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Visão geral do PROJETO

Produções INTELECTUAIS

Em dezembro de 2020, começou este novo projeto Erasmus+, com uma parceria internacional que 
envolve 4 países, a trabalhar em Design para todos (D4All) aplicado a habitação amigável. O projeto 
DESIRE vai facultar a profissionais na indústria da construção e setor mobiliário com ferramentas e 
competências para aplicarem métodos D4All como uma parte integrante do processo de design, com o 
objetivo de criar ou adaptar habitações amigáveis como uma solução para o bem-estar, conforto e 
autonomia dos adultos mais velhos ou pessoas dependentes em casa.

PARCEIROS
Universidade Técnica de Bratislava - Eslováquia | COORDENADOR
Instituto de Etnologia da Academia Eslovaca das Ciências - Eslováquia
CETEM - Espanha
SHINE 2Europe - Portugal
InnoRenew CoE - Eslovénia

PORQUE É QUE O PROJETO DESIRE É TÃO RELEVANTE?
A Europa está a envelhecer. As projeções da população do Eurostat prevêem que o número de pessoas 
com mais de 65 anos cresça para 28,50% em 2050. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o ambiente físico e social são fundamentais para saber se as pessoas podem permanecer 
saudáveis, independentes e autónomas até às idades mais velhas. Por isso, a habitação é um 
determinante importante para o envelhecimento ativo e saudável. No entanto, uma grande parte do 
parque habitacional da UE não foi concebida para acomodar as necessidades dos adultos mais velhos.
Esta é uma grande oportunidade para os setores de mobiliário, de construção e habitação. O que é 
necessário é impor ações inovadoras a nível de formação para superar os desajustes de competências e 
promover novas orientações de design focadas nas necessidades dos adultos mais velhos.

QUAIS SÃO OS NOSSOS PRINCIPAIS OBJETIVOS?
Definir o quadro conceptual do curso de formação DESIRE e superar os desajustes de competências 
em D4All ao nível do EFP e do mercado de trabalho.
Desenvolver um curso inovador de formação em D4All para atender às necessidades emocionais, 
cognitivas e sociais dos adultos mais velhos e ao mesmo tempo impulsionar novas oportunidades no 
sector da habitação.
Sensibilizar para o D4All e a habitação amigável nos profissionais de habitação e na sociedade em 
geral como um determinante fundamental para o envelhecimento ativo e saudável.
Fomentar interações e intercâmbio de conhecimentos no processo de design entre ligações 
transversais como ciência, ciências sociais e artes (Design, Habitat) para desenvolver produtos e 
serviços competitivos e inovadores.

IO2 DESIRE Currículo conjunto e Conteúdo de formação

IO3 Plataforma de repositório de conteúdos DESIRE

IO1 Guia Transnacional sobre lacunas de competências no Design 
para Todos (D4All)

• 

• 
 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

2



IO1
GUIA TRANSNACIONAL SOBRE LACUNAS DE COMPETÊNCIAS EM
DESIGN PARA TODOS (D4ALL)

OBJETIVO PRINCIPAL
Fornecer uma base válida para o currículo conjunto do DESIRE e desenvolvimento dos materiais de formação.

ANÁLISE DE NECESSIDADES
Investigação qualitativa e quantitativa a nível nacional e transnacional.

PRODUÇÕES
Uma série de estudos nacionais que incluíram a participação direta de utilizadores-alvo e outras partes 
interessadas relevantes; tanto profissionais como não profissionais, através de contribuições em 
workshops e/ou outros métodos de recolha (por exemplo, inquérito, entrevistas, etc.). De acordo com os 
resultados, foi desenvolvida uma Matriz de Lacunas para integrar num esquema coerente as diferentes 
saídas recolhidas através dos relatórios nacionais.

