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Resumo:
O  designer  lida  diariamente  com  questões  éticas  que  envolvem  a  sua  condição  e,  
consequentemente, a população que pretende servir, por norma, da melhor forma possível.
Dada a conjuntura actual: a globalização, a ecologia e a sustentabilidade, entre outros factores,  
condicionam a acção e identidade dos designers enquanto profissionais. 
A ética é considerada a ciência normativa primordial (WUNDT, 2000:206) e a estética apresenta-
se como a teoria da arte e das condições do belo. Os dois conceitos são relevantes na concepção  
de objectos, permanecendo uma discussão em torno da sua importância específica.
Os códigos de ética regulamentam o trabalho dos designers e a relação com os seus clientes que  
se constatam cada vez mais conscientes da importância de causas sociais. 
O artigo  pretende  ser  uma reflexão  sobre  as  questões éticas  relacionadas com o  panorama  
actual, ou seja, os desafios que o designer enfrenta.
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Abstract:
The designer daily deals with ethical  issues surrounding their condition and, consequently, the  
population you want to serve, as a rule, the best possible way.
Given the current economic environment: globalization, ecology and sustainability, among other  
things, determine the action and identity of designers as professionals.
Ethics is considered the primary normative science (Wundt, 2000: 206) and aesthetics comes as  
the theory of art and beautiful conditions. The two concepts are relevant in the design of objects,  
remaining a discussion around their particular importance.
Codes of ethics regulating the work of designers and the relationship with their customers that not  
exhibit increasingly aware of the importance of social causes.
The article is a reflection on ethical issues related to the current panorama, ie the challenges the  
designer faces.
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           Introdução

O motivo para o desenvolvimento do presente artigo foi o manifesto  A/B de Dunne 

& Raby (2009), especificamente a palavra ethics, sendo traduzida como ética  na língua 

portuguesa. Tentou-se reflectir sobre o tema na perspectiva do designer do século XXI. A 

conjuntura actual lida com fenómenos como a globalização (a ideia de aldeia global), a 

consequente perda de identidade cultural, o acesso a informação a grande escala e as 

redes sociais, tais como o Twitter e o Youtube. Cada um destes factores contribui para a 

caracterização do que hoje deve ser o design e apresentam prós e contras.

Em termos estruturais, primeiramente serão expostas as definições dos conceitos 

relevantes  ao  desenvolvimento  do artigo,  sendo  eles,  o  design,  a  ética  e  a  estética. 

Seguindo-se a exploração do dilema entre estes dois últimos conceitos. Por outro lado, 

será abordado o tema da ecologia e sustentabilidade e a posição dos consumidores em 

relação a estes casos, utilizando  exemplos contemporâneos.

           1. Significado etimológico: Design, Ética e Estética

O termo  design deriva do latim  designare,  tendo sido mais tarde adaptado para 

como se apresenta hoje: design, do inglês. Significa fazer alguma coisa, distinguir através 

de um signo, ou seja, atribui significância à medida que se vai designando em relação 

com outras coisas; bens, utilizadores, mercadorias. Na língua anglo-saxónica pode ser 

utilizada como um substantivo ou verbo, embora em todas as línguas consta subjacente o 

conceito de “projecto”. Na prática o  design é a idealização, criação de artefactos, uma 

actividade estratégica, técnica e criativa, normalmente orientada por um objectivo ou para 

a solução de um problema. 

O  design  pode  ser  aceite  como  uma  matéria  de  especialização  técnica,  mas 

também como um mediador entre a tecnologia, arte, técnica e estética. É muitas vezes 

considerado, erroneamente, como um possuidor de carácter meramente decorativo ou 

apenas funcional.

 A  palavra "e�tica" vem do grego  ethos e significa  aquilo que pertence ao "bom 

costume",  "costume superior",  ou  "portador  de  cara�ter",  “ciência  normativa  primordial” 

(WUNDT, 2000:206). Princi�pios universais, acc�o�es que determinado indivíduo acredita e 

na�o muda independentemente do lugar onde está. 

“A Moral é a ciência dos fins, a ciência daquilo que a razão quer invencivelmente, a 

ciência da ordem ideal da vida” (RAUH, 1908:15) . Diferencia-se da ética, pois, enquanto  

a  moral  se  fundamenta  na  obedie�ncia  a  costumes  e  ha�bitos  recebidos,  a  e�tica,  ao 

contra�rio, procura fundamentar as acc�o�es morais exclusivamente pela raza�o. 

