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Resumo: O seminário “Ecodesign – Inovação e tendências para uma 

economia verde” procura pôr em debate diferentes perspectivas. Iniciando 
com um enquadramento sobre as linhas estratégicas presentes e futuras 
definidas ao nível europeu e a sua concretização em medidas a 
implementar nos Estados-Membros, dar-se-á lugar a uma mesa redonda 
onde se privilegiarão intervenções de diferentes agentes que são um 
exemplo do que melhor se faz em Portugal nesta área. Privilegiando uma 
abordagem interactiva de pergunta/resposta (liderada por um moderador), 
os convidados partilharão as suas perspectivas sobre dificuldades e 
potencialidades do ecodesign em diferentes áreas económicas e o papel que 
esta abordagem pode desempenhar na concretização da economia verde 
em Portugal. 
 

Temáticas: 
•O emergir de uma nova Economia 
•Ecodesign – principais barreiras e potencialidade 
 

«Ecodesign – Inovação e tendências para uma economia 
verde»  



 11 OUT/13 

14H30/17H00 

14h30m - Introdução e abertura do seminário 
Nuno Sequeira - Presidente da Direção Nacional da Quercus - ANCN 
  
14h40m – Orador convidado 
“O emergir de uma nova Economia” 
Fernanda Pargana  - Secretária-geral do BCSD - Portugal 
  
15h00 – Mesa redonda “Ecodesign – principais barreiras e 
potencialidades” 
Moderador – Susana Fonseca - Quercus – ANCN 
Andreia Andrade - Revigrés 
Raquel Castro - Amorim Cork Composites 
António Lacerda - Associação Nacional de Designers  
Cristina Rocha - LNEG 
  
16h30m – Debate 
  
17h00 - Encerramento 
  
  
Programa sujeito a alterações 
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Fernanda Pargana| Secretária-geral do BCSD - Portugal 

 
Fernanda Pargana, 48 anos, tem formação académica 
em Economia e um percurso profissional com uma forte 
ligação aos meios económico, empresarial e financeiro e 
conhecimentos sólidos em comunicação. Exerceu 
jornalismo durante cerca de 20 anos, foi assessora de 
comunicação sénior no Ministério das Finanças e da 
Administração Pública e trabalhou quatro anos em 
comunicação corporativa.  
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É Secretária Geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável - BCSD Portugal, desde Maio de 2012. O BCSD é uma 
organização empresarial global que galvaniza os líderes empresariais para 
construírem soluções que ajudem a criar um mundo sustentável para as 
empresas, a sociedade civil e o ambiente. 

«Ecodesign é outra forma de dizer que o desenho de produtos e serviços deve ter como 
restrição uma utilização sustentável dos recursos, em toda a cadeia de valor. As empresas 
entendem cada vez mais claramente que essa via é crítica para a continuidade dos seus 
modelos de negócio, assim como estão atentas às oportunidades que essa abordagem 
traz. O ecodesign integra a eco-eficiência, um conceito que se materializa na 
reengenharia de processos,  revalorização de sub-produtos, reformulação de produtos e 
novos formatos de mercado» 



Andreia Miranda de Andrade | Responsável pelo 
Desenvolvimento do Produto da Revigrês 
 
41 anos. Licenciada em Engenharia Cerâmica pela 
Universidade de Aveiro e com uma pós graduação em 
Engenharia da Segurança, actua na área do 
desenvolvimento do produto, desde a sua concepção até 
à implementação, e na gestão das actividades de 
Investigação, desenvolvimento e Inovação. 
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“EcoDesign é o caminho para a sustentabilidade empresarial” 