Consulta do utilizador: o design centrado no ser humano é uma abordagem para a resolução de problemas 
envolvendo a perspetiva humana em cada passo. O DESIRE organizou vários workshops de recolha de 
provas em diferentes países:

1) Adultos mais velhos, suas famílias ou cuidadores  - SHINE em Portugal – 22 participantes.

2) Especialistas em ciências sociais e municípios - IESA na Eslováquia – 20 participantes.

3) Profissionais de saúde física e mental e ambiente construído - IR na Eslovénia – 9 participantes.

4) Profissionais do setor da construção civil e mobiliário doméstico, bem como médicos académicos 
e médicos profissionais - STU na Eslováquia – 45 participantes.

D4ALL

NECESSIDADES

FATORES DE 
SUCESSO

IMPACTO

A1 Análise comparativa 
de oferta de formação em 

EFP relacionada com a 
habitação em D4All

A2 Workshops de 
design centrado no ser 

humano

Pesquisa
de mesa

Workshops & 
Relatórios NacionaiS

STU
M2-5

Matriz de
Lacunas

IESA
M5-7

Relatório 
transnacional
e ficha técnica

SHINE
M7-8

CETEM
M1-2

A3 Matriz de Lacunas 
em D4All

A4 Relatório 
Transnacional sobre 

lacunas de 
competências
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RESUMO das conclusões nacionais

ESLOVÁQUIA

OFERTAS DE FORMAÇÃO EM D4ALL
Existem muitas escolas na Eslováquia com foco no design, arquitetura e engenharia civil. Os resultados 
mostram que as escolas ensinam principalmente os fundamentos do design acessível/sem barreiras e 
ergonómico. Design Universal e Design para Todos são um tema menos abordado. No entanto, as 
escolas afirmam frequentemente que levam os alunos a refletir sobre as necessidades dos utilizadores 
e para pessoas com características e necessidades diversas, o que sugere uma base ética para o design 
universal e design para todos. Em alguns casos, os materiais de estudo universitários estavam entre a 
literatura utilizada nas escolas secundárias, porque os materiais de estudo para as escolas secundárias 
sobre este tema não são suficientes, pelo que seria apropriado criá-los. Por vezes, os documentos 
legislativos e normais são incluídos entre os materiais de estudo, especialmente nas universidades, por 
exemplo, o Decreto n.º 532/2002 Coll. (Decreto do Ministério do Ambiente da República Eslovaca, que 
estabelece pormenores sobre os requisitos técnicos gerais para a construção e sobre os requisitos 
técnicos gerais para as construções utilizadas por pessoas com mobilidade e orientação reduzidas).

CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS
Foram realizados dois workshops internacionais com especialistas/académicos nas áreas da 
Antropologia Social, Sociologia e Psicologia, bem como decisores políticos dos municípios, num total de 
20 participantes externos.
Foram realizados mais dois workshops, com 45 profissionais do setor da construção civil e mobiliário 
doméstico, bem como médicos académicos e médicos profissionais.

PRINCIPAIS LACUNAS IDENTIFICADAS
Compreensão insuficiente da metodologia Design for All (Design para todos)/Design Universal.
Informação insuficiente sobre as necessidades e requisitos de pessoas com várias deficiências ou 
limitações, ou pessoas de diferentes idades (baseadas em planeamento empático e participativo).
Compreensão limitada da criação de um ambiente acessível (rampa, wc acessível, elevador).
Compreensão limitada do D4All como um projeto especializado e design de espaços especiais, 
edifícios e instalações.
As soluções de habitação acessíveis não devem ser entendidas apenas como uma exigência de um 
pequeno grupo de pessoas, mas é necessário fornecer um conceito de habitação para todos.
Falta de materiais de estudo, especialmente nas escolas secundárias, mais do que legislação e 
literatura universitária.
Falta de materiais de estudo em formas acessíveis também para pessoas com deficiências visuais ou 
deficiências mentais.
Falta de materiais de estudo interativos que apoiem o envolvimento ativo dos alunos no processo de 
ensino.

CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS
Bons exemplos de implementação dos princípios D4All/DU incluem o curso Humanidade em Design que 
é mantido pelo doc. akad. René Baďura no Departamento de Mobiliário e Design de Interiores, Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Madeira, Universidade Técnica em Zvolen; o curso de Humanização do 
Microambiente; e o curso de Ergonomia e Design Universal realizado no Departamento de Design, 
Faculdade de Arquitetura e Design da Universidade Eslovaca de Tecnologia em Bratislava.

• 
• 

• 
• 

• 

•

• 
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ESPANHA

OFERTAS DE FORMAÇÃO EM D4ALL
A pesquisa de mesa recolheu e analisou 20 formações na área do EFP, Ensino Superior e outros cursos 
relacionados orientados para os objetivos e âmbito do projeto DESIRE. A maioria inclui apenas ofertas 
que respondam às competências exigidas por ordens regulamentares, pela Agência Nacional de 
Avaliação da Qualidade ou pelos Livros Brancos de Acreditação.
Em muitas formações, não foi possível identificar conteúdos que respondam às competências de 
Acessibilidade Universal ou D4All. Em alguns casos, é indicado que esta competência é tratada de forma 
transversal, mas é difícil imaginar que os alunos possam adquiri-la se não estiver presente no programa. 
No caso das Universidades, no que diz respeito à presença de conteúdos sobre acessibilidades, é 
altamente variável se forem comparadas diferentes licenciaturas, mas também entre planos de estudo 
da mesma licenciatura. Pode observar-se que, embora estes estudos técnicos tenham pelo menos um 
tema com conteúdos sobre o DU e o D4All, há outros com um foco mais social em que os planos 
dificilmente têm a presença destes conceitos ou ainda não penetraram claramente em nenhum destes 
estudos. Em alguns casos específicos, começa a mostrar-se sob a forma de boas práticas.

PRINCIPAIS LACUNAS IDENTIFICADAS
Uma importante variedade de conteúdos e competências nos diferentes planos de estudo de cada 
disciplina, bem como pouca correspondência, em muitos casos, entre competências e conteúdos.
O desconhecimento geral sobre os princípios do DU e D4All e a sua escassa presença nos currículos 
da licenciatura e também de capacitar os mestrados para a prática profissional.
A persistência em muitos domínios de uma abordagem inadequada, apenas de cuidado ou 
eliminação de barreiras.
A existência de boas práticas apenas nos casos em que os professores envolvidos trabalhavam e/ou 
em sectores onde já existia uma obrigação legal.
Falta de uma cultura de acessibilidade, devido à ignorância, negação da sua necessidade em sectores 
específicos, inexistência ou escassez de regulamentos que exijam o cumprimento, ou falta de 
consideração do utilizador final no processo.
Ocasionalmente, a barreira é produzida pela persistência de modelos desatualizados no que diz 
respeito à acessibilidade ou atenção à deficiência.
Falta de interesse, envolvimento e/ou preparação do corpo docente.
Em alguns casos em que o DU e o D4All estão a ser aplicados eficazmente na sala de aula, existem 
também barreiras para os dar aulas devido à sua própria visibilidade e entidade.

OPORTUNIDADES DE BENCHMARKING
Grandes diferenças foram detetadas na forma de incluir D4All nos currículos de formação. Em alguns 
casos, optaram exclusivamente pela transversalidade, introduzindo tópicos ou atividades em 
determinados temas. Noutros casos, foram escolhidos temas específicos ou especializados sobre o 
tema, que podem ser complementados com conteúdo transversal noutras matérias. Embora ambas as 
estratégias pareçam adequadas, verificou-se que a opção de transversalidade implica, na maioria dos 
casos, uma visão incompleta do D4All, porque tende a focar-se nesses aspetos mais técnicos e 
normativos (por exemplo, no que diz respeito à acessibilidade do ambiente construído), deixando de lado 
outras questões, como a caracterização de pessoas com deficiência, acessibilidade em produtos de 
comunicação ou apoio. É necessário alinhar as iniciativas D4All com as estratégias dos ODS e a Agenda 
2030, a fim de alcançar uma maior relevância no currículo das competências relacionadas com valores 
fundamentais, direitos humanos e desafios da sociedade.

