferentes pontos de vista: Fotografia, Ilustração, Design, etc.
“Somos dois jovens artistas de áreas
complementares que se juntaram para abrir um
espaço no coração do moderno bairro de
Alvalade.
Como artistas exploramos várias técnicas das
artes, desenhar e fotografar são as nossas
competências, mas, daí surgem muitas mais, por
isso, decidimos abrir este espaço polivalente das
artes para chegar mais perto de si!
Desde um estúdio de Fotografia totalmente
equipado para registar os seus melhores
momentos, com amigos/família ou mesmo
sozinha; A Tatuagem; A Ilustração e
personalização de objectos, tornando-os então
únicos no mundo inteiro;
Ao Design, para o ajudar nos seus projectos executando-os graficamente; A Workshops de diversas
áreas, como a fotografia digital, a ilustração e o graffiti. Tudo isto Unificado por uma Galeria que
todos os meses encontra artistas novos e das mais diversas áreas artísticas, tornando assim, um
ponto de encontro das artes, para melhorar e colorir os seus dias!
Venha conhecer a Jink, não se irá arrepender de nos conhecer!”

A Associação de Antigos Alunos do IADE tem por grande desígnio
congregar as quatro décadas de história desta escola. Uma Associação que
pretende servir mais de 16000 homens e mulheres, jovens e menos jovens,
principiantes e consagrados, designers, marketeers, fotógrafos, entre outras
áreas de formação e diferentes níveis académicos. Uma escola que soube
fazer um caminho ímpar na história da educação em Portugal sem deixar de
se abrir ao mundo e ao que de mais inovador e criativo acontece a nível
global.
Uma escola, finalmente, que tem nos seus alunos, antigos alunos, docentes e colaboradores, uma
força imensa assente, exactamente, nessa verdadeira comunidade.
» Página oficial | Facebook

IADE Empregabilidade
O que dizem as empresas?
Partilhamos o testemunho de Carlos Coelho, Alumni IADE, Criador de marcas, Presidente da
Ivity Brand Corp, uma das empresas parceiras da nossa Instituição:
“Foi no IADE onde começou a minha paixão pelas
marcas.
No IADE explorei novos horizontes do
conhecimento e conheci pessoas que mudaram a
minha vida.
Conheci os meus primeiros sócios e criei a minha
primeira marca, a NOVODESIGN. Com o Paulo
Rocha, o mais genial dos designers portugueses
formado também no IADE, mantenho na Ivity, a
minha atual marca, uma relação de trabalho e
amizade que vai fazer este ano 30 anos de
Marcas”.

UNIDCOM - Unidade de Investigação

BAQ - Novidades Bibliográficas

Catmull, E. (2014). Creativity,
Foster, H. (2003). Design and
Ramalho, L; Rebelo, A. (2015).
Inc.: overcoming the unseen
crime and other diatribes.
Teatro em cartaz: a coleção do
forces that stand in the way of
London: Verso
Teatro Nacional D. Maria II: 1853true inspiration. London: Bantam
2015. Lisboa: Teatro Nacional D.
Press
Maria II

Executive Education
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de case studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving, a Executive Education
da Universidade Europeia permite uma simulação da atividade real de modo a potenciar a
possibilidade de progressão de carreira, adquirir conhecimentos sistémicos sobre mercados e
indústrias, estimular o pensamento crítico e desenvolver competências avançadas, bem como
aumentar a rede de contatos.

Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em 5 áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.
Pós-graduações em funcionamento no IADE em 2016-2017:
DESIGN FOR INTERNATIONAL INNOVATION
DESIGN FOR LIFE
DESIGN THINKING & PROTOTYPING
DIGITAL BRANDING
WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Atividades
Calendário Escolar 2015/2016 1º Ciclo
Calendário Escolar 2015/2016 2º e 3º Ciclos

Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
"É tão grande o Alentejo". Veja-o nestas
quinze imagens
Fotogaleria Tânia Pinto regressou ao Alentejo
É tão grande o Alentejo para ver em Ourique depois dos estudos e foi por lá que se cruzou com
O projeto É tão grande o Alentejo nasceu devido as ruínas de casas com histórias imaginárias. É
ao fascínio e a vontade da fotógrafa Tânia Pinto, triste, mas é parte do país. E não há mal nisso,
de explorar o vasto mundo das ruínas que estão diz ela
entregues a voragem do tempo. O Alente O
In Observador Online | 14-08-2016
projeto É tão grande o Alentejo nasceu devido ao
fascínio e a vontade da fotógrafa Tânia Pinto, de Exposição de fotografia em Ourique mostra
como "É tão grande o Alentejo"
explorar o vasto mundo das ruínas que estão
A exposição de fotografia "É tão grande o
entregues a voragem do tempo
Alentejo", de Tânia Pinto, vai estar patente, na
In Barlavento Online | 12-08-2016
Biblioteca Municipal de Ourique, durante todo o
Iniciativa sábado
mês de Agosto. A exposição "É tão grande o
O que vem a ser isto?
In Time Out | 17-08-2016

Iniciativa sábado
In Sábado | 18-08-2016

mês de Agosto. A exposição "É tão grande o
Alentejo pode ser visitada às segundas-feiras e
sábados, das 14h00 às 19h00, às terças, quintas
e sextas-feiras, das 9h30 às 19h00, e às quartasfeiras das 14h00 às 22h00
In Sul Informação Online | 11-08-2016
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FORMAÇÃO EXECUTIVA
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de Case Studies, de
realização de Role Plays, Business Games e com uma forte orientação para
Problem Solving

A Executive Education da Universidade Europeia, IADE e do IPAM, permite uma
simulação da atividade real de modo a potenciar a possibilidade de progressão de carreira,
adquirir conhecimentos sistémicos sobre mercados e indústrias, estimular o pensamento
crítico e desenvolver competências avançadas, bem como aumentar a rede de contatos.
Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno
para desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a
aquisição de competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no
mercado.
A oferta divide-se em cinco áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design,
Turismo & Hotelaria e Recursos Humanos.

Pós-graduações em funcionamento no IADE em 2016-2017:

DESIGN FOR INTERNATIONAL INNOVATION
DESIGN FOR LIFE
DESIGN THINKING & PROTOTYPING
DIGITAL BRANDING

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

IADE no Museu Cosme Damião
O Museu Benfica – Cosme Damião é um museu dedicado à história do Sport Lisboa e Benfica e
está situado no exterior do Estádio da Luz.

O museu conta com vários espaços expositivos, dos quais se destaca um, o espaço concebido em
parceria com o Gabinete de Estudos Olisiponenses - Área 14. LISBOA E BENFICA, onde se
estabelece um paralelo entre acontecimentos da história do Clube e da cidade de Lisboa.
A descobrir, um objeto representativo de cada uma das décadas onde, precisamente o IADE é
apresentado no final da década de 60 do século passado, nomeadamente no painel alusivo ao ano
de 1969. O ano da fundação do IADE, enquanto escola pioneira do ensino de Design em Portugal.

Atividades
Calendário Escolar 2015/2016 - 1º Ciclo
Calendário Escolar 2015/2016 - 2º e 3º Ciclos
Calendário Escolar 2016/2017 - 1º Ciclo
Calendário Escolar 2016/2017 - 2º e 3º Ciclos

