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Plano de Estágio curricular 

 

As actividades desenvolvidas na Empresa durante o Estágio foram definidas 

pelo Tutor da Empresa e posteriormente avaliadas e aprovadas pelo Orientador da 

ESTG.  

 

O plano aprovado consistiu no seguinte: 

 

Desenvolvimento de projecto para objectos pertencentes á linha de prototipagem 

da Simple Forms Design. Desenvolvimento de uma linha de acessórios de banho. 

 

Representação de objectos/itens para desenvolvimento e prototipagem com 

software 3D. 

 

Desenho técnico para departamento de desenvolvimento industrial das linhas em 

lançamento ( Simple Forms Design – Contract ).   

 

Abordagem a novos conceitos para produtos simpleforms, com possibilidade da 

sua prototipagem CAD/CAM. Tecnologia CNC. (1 a 5 eixos)  

 

No decorrer do estágio acabou por ser possível a realização de um outro 

projecto. Este consistiu na modelação virtual de um apartamento pertencente ao edifício 

Loop com futura localização no Porto. 
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Resumo  

 

Durante o estágio participei no desenvolvimento de forma activa em dois 

projectos, modelação de proposta de design interior de um apartamento para o edifício 

Loop e desenvolvimento de uma nova linha de acessórios de banho. 

O estágio iniciou-se com o projecto de remodelação da proposta de decoração de 

um apartamento do edifício Loop. Para tal foram-me facultados todos os desenhos 

técnicos, bem como todo o material existente referente ao projecto, para posteriormente 

proceder a uma análise e estudo de todos os itens do projecto. 

 

Findada a análise e estudo do projecto realizei a modelação 3d integral do 

apartamento a ser intervencionado, bem como a modelação 3D de todos os 

equipamentos projectados ou prescritos para o apartamento. Para tal recorri ao programa 

informático Rhinoceros bem como ao plug-in Vray para realizar renderizações virtuais 

do espaço.  

 

O segundo projecto decorreu em simultâneo com o primeiro projecto. 

 

Este consistiu no desenvolvimento de uma nova linha de acessórios de banho a 

ser desenvolvida em parceria com a marca prestigiada no sector da produção de resinas 

(Dupont). 

 

Para esta tarefa, procedeu-se à realização de desenhos tanto manuais como 

vectoriais. Numa fase posterior para uma melhor verificação e avaliação das peças 

desenvolvidas recorreu-se à modelação virtual recorrendo ao programa 3d Rhinoceros 

bem como ao plug-in Vray para renderização 3d.  

 

Findada a fase de avaliação e verificação, e depois de escolhidas as peças a 

serem produzidas foram feitos os desenhos técnicos das mesmas e enviadas para a 

empresa produtora para se proceder à produção dos protótipos. Estando a linha de 

acessórios ainda neste momento em fase de desenvolvimento. 
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“Proporcionar satisfação às pessoas nas coisas que eles 

forçosamente devem usar é uma das grandes tarefas do 

design.”1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 William Morris 
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1 - Introdução 

 
 

“O Design nunca foi tão visado, questionado, estudado e criticado como hoje. A 

sociedade contemporânea em que estamos inseridos é susceptível de diversas mudanças 

de valores culturais, económicos e ideológicos. A sociedade é mantida por diversos 

fatos sociais, ou seja, coisas que são comuns a todos por consensos anteriormente 

aplicados através da coerção e da coesão. A maior questão é: O design (seja ele nas suas 

diversas vertentes) é algo comum a todos?
2
 

 

O design, nos nossos dias, encontra-se difundido em vários meios sociais, 

mesmo assim, ainda não lhe é dada a devida importância, ou seja, o design deveria ser 

reconhecido pela maioria das pessoas, reconhecido quanto à sua grande importância 

para desenvolvimento e sustentabilidade de uma sociedade moderna e próspera. 