Por outro lado, a estética é referida por Kant como uma “parte da crítica na da 

razão pura concernente às formas a priori da sensibilidade” (Critíca à Razão Pura, 1781). 

Teoria (positiva e científica ou normativa e filosófica) da arte e das condições do belo. Os 

valores estéticos dizem respeito ao conjunto de conceitos (belo, sublime, agradável, entre 

outros)  que  se  referem  às  manifestações  humanas  ou  ao  mundo  natural.  O  bem,  a 
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felicidade,  a  liberdade  são  valores  de  uma  ordem  diferente  à  do  mundo  empírico,  

susceptível à valorização estética.

Cada civilização e cultura tem, ao lado dos valores de ordem moral, outro tipo de 

valores a que se chamam estéticos. A necessidade, que parece ser quase universal, de 

todas as culturas cultivarem um conjunto de manifestações que de um modo geral são 

designadas como artísticas, tal como a pintura ou a escultura.

No entanto, a relação entre a ética e estética remonta à Grécia Antiga. Autores 

como Sócrates e Platão estudavam a  estética e fundiam-na com a lógica e a ética.  “O 

belo em si não é nem este objecto nem aquele, mas qualquer coisa que lhe comunica o 

seu próprio carácter.” (SÓCRATES, 2008:15) O diálogo Hípias Maior, escrito por Platão, 

tem o privilégio singular de ser o primeiro dos diálogos consagrados ao tema do “belo”. 

Neste constam várias tentativas de definir  o que é o belo:  consideram-no útil  (Hípias  

conclui  que  uma  coisa  é  mais  bela  quando  é  apropriada  à  sua  função),  um  prazer 

inteligível, agradável à vista e ao ouvido e, por fim, “o belo é a causa do bem”. O belo  

apresenta assim um sentido estético-moral, considerado por Sócrates e Hípias difícil de 

definir.

             2. Dilema Ética vs. Estética

          Primeiramente é necessário compreender que no design não existe boas ou más 

soluções, existem sim escolhas individuais com consciência social. Num certo sentido, 

torna-se  difícil  estudar  a  ética  pois  relaciona-se  directamente  com  o  gosto  pessoal:  

diverge de caso a caso.

Na conferência organizada pela The European Association of Universities and Colleges of  

Art, Design and Media, intitulada como “Ethics 2006: Design, Ethics and Humanism” em 

Nantes, França, no ano de 2006, organizaram uma lista de seis sub-temas de forma a 

contemplar  diferentes  aspectos  actuais,  onde  se  encontram:  o  Eco  Design  e  o 

desenvolvimento sustentável; Design para todos e uma concepção inclusiva; Economia 

solidária e do comércio justo; Industrialização, design e emprego; Empresas e negócios 

éticos; E, por último, ética ao leccionar design.

          As conferências são um meio relevante para estipular novos desafios que o design 

pode solucionar, assim como os estudos para chegar a conclusões relacionadas com o 

design ético.  O Victoria  and Albert  Museum estudou as restrições do design  ético ao 

examinar a cadeira de Emeco Hudson, da autoria de Philip Stark (2000) Philipe Starck, a  

Hudson Chair.  

It is made from 85% recycled aluminum, an exceptionally durable material, which can be  

recycled again at the end of its long life (...) has good pollution control and its aluminum  

manufacture process is hydro-powered, both of which significantly reduce the footprint of  

the product, improving its ethics in turn.1

1 “É feito de 85% de alumínio reciclado, um material excepcionalmente duradouro, o qual pode ser reciclado 
novamente no final da sua vida longa (...) apresenta um bom controlo de poluição e o seu processo de 
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Somente na década de 90 do século XX as abordagens do design sustentável apoiaram-

se na reflexão  sobre  a  capacidade de gerar  mudanças a  nível  ético,  que atribui  aos 

consumidores um papel mais importante e criativo.

