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IPCA pronto para ajudar empresas 
a potenciar a marca

P
otenciar a marca das 
empresas através de 
uma melhor aplica-
ção do design nos 

produtos é um dos obje-
tivos do Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave 
(IPCA) que, ontem, du-
rante o primeiro Fórum 
Inovar pelo Design, trans-
mitiu essa ideia na inicia-
tiva que decorreu no Tea-
tro Gil Vicente.

A diretora da Escola Su-
perior do Design do IPCA, 
Paula Tavares, deu mes-
mo conta de três setores 
diagnosticados – vinho, 
têxtil e cerâmica – e que 
têm a trabalhar designers 
do produto ou laborató-
rios de desenvolvimen-
tos, mas ainda sem «mo-
tivação suficiente» para 

“aquele” salto.
«Avaliamos a forma co-

mo o design está nas em-
presas. Concluímos que 

temos que as capacitar 
para o valor acrescentado 
que o design possibilita. 
Muitas já têm designers e 

Fórum de Design decorreu em Barcelos

Fórum realizou-se no Teatro Gil Vicente
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gabinetes de desenvolvi-
mento de produto, mas 
ainda há muito para fazer. 
Os empresários têm de 

ser motivados para o de-
sign», frisou Paula Tavares.

A ideia da diretora da 
Escola Superior de De-
sign do IPCA acaba por 
ser partilhada um pou-
co por todos os interve-
nientes. Por exemplo, na 
sala ouviu-se o responsá-
vel pelos fundos comu-
nitários da CIM Cávado, 
Domingos Silva, afirmar 
que «o design é elemen-
to de competitividade».

«Cria identidade, mar-
ca e valor», destacou co-
mo eixo de um produto 
forte para uma linha de 
três ações fundamentais 
para uma empresa: em-
preendedorismo, inter-
nacionalização e qualifi-
cação empresarial.

A presidente do IPCA,

Maria José Fernandes, 
aplaudiu o estudo e as con-
clusões deste, dando con-
ta que é uma ferramenta 
«importante» para que as 
empresas saibam «o que 
devem fazer para crescer 
e inovar», dando conta da 
disponibilidade do IPCA 
para ajudar as empresas a 
apostarem na área do de-
sign de forma a alavancar 
ainda mais a marca.

Aliás, essa foi uma das 
ideias que a vice-presiden-
te da Câmara de Barcelos, 
Armandina Saleiro, refor-
çou. «Temos empresários 
arrojados, falta, se calhar, 
que os seus produtos te-
nham apoio na área do 
design. É aqui que o IP-
CA deve entrar», frisou.

Nuno Cerqueira
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TUB 
renovam frota
com autocarros 
amigos 
do ambiente

Câmara e Sp. Braga de acordo
nos terrenos da Academia
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IPCA pronto 
para ajudar 
empresas 
a potenciar marca

Ecovia 
de Guimarães 
vai ser inaugurada 
sábado

Famalicenses 
vão beneficiar 
de saúde oral 
para todos

André Cunha 
deixa comando 
do Vilaverdense
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DESPORTO P.19

BRAGA Os  Transportes Urbanos de Braga apresentaram, 
ontem, seis autocarros elétricos novos, dando mais um 
passo na promoção da mobilidade “verde”. P.04-05

cultura | Celebrar o poeta António Feijó

HOJEbraga P.06-07

SÃO VICTOR QUER
SEIS MESES
PARA APRESENTAR 
SOLUÇÃO CULTURAL 
PARA A CONFIANÇA

VIANA 
MOSTRA TEATRO 
DE AMADORES 
EM TRÊS DIAS 
E TRÊS IDIOMAS   

DESPORTO O Sp. Braga confirmou, ontem, o acordo 
com a Câmara para o início da segunda fase da 
cidade desportiva, que vai estar pronta em 2020. P.17-18

região P.10