 

O designer é aquele que olha para uma sociedade e que tenta avaliar e detectar 

os seus problemas e consequentemente avançar com ideias e propostas de resolução 

desses mesmos problemas, contribuindo para o bem estar colectivo da sociedade. 

 

É de grande relevância que o designer sendo um agente social na sociedade em 

que está inserido, perceba essa sociedade nos seus mais variados campos, só assim o 

designer poderá desenvolver um discurso que seja compreendido por todos. 

 

A formação social, cultural e académica do designer são factores que puderam 

ajudar a desenvolver um discurso que seja compreendido por todos numa sociedade, 

sendo o factor académico de grande importância para um designer, visto permitir que o 

designer desenvolva competências e capacidades que de outra forma não seriam obtidas.  

   

E é com base neste ultimo parágrafo que introduzo o estágio curricular realizado 

na empresa Simple Forms Design, estágio este que tem como objectivo principal 

proporcionar aos alunos um primeiro contacto com actividade de designer no 

                                                           
2
 www.espaço.com, acedido em Outubro de 2010 

http://www.espa?o.com/
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âmbito da sua licenciatura dando-lhes oportunidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da sua formação e também vivenciar todas as dificuldades inerentes 

ao exercício da profissão de designer bem como a aquisição de novos conhecimentos 

científicos e técnicos.  

 

Este relatório é referente ao estágio curricular, realizado no 3º ano do curso de 

Design de Equipamento, entre 01de Setembro de 2009 e 30 de Novembro de 2009, no 

qual tive a possibilidade de realizar dois projectos na área do design industrial. 
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2. Caracterização sumária da Instituição 

 
 

“A SIMPLEFORMSDESIGN surge no início de 2004, pela mão de dois designers 

portugueses: Alzira Peixoto e Carlos Mendonça. 

Sedeada no Porto, esta empresa desenvolve e comercializa produtos de design, 

recorrendo sempre a empresas nacionais para a sua própria produção. 

 

Design, inovação, funcionalidade e qualidade são vectores de orientação para o 

desenvolvimento de cada colecção e de cada novo produto. Esta empresa tem 

conseguido aliar o passado e o futuro, o método artesanal e a mais avançada tecnologia, 

a tradição e o design inovador, dando origem a criações únicas capazes de marcar a 

diferença em cada ambiente em que se integrem.”
3
  

 

 

Fotografia 1 – Fotografia do showroom da empresa. 

 

                                                           
3
 www.simpleformasdesign.com, acedido em Setembro de 2010 

http://www.simpleformasdesign.com/
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A SimpleFormsDesign conta com várias colecções de produtos, todos eles com 

um elevado carácter inovador, funcional e elevado sentido estético. A colecção Bath é 

constituída por vários objectos ligados a área de banho nomeadamente saboneteiras, 

toalheiros, porta rolos, porta piaçaba entre outros. A colecção Cork é constituída por 

vários objectos em cortiça, desde lavatórios, tapetes, saboneteiras, etc. A colecção 

Home Table é formada por objectos ligados à área de mesa como tabuleiros, taças, 

chávenas, etc. Por último temos a colecção Home Furniture onde estão presentes várias 

peças de mobiliário. 

 

A SimpleFormsDesign dispõe ainda de uma linha de objectos, a linha 

contracting, comercializada preferencialmente na modalidade de contrato para grupos 

hoteleiros. 

 

 

 

Imagem 1 – Mostra de produtos Simple Forms Design. 

 

 

Imagem 2 –Linha Contracting.
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A SimpleFormsDesign é uma empresa com um carácter inovador bastante 

acentuado, disso são exemplo os vários prémios de relevância internacional já 

conquistados, nomeadamente um REDDOT DESIGN AWARD em 2008 com a linha de 

produtos Cork, composta por 12 itens diferentes (Cork Collection) e menção honrosa no 

DME awards - edição 2007, prémio Europeu de Gestão do Design. 