Agência Escola IADE | Bolsa de Talento

IADE em notícias
Portefólio
In Diário do Alentejo | 19-08-2016

Entroncamento: Galeria Municipal mostra
Templários na perspetiva de Bló Pestana
A exposição "Templários" com trabalhos de Bló
Conselhos de quem foi estudar para fora
Pestana é inaugurada no dia 27. Foto: DR A
Todos os anos saem do nosso país milhares de Galeria Municipal do Entroncamento recebe a
jovens que querem prosseguir os estudos no
partir deste sábado, dia 27, a exposição
estrangeiro. Em 2016, só pelo Erasmus, estão de "Templários" com obras da artista Bló Pestana
partida 5922 alunos, fora os que vão por sua
In Médio Tejo Online | 25-08-2016
conta. Falámos com 4 estudantes, para sabermos
Cursos, formações e oportunidades
o que os levou a emigrar, as dificuldades, as
alegrias, e que conselhos podem dar a quem querApoio ao pagamento de propinas; possibilidade
de aprendizagem no estrangeiro; novas áreas de
seguir o mesmo sonho
estudo; ou alargamento geográfico da oferta de
In Activa | 01-09-2016
ensino. São várias as novidades a não perder.
PATRÍCIA SUSANO FERREIRA O novo ano letivo
está à porta, mas ainda há tempo para decidir
que rumo tomar no que toca à formação
universitária
In Destak - Verão | 26-08-2016
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MoMoWo - Women’s creativity since the Modern Movement
Exposição Itinerante
A exposição itinerante é uma das principais atividades deste projeto co-financiado pelo Creative
Europe Programme, que celebra as contribuições das mulheres profissionais nas áreas da
arquitetura, engenharia civil, planeamento urbano, paisagismo, design de produto e interiores.
Partindo de Oviedo, a exposição irá percorrer as cidades dos parceiros do projeto. Entre 15 de
Setembro e 31 de Outubro de 2016 vai estar patente em Lisboa, em Outubro em Grenoble e, já no
ano de 2017, estará nas cidades de Amesterdão em Março, Liubliana em Abril e por fim, a partir de
Junho, em Turim, onde se encontra o parceiro líder do projeto, o Politécnico de Turim. A mostra está
organizada em duas secções: a exterior e a interior.

A secção exterior, organizada pela equipa MoMoWo do IADE-U e com o patrocínio da Câmara
Municipal de Lisboa, estará patente ao público no Largo Vitorino Damásio. Nesta secção
apresentam-se as reportagens fotográficas dos finalistas e vencedores do Concurso Internacional
de Fotografia, cujo desafio consistiu em retratar as profissionais das áreas referidas nos espaços
privados das suas casas, com o enfoque nas ligações entre o seu quotidiano doméstico e o trabalho
profissional.
A secção interior resulta de uma parceria entre a FPC - Fundação Portuguesa de Comunicações
e o IADE-U. Na FPC expõe-se o Chronomomowo, onde se encontram registados 100 anos de feitos
de mulheres ordenados numa linha temporal, e a exposição digital interativa MoMoWo | 100 obras
em 100 anos | Mulheres Europeias na Arquitetura e no Design, que exibe obras criadas por
arquitetas e designers, num tributo que permitirá ao público compreender a importância dos seus
contributos para as respetivas áreas profissionais. Para além desta coleção, a secção conta com
algumas outras surpresas, como os dezoito Itinerários Turístico-Culturais coordenados pela equipa
internacional do MoMoWo - Women’s creativity since the Modern Movement, para promover 125
obras de mulheres arquitetas e designers presentes nas cidades dos países parceiros,
nomeadamente na cidade de Lisboa.

Mestrado em Design do Produto e do Espaço
Produto e espaço estão ligados desde sempre num ambiente, é a premissa principal das
características e dos objetivos do Mestrado de Design do Produto e do Espaço. Este conceito é
traduzido através da realização de projetos de conceção de objetos à escala da mão, do corpo e do
espaço, materializado através da agregação de áreas de especialização de produção de ambientes
e industrial.

Ao longo deste curso de mestrado, os estudantes desenvolvem competências técnicas através da
utilização de tecnologia como CAD/CAM (AutoCAD, Solidworks) e Visualização Tri-dimensional (3D
Studio Max).
Além do corpo docente composto por profissionais ativos no mercado, este programa visa também
a observação do mercado, dando reposta às necessidades da área.