Esta  época  caracteriza-se  pela  existência  de  modelos  que  se  baseiam  na 

criatividade, componente central para o desenvolvimento da sociedade e do design, em 

detrimento  da estimulação  do  consumo.   De  facto,  o  designer  dos anos  90 voltou  a 

considerar questões como a inscrição económica real, ou a vertente ética dos produtos 

que cria, numa sociedade avassaladoramente dominada pelas tecnologias da informação 

e marcada pelo eclipsar do totalitarismo comunista e abalo das ideologias, onde o design 

se assume, também ele, sobretudo como comunicação, verdadeiro paradigma da década. 

Alteram-se assim se assim as formas de exerci�cio de cidadania, por meio do consumo 

consciente  ou  mesmo  da  recusa  deste,  como  é  o  caso  do  boicote  ao  consumo  de 

determinados produtos por não serem sustentáveis. 

As  empresas  que  produzem este  tipo  de  produtos  designam-se  por  empresas 

socialmente  irresponsáveis,  na  lista  datada  no  ano  de  2007  constam  a  Novartis 

(farmacêutica suíça) e a japonesa Bridgestone (responsável pelo fabrico de pneus) sendo 

seleccionadas pela organização não governamental “Public Eye”. A farmacêutica utiliza o 

estatuto  legal  das  patentes  para  limitar  o  acesso  de  medicamentos  genéricos  mais 

baratos aos países em desenvolvimento. No caso da Bridgestone, é acusada pela ONG 

pelas condições dos seus trabalhadores, que se aproximam da escravidão, pelo trabalho 

infantil e desastres ecológicos.

          3. O Designer e as boas práticas

          Relativamente a instituições que representem  profissão, na ausência de sindicatos,  

existem associações como a APD e a AND, acrónimos para a “Associação Portuguesa de 

Designers” e a “Associação Nacional de Designers”, respectivamente. O primeiro ponto 

do estatuto aponta para “Contribuir para a defesa e promoção do Design, zelando pela 

função social, dignidade e prestígio da profissão do designer, promovendo a valorização 

profissional, científica e artística dos seus associados;”2  Nos seus Estatutos encontra-se 

uma lista de direitos e deveres a que o designer deve obedecer. O direito de exercer a  

sua profissão de acordo com a sua vocação, formação e experiência, a publicar a sua 

actividade, obras ou estudos e ao reconhecimento de direitos de autor e à propriedade 

intelectual (Artigo 30º). Nos deveres compete-lhe recusar tarefas que a sua formação não 

lhe permita,  não devendo abandonar nenhum trabalho depois de aceite.  Abster-se de 

promover os seus trabalhos em dados falsos, cumprir prazos e evitar receber retribuições 

em géneros. Guardar sigilo profissional, cessando esta obrigação no caso de se tornar  

fabricação de alumínio é hidro-alimentado, sendo que ambos reduzem signifcativamente a pegada do 
produto,  melhorando  a  sua  ética.”  Victoria  and  Albert  Museum  (2016)  Ethics [Consult.  2016-01-20] 
<URL:http://www.vam.ac.uk>
2 Associação  Nacional  de  Designers  (2003)  Estatutos  [Consult.  2016-01-17]<URL: 

http://www.and.org.pt/estatutos>
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necessário para a defesa da dignidade, direitos e interesses do próprio designer e do seu 

cliente (Artigo 31º). Abster-se de participar em acções que lesem as pessoas, o ambiente, 

os recursos naturais, o património edificado, os espaços urbanos ou rurais e de pôr em 

causa o seu enquadramento digno e harmonioso bem como o conforto e segurança da 

população (Artigoº 32). Não afectar a actividade de outro designer, a concorrência entre 

designers deve basear-se na competência (Artigoº 34).

A  deontologia  define  “o  estudo  dos  deveres  especiais  de  uma  situação 

determinada” (CUVILLIER, 1956:58) sendo comum a designação de código de ética e 

deontológico: conjunto de normas de comportamento, cuja prática não só é recomendável 

como  deve  reger  a  conduta  nos  diferentes  aspectos  da  relação  humana  que  se 

estabelece no decurso do exercício profissional.  Contém sempre dois tipos de normas. 

Umas que dizem respeito  aos  princípios  éticos  fundamentais,  que são imutáveis  nos 

tempos e nos lugares, encontrando-se fora e acima de qualquer conceito filosófico  ou 

político, que são exemplo o respeito pela vida humana e pela dignidade essencial, o dever 

da não descriminação na administração de cuidados, a protecção dos diminuídos e dos 

mais fracos, o dever do segredo profissional desde que não exista conflito com o bem 

comum, o dever da solidariedade e respeito entre profissionais (Artigo 26º).  