 

A empresa está situada na baixa da cidade do Porto, estando dividida em dois 

espaços distintos, a SimpleFormsDesign Studio situado na rua Sá da Bandeira; espaço 

destinado ao trabalho de gabinete e de desenvolvimento de produto; e a 

SimpleFormsDesign Contract situada na rua Régulo de Meguanha, espaço este 

destinado á parte comercial da empresa, onde se situa o showroom da empresa. 

 

 

 

 

Imagem 3 – Organigrama da SimpleFormsDesign. 
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3. Objectivos do trabalho 

 

 

De uma forma geral a intenção da SimpleFormsDesign é dar respostas ou soluções 

inteligentes aos problemas que lhe são colocados em cada projecto, nunca esquecendo a 

sua responsabilidade social e ética em todos os seus projectos, defendendo sempre a 

sustentabilidade, a inovação e a optimização de recursos em todas as fases do projecto. 

 

Um dos objectivos iniciais foi de facto um dos mais importantes; e consistiu em dar 

a conhecer toda a dinâmica de trabalho bem como os processos de trabalho presentes na 

empresa.   

 

Os objectivos a alcançar em cada projecto são definidos pelo cliente quando ele 

existe ou pela empresa quando esta desenha algo para si. Estes mesmos objectivos são 

definidos no momento inicial do projecto, onde através de reuniões é definido o briefing 

do projecto. Objectivos esses que se prendiam com várias necessidades e preocupações, 

nomeadamente redução dos custo de produção, optimização do desenho em função do 

material de produção e preocupações estéticas e ergonómicas (Gestão do Design). 



Relatório de Estágio Curricular 

Bruno Marques | 7 

 

4. Metodologia utilizada 

 

A metodologia utilizada na realização dos vários projectos diferiu de projecto para 

projecto, sendo que na sua base pode ser descrita na seguinte ordem.  

 

1º. Definição do conceito e execução de propostas  – definição do conceito do projecto, 

e posterior execução da proposta ou das propostas. Utilização de programas 

informáticos para a execução da(s) proposta(s), nomeadamente Autocad, Adobe 

Illustrator, Rhinoceros e Vray. 

 

2º. Revisão/Verificação - revisão e verificação das diferentes propostas.  

 

3º. Validação - escolha da proposta que melhor corresponde aos critérios do projecto. 

 

4º. Desenvolvimento - desenvolvimentos da proposta escolhida através de modelos 

informáticos e mais tarde de protótipos.  

 

5º. Revisão/Verificação - Análise dos elementos do projecto, nomeadamente dos 

protótipos já executados e verificação de erros e de possíveis alterações ao desenho.  

 

 6º. Validação Trabalho Final - validação do projecto final, execução da fase de final, 

lançamento no mercado.  
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5. Trabalho desenvolvido 

 

Durante o período de estágio desenvolvi dois projectos, modelação e renderização 

de uma proposta de decoração para um apartamento situado no edifício Loop a ser 

construído na baixa portuense, mais propriamente na praça D. João I. A proposta de 

decoração bem como todos os equipamentos desenvolvidos para o apartamento foram 

desenvolvidos numa fase anterior ao estágio, cabendo-me apenas realizar a modelação 

integral do apartamento. 

 

O outro projecto em que participei de forma activa foi o projecto de 

desenvolvimento de uma linha de acessórios para a área de banho. Trabalho este 

desenvolvido juntamente com o meu tutor. 

 

Segue-se a descrição do trabalho desenvolvido durante o estágio, descrito de forma 

separada para cada projecto.  
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CK_001_09 
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5.1.Projecto CK_001_09 

 

Relativamente ao primeiro projecto, este teve inicio com uma reunião com o 

meu tutor Designer Carlos Mendonça. Nessa reunião foram-me apresentados todos os 

pormenores do projecto, e os objectivos do mesmo, nomeadamente: 

 

-Modelação virtual de um espaço habitacional correspondente a um           

apartamento, recorrendo ao programa Rhinoceros.   

- Renderização fotorrealista do mesmo espaço, recorrendo ao programa VRay. 

