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•• Arquitectura e Design
Uma Longa Relação
Da Revolução Industrial ao Séc.XX

Sinopse

É longa e rica a relação entre arquitetura e design. 
Iremos procurar desenvolver os fundamentos do design. 
Perceber as diferenças e convergências entre design, 
arquitetura e arte. Mais antiga e estruturada de forma 
mais sedimentada, a arquitetura tem uma história rica 
em desenvolvimentos próprios, com a história política e 
social, com a diversidade cultural e com outras áreas de 
que o design é um excelente exemplo. 

Alguns casos de estudo são paradigmáticos desta 
íntima relação. Aqui e lá fora. Tendo em comum o rigor 
do projeto, são disciplinas que têm ainda em comum 
algumas variáveis que são afinidades embora, tanto 
uma como outra, tenham depois caminhos próprios, 
muitas vezes convergentes. 

Tentar perceber as variáveis conceptuais, a passagem 
do analógico ao digital e a chegada de novas formas 
de projetar. Procurar também explorar as zonas de 
cruzamento - por exemplo na museologia - e lançar 
o debate decorrente dessas intersecções. Por último, 
tentar estudar as diversas áreas do design e o défice de 
compreensão de que o design padece.

Speaker

Henrique Cayatte: Designer. Professor auxiliar 
convidado na Universidade de Aveiro. 

Founding and Managing Partner
S+A Concept Design.

A quem se destina

Arquitetos, Designers, profissionais de comunicação 
visual e todos os que revelem interesse pelas áreas de 
Arquitetura e Design.

Speakers Henrique Cayatte

Data 19/04/2022

Hora 18h00

Duração 90 minutos

Sessão/Módulos 1ª sessão

Local S+Academy, Lisboa

Competências a adquirir

1 Compreensão do que é o design e a sua relação 
com a arquitetura.

2 Dimensões conceptuais, projectuais, éticas e 
deontológicas da profissão. 

3 Aprendizagem.

Condições

1 Inscrição até 72 horas antes da data da sessão, 
na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com 

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; por favor aguardar confirmação da 
disponibilidade de participação.