•

• 

•
 
• 

• 

•

• 
• 
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OFERTAS DE FORMAÇÃO EM D4ALL
Da procura de mesa em Portugal, o que mais se destaca é a falta de cursos profissionais com referência 
ao design inclusivo. Algumas unidades de formação referem-se à relação entre o homem e o ambiente, 
mas focando-se principalmente na ergonomia no local de trabalho.
Nos graus universitários, D4All ou temas relacionados tendem a aparecer, embora principalmente como 
módulos ou disciplinas. Existem vários cursos de mestrado e pós-graduação que incluem o tema do 
design inclusivo, e também uma série de teses e publicações ligadas a esta área que estão a ser 
publicadas nos últimos anos, o que demonstra um interesse encorajador no design para todos.

CONSULTA E CONCLUSÕES DOS UTILIZADORES
Foram realizados dois workshops com um total de 22 adultos mais velhos, suas famílias ou cuidadores, 
para identificar as necessidades, problemas e desafios dos utentes no ambiente habitacional.
No que diz respeito às necessidades e desejos dos adultos mais velhos, as questões mais importantes 
abordadas e que podem informar a forma como os currículos de formação são definidos e desenvolvidos 
são o conforto, o acesso às entradas de edifícios ou casas; o espaço exterior ou varandas e acesso a 
espaços exteriores, como calçadas. As casas devem ser pensadas ou reajustadas para garantir a plena 
acessibilidade, espaço e armazenamento, luz branca e luz natural e boas condições térmicas. Estão abertos 
a tecnologias inteligentes, nomeadamente para melhorar a segurança e o alerta em caso de acidentes.

PRINCIPAIS LACUNAS
Existe uma enorme lacuna educativa e é necessária uma oferta estruturada de formação D4All, 
especialmente para a educação de longa duração dos profissionais dos sectores da construção e do 
mobiliário. O relatório As Experiências Pedagógicas de Design Inclusivo em Portugal, publicado em 2006, 
já referia na altura a necessidade premente de investir na investigação, na formação de professores e na 
adaptação de planos curriculares em cursos universitários. Se esta última medida fomentar resultados 
relevantes, estes só são visíveis a médio/longo prazo, uma vez que o ensino universitário é mais longo e 
leva novos profissionais ao mercado, que demoram algum tempo a estabelecer e a poder implementar as 
suas prioridades de trabalho.
Pelo contrário, as medidas que visam a formação profissional permitem alcançar resultados num 
período mais curto, incluindo na qualificação dos profissionais existentes, através da aprendizagem ao 
longo da vida, sendo assim muito eficaz. No entanto, nos últimos 15 anos não se avançou muito e um 
longo caminho ainda está pela frente para a inclusão do D4All em ofertas de formação suficientes.

OLHANDO PARA O FUTURO
Tendo em conta que existe uma oferta muito limitada de formação em design inclusivo e universal, o 
projeto DESIRE é de elevada relevância para o contexto português. Com o envelhecimento contínuo da 
população e considerando o papel que o design inclusivo pode desempenhar como um agente anti-estig-
matizante na mudança de mentalidades para processos de inclusão social, torna-se ainda mais urgente 
preparar espaços e objetos que fomentem uma maior inclusão e participação de adultos mais velhos na 
sociedade.