  

Nessa mesma reunião foi-me disponibilizado um cd com toda a informação 

relativa ao espaço a ser intervencionado, nele pude ter acesso a toda a informação 

relativa ao projecto de licenciamento, nomeadamente a desenhos técnicos e respectiva 

memória descritiva. Nesse cd também estava presente toda a informação relativa há 

proposta existente da SimpleFormsDesign para o espaço a ser intervencionado, visto 

este ser um projecto de reformulação da proposta já entregue anteriormente pela 

SimpleFormsDesign para o referido espaço. 

 

  O edifício Loop ficará situado na praça D. João I no número 80 na baixa da 

cidade do Porto. O projecto de construção pretende transformar um edifício de 

escritórios num edifício de carácter habitacional. De índole marcadamente inovador, o 

edifício Loop procura marcar uma alternativa à cultura arquitectónica vigente, 

ambicionando um confronto de ideias e conceitos. O edifício será alvo de um conjunto 

de criações únicas, singulares, de forte expressão criativa manifestada através das 

propostas dos vários designers para os diferentes apartamentos, conferindo assim ao 

edifício um carácter singular e exclusivo, bem como um estatuto de obra de arte 

expressada em cada apartamento.  
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Imagem 4 – Vista frontal do edifício Loop. 

 

 

 

Imagem 5 - Vista geral de conjunto.
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Atendendo a que o público-alvo é marcadamente urbano e cosmopolita; e 

sabendo que os apartamentos deverão ser exclusivos, sofisticados, detentores de uma 

imagem única; cada um dos 36 apartamentos Duplex deverá ser uma peça singular. 

 

Cada célula habitacional é um duplex cujo piso inferior é ocupado pelos espaços 

sociais do apartamento, totalmente envidraçado para o exterior. A sala oferece um 

panorama paisagístico da baixa portuense. No piso superior situa-se o quarto, a casa de 

banho completa e o roupeiro, terminando numa varanda que mais uma vez oferece uma 

vista panorâmica da baixa portuense. Como já foi referido anteriormente os 

apartamentos serão objecto de intervenção de diferentes designers, nomeadamente, 

Fernando Brízio, Miguel Vieira Baptista, Henrique Ralheta, Rute Gomes, a.s* atelier de 

santos e logicamente a SimpleFormsDesign.  

 

 

Imagem 6 - Esquema de sobreposição dos apartamentos. 

 

 

Imagem 7 - Imagem do exterior do módulo.
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Cada Módulo é composto por 4 apartamentos; com pares que se entrecruzam em 

duplex; sendo que o piso superior de um se encontra sobre o piso inferior do 

apartamento que lhe é oposto e vice-versa. 

 

Imagem 8 – Módulo.  

 

Imagem 9 – Localização das divisões.
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Segue-se a descrição da proposta da empresa bem como as novas imagens dos 

espaços modelados e renderizados por mim. 

 

A proposta da SimpleFormsDesign, sustenta-se basicamente pelo contraste 

epidérmico e da envolvência da textura que deverá ser dimensionada pelos materiais 

aplicados em raiz, como pavimentos auto nívelantes brilhantes contínuos, na zona de 

lazer e repouso, que deverá ser demarcada por alcatifa laminada à mesma cor (branco), 

configurando uma mesma cromia divergindo a reflexão da luz, e por isso transformando 

esta zona do espaço numa identidade de conforto. 

 

Sala / cozinha 

 

As paredes contrastam entre bases de resina translúcida (Dupont translúcido) 

sempre que sejam suportes de iluminação e comunicação de determinados pormenores, 

a par de paredes pintadas com tinta plástica (HI Gloss) dominando a mesma base 

(Branco Brilho | branco Mate) com iluminação própria. 

Os Elementos construtivos, como armários de apoio, deverão contemplar 

acabamentos polidos, como Corian branco com polimento especial em face. 

