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Área científica
Scientific domain

Design de Equipamento
Product & Interior Design

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 42 + OT 63 horas)
(T 42 + OT 63 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

III*

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO SOCIAL
SUSTAINABILITY AND SOCIAL INNOVATION

*Esta unidade curricular  
é de NÍVEL III. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade  
e exigência médios.

*This is a LEVEL III unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is  
a subject with a mid-range 
degree of complexity  
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A UC de Eco-Design e Sustentabilidade tem como objectivo fundamental contribuir para a 
formação de designers competentes ao nível da sustentabilidade ambiental e social. O design para 
a sustentabilidade tem um papel interventivo e construtivo na comunidade; deste modo a presente 
UC pretende fornecer as ferramentas necessárias para que o designer atue com responsabilidade.

Objectivos específicos
— promover a discussão sobre conceitos e conteúdos da sustentabilidade que se relacionam 

com a área do projeto em design;
— estimular a atuação do design para a sustentabilidade
— compreender que as soluções de design são por si só soluções sustentáveis.
Competência a adquirir
— saber enunciar os pilares da sustentabilidade e as definições de sustentabilidade;
— interpretar textos de design para a sustentabilidade;
— saber identificar as vantagens dos serviços face ao uso dos produtos individuais;
— atuar como consumidor mais consciente;
— saber usar a ferramenta de análise do ciclo de vida dos produtos.

The CU of Ecodesign and Sustainability has the primary goal to contribute to the training of 
competent designers in terms of environmental and social sustainability. The design for sustainability 
has the interventionist and constructive role in the community; thus this CU aims to provide the 
necessary tools for the designer to act responsibly.

Specific objectives
— promoting discussion on sustainability concepts and content that are related to the area of 

the project design; 
— stimulate the activity of design for sustainability
— understand design solutions that are themselves sustainable solutions
Competence to be achieved
— know enunciate the pillars of sustainability and the definitions of sustainability;
— interpret texts of design for sustainably;
— know strengths of services over the use of single products;
— act as a more conscious consumer;
— know how to use the tool to analyze the life cycle of products.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Parte I debate-se o tema da sustentabilidade ambiental, social e o contributo do design;
Parte II Eco-Design e análise do ciclo de vida dos produto (LCA) e discute-se o impacto dos 

produtos e serviços no meio envolvente e uma atitude de projeto responsável.
Conteúdos programáticos
1. Sustentabilidade: um modelo de intervenção social:
contextualização da problemática da sustentabilidade ambiental;
consumo responsável: a necessidade de alteração de comportamentos;
sustentabilidade social: comunidade sustentável;
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design e a inovação social;
design de serviços: soluções e modelos do design para a sustentabilidade;_alimentação 

sustentável um exemplo da necessidade de desenvolvimento de modelos de consumo alternativos;
2. Eco-design: desenvolvimento de produtos mais ecológicos:
enquadramento e conceitos.
LCA: um instrumento de suporte à prática do projeto.

The CU promotes a systemic knowledge inherent in design for sustainability and encourages 
the development of new conceptual paths.

Part I debate the topic of environmental and social sustainability and the contribution of the 
design;

Part II ecodesign and life cycle assessment (LCA), discuss the impact of products and services 
on the environment and an attitude of responsible project on design.

Syllabus
1. Sustainability: a model of social intervention:
contextualization of the issue of environmental sustainability;
responsible consumption: the need for a change in behavior;
social sustainability: sustainable community;
design and social innovation;
design services: solutions and models of design for sustainability;
sustainable food, an example of the need to develop alternative models of consumption;
2. Ecodesign: developing greener products:
framework and concepts;
LCA: the tool to support design practice.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A disciplina aborda o tema da metodologia como suporte à prática do design. Deste modo, 
terá uma componente teórica de exposição de conteúdos e uma componente de aplicação dos 
conhecimentos adquiridos. 

A dinâmica da disciplina integra a participação dos estudantes. O sistema de avaliação baseia-
se prestação dos estudantes nas atividades lectivas da UC mais em concreto na resposta dos 
estudantes aos exercícios propostos pelos docentes e na participação individual.

Avaliação Periódica: os estudantes deverão desenvolver e apresentar obrigatoriamente os 2 
exercícios de caráter teórico-prático e um teste final. O conjunto das 3 etapas de avaliação: 80% 

Avaliação Continua: entende-se a assiduidade, a participação e o interesse mostrado ao longo 
do semestre pela UC o que significa que, a avaliação continua versa sobre o empenho dos estudante 
às várias solicitações inerentes ao funcionamento da UC: 20%;

Avaliação final: oral, sobre um tema abordado em sala de aula e discutido previamente com o 
docente. Avaliação final estão dispensados os estudantes que obtiveram classificação superior a 
10 valores/ (F) Insuficiente, como resultado do somatório da avaliação periódica e continua. Os 
estudantes que obtiveram, entre 8 e 9 valores estão admitidos a avaliação final. Nesta situação 
ponderação é de 20%. 

The course addresses the topic of methodology as a support for design practice. In this way, it 
will have a theoretical content exposure component and an application component of the acquired 
knowledge.

The dynamics of the discipline integrates student participation. The evaluation system is based 
on the students ‘participation in the academic activities of the CU more specifically in the students’ 
response to the exercises proposed by the teachers and in the individual participation.
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Periodic Evaluation: students must develop and present the 2 exercises of a theoretical-practical 
nature and a final test. The set of three stages of evaluation: 80%

Continuous Assessment: it is understood the attendance, participation and interest shown 
during the semester by the UC which means that, the evaluation continues on the commitment of 
students to the various requests inherent to the operation of the UC: 20%;

Final evaluation: oral, on a topic addressed in the classroom and previously discussed with 
the teacher. Final evaluation are exempt students who have scored higher than 10 values   / (F) 
Insufficient, as a result of the sum of periodic and continuous assessment. Students who have 
obtained between 8 and 9 values   are admitted to the final evaluation. In this situation weighting is 
20%.
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