Testemunho:
"Aprender ou entender tecnologias de produção, compreender o que se pode ou não fazer em
determinado projeto e quais as restrições dos materiais e das técnicas de produção são aspetos
que mais destaco no Mestrado. Considero igualmente pertinente e essencial, no desenvolvimento
dos projetos, a aprendizagem de softwares como CAD/CAM (Autocad, Solidworks) e visualização
Tri-dimensional (3D Studio Max). No entanto sinto que o Mestrado não se esgota nestes aspetos
mais técnicos, dando-nos competências de reflexão sobre o produto, o mercado e o nosso papel na
sociedade."
Pedro Borges
Estudante

Formação Executiva
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de Case Studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving

A Executive Education da Universidade Europeia, IADE e do IPAM, permite uma simulação da
atividade real de modo a potenciar a possibilidade de progressão de carreira, adquirir
conhecimentos sistémicos sobre mercados e indústrias, estimular o pensamento crítico e
desenvolver competências avançadas, bem como aumentar a rede de contatos.
Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em cinco áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.

Pós-graduações em funcionamento no IADE em 2016-2017:
DESIGN FOR INTERNATIONAL INNOVATION
DESIGN FOR LIFE
DESIGN THINKING & PROTOTYPING
DIGITAL BRANDING
WEB DESIGN & DEVELOPMENT
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Welcome 2016/2017 aos novos estudantes com espírito “olímpico"
A Universidade Europeia, o IADE, o IPAM Lisboa e o IPAM Porto vão receber os seus novos
estudantes nos dias 14 e 15 de setembro, em verdadeiro espírito “olímpico”.
Para além da tradicional apresentação da estrutura académica, estão previstas diversas provas e
atividades, enaltecendo a vertente da responsabilidade social e ambiental, num dia que marca o
início da longa “maratona” académica e de superação que está prestes a começar.

No ano em que Portugal se sagrou campeão europeu de futebol, de hóquei em patins e de judo,
tendo ainda ganho três medalhas de ouro em Atletismo, acreditamos que a superação e as
conquistas do país são o mote perfeito para o arranque do novo ano letivo.
Em Lisboa, o programa realiza-se no Campus da Quinta do Bom Nome, em Carnide, e é composto
por dois momentos distintos: Academic Welcome e Welcome Day Olympics. No primeiro, os
novos estudantes têm a oportunidade de conhecer os Reitores das respetivas instituições, a Reitoria
e os principais serviços e programas. Será também o momento em que os Presidentes das
Associações de Estudante e das Comissões de Praxe farão o seu discurso de boas-vindas.
O segundo dia – Welcome Day Olympics – é composto por uma grande dose de boa disposição,
inspiração, baseado no espírito e nos princípios dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, atualmente, a
decorrerem no Rio de Janeiro, Brasil. Através da prática de um conjunto de provas e de atividades, o
objetivo é demonstrar aos novos estudantes aquilo que serão capazes de fazer nesta etapa que
agora se inicia, podendo também eles sagrarem-se “atletas” de “alta-competição académica”.
No Porto, o programa será semelhante, estando concentradas todas as atividades no dia 15 de
Setembro.

A responsabilidade social e ambiental é uma das principais linhas orientadoras das nossas
Instituições de ensino e, por isso, é também uma das principais mensagens a ser transmitida desde
o primeiro dia. As iniciativas vão juntar todos os caloiros numa onda de solidariedade e de apoio à
equipa Paralímpica Portuguesa, apoiando a Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com
Deficiência.
À semelhança do que aconteceu na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos no Brasil, na qual foi
anunciada a plantação de uma árvore por cada atleta em competição, também os novos estudantes
irão plantar uma árvore no Campus da Universidade. Desta forma, pretende-se sensibilizar os
estudantes para a necessidade de reflorestação do nosso país, assolado por incêndios florestais, e
do planeta. As árvores transformar-se-ão, posteriormente, num marco do percurso académico destes
alunos e permanecerão como símbolo de vida e de resiliência.