PORTUGAL
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OFERTAS DE FORMAÇÃO EM D4ALL
Os resultados da pesquisa de mesa sugerem que os métodos D4All ou cursos de design inclusivo 
raramente são incluídos nos currículos das instituições de ensino eslovenas. Especialmente no ensino 
secundário, os cursos profissionais não incluem ergonomia ou cursos de design inclusivo como parte dos 
currículos. Em programas de ensino superior, como faculdades de design de produtos e interiores, os 
estudantes ganham conhecimento básico de ergonomia e design ergonómico, mas carecem de cursos 
sobre métodos D4All. Da mesma forma, a ergonomia está incluída em vários currículos do corpo docente 
de saúde, mas principalmente em relação à promoção da saúde no local de trabalho. Os conteúdos 
relacionados com o bem-estar mental no ambiente construído são ainda mais escassos em programas e 
cursos identificados, que se concentram (separadamente) quer no trabalho com adultos mais velhos (por 
exemplo, trabalho social) quer na conceção do ambiente construído. Mesmo os cursos focados no design 
de ambientes construídos geralmente não cobrem aspetos relacionados com o bem-estar mental, mas 
sublinham aspetos técnicos e tecnológicos do design e da construção. Assim, existe uma enorme lacuna 
educacional nos cursos D4All e na formação na Eslovénia a todos os níveis educacionais e profissões.

CONCLUSÕES DO WORKSHOP
Foram realizados dois workshops na Eslovénia com profissionais responsáveis pela saúde física e 
mental do ambiente construído, como arquitetos, enfermeiros ergonomistas e psicólogos, envolvendo 
um total de nove participantes. O primeiro workshop discutiu a saúde mental dos adultos mais velhos no 
ambiente construído, enquanto o segundo workshop focou-se nas características ergonómicas do 
ambiente construído para adultos mais velhos. 
As principais conclusões do primeiro workshop foram, que características básicas do ambiente interior 
que devem ser consideradas importantes são a qualidade do ar, o conforto térmico, iluminação 
adequada, layout adequado, e grandes espaços com espaço suficiente para se deslocar 
confortavelmente. Outras características mencionadas estavam relacionadas com características 
específicas de design de espaços interiores, que devem ser caseiros, ter vegetação, usar cores 
calmantes nas paredes, e estimular adequadamente os sentidos humanos. As características 
ergonómicas gerais do ambiente interior e do mobiliário que foram considerados importantes pelos 
participantes foram a iluminação, as dimensões ajustáveis dos móveis, a altura e a profundidade das 
prateleiras e dos cacifos, a altura e o design de tomadas e interruptores elétricos, ausência de cabos e 
tapetes no chão, ausência de portas, higiene e disposição adequada (por exemplo, ligação quarto-wc). A 
presença da varanda também foi sublinhada. Móveis e equipamentos no ambiente construído devem ser 
simples de usar, não causando frustração desnecessária para os utilizadores.

ESLOVÉNIA
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Os participantes sublinharam a importância de uma abordagem abrangente no que diz respeito à 
conceção de ambientes construídos para adultos mais velhos. É importante que o design de interiores 
considere as necessidades dos adultos mais velhos como um grupo específico de pessoas e também as 
necessidades únicas de cada indivíduo. Os participantes acreditam que a maioria das características 
ergonómicas identificadas no workshop continuam a ser um desafio e uma oportunidade para passos 
futuros.

PRINCIPAIS LACUNAS E CAMINHO A SEGUIR
É importante focar-se em características ergonómicas que estão parcialmente ou ainda não 
estabelecidas na prática. Com base no trabalho desenvolvido conclui-se que mesmo as características 
mais básicas, como cadeiras e cozinhas devidamente desenhadas e caminho seguro e iluminado entre 
o quarto e a sanita, ainda não são usadas regularmente na prática e continuam a ser um desafio para 
futuros desenhos de ambientes construídos para adultos mais velhos. Da mesma forma, a maioria das 
características do ambiente construído que afetam positivamente o bem-estar mental dos ocupantes 
raramente são implementadas na prática, de acordo com os participantes do workshop. Isto indica que 
são necessários cursos de design universal ou inclusivos abrangentes na Eslovénia, para educar 
designers, arquitetos, trabalhadores da construção civil e outros profissionais envolvidos no processo de 
conceção e construção.
É necessário transferir conhecimento de uma forma que os alunos compreendam e empatia com as 
necessidades dos adultos mais velhos. Em vez de apenas fornecer soluções, a oferta de formação deve 
destacar as questões do dia-a-dia e as lutas dos adultos mais velhos; tal abordagem motivaria os 
estudantes não só a internalizar melhor a informação apresentada, mas também a aplicá-la ao mundo 
real quando lhes fosse dada a oportunidade.
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Esta Matriz de Lacunas é uma visão geral dos principais domínios a serem abordados como 
necessidades nos métodos de Design para todos em currículos a nível nacional nos vários níveis de 
educação. Cada parceiro coloriu a cor dos campos individuais na tabela de acordo com a urgência 
da lacuna identificada.