            Na opinião de alguns, o designer quer trabalhe individualmente ou em grupo, deve 

respeitar  um código de ética. Este contém um conjunto de princípios que constroem a 

relação com o cliente, o público e outros profissionais, com base na honestidade e numa 

competição justa. Em relação à responsabilidade, o designer na interacção com os seus 

clientes deve ter em conta conceitos os conflitos,  interesses, sigilo,  profissionalismo e 

comportamento. 

O impacto do seu trabalho também é um factor que deve ser equacionado, seja 

dirigido ao público em grande escala ou a segmentos mais distintos,  o relevante é o 

respeito mútuo com a audiência e a obrigação de servir a comunidade.

Portanto, a forma como o designer lida com questões éticas deve ser encarada 

com seriedade apesar de, no que toca a este aspecto, existe a distinção bem definida do 

certo e do errado. A realidade é que em todas as vias de organização, um código de 

conduta  pode  ser  um meio  regulador  que  facilite  as  boas  práticas  no  trabalho  e  as 

relações exteriores ao mesmo.
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          4.  Ecologia e Sustentabilidade

A definição para o conceito de ecologia alterou-se ao longo dos anos, mudando de 

autor para autor: “The entire science of the relations of the organism to the surrounding 

exterior world, to which relations we can count in the broader sense all the conditions of  

existence.  These  are  partly  of  organic,  partly  of  inorganic  nature.”  (FRIEDERICHS, 

1958:154);  “House hold  of  nature”  (HAECKEL,  1869:154),  “The  study  of  the  relations 

between  animals  and  their  environment,  both  animate  and  inanimate.”  (KING  and 

RUSSELL,  1909):154,  “Ecology  is  scientific  natural  history.”  (ELTON, 1927:154),  “The 

science  of  interrelationships  of  organisms  and  their  environment.”  (EGGLETON, 

1939:154)3. Por outras palavras, é a ciência que estuda o meio ambiente e os seres vivos 

que vivem nele, ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos 

e das interacções que determinam a sua distribuição.  As interacções podem ser entre 

seres vivos e/ou com o meio ambiente. A palavra tem origem no grego oikos, que significa 

casa, e  logos,  estudo. Logo, por extensão seria  o estudo da casa, ou, de forma mais 

genérica, do lugar onde se vive. O cientista alemão Ernest Haeckel usou pela primeira vez 

este  termo  em 1869  para  designar  o  estudo  das  relações  entre  os  seres  vivos  e  o  

ambiente em que vivem.

            A relação do design com a ecologia remonta à década de 70 do século XX, 

atribuindo-se  ao  designer  americano  Victor  Papanek  o  primeiro  a  ter  consciência  do 

impacto  ambiental  da  sua  profissão.  No  livro  Design  for  the  Real  World,  expressa  a 

preocupação entre a relação do homem e natureza e o papel do design como produtor de  

artefactos. O design ecológico, além de ter a preocupação de desenvolver estratégias que 

respeitem  o  ambiente,  apresenta  um  carácter  educativo,  pois  preocupa-se  em 

consciencializar  o  consumidor  sobre  o  impacto  negativo  pelo  consumo  de  produtos, 

sistemas ou serviços. Segundo Papanek o designer deve ter “o talento para combinar as 

rigorosas condições técnicas da forma criada com a preocupação dos factores sociais e 

humanos  e  da  harmonia”  (PAPANEK,1995).  Em  concordância  com  o  autor  referido 

anteriormente, Edgar Morin no último e sexto volume de O Método 6. Ética (2005) propõe 

uma ética e consciência planetária, conceitos fundamentais para um mundo mais ético e 

sustentável.