O mobiliário do equipamento da cozinha, será de derivado de madeira lacada 

com tintas de base de alto brilho e resina, conferindo a resistência necessária ao 

manuseamento específico desta zona. 

Toda a iluminação do espaço realiza-se pela projecção de luz que origina 

temáticas e identidades que acompanham a forma do espaço e dos objectos que o 

sustentam. 

Existe uma predominância de materiais isentos de textura, e por outro lado pelo 

excesso da mesma, exemplo disso, será o piso em alto brilho, presente por todo o 

espaço, com revestimento de rubber cork, com base em resina composta translúcida. 

De desenho minimalista e depurado no seu exterior, estarão presentes na cozinha 

dois cilindros que serviram de apoio á confecção de refeições, um será referente à zona 

de lavagem o outro será referente à zona de confecção de alimentos. 
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Imagem 10 – Vistas da sala  / cozinha. 
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À entrada estará presente um painel de controlo por toque que possibilitará o 

controlo da iluminação bem como do ar condicionado, permitirá também o encastre de 

um aparelho de som tipo IPOD, bem como o controle do nível de som das diferentes 

colunas distribuídas pela habitação.  

 

 

Imagem 11 – Vista da sala com luz artificial e pormenor da cozinha. 
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Quarto 

 

O piso superior é acedido por uma escada (a partir da zona de pé-direito duplo 

da sala). Aí localiza-se a zona mais íntima do apartamento, dividida em duas áreas 

distintas: zona de dormir (junto á fachada, e servida por uma varanda) e zona de WC 

(próxima da sala do piso inferior). 

O Quarto de Dormir é composto por um armário/roupeiro, por um armário de 

cabeceira, por duas mesinhas de cabeceira e por uma cama idealizada em corian. 

A cor é quase isenta na sua base, com o excesso de branco como suporte de 

excelência para um contraste pontual, nomeadamente nos vidros lacados a preto e na 

parede em corian. 

Em termos de materialização opta-se por revestir a totalidade de uma das 

paredes do quarto a corian, criando um jogo de luzes através da colocação de luzes led 

em toda a sua extensão, imprimindo um dinamismo à forma curva da parede. (ver anexo 

5)  

O revestimento estende-se desde o quarto até à sala, acompanhando de uma 

forma dinâmica a curvatura da parede. (ver anexo 1) 

Numa das mesinhas de cabeceira haverá a possibilidade de encastre de uma 

entrada para IPOD, possibilitando o controlo do áudio. 

No corredor de acesso ao quarto ficará localizado o roupeiro, caracterizado por 

dois elementos encastrados na parede com acesso através de corrediças que permitirão o 

deslizar para fora dos dois elementos. Esta mesma parede onde se situarão os roupeiros 

e as entradas do wc e duche terá um revestimento em vidro lacado a preto permitindo 

assim aumentar o dinamismo com a parede contrária em função do jogo de luzes criado. 

(ver anexo 6) 
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Imagem 12 – Vista do quarto. 



Relatório de Estágio Curricular 

Bruno Marques | 19 

 

 

 

 

Imagem 13 – Roupeiro do quarto. 

 

 

Imagem 14 – Pormenor da cabeceira com entrada para IPOD.
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Casa de banho 

 

A separar as duas zonas no patamar superior existirá uma casa de banho que por 

sua vez estará dividida em duas zonas, zona de duche, onde estará presente um chuveiro 

de tecto, um tatami em corian, e duas peças de mobiliário de apoio ao duche e zona de 

WC propriamente dita onde estará colocado um lavatório em rubber cork pertencente a 

linha de produtos da Simple Forms Design, (bem como um ou vários outros objectos), 

um vaso sanitário de cor preta da marca Antonio Lupi, e por último um móvel de 

encastre de apoio. 

Todo o espaço interior do WC e duche estará revestido, nas suas paredes, por 

vidro lacado a preto. 

 

 

Imagem 15 – Vistas do WC. 
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Imagem 16 – Vistas do duche. 
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4.2.Projecto CK_002_09 

 

O segundo projecto decorreu quase em simultâneo com o primeiro projecto.  

