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Escola Superior de Design do IPCA 
promove primeira edição do DIGICOM

A 
Escola Superior de 
Design do Institu-
to Politécnico do 
Cávado e do Ave 

(IPCA) vai promover nos 
dias 10 e 11 de novembro, 
no Teatro Gil Vicente, em 
Barcelos, a primeira edi-
ção do DIGICOM – Con-
ferência Internacional de 
Design e Comunicação 
Digital.

Segundo fonte da ins-
tituição de ensino supe-
rior, o evento é realizado 
no âmbito do mestrado 
em Design Digital, da Es-
cola  Superior de Design, 
numa altura em que a era 
do digital é cada vez mais 
omnipresente e prepon-
derante na nossa socieda-
de em rede e global.

A mesma fonte salien-
ta que, perante isto e ao 
longo dos dois dias da DI-
GICOM, o debate cen-
tral vai incidir sobre o 
papel do design e da co-
municação nos diferen-

Conferência internacional decorre nos dias 10 e 11 de novembro

Jornadas vão reunir vários especialistas

D
M a preocupação em pro-

curar trabalhos originais 
e de qualidade, que aju-
dem a fortalecer uma re-
lação intrínseca entre a 
investigação científica, 
a academia e o mundo 
profissional.

Após um trabalho atu-
rado nesse mesmo senti-
do, os organizadores afir-
mam-se convictos que a 
palete de convidados faz 
jus à conferência. Eduar-
do Cintra Torres, profes-
sor universitário, jorna-
lista e como experiente 
crítico de televisão e me-
dia é o orador principal 
da primeira sessão com o 
tema “A televisão atual e 
o seu impacto nas indús-
trias culturais”. 

No programa, segue-
-se Miguel Oliveira, co-
-fundador da EDIGMA, 
S.A., que vai dar o seu con-
tributo na sequência do 
seu extenso currículo na 
área do marketing e no-

tes meios e plataformas 
digitais interativas.

A Conferência Inter-
nacional de Design e Co-
municação Digital, DIGI-
COM, pretende também 
desafiar os inscritos à sub-
missão de artigos de ex-
celência em várias áreas 

temáticas no contexto do 
Design e da Comunicação 
Digital, tais como web de-
sign, aplicações para dis-
positivos móveis, televi-
são digital e interativa, 
tipografia e design edi-
torial em suportes digi-
tais, design de identida-

de, entre outros temas. 
A organização subli-

nha que os artigos acei-
tes vão ser incluídos no 
programa da DIGICOM 
para apresentação públi-
ca e publicação no livro 
de atas. Assim, acrescen-
ta a mesma fonte, houve 

vas tecnologias.
No segundo dia, Inayai-

li de León Persson, Senior 
Digital Product Designer 
da Make Us Proud falará 
sobre como os designers 
podem “manter seu siste-
ma de design vivo!”. 

Juanra Martin, da @De-
signOnScreens vai defen-
der a sua crença do con-
tributo do design para a 
felicidades das pessoas.

A Escola Superior de 
Design do IPCA acredita 
que a Conferência Inter-
nacional de Design e Co-
municação Digital, DIGI-
COM, vai procurar dar 
respostas aos novos desa-
fios do design e comuni-
cação digital. O evento irá 
encerrar no sábado, 11 de 
novembro com duas co-
municações, sendo a úl-
tima de Ricardo Coelho 
e Nuno Martins sobre a 
"Marca Tesla uma nova 
forma de mobilidade, co-
municação e interação».