Matriz de LACUNAS

SLOVAKIA

Topicos

01 D4All / Design inclusivo / 
Design universal - teoria 

03
Requisitos sobre o ambiente 
construído I. –  Design urbano

06
Tecnologias avançadas e de 
assistência

02

Necessidades fisiológicas 
básicas de pessoas (mais 
velhas) relacionadas com o 
ambiente construído

04
Requisitos sobre o ambiente 
construído II. -  Arquitetura 
(habitação)

07

Atividades de apoio, atmosfera 
social e bem-estar no ambiente

Espaços de socialização e 
espaços privados 

Mobilidade 

08

Abordagem inclusiva centrada 
no homem

Processo participativo de 
planeamento 

Casa como um processo, 
envelhecimento no lugar

Apoio à autossuficiência, 
significado, sentido de futuro 
previsível 

Estereótipos e ageismo 

05
Requisitos sobre o ambiente 
construído III. -  Design e 
ergonomia 

Arquitetura Design Trabalho social
 / assistência

Medicina / 
Cuidados de 

Saúde
Outros

O tema está presente nos currículos em muitos/todos os níveis de educação no campo específico do estudo
O tema está presente nos currículos em alguns níveis de educação no campo específico do estudo
O tema não está presente nos currículos sobre quaisquer níveis de educação no campo específico do estudo 9



O tema está presente nos currículos em muitos/todos os níveis de educação no campo específico do estudo
O tema está presente nos currículos em alguns níveis de educação no campo específico do estudo 
O tema não está presente nos currículos sobre quaisquer níveis de educação no campo específico do estudo

ESPANHA

Topicos

01

D4All / Design inclusivo / 
Design universal - teoria

06

Tecnologias avançadas e de 
assistência

02

Necessidades fisiológicas 
básicas de pessoas (mais 
velhas) relacionadas com o 
ambiente construído

04

Requisitos sobre o ambiente 
construído II. -  Arquitetura 
(habitação)

07

Atividades de apoio, 
atmosfera social e 
bem-estar no ambiente

Suporte seguro e amigável do 
exercício físico

Espaços de socialização e 
espaços 

Regulamentos que regem

Acústica 

Mobilidade

Simples de usar

Dilema ético - observação excessiva 

08

Abordagem inclusiva centrada 
no homem

Processo participativo de 
planeamento 

Casa como um processo, 
envelhecimento no lugar 

Apoio à autossuficiência, 
significado, sentido de futuro 
previsível 

Flexibilidade, adaptabilidade, 
inclusão e layout apropriado

Estereótipos e ageismo 

05

Requisitos sobre o ambiente 
construído III. -  Design e 
ergonomia, materiais usados

Arquitetura Design Trabalho social
 / assistência

Medicina / 
Cuidados de 

Saúde
Outros

Mobiliário ajustável e 
multifuncional 

Materiais sustentáveis, locais, 
naturais e estéticos
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O tema está presente nos currículos em muitos/todos os níveis de educação no campo específico do estudo
O tema está presente nos currículos em alguns níveis de educação no campo específico do estudo 
O tema não está presente nos currículos sobre quaisquer níveis de educação no campo específico do estudo 

