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IPCA Primeira DIGICOM

“Um constante PREC”
Olga Costa
Texto e foto

O crítico de publicidade,
Eduardo Cintra Torres, foi
o primeiro orador convi-
dado da primeira edição
do DIGICOM, uma Con-
ferência Internacional de
Design e Comunicação
Digital, organizada pela
Escola de Design do
IPCA, no âmbito do mes-
trado em Design Digital,
que decorreu sexta-feira
e sábado, no Teatro Gil
Vicente. O orador afir-
mou que se vive aquele
que considera ser um
período revolucionário
em curso (PREC) no que
toca ao digital e que ain-
da há um longo caminho
a percorrer-se numa área
que considera ainda
“muito pobre”, principal-
mente quando aplicada à
publicidade. Por esta ra-
zão, “há ainda muito por
onde trabalhar para os
futuros designers”, dei-
xando, desta forma, uma
mensagem de incentivo
para os mestrandos que
o assistiam. Eduardo
Cintra Torres disse, no
entanto, que tal como
qualquer invenção, que

está sujeita a uma avali-
ação do público, seja ela
feita de forma conscien-
te ou inconsciente, tam-
bém no digital não é pos-
sível prever-se o seu fu-
turo. “São as pessoas
que, ao aceitarem ou
não, ao usarem ou não
uma determinada cria-
ção, vão definir o seu fu-
turo”, alertou.
A conferência juntou cer-
ca de cinco dezenas de
oradores portugueses e
de outras nacionalida-
des. Foram investigado-
res, mestrandos e douto-
randos, mas também
profissionais de várias
áreas e críticos de televi-
são. O foco dos mestran-
dos é o digital, mas a in-

tenção do Politécnico foi
o de alargar a conferên-
cia ao mundo da comu-
nicação, porque, confes-
sou o professor respon-
sável pela iniciativa,
Nuno Martins, “é impos-
sível fazer-se bom design
se não percebermos o
todo, se não envolver-
mos especialistas de ou-
tras áreas”, até porque
“as coisas estão em cons-
tante mudança e é pre-
ciso que um bom design
se mantenha culto e in-
formado” sobre aquilo
que o rodeia. A conferên-
cia não foi, por isso, para
pôr a nu grandes avan-
ços tecnológicos, mas
para “enquadrar e reflec-
tir de uma forma global”.