Em primeiro lugar foi definido um briefing onde ficaram redigidos todos os parâmetros 

e todos os objectos que viriam a ser desenvolvidos para a nova linha. 

As linhas directrizes do projecto são: 

 

 - Desenvolver uma linha de acessórios de casa de banho com cerca de 19 peças, 

nomeadamente: saboneteira, porta rolo duplo e simples, prateleira de banho, porta 

piaçaba, toalheiro simples e composto, porta lenços, prateleira de banheira, caixa de 

lixo, conjunto de três caixas contentoras, tabuleiro pequeno e grande, caixa contentor e 

cabide de banho.    

 - Adaptar o desenho ao material de produção (Corian). 

- Reduzir custos onde for possível, através da minimização de componentes e de 

materiais, desenhar peças com poucos componentes e com dois materiais no 

máximo; minimização de tarefas na produção, desenvolver peças com pouco 

trabalho mecânico por exemplo em CNC visto esta ser uma tecnologia cara. 

- No desenho das peças ter em atenção aos condicionalismos de produção, o 

desenho deve ser conciliado com as técnicas de produção bem como as suas 

limitações a nível técnico por exemplo deve-se evitar boleados no rebordo das 

peças nomeadamente nas caixas, bem como raios de dobragem do material 

inferiores a 1.5 cm evitando distensões do material nas áreas dobradas. 

- Desenvolver um desenho que potencie as características da matéria-prima e 

que tire partido do processo de produção. 
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Nos primeiros dias do projecto realizei uma pesquisa sobre o material Corian 

visto ser um material que desconhecia. Nessa pesquisa e recolha de informações tive a 

oportunidade de ficar a saber das possibilidades do material tanto a nível técnico quanto 

a nível de desenho.  

 

“Inventado e produzido pela DuPont, o Corian é uma superfície sólida que 

oferece possibilidades superiores de design, é uma combinação de minerais naturais e 

polímero acrílico puro. Composto de ± 1/3 de resina acrílica (também conhecida como 

PoliMetilMetacrilato ou PMMA) e ± 2/3 de minerais naturais. O principal mineral é 

TriHidrato de Alumina (ATH), derivado da bauxita, da qual o alumínio é produzido É 

um material que comporta diversas características como por exemplo, um alto nível de 

higienização visto ser um material não poroso, evitando o desenvolvimento de bactérias 

ou fungos, é um material não tóxico, é termo moldável visto ser possível o aquecimento 

e depois através de molde de madeira ou metálico obter praticamente qualquer forma 2d 

ou 3d.”
4 

 

 

Imagem 17 – Objectos produzidos em Corian. 

 

                                                           
4
 www.corian.com.pt, acedido em Outubro de 2010 

http://www.corian.com.pt/
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No desenho e desenvolvimento do projecto foram tidos em conta um conjunto 

de parâmetros, visto que os objectos tinham na sua maioria como destino o mercado 

hoteleiro. Esses parâmetros vão desde as dimensões das peças até à sua funcionalidade. 

 

O início do processo de desenvolvimento ficou marcado pela realização de 

vários desenhos e modelações 3d com o objectivo de definir o desenho das peças e 

também procurar as melhores soluções de desenho. 
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Imagem 18 – Desenhos conceptuais realizados pelo tutor.
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Imagem 19 – Desenhos conceptuais realizados pelo tutor.
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Imagem 20 – Desenhos conceptuais realizados pelo aluno e pelo tutor.
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Imagem 21 – Desenhos conceptuais realizados pelo tutor.
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Imagem 22 – Estudos conceptuais do toalheiro e porta rolo. 

 

 

Imagem 23 – Estudos conceptuais da saboneteira, caixa de lixo e caixa contentora.  

 

 

Imagem 24 – Estudos conceptuais da caixa contentora e conjunto de saboneteira e tabuleiro. 