PORTUGAL

Topicos

01 D4All / Design inclusivo / 
Design universal - teoria 

06 Tecnologias avançadas e de 
assistência

02

Necessidades fisiológicas 
básicas de pessoas (mais 
velhas) relacionadas com o 
ambiente construído

04

Requisitos sobre o ambiente 
construído II. -  Arquitetura 
(habitação)

07
Atividades de apoio, 
atmosfera social e 
bem-estar no ambiente

08 Abordagem inclusiva centrada 
no homem

05

Requisitos sobre o ambiente 
construído III. -  Design e 
ergonomia, materiais usados 

Arquitetura Design Trabalho social
 / assistência

Medicina / 
Cuidados de 

Saúde
Outros

Conformidade entre 
acessibilidades e valores de 
edifícios históricos 

Materiais sustentáveis, locais, 
naturais e estéticos  

11



O tema está presente nos currículos em muitos/todos os níveis de educação no campo específico do estudo
O tema está presente nos currículos em alguns níveis de educação no campo específico do estudo
O tema não está presente nos currículos sobre quaisquer níveis de educação no campo específico do estudo

Topicos

01 D4All / Design inclusivo / 
Design universal - teoria

02

Necessidades fisiológicas 
básicas de pessoas (mais 
velhas) relacionadas com o 
ambiente construído

04
Requisitos sobre o ambiente 
construído II. -  Arquitetura 
(habitação)

Qualidade do ar

Conforto háptico, táctil e 
térmico e estímulos 
multissensoriais 

Simples de usar
05

Requisitos sobre o ambiente 
construído III. -  Design e 
ergonomia, materiais usados

Arquitetura Design Trabalho social
 / assistência

Medicina / 
Cuidados de 

Saúde
Outros

Mobiliário ajustável e 
multifuncional 

ESLOVÉNIA

06 Tecnologias avançadas e de 
assistência

07
Atividades de apoio, 
atmosfera social e 
bem-estar no ambiente

08 Abordagem inclusiva centrada 
no homem
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01 D4All / Design inclusivo / Design universal - teoria

Arquitetura
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ESLOVÉNIA
ESLOVÉNIA

ESPANHA

Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros

Matriz de Lacunas RESUMO

O tema está presente nos currículos em muitos/todos os níveis de educação no campo específico do estudo
O tema está presente nos currículos em alguns níveis de educação no campo específico do estudo
O tema não está presente nos currículos sobre quaisquer níveis de educação no campo específico do estudo
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02 Necessidades fisiológicas básicas de pessoas (mais velhas) relacionadas com o ambiente construído
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Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros
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03 Requirements on the built environment I. – Urban design
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Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros

04 Requisitos sobre o ambiente construído II. -  Arquitetura (habitação)

Arquitetura
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Design Trabalho social / 
assistência
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de Saúde

Outros
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05 Requisitos sobre o ambiente construído III. -  Design e ergonomia, materiais usados

Arquitetura Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros

ESPANHA
PORTUGAL

ESLOVÁQUIA
ESLOVÉNIA ESLOVÁQUIA

ESLOVÁQUIA
ESPANHA

PORTUGAL

ESPANHA
PORTUGAL
ESLOVÉNIA

ESPANHA
PORTUGAL
ESLOVÉNIA

ESLOVÁQUIA

ESLOVÁQUIA
ESPANHA

PORTUGAL
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O tema está presente nos currículos em muitos/todos os níveis de educação no campo específico do estudo
O tema está presente nos currículos em alguns níveis de educação no campo específico do estudo
O tema não está presente nos currículos sobre quaisquer níveis de educação no campo específico do estudo

06 Tecnologias avançadas e de assistência

Arquitetura Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros
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07 Atividades de apoio, atmosfera social e bem-estar no ambiente

Arquitetura Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros
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PORTUGAL

