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BARCELOS
| Miguel Viana | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) está prepa-
rado para ajudar as empresas da
região a aplicarem o design na
promoção dos respectivos pro-
dutos. A ideia foi transmitida
pela directora da Escola de Su-
perior de Design do IPCA no
Primeiro Forum Inovar pelo De-
sign, que ontem decorreu no
Teatro Gil Vicente.

Paula Tavares indicou que a es-
cola procedeu ao diagnóstico de
empresa nas áreas do vinho, da
cerâmica e do têxtil. Três dos
sectores económicos mais im-
portantes da região.

“Este diagnóstico foi para ava-
liar de que forma é que o design
está nas empresas, quais são as
empresas que têm gabinete de
design, quais as que fazem de-
senvolvimento de produto e ten-
tar capacitá-las para que perce-
bam o valor acrescentado que o
design possibilita”, declarou
Paula Tavares. 

Os resultados do diagnóstico
revelam que à empresas que “já
têm designers e gabinetes de de-
senvolvimento de produto, mas
ainda há muito para fazer. Os
empresários tem de ser motiva-
dos para o design”.

Uma ideia também partilhada-
pelo representante da Comuni-
dade Intermunicipal (CIM) do
Cávado, Domingos Silva, técni-
co de fundos comunitários.

“O design é, claramente, um
elemento a que os empresários
devem atender enquanto ele-
mento de competitividade. Per-
mite obter identidade, criação de
marca e criação de valor.”

O técnico de fundos comunitá-
rios acrescentou que o forum en-
quadra-se no projecto ‘Cávado’,
da CIM do Cávado e assentou
em três operações. “Uma ligada

ao empreendedorismo, outra
componente de internacionaliza-
ção e a qualificação empresarial,
onde se insere o forum.”

A presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, fez saber que o
estudo realizado pela Escola Su-
perior de Design permitiu às em-
presas saber “o que deviam fazer
para crescer e inovar. Foi o
exemplo do que deve ser o posi-
cionamento da Escola Superior
de Design nesta região.”

A responsável do IPCA acon-
selhou a empresas a apostarem
na área do design.

A vice- presidente da Câmara
Municipal de Barcelos, Arman-
dina Saleiro,  deu conta de que
“a região tem empresários arro-
jados que colocam no mercado
produtos inovadores, mas esses
produtos carecem de apoio da
àrea de design. Para isso temos
uma escola de excelência em
Barcelos”.

O encontro contou com as pre-
senças de Nuno Mangas (presi-
dente do IAPMEI), Paulo Vaz
(presidente da associação Têxtil
e Vestuário de Portugal), Alda
Tomás (directora de design da
Vista Alegre e Atlântis) e Helena
Lobo (designer gráfica de rótu-
los de vinhos).

Design contribui
para o sucesso
das empresas 
FÓRUM realizado pelo IPCA deu a conhecer 
vários casos de sucesso de aplicação do design 
à promoção de produtos de empresas.
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Armandina Saleiro, Maria José Fernandes e Domingos Silva, destacaram a importância do design para as empresas
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“Este diagnóstico foi para
avaliar de que forma é que 
o design está nas empresas,
quais são as empresas que
têm gabinete de design, 
e capacitá-las para que
percebam o valor  que 
o design possibilita”.

Paula Tavares
Presidente da Escola Superior

de Design do IPCA