Relatório de Estágio Curricular 

Bruno Marques | 31 

 

 

Imagem 25 – Estudos conceptuais da saboneteira e tabuleiro. 

 

A linha de acessórios ainda se encontra em fase de desenvolvimento, estando já 

numa fase de produção dos primeiros protótipos. Esta produção será realizada pela 

empresa Materfut, representante oficial da DuPont Corian em Portugal. 

 

Como está ainda numa fase de desenvolvimento e avaliação, as peças poderão 

sofrer ainda algumas alterações. 

 

 

Imagem 26 – Renderização final do conjunto. 



Relatório de Estágio Curricular 

Bruno Marques | 32 

 

Conclusão 

 

O estágio curricular foi sem dúvida muito importante para a minha futura vida 

profissional, nele pude obter conhecimentos que de outra forma não obteria. 

 

Pude-me aperceber de todos ou pelo menos alguns conceitos importantes no que 

diz respeito ao design industrial. 

 

Em cada um dos projectos pude ter contacto com todas as dificuldades e todo o 

processo de desenvolvimento no que ao design diz respeito. Apercebi-me da 

interligação que existe no processo de desenvolvimento com o mundo industrial, e todas 

as dificuldades que existem inerentes a quando do lançamento de um produto num 

determinado mercado.   

 

A maior dificuldade encontrada no estágio foi sem dúvida conciliar a fase de 

desenvolvimento com todos os critérios que são necessários para se proceder á produção 

de determinado objecto, isto é, conciliar todo o processo de desenho com as 

características próprias do processo de desenvolvimento. (Gestão do Design)  

 

A maior aprendizagem foi sem dúvida a questão da gestão no design. Também 

pude tomar contacto com vários processos produtivos bem como vários materiais, 

nomeadamente corian, aço e madeiras. 

 

Quanto aos conhecimentos adquiridos, eles foram em parte nas questões dos 

processos produtivos e nos materiais, corian e madeiras. No estágio pude ter um 

contacto privilegiado com várias técnicas de produção, percebendo as vantagens e 

desvantagens de uns em relação aos outros. E neste sentido pude aperceber-me que as 

disciplinas que mais contribuíram para a realização do meio estágio foram as disciplinas 

relacionadas com processos produtivos como por exemplo a disciplina de Tecnologias 

de produção.  
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Em suma, na realização do estágio curricular senti uma grande falta de 

conhecimento quanto á vertente de gestão no design, (maior dificuldade sentida) 

nomeadamente gestão do desenho; no desenho de um produto deve-se ter em conta os 

custos de produção desse mesmo desenho, por exemplo, quando o produto tem mais de 

dois materiais na sua confecção a sua produção já sairá a um preço mais caro pois 

acarreta um compromisso com dois sistemas produtivos diferentes que por sua vez 

poderão causar falhas no processo de produção caso não haja um controlo apertado dos 

dois sistemas produtivos. Este último caso enquadra-se na vertente da gestão produtiva. 

Um outro exemplo de gestão do design na vertente do desenho é o próprio desenho da 

peça, pois muitas vezes um pormenor a mais numa peça já acarreta uma segunda 

operação de fabrico, logo levará a peça a sair com um preço de produção mais caro, que 

muitas vezes pode inviabilizar a sua comercialização. Por exemplo nas diferentes caixas 

contentoras da linha não era viável a sua produção com os cantos arredondados o que 

implicou uma mudança de desenho passando os cantos a serem rectos sem boleado. 

Um outro exemplo acontece no rebaixo em CNC que existe nos diferentes tabuleiros, na 

produção dos primeiros protótipos chegou-se a conclusão que este rebaixo ficaria mais 

barato se tivesse um ângulo de corte inclinado contrariando o rebaixo na vertical que 

existia a partida. Com esta mudança no desenho agilizou-se também o acabamento das 

peças quando estas saem da máquina de CNC visto que esta mudança de corte implica 

apenas uma limpeza com jacto de ar das aparas resultante do corte, a outra solução de 

corte implicaria uma limpeza mais demorada e trabalhosa.     

