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SOBRE O WORKSHOP

Num mundo em que os recursos mais preciosos passaram a ser 
o poder mental, a inovação e a criatividade, é necessário adaptar 
os processos de trabalho para fazer face a novos desafios. Na 
vanguarda deste movimento estão as empresas de inovação 
tecnológica de Silicon Valley, apesar do movimento se estender cada 
vez mais a outras áreas geográficas, que dia após dia revolucionam 
radicalmente as mais diferentes áreas de negócio.

Curiosamente, por detrás desta inovação tecnológica estão 
metodologias com pouca ou nenhuma tecnologia. Os processos de 
inovação encontram a sua génese em sessões de design colaborativo 
onde a tecnologia é substituída por whiteboards, post-its e muitos
outros artefactos comumente caracterizados pela sua flexibilidade e 
adaptabilidade.

Este movimento não diminui de forma alguma o papel do designer, 
responsável por conceber a versão final de produtos e serviços; é 
antes sim um auxiliar imprescindível para que este tome decisões de 
forma sustentada.

O Workshop, com uma forte componente prática, tem como 
objectivo apresentar as principais metodologias utilizadas no design 
colaborativo. Estas viabilizam processos de inovação contínua e 
disrupção no desenvolvimento de produtos e serviços, sejam eles 
digitais ou não.

Algumas situações em que o design colaborativo é uma mais-valia:
 .Compreender o contexto envolvente de um negócio
 .Definir a visão de um produto ou serviço
 .Gerar e discutir ideias de forma eficaz e divertida
 .Compreender as necessidades e expectativas dos clientes
 .Criar e testar protótipos
 .Priorizar de tarefas

Este workshop foi concebido por profissionais 
na área do Design, que atuam na indústria 
nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Não existem requisitos específicos 
para além da abertura para 
participar em dinâmicas de grupo.
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PÚBLICO-ALVO OBJETIVO
Sendo uma abordagem colaborativa holística, 
destina-se a qualquer pessoa que tenha interesse 
em participar em actividades criativas orientadas 
pelo design.

O Workshop destina-se a dotar os participantes 
de conhecimentos transversais sobre design 
colaborativo, nas suas diferentes variantes.
Os participantes saem com competências básicas 
para pôr em prática métodos comprovados no 
design de produtos e serviços.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Design colaborativo 101. Design Studio.

Gestão do Design 
Colaborativo.

Gamestorming.

Sprints no contexto do 
design colaborativo.

1. 4.

5.
2.

3.

 › Modelos de colaboração;

 › Elementos-chave dos processos colaborativos;

 › O que é o Design Colaborativo?;

 › Tipos de Design Colaborativo.

 › O que é o design studio?;

 › Como funciona um design studio?;

 › Como interpretar os resultados de um design 
studio?;

 › Exercícios Práticos.

 › Dinâmicas de grupo;

 › Factores a evitar em dinâmicas de grupo;

 › O papel do facilitador em dinâmicas de grupo;

 › Análise crítica do workshop.

 › Características comuns aos processos de 
inovação de empresas com cariz inovador;

 › Utilização de mecânicas de jogo em processos 
de inovação;

 › Gamestorming;

 › Exercícios práticos;

 › O que são sprints no contexto do design 
colaborativo?;

 › Design Sprints;

 › Discovery Sprints;

 › Customer Journey Sprints;

 › Exercícios práticos.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola em formato digital. 

SensesLab   

TUTOR

GUSTAVO PIMENTA
UX STRATEGIST, 

COMMUNITY BUILDER & 

MENTOR

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.
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EDIT. 
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Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h


