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SOBRE O WORKSHOP
Design Thinking, buzz word dos dias de hoje, transformou-se numa 
espécie de must have sendo aplicado, cada vez mais, a diferentes 
tipos de desafios, contextos e indústrias (geração, validação e 
transformação de negócios, produtos e serviços). Mais do que 
um processo de inovação, o Design Thinking é um processo 
essencialmente exploratório que parte de um problema até chegar a 
um projecto, solução ou estratégia final.

Este workshop pretende ser uma iniciação hands-on ao Design 
Thinking. Para compreenderem o processo na sua totalidade, 
entendemos que os alunos devem passar pelo mesmo, explorando e 
solucionando um desafio real. Durante dois dias,
serão exploradas, no terreno, diferentes metodologias, ferramentas 
e frameworks aplicadas ao desafio prático em questão.

Workshop concebido por profissionais que 
atuam há vários anos no mercado nacional e 
internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop é 
necessário ser-se curioso, com 
capacidade para questionar o que o 
rodeia, estar disposto a errar,
ter vontade de colaborar com 
pessoas com opiniões diferentes 
e sobretudo estar aberto a uma 
abordagem centrada no cliente / 
utilizador final.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais interessados na exploração de problemas e na procura 
de soluções próximas das reais necessidades dos seus clientes e ou 
utilizadores finais. Estudantes das áreas de business, gestão, design 
ou marketing com vontade em adquirir uma nova forma de aplicar 
o seu conhecimento. Empreendedores que procuram novas formas
de pensar e explorar os seus negócios ou novas ideias.
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Design Thinking.1.

 › O que é o Design Thinking? 

 › O que não é o Design Thinking?

 › Desmistificar conceitos

O negócio sob a lente do 
Design Thinking.

2.

 › Business Foundations. 

 › Design Thinking e negócios: Mercado, 
Target, Vendas, Marketing, Inovação, 
Cadeia de valor, Modelo de negócio, 
Estratégia, Outros

 › Design Thinking  na vida rea: partilha de 
projetos 

Super Sprint Design 
Thinking - Hands-on.

3.

 › Principais passos do Design Thinking: 
empatia, síntese, ideação e prototipagem

Check-Out.5.

 › Reflexão sobre Design Thinking

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Learn by Doing.4.

 › Desafio no terreno: Entendimento comum e 
reformulação do problema em equipa

 › Empatia: Pesquisa de informação no terreno, 
junto do contexto e potenciais clientes, 
partilha da informação pesquisada de forma 
colaborativa e crítica, reformulação do 
problema em equipa 

 › Síntese: Análise da pesquisa através de 
ferramentas de síntese

 › Ideação: Geração de ideias com base no 
que descobrirmos na síntese

 › Prototipagem: Tornar as ideias tangíveis 
através da criação de protótipos

 › Validação: Validação dos protótipos criados 
junto dos nossos potenciais clientes

 › Interação: Iterações no protótipo com base 
no feedback recolhido no terreno
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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.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

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



www.edit.com.pt

EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso 
Henriques, 7A 
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle de la Colegiata
9,Utopics_us
28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es