António Lacerda | Presidente Associação Nacional 
Designers 

 
António Lacerda, presidente da Associação Nacional de 
Designers, pertence à área científica de Design, do 
Departamento de Comunicação, Artes e Design da 
Universidade do Algarve - ESEC.  
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É responsável pela lecionação das unidades curriculares de identidade, história e 
teorias do design caligrafia, seminário, projeto de final de curso e mais 
recentemente foi convidado pela ESGHT para coordenar a Unidade Curricular de 
Design e Gestão da Identidade, Marcas Gráficas e Imagem. É doutorado em 
Design pela Universidade Técnica de Lisboa – FA, com o título “Design e Gestão 
da Identidade, Marcas Gráficas e Imagem Institucional”. 
É membro efetivo do C.I.A.U.D. - Centro de Investigação em Arquitectura, 
Urbanismo e Design - Universidade Técnica de Lisboa - FA. É investigador em 
Design e foi bolseiro da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na área científica de Arquitectura, 
Urbanismo e Design. Obteve a pós-graduação em Design pela Universidade 
Técnica de Lisboa - FA. Frequentou e concluiu a parte curricular do mestrado em 
Tecnologia Multimédia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Licenciou-se em Design de Comunicação pela Escola Superior de Artes e Design - 
Matosinhos. 
Tem participado em diversas conferências nacionais e internacionais, e publicado 
diversos artigos sobre a temática da Identidade, Marcas Gráficas e Imagem 
Institucional.  



António Lacerda | Presidente Associação Nacional 
Designers 
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Desenvolve diversos trabalhos na área da Identidade Visual institucional e é 
actualmente coordenador do redesign da Identidade Visual da Universidade do 
Algarve. Foi um dos vencedores do Concurso Ideias em Caixa 2010, organizado 
pelo CRIA, Universidade do Algarve e o alto patrocínio da Caixa Geral de 
Depósitos, com o projecto de desenvolvimento da metodologia e do Estúdio 
DesignThinking. Faz parte da equipa do grupo de trabalho da missão de 
valorização do empreendedorismo na UAlg, como membro representante da 
ESEC. 
Tem sido responsável pelo desenvolvimento de várias exposições e organização 
de eventos, promovendo a ligação do curso de design e universidade para com o 
exterior, destacando-se a organização do Algarve Design Meeting, realizado no 
Museu Municipal de Faro em 2011 e na CCDR em 2012. Exerceu a sua 
actividade profissional como designer gráfico em diversos gabinetes de design 
entre 1996 a 2001 e foi sócio fundador do gabinete Fuel - Design e Publicidade, 
com sede no Porto até 2006. É atualmente coordenador do Estúdio 
DesignThinking com sede em Faro.  

“Todos os intervenientes no processo de design, devem estar conscientes da 

importância da utilização de tecnologias, materiais e processos que possam reduzir os 

recursos não renováveis. Só assim se poderá aumentar a inovação e contribuir para 

uma sociedade mais sustentável.” 



Cristina Rocha| LNEG 
 

Investigadora da Unidade de Produção-Consumo Sustentável 
do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia), onde 
vem desenvolvendo actividades e projectos a nível nacional e 
internacional nas áreas do desenvolvimento sustentável do 
produto, gestão ambiental e responsabilidade social das 
organizações. Coordena atualmente o projeto SInnDesign – 
Sustainable Innovation through Design e foi responsável pelo 
projeto InEDIC – Inovação e Ecodesign na Indústria Cerâmica. 
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Estima-se que 70 a 80% do impacte ambiental de um produto, ao longo do seu 
ciclo de vida, é determinado na fase de design. Os materiais, as funcionalidades, a 

estética, a durabilidade, etc., de um produto são, efetivamente, definidos nessa 
fase. A integração de critérios ambientais no processo de design tem, assim, um 
enorme potencial de reduzir o impacte ambiental dos produtos, mantendo ou até 
aumentando o seu desempenho nas outras vertentes. A nossa experiência mostra 
que, para além dos benefícios ambientais, o ecodesign: 
  

•Contribui para sistematizar o processo de design nas empresas; 
•Traduz-se em poupanças financeiras em diferentes fases do ciclo de vida; 
•Acrescenta valor aos produtos; 

•Proporciona uma diferenciação positiva das empresas, principalmente as que 
operam em mercados ambientalmente mais exigentes. 

 