          O designer desenvolve objectos de acordo com a necessidade e tecnologias 

disponíveis,  e  assim,   considera-se  um  contribuidor  imperativo  na  sociedade.  Esta 

contribuição deve transcender a concepção de objectos e reflectir  sobre o modo como 

afectarão o mundo. Sobre o design sustentável, na perspectiva de Papanek “talvez na�o 

devesse  existir  a  categoria  especial  chamada  design  sustenta�vel.  Talvez  fosse  mais 

simples presumir que os designers tentassem reformular os seus valores e o seu trabalho, 

de modo que o design se baseasse na humildade, combinasse os aspectos objetivos do 

3 "Toda a ciência das relações do organismo com o mundo exterior circundante, para que as relações que 
podemos contar  no sentido mais amplo todas as condições de existência.  Estes são, em parte,  do 
orgânico, em parte, de natureza inorgânica "(FRIEDERICHS, 1958, tradução nossa).; "Casa da natureza" 
(HAECKEL, 1869, tradução nossa), "O estudo das relações entre animais e seu ambiente, tanto animado 
e  inanimado."  (KING  e  RUSSELL,  1909,   tradução  nossa),  "Ecologia  é  história  natural  científica." 
(ELTON,  1927,   tradução  nossa ),  "A  ciência  da  inter-relações  dos  organismos  e  seu  ambiente." 
(EGGLTON, 1939,  tradução nossa)
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clima e  o  uso ecolo�gico  dos  materiais  com progressos subjectivos,  e  assentasse em 

factores culturais e bio-regionais” (PAPANEK,1995:126)

         Deve estar, então, preparado para um multiplicidade de considerações,  a quem se 

dirige ao trabalho e que tipo de valores estão traduzidos nas suas soluções. Repartindo 

por objectivos, deve ter em conta: se o seu trabalho cria um mundo melhor; para quem?;  

como?;  porquê?;  os  desejos  e  necessidades  da  população,  respeitando  a 

multiculturalidade e ecologia. O tema da ecologia e sustentabilidade detém uma grande 

relevância  no  panorama  actual.  Caracteriza-se  condição  de  um  processo  ou  de  um 

sistema que permite  a  sua  permanência,  em certo  nível,  por  um determinado prazo. 

Ultimamente, este conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos 

naturais  serve  para  a  satisfação  de  necessidades  presentes  não  comprometendo  a 

satisfação das necessidades das gerações futuras. Este novo princípio foi ampliado para 

a expressão "sustentabilidade a longo prazo", um "longo prazo" de termo indefinido. Pode 

ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o 

meio  ambiente  para  não  comprometer  os  recursos  naturais  das  gerações  futuras.  O 

conceito  de  sustentabilidade  é  complexo,  pois  atende  a  um  conjunto  de  variáveis 

interdependentes,  mas   deve  ter  a  capacidade  de  integrar  as  questões  sociais, 

energéticas, económicas e ambientais.

A  preocupação  ecológica  conduziu  à  realização  de  protocolos,  ao  G8 

(recentemente G7 com a saída da Rússia) e a uma área que se cruza com o  design: o 

design ecológico. “Any form of design that minimizes environmentally destructive impacts 

by integrating itself with living processes.”4 (VAN DER RYN e COWAN, 2007:27) tornando-

o o desperdício em algo útil como é o caso da reutilização de materiais para converter 

noutros  objectos.  Existem  projectos  como  a  SolarBall  responsáveis por  tornar  água 

impotável em água própria para consumo. A luz solar ao entrar dentro desta bola semi-

transparente, faz com que a água suja evapore e, no lado contrário, se forme água limpa. 

Este é um sistema precioso nos países sub-desenvolvidos, onde a água é escassa e 

curiosamente foi inventado por um estudante de  design industrial australiano chamado 

Jonathan Liow.

        

4 “Qualquer forma de desenho que minimiza os impactos destrutivos a nível ambiental,  integrando-se 
com os processos de vida.” (VAN DER RYN E COWAN, 2007:27, tradução nossa)
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           5. Consumidores 

A sociedade contemporânea parece ser causa e consequência da complexidade de 

relações  sociais  e  da  ampliação  e  difusão  ao  acesso  de  informações.  Dentro  das 

inúmeras possibilidades de interacção social, destaca-se o consumo como uma dimensão 

que enfrenta profundas mudanças decorrentes da quantidade de informação e oferta que 

os indivíduos têm à disposição.

O senso-comum aponta para que as marcas trabalhem estética e eticamente de 

forma indissociável como é exemplo a marca Benetton. Uma empresa cujo produto são 

roupas alegres e coloridas, mas utilizou em 1990 uma imagem irreverente,  em que a 

publicidade aborda temas tabus, tais como o racismo, a SIDA, a religião. 

