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Portugal: Dados 
importantes 
Tudo que você precisa 
saber sobre a cena de 
design do país 
Centros de criação 
Lisboa, centro econômico e artístico 
de Portugal, é a escolha natural dos 
artistas que querem conquistar 
clientes nacionais e internacionais. 
Porto ainda é um ambiente novo, mas 
já possui escolas e estúdios de 
design. Entre essas duas importantes 
cidades fica a histórica Coimbra, que 
está em alta graças à concentração 
de boas instituições educacionais. 

Instituições 
O Instituto de Artes Visuais, Design e 
Marketing de Lisboa (IADE) e a 
Faculdade de Belas Artes, ambas da 
Universidade do Porto, e a 
Universidade de Lisboa formam os 
principais centros educacionais de 
cultura visual de Portugal. A Escola 
Superior de Artes e Design em Caldas 
da Rainha e a Faculdade de Artes 
Visuais da Universidade de Évora 
também são muito respeitadas. 

Eventos 
Portugal já recebeu famosos festivais 
internacionais, como o AGI Open e o 
OFFF. O evento anual Experimenta 
Design, que se alterna entre Lisboa e 
Amsterdã, reúne a comunidade de 
design, comunicação e arquitetura. 

O país 
Situado no sudoeste da Europa, 
Portugal se tornou uma república em 
1910. Apesar da crise econômica que 
ainda causa problemas pela Europa, o 
país vem se esforçando para dominar 
mercados internacionais. 

Conheça esta nação criativa e 
determinada, que possui uma cena 
de design emergente e colorida 
Por:SymaTariq 

A herança visual de Portugal, 
que vai das tipografias das placas 
de lojas antigas aos azulejos de 
suas construções históricas, 
resultou em uma cena de design 
em pleno crescimento. Atualmente, 
os artistas visuais do país buscam 
meios de lidar com a atual crise 
econômica - da qual Portugal tenta 
se recuperar - de forma positiva. 

"Lisboa é uma cidade 
muito inspiradora, cheia de histórias 
e lugares interessantes para visitar 
e revisitar", conta André Santos, 
codiretor do coletivo multidisciplinar 
Doopla, localizado na capital, 
que tem clientes como Universal 
Records, Opel e Delta. Para André 
e a cofundadora Lee Anne Ferreira, 
os desafios do design português 
no exterior são diferentes daqueles 
enfrentados por países europeus 
maiores."Portugalé um país 
pequeno e pouco aberto a novas 
ideias, principalmente agora, 
com essa situação econômica 

negativa", explica André. "Antes, 
era complicado para os artistas 
se expressarem e se mostrarem 
ao mundo. Com a internet, isso se 
tornou mais fácil, nem que seja 
apenas um meio para receber 
feedback pelo seu trabalho." 

Mesmo que alguns 
estúdios, como o Doopla, cogitem 
se mudar para outro país caso a 
crise financeira piore, ainda há 
confiança no mercado criativo 
português. "Hoje, a cena de design 
e comunicação visual de Portugal é 
muito efervescente", considera Julio 
Dolbeth, do Porto, que é ilustrador 
e cofundador da galeria Dama 
Aflita, que já trabalhou para Sisley, 
Vista Alegre e revista WAD. "Existe 
demanda portrabalhos manuais e 
ilustrações, e mais liberdade para 
desenhos e caligrafias no design." 

Segundo Julio, existe um 
sentimento de comunidade no país. 
"Já que não temos tantos clientes 
investindo, os designers, artistas e 
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01 Ilustração do 
Doopla feita a pedido 
da estilista Lidija 
Kolovrat para a 
semana de moda 
de Lisboa. Ela foi 
desenhada com 
nanquim e colorida 
no Photoshop 

02 A revista Design 
Report convidou a 
equipe do 
MusaWorkLab para 
a sua edição especial 
sobre a marca de gin 
Bombay Sapphire 

03-04 
Flyer tipográfico 
produzido pelo 
MusaWorkLab para 
a Indústria, uma das 
casas noturnas mais 
famosas do Porto 

05O ilustrador Julio 
Dolbeth criou esta 
arte para as lojas 
Sisley de Florença e 
Milão, durante o 
evento Pitti Uomo. 
A ilustração também 
foi usada para fazer 
um flyer e um convite 

01 

ilustradores costumam criar suas 
próprias plataformas para promover 
trabalhos", conta. A autopublicação 
é muito popular no país e, devido 
ao fato de o mercado nacional ser 
restrito, é mais fácil conseguir a 
atenção de possíveis clientes. 

O MusaWorkLab (www. 
musaworklab.com), de Lisboa, 
possui três designers residentes -
Raquel Viana, Paulo Lima e Ricardo 
Alexandre -, que trabalham com 
uma série de colaboradores desde 
a fundação do estúdio, em 2003. 
"Tentamos nos envolver em projetos 
divertidos sempre que podemos", 
explica Raquel. "Nos consideramos 
um coletivo porque todos os nossos 
projetos artísticos e comerciais 
sempre contam com mais de um 
designer, e nosso pensamento 
sobre cada trabalho é de um projeto 
global." A equipe já trabalhou para 
clientes como Moët & Chandon, 
ModaLisboa (a semana da moda 
de Lisboa) e Miss Sixty. 

http://musaworklab.com
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06-07 A instalação 
tipogràfica Two Times 
foi feita pela R2 no 
Photoshop e no 
lllustrator, e depois 
foi esculpida com 
pedra nas paredes 
da igreja Ermida 
Nossa Senhora da 
Conceição, em Lisboa 

08 Elisabete Gomes, 
da Silva Designers, 
projetou o material 
publicitário da 
exposição Sond'Arte 
Electric Ensemble,de 
Miguel Azguime, 
organizada pela 
EGEACe inspirada 
na biodiversidade 

09 O guia LeCool 
contratou a equipe 
da Silva Designers 
para projetar a 
edição de Lisboa, 
projeto que envolveu 
colagem, desenhos 
digitais, ilustrações 
manuais e lettering 

"Portugal possui 
diversos tipógrafos, designers 
gráficos e ilustradores, todos muito 
talentosos", conta Lizá Ramalho, da 
R2,empresaquejátrabalhou com 
galerias e eventos, incluindo AGI 
Open, ExperimentaDesign e Museu 
Colecção Berardo. 

Elisabete Gomes, que 
é formada em Design de 
Comunicação pela Universidade 
de Lisboa e trabalha na Silva 
Designers, acredita em soluções 
inteligentes para que Portugal 
se destaque no design mundial: 
"Precisamos fazer mais com pouco". 
Um dos clientes da Silva Designers 
é o departamento cultural da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
prova de que a consciência sobre 
a profissionalização do mercado 
criativo também está presente fora 
da comunidade. 

"Os designers daqui 
pensam em uma escala global", 
analisa RaquelViana,do 
MusaWorkLab, que acredita que 
a identidade de design portuguesa 
está perto do nível mínimo 
suficiente para se destacar no 
exterior. Desde sua fundação, o 
MusaWorkLab já promoveu jovens 
talentos do país, publicou um livro 
com a consultoria IdN (Internacional 
Designers Network) e organizou 
diversas exposições. Segundo 
Raquel, os estúdios especializados 
de Portugal são capazes de atender 
as necessidades de grandes 
clientes. "Estamos trabalhando 
duro para colocar Portugal no mapa 
internacional do design." 

http://Ensemble.de
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 46, p. 50-52, jun. 2011.




