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Apresentação do Manual
O Manual SInnDesign suporta a aquisição de
conhecimento e competências em design para a
sustentabilidade, transmitindo aos alunos aspetos
relevantes nesta área. É possível aplicar os módulos
individualmente, um por um, ou a sua totalidade
numa abordagem holística focada no processo
completo de Design para a sustentabilidade.
O manual é composto de uma série de módulos
teóricos e módulos práticos direcionados a
estudantes em regime de autoaprendizagem e à
adoção por professores e formadores. Os módulos
podem ser usados e adaptados para diferentes
currículos ou tipologias de formação.

Os módulos teóricos são complementados por
conteúdos mais avançados, disponíveis nos
Materiais de apoio SInnDesign. Para cada módulo

teórico do Manual corresponde um módulo
Materiais de apoio. Os módulos práticos do manual
de apoiam o ensino e aprendizagem das ferramentas
SInnDesign.
O Manual SInnDesign está disponível para download
em Inglês e nos idiomas dos parceiros: português,
espanhol, alemão e dinamarquês.

Os módulos SInnDesign foram testados em sessões
piloto em Portugal, Espanha, Áustria e Dinamarca
para testar e validar a metodologia adotada e avaliar
os resultados do projeto.

Materiais de apoio/Módulos teóricos
Introdução – Apresenta o projeto SInnDesign e os seus resultados
Visão geral do design para a sustentabilidade – Descreve a importância do design para a
sustentabilidade (DfS), relacionando-o com os impactes ambientais, sociais e económicos
da produção e consumo de bens e serviços, ao longo do ciclo de vida.
Inovação e design para a sustentabilidade – Discute a inovação de produto e como esta
se relaciona com a sustentabilidade, apresenta diferentes níveis de inovação (de
incremental a radical) e relaciona estas questões com os módulos e ferramentas
SInnDesign.
Envolvimento de stakeholders – Explica a importância do envolvimento de stakeholders
em DfS e propõe formas de planear e implementar esse envolvimento.
Processos de design para a sustentabilidade – Explica os passos de desenvolvimento de
um projeto de DfS para (i) desenvolvimento de produtos e (ii) desenvolvimento de
combinações produto-serviço, e relaciona isto com os níveis de inovação.

Materiais de apoio/Módulos teóricos
Análise do perfil de sustentabilidade – Introduz os conceitos básicos, métodos e
ferramentas para obter o perfil ambiental, económico e social dos produtos, ao longo de
todo o seu ciclo de vida.
Princípios de design para a sustentabilidade – Apresenta oito princípios que podem ser
usados para identificar os impactes ambientais e sociais de um produto/serviço ao longo
do ciclo de vida, bem como para guiar a equipa de design no desenvolvimento de
soluções mais sustentáveis.
Técnicas de criatividade – Descreve as técnicas mais comuns e testdas para gerar ideias,
refiná-las e coletivamente acordar nas ideias mais prometedoras, com pistas e exemplos
para aplicação.
Comunicação da sustentabilidade – Explica o que é a comunicação da sustentabilidade e
a sua importância em design para a sustentabilidade. Inclui os princípios e orientações
para o desenvolvimento de um plano de comunicação da sustentabilidade.
Design e gestão da sustentabilidade – Apresenta sistemas de gestão relacionados com a
sustentabilidade, incluindo as práticas de responsabilidade social, de forma a promover
uma adição sistemática do DfS.

Ferramentas / Módulos práticos
Brief de DfS – auxilia a equipa de design na sistematização de toda a informação necessária para
compreender e apresentar os objetivos do processos de design.
Fatores de motivação – apoia a empresa na compreensão de como e porquê é o DfS importante para o
negócio e, consequentemente, qual deve ser o nível de ambição e inovação para o projeto de DfS.
Checklists de DfS – ferramenta qualitative baseada nos oito princípios de DfS e organizada Segundo as
etapas do ciclo de vida do produto. Estes princípios tratam questões essenciais que os designers devem
ter em conta no processo de desenvolvimento de produtos e produto-serviços.
QFD – Casa da Qualidade – os requisitos dos stakeholders (clientes, empregados, accionistas, etc.) são
traduzidos em parâmetros de design técnico. Isto apoia a equipa de design a compreender as
necessidades dos stakeholders e integrá-las diretamente no desenvolvimento de produtos e serviços.
Matriz para avaliação das opções de melhoria de DfS – apoia a avaliação e prioritização das opções
quanto à sua viabilidade técnica, ambiental, económica, social e de Mercado. A aplicação desta
ferramenta cria uma base para a tomada de decisão.
Análise de stakeholders – suporta o processo de identificação e hierarquização de stakeholders
relevantes e de obtenção de uma visão geral dos seus interesses em questões relacionadas com a
sustentabilidade.
Ecodesign PILOT -“Product Investigation, Learning and Optimization Tool for sustainable
development” permite identificar tarefas adequadas para o processo de melhoria de produtos. Não foi
desenvolvida no âmbito do SInnDesign, mas adaptada para um dos setores alvo do SInnDesign: têxteis.

O Manual é parte de
um conjunto de
resursos SInnDesign

Para saber mais, consulte o site SInnDesign: www.sinndesignproject.eu

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o
autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.

Este documento é parte dos materiais de formação desenvolvidos no projeto SInnDesign.

Pode ser usado na íntegra ou em parte para fins educacionais, desde que a fonte seja
citada, sem autorização especial dos autores.
Os autores do SInnDesign agradecem o envio de uma cópia de qualquer publicação,
apresentação ou curso que utilize este material como fonte.
Mais informações sobre o projeto, materiais de formação e contactos disponíveis em:
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