A marca italiana tem apostado em publicidade polémica, principalmente durante os 

anos 90 do século XX, sendo o fotografo responsável Oliviero Toscani. Ocupou este cargo 

desde 1982 a 2000, as suas campanhas são normalmente compostas apenas por uma 

fotografia  e o logotipo da marca. Uma das suas campanhas mais marcantes inclui um 

homem supostamente a morrer de SIDA, a chorar numa cama de hospital, rodeado por 

pessoas que parecem representar os seus parentes. 

Assim, as marcas são expressões culturais que reflectem a sociedade, sendo ao 

mesmo tempo influenciadas por esta, estabelecendo uma espécie de simbiose ilimitada. 

Os movimentos sociais, políticos, económicos, assim como uma certa desagregação do 

Estado e da religião trouxeram uma nova realidade para as  relações de consumo. A 

sociedade encontra-se mais consciente dos seus direitos, funciona como um mecanismo 

de  pressão  e  desencadeador  de  questões  éticas  nas  empresas,  na  comunicação  de 

marcas. O consumidor começou a dar importância a produtos e marcas de empresas 

comprometidas com o bem-estar geral dos seus funcionários, clientes, fornecedores. 

Do ponto de vista social, os valores, crenc�as e princi�pios de conduta geral entre os 

membros de uma comunidade humana constituem um elemento decisivo na vida dos  

grupos sociais e sua presenc�a inspira em grande medida as atitudes e comportamentos 

dos cidada�os. (HELLÍN, 2007:224)

Ou seja, aquilo que os indivíduos compram manifesta os seus valores, as suas 

escolhas. Numa outra perspectiva, os consumidores podem revelar uma certa confusão, 

carentes de valores, utilizando a publicidade colorida e lúdica, as roupas românticas e 

vintage,  os telemóveis orgânicos e serviços cada vez mais personalizados para tentar 

fugir dessa crise.
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                    Conclusão

               O belo, segundo Platão e Sócrates é difícil de definir, no entanto existe uma 

aproximação à  ética.  Remetendo-o para  a  função dos objectos  e  para  o carácter  do 

homem: “Age de tal maneira que trates a humanidade tão bem na tua pessoa de qualquer 

outro sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca simplesmente como um meio .”  

(KANT, 2004:93)

  A vida em sociedade faz emergir  a responsabilidade  do designer perante os 

desafios do século XXI. O designer deve ser um mediador entre o consumo e a produção, 

procurando  soluções  que  garantam  a  reorientação  do  consumo,  nomeadamente  a 

redução material e energética efectiva, garantindo a sustentabilidade social. No mundo 

globalizado impera a fragmentação e cada solução deve ser concebida por medida, cabe 

ao design combinar os elementos existentes de forma original, incentivar a criatividade 

latente  e  trazer  soluções  inovadoras,  gerando  não  só  novos  produtos  mas  novos 

contextos e modos de vida.

            Autores como Pierre Lévy no seu livro  A Intelige�ncia Colectiva: Por Uma 

Antropologia  do Ciberespac�o  (2003)  acredita  que o mundo virtual  muda a relação de 

inteligência colectiva. O progresso nas telecomunicações e da Internet conduziu a uma 

nova  formulação  de  conceitos  e  ideias  dos  seus  utilizadores.  Esta  possibilidade  de 

conhecimento  compartilhado  oferece  ao  homem  a  oportunidade  de  expor  o  seu 

conhecimento, ao que Lévy apelida de democracia em tempo real.

Qualquer profissional, e neste caso, o designer deve ter uma visão crítica sobre si 

e o mundo que o rodeia. A noção do impacto do seu trabalho na sociedade é imperativa,  

especialmente em áreas que trabalham para terceiros e em comunicação. Além da sua 

exposição, convém ter sempre presente de como pode melhorar o mundo: utilizando o 

seu pensamento estratégico para encontrar soluções aos problemas actuais. O  trabalho 

do designer passa por encontrar soluções convenientes, sustentáveis para os problemas 

que  existem.  Sendo  obrigatório  conhecer  a  actualidade,  os  problemas  e  formas  de 

solucionar. Concedendo importância a um design sustentado que tenha consideração a 

relação com as pessoas e contextos para o qual é criado. O design actual sugere um 

olhar  atento  sobre  as  formas  vidas  da  natureza  adaptando  tipologias  inspiradas  na 

biologia e nas estruturas naturais.
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