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No âmbito desta investigação pretende-se criar sistemas de mobiliário que 
sustentem cenários de trabalho colaborativo. O estudo de caso da Design 
Factory Aveiro parte de uma pesquisa de campo de base experimental e 
observação dos comportamentos dos utilizadores de acordo com diversos 
testes realizados em contexto real, cujos resultados suportam a 
concretização do projeto. A investigação passa ainda pela realização de 
protótipos de mobiliário em parceria com a GUIALMI (Empresa de móveis 
metálicos S.A.) e a sua implementação na Design Factory Aveiro para uma 
avaliação detalhada do argumento deste projeto.

O nomadismo digital que estimula a prática de 
mobilidade e �exibilidade do trabalho, contribuindo 
para a valorização da leveza (Lipovetsky, 2016) requer 
um design que seja capaz de responder a essas 
necessidades e portanto capaz de antecipar e propor 
novas formas de trabalho. Nicola Gillen (2019) acredita 
que o futuro do trabalho está num modelo híbrido entre 
o teletrabalho e o espaço de trabalho. Portanto, o 
espaço de trabalho será mais colaborativo e deve ser 
mais �exível para facilitar esses momentos de 
interação, partilha e socialização.

Tendo em conta o paradigma associado às novas 
formas de trabalho, pretende-se imaginar e criar novos 
cenários que respondam a perspetivas nómadas, 
dinâmicas, e interativas e que potenciem o trabalho 
colaborativo, o bem-estar coletivo, o desempenho 
pro�ssional e facilitem a relação do quotidiano 
pro�ssional com o pessoal.
Para a concretização da proposta, projeta-se um 

sistema de mobiliário de escritório �exível, modular e 
versátil, em que os materiais a considerar são 
fundamentais na relação e experiência dos utilizadores 
com o espaço e atividades. Este sistema distingue-se 
pelas suas características ergonómicas, acústicas, de 
bem-estar e conforto e pela escolha seletiva de 
materiais, não só em linha com a economia circular, 
mas também com as suas qualidades de pouca 
intrusão nos espaços. 
A Design Factory Aveiro (DFA), como espaço de 
trabalho e estudo colaborativo, será a plataforma de 
testes de resistência e experimentação com 
utilizadores, fundamentais para testar os conceitos a 
projetar. A realização de protótipos do mobiliário na 
Guialmi tem por objetivo a criação de uma nova linha 
de mobiliário que dê resposta às necessidades dos 
utilizadores em contexto de trabalho colaborativo. O 
estudo de caso da DFA e a parceria com a Guialmi 
reforça a aproximação da investigação cientí�ca com o 
tecido industrial português.
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