ESLOVÁQUIA
ESLOVÉNIA

08 Abordagem inclusiva centrada no homem

Arquitetura Design Trabalho social / 
assistência

Medicina / Cuidados
de Saúde

Outros
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Principais CONCLUSÕES

PRINCIPAIS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

Do trabalho desenvolvido é claro que ainda existem algumas barreiras para a implementação do Design 
Universal e D4All em ofertas educativas, nomeadamente pelas seguintes razões:

Falta de uma cultura de acessibilidade, devido a conhecimentos insuficientes, negação da sua 
necessidade em sectores específicos, inexistência ou escassez de regulamentos que exijam o 
cumprimento ou falta de consideração do utilizador final no processo.
Persistência de modelos desatualizados no que diz respeito à acessibilidade ou atenção à deficiência.
Falta de interesse, envolvimento e/ou preparação do corpo docente.
Em alguns casos em que o Design Universal e o D4All estão a ser aplicados de forma eficaz na sala de 
aula, existem também barreiras para lhes dar visibilidade e uma identidade separada.

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE POTENCIAIS FORMANDOS
Ofertas de formação ao longo da vida (EFP, especialmente para o ensino secundário) em todas as 
áreas do D4All.
Ofertas dirigidas a profissionais do sector da construção, incluindo retromontagem (por exemplo, 
carpinteiros, pequenos empreiteiros, pedreiros, eletricistas, etc.).
Ofertas para profissionais do setor do mobiliário, tanto para aqueles que o projetam e constroem, 
como para aqueles que reparam mobiliário.
Materiais de estudo interativos para todas as faixas etárias dos alunos (incluindo também alunos do 
ensino secundário à universidade, adultos mais velhos e pessoas com distúrbios sensoriais, mentais 
ou cognitivos – "fácil de ler").
Publicações na web com soluções detalhadas (com desenhos, imagens e outro material visualmente 
atraente).
Bons exemplos da prática, local e globalmente, (por exemplo, fotografias e outros materiais visuais) 
com uma descrição e plano da solução.
Passeios virtuais de espaços vivos e equipamentos interiores.
Visitas e discussões com adultos mais velhos sobre as suas necessidades.
Cooperação e discussão com a indústria.
Vídeos com exemplos de prática.
Fórum de discussão sobre design para todos / design universal (com conselhos de especialistas).

CONTEÚDOS E MÉTODOS DE FORMAÇÃO ADEQUADOS
Conteúdos relacionados com diferentes áreas de habitação:

Condições térmicas.
Iluminação e janelas.
Acessibilidades.
Materiais sustentáveis.
Armazenamento.
Espaço e conforto.

Conteúdos no domínio dos cuidados de saúde e da população envelhecida:
Ergonomia para adultos mais velhos.
Importância do mobiliário ajustável.
Necessidades fisiológicas e psicológicas dos adultos mais velhos.
Limitações de saúde de adultos mais velhos.

• 

•  
•  
• 

• 

• 
 
• 
 
•

• 

• 

• 
• 
• 
• 
•  

• 
•  
• 
•
• 
• 

• 
•  
• 
•
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Principais CONCLUSÕES

PRINCIPAIS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

Conteúdos no domínio do design de interiores e de produto:
Arranjo espacial.
Importância do mobiliário ajustável.
Layout do apartamento.
Sensação de casa.
Atividade física.
Conforto complexo.
Boas capacidades motoras.
Vida assistida.
Ergonomia na enfermagem/prestação de cuidados.
Ageismo & Design.
Senso de utilidade.
Iluminação, boa qualidade do ar e conforto térmico, redução do ruído.
Espaços caseiros, vegetação e cores calmantes que estimulam os sentidos humanos.
Acessibilidade a espaços exteriores (jardim, varanda).
Amenidades simples de usar.
Uso de materiais naturais.
Promover a atividade física interior.
Segurança em casa. 

• 
• 
• 
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  
•  
•  
•  
• 
• 
•   
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