 

Ainda relativamente á gestão do design, deve-se ter em conta a gestão comercial; 

parte correspondente a apresentação, embalagem, venda, transporte e promoção do 

produto, e gestão da vida útil do produto. 

 

Penso que os professor nas várias disciplinas que de alguma forma tenham a ver 

com projecto, deveriam abordar estes temas nos projectos que propõem aos alunos, seria 

sem dúvida uma mais-valia para os alunos na hora de ingressar no mundo profissional, 

visto já estarem alertados para estas preocupações. 
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Imagens virtuais referentes ao Projecto CK_001_09. 

 

 

Anexo 1 – Corredor de acesso ao quarto. 

 

 

Anexo 2 – Pormenor da parede em corian. 
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Anexo 3 – Vista do quarto com luz artificial. 

 

 

Anexo 4 – Vista do quarto com luz artificial. 



Relatório de Estágio Curricular 

Bruno Marques | 39 

 

 

 

Anexo 5 – Vista da parede em corian 

 

 

Anexo 6 – Vista do corredor.
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Anexo 7 – Vista do Wc. 

 

 

Anexo 8 – Pormenor do móvel retráctil do Wc.
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Esboços conceptuais referentes ao Projecto CK_002_09 

 

 

 

Anexo 9 – Esboço conceptual da caixa contentora.
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Anexo 10 – Esboço conceptual do toalheiro composto. 
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Anexo 11 – Esboço conceptual do toalheiro composto.   
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Anexo 12 – Esboço conceptual do toalheiro composto.   
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Anexo 13 – Esboço conceptual do toalheiro composto e porta rolo simples.  
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Anexo 14 – Esboço conceptual de várias peças com indicação de dimensões.   
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Anexo 15 – Esboço conceptual da caixa de lixo. 
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Anexo 16 – Esboço conceptual da prateleira de banho. 
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Anexo 17 – Esboço conceptual da caixa contentora. 
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Anexo 18 – Esboço conceptual da caixa contentora e cabide de duche. 
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Anexo 19 – Esboço conceptual da caixa contentora simples. 
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Anexo 20 – Esboço conceptual do porta rolo e porta piaçaba.  
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Renderizações conceptuais referentes ao Projecto CK_002_09 

 

 

 

 

 

Anexo 21 – Toalheiro composto. 
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Anexo 22 – Porta piaçaba.  
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Anexo 23 – Porta piaçaba.  
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Anexo 24 – Estudo em cenário de conjunto.  
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Anexo 25 – Estudo em cenário da saboneteira e tabuleiro. 



Relatório de Estágio Curricular 

Bruno Marques | 59 

 

 

 

 

 

Anexo 26 – Estudo em cenário da saboneteira, tabuleiro e toalheiro composto. 
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Anexo 27 – Estudo em cenário da saboneteira,  tabuleiro pequeno e grande. 
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Anexo 28 – Estudo em cenário de conjunto.  
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Anexo 29 – Estudo em cenário de toalheiro composto e prateleira de banheira.  
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Anexo 30 – Estudo em cenário de caixa contentora. 
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Anexo 31 – Estudo em cenário de toalheiro simples e prateleira de banho. 
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Anexo 32 – Estudo em cenário de porta rolo duplo. 
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Anexo 33 – Estudo em cenário de conjunto de saboneteira e tabuleiro com caixa contentora. 
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Desenhos Técnicos 
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Anexo 34 – Caixa contentora composta.
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Anexo 35 – Caixa porta lenços simples e composta.
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Anexo 36 – Caixa contentora simples e caixa do lixo. 
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Anexo 37 – Porta rolo simples e duplo.
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Anexo 38 – Tampa porta rolo simples e duplo. 
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Anexo 39 – Saboneteira e toalheiro simples.
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Anexo 40 – Toalheiro composto e Tabuleiro. 

 


