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IPCA 2ª edição da DIGICOM

Submissões triplicaram
Edite Miranda
Texto e foto

Foi um sucesso a 2ª edi-
ção da DIGICOM, Confe-
rência Internacional de
Design e Comunicação
Digital, que decorreu na
sexta-feira e sábado, no
Teatro Gil Vicente. Numa
organização da Escola
Superior de Design (ESD),
do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave
(IPCA), teve como foco
debater o papel do de-
sign e da comunicação
nos diversos meios e pla-
taformas digitais intera-
tivas. Esta iniciativa, que
surgiu com a abertura do
Mestrado em Design Di-
gital, no IPCA, tem como
máxima reunir investiga-
dores e designers de di-
ferentes áreas para “se
melhorar o design”, afi-
ançou ao Barcelos Popu-
lar Nuno Martins, mentor
da DIGICOM. Por isso,
pelo palco do Teatro pas-
saram figuras importan-
tes como Mauricio Wolff,
Designer do site Booking,
Ernesto Ferreira, Chefe de

Vendas na E-Goi, Nuno
Coelho Santos, Designer
da DeepMind ou Donato
Ricci, Designer e Investi-
gador sobre os métodos
de design em Ciências
Humanas e Sociais, que
deram os seus testemu-
nhos, partilharam ideias
e, quiçá, criaram expec-
tativas para novos projec-
tos. Além destes orado-
res, ainda foram apresen-
tadas mais 30 comunica-
ções, que só vieram enri-
quecer o evento. Desta
forma, o balanço não
poderia ter sido mais po-
sitivo. “Está a ser melhor
do que estávamos à es-
pera. Começou logo com
a questão das submis-

sões. Tivemos, para além
dos convidados, mais de
150 inscritos de todo o
país e estrangeiro, ou
seja, o triplo das submis-
sões da primeira para a
segunda edição”, adian-
tou Martins, no final da
manhã de sábado. Nú-
meros expressivos para
um evento ainda “bebé”
que que pretende dar
que falar. “A ideia é que
a DIGICOM continue a
crescer e seja, cada vez
mais, uma conferência
de referência, tendo ain-
da como objetivo a afir-
mação da região de Bar-
celos. A palavra-chave é
também descentralizar”,
concluiu o responsável.