IADE na TENT London
A AICEP organiza a participação de Portugal no festival de design Tent London, que se realiza de
22 a 25 de setembro.

Pela primeira vez neste evento, a AICEP Portugal Global promove um espaço coletivo de Portugal
com o objetivo de comunicar junto de um público-alvo muito sofisticado a excelência do design
português.
Procura-se assim contribuir para aumentar a notoriedade da imagem de Portugal e de oferta
portuguesa de design; gerar compras junto de prescritores/importadores britânicos na área da
decoração e mobiliário; gerar interesse e notícias na imprensa britânica e portuguesa.
A presença portuguesa será constituída por designers e empresas dos sectores do mobiliário e
decoração que tenham como objetivo penetrar no mercado britânico.
Dois antigos alunos do IADE, André Teodóso e João Borlido terão os seu trabalhos apresentados
na brochura da JANSconcept_CORK, disponibilizada durante este evento.

Festa do Livro em Belém
A "Festa do Livro em Belém" que decorreu entre os dias 1 a 4 de setembro nos jardins do Palácio de
Belém, foi inaugurada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que visitou todos os expositores
das editoras presentes nesta iniciativa dedicada à literatura em língua portuguesa.
No auditório do Jardim da Cascata, decorreu a cerimónia de lançamento do livro “Eleições
Presidenciais, candidatos e vencedores. Portugal 1911-2016”, onde, antes do Presidente da
República, usou da palavra Elsa Alípio, coordenadora científica desta obra.
O IADE-U esteve representado pelo seu Reitor, Prof. Doutor Carlos Duarte e Vice-Reitora para a
Investigação, Prof.ª Doutora Emilia Duarte.

Formação Executiva
Com uma metodologia assente na resolução sistemática de Case Studies, de realização de Role
Plays, Business Games e com uma forte orientação para Problem Solving

A Executive Education da Universidade Europeia, IADE e do IPAM, permite uma simulação da
atividade real de modo a potenciar a possibilidade de progressão de carreira, adquirir
conhecimentos sistémicos sobre mercados e indústrias, estimular o pensamento crítico e
desenvolver competências avançadas, bem como aumentar a rede de contatos.
Esta formação tem uma abordagem especializada desenhada para a preparação do aluno para
desafios cada vez mais exigentes, proporcionando, num curto espaço de tempo, a aquisição de
competências diferenciadoras, e são considerados como uma valorização no mercado.
A oferta divide-se em cinco áreas de atuação tais como a Gestão, Marketing, Design, Turismo &
Hotelaria e Recursos Humanos.

Pós-graduações em funcionamento no IADE em 2016-2017:
DESIGN FOR INTERNATIONAL INNOVATION
DESIGN FOR LIFE
DESIGN THINKING & PROTOTYPING
DIGITAL BRANDING
WEB DESIGN & DEVELOPMENT
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IADE organiza itinerários para a moda
Entre 15 de setembro e 31 de outubro, o público
terá a oportunidade de conhecer com mais
detalhe a arquitetura moderna da capital
portuguesa Lisboa está cada vez mais na moda.
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Universidade Europeia oferece bolsas de
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estudo a novos alunos
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A Universidade Europeia, o IADE e o IPAM ,
Entre 15 de Setembro e 31 de Outubro, o público instituições da rede Laureate International
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prémios
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Estão abertas as participações para a 6ª edição do concurso de fotografia "The Challenge". As
submissões são até 31 de Outubro.
Descobre todas as condições de participação aqui.
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Agenda
14 de setembro | 15h | Campus da Quinta do Bom Nome: Academic Welcome 2016/2017
15 de setembro | 15h | Campus da Quinta do Bom Nome: Academic Olympics
2016/201715 de setembro
15 de setembro | 18h30 | Fundação Portuguesa das Comunicações: inauguração da
Exposição Itinerante do MoMoWo

