
  CICLO de CONFERÊNCIAS 
  CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN 

 

Local: Business Conference | LXD 
           
          FIL – Parque das Nações 

 Data: 9 | 10  | 11 de Outubro 2012  | 17H30 / 19H30 

ORGANIZAÇÃO: APOIO: 

 
 Universo Pessoa | Universo Casa | Universo Cidade 
  
Para as pessoas que habitam as casas que habitam as cidades. 

 Catálogo exposição Design Portugal - Design para um mundo melhor 

                   Centro Português de Design, 2010 

 



UNIVERSO PESSOA | 09 OUT   

 09| 10 | 11 OUT/12 

17H30/19H30 

Moderador: LUÍS ROYAL 

Oradores : Designer DANIELA PAIS 

  Engª. ISABEL DIAS DA COSTA | Burel Factory 

  Designer MIGUEL RIOS 

  Designer SANDRA HOLBECH 

UNIVERSO CASA| 10 OUT   

17H30/19H30 

Moderadora : PAULA VARELA 
 
Oradores * :  

 SPAL | HERDMAR | ROCHAS MOBILIÁRIO | VILLA - LUMI 

* Presença de representante a 

designar 

UNIVERSO CIDADE| 11 OUT   

17H30/19H30 

Moderadora : MADALENA GALAMBA 
 

Oradores : AMOP* 

  Designer NUNO GUSMÃO  | p-06 Atelier 

  RECER* 

   SCHRÉDER* 

  



UNIVERSO PESSOA | 09 OUT   
17H30/19H30 

Moderador: LUÍS ROYAL 

 

 

 

 

 

Licenciou-se em Design Industrial no IADE. Após uma incursão pela produção dos vidros, na Marinha 
Grande, muda-se para Lisboa onde aplica o seu know-how de designer e se dedica a pensar e a 
descobrir novos universos para a cultura material. A direcção criativa, que desempenha na BÁ Studio, a 
par do trabalho de investigação e escrita para a comunicação social, com a qual colabora, permitem-lhe 
uma visão abrangente das actuações a que se dedica hoje o design. Acredita no potencial desta 
disciplina criativa, mas acredita sobretudo nos fenómenos sociais e psicológicos que a causam. 
Dedica-se agora a uma investigação sobre colecções e museus de design, no âmbito de um mestrado 
em Museologia. 

 Designer SANDRA HOLBECH 

Oradores :   

Arquitecta Designer de Moda pela Universidade Técnica de Lisboa em 2002, no mesmo ano recebe o 
Prémio Nacional de Design-Troféu Sena da Silva. Mestre em Design Sustentável e Humanitário pela 
Academia de Design de Eindhoven em 2007. Criadora da marca de roupa sustentável ELEMENTUM, que 
desenvolve desde 2008, com presença constante na semana da moda em Berlim. Co-autora do projecto 
Krv Kurva La.Ga Bag que viajou pelo mundo em exposições, publicações e lojas. 

Designer DANIELA PAIS 

Engª. Isabel DIAS DA COSTA | Burel Factory 

No seu percurso académico-profissional Isabel Costa começou por licenciar-se em Engenharia Alimentar 
- Biotecnologia na Universidade Católica e fez vários tipos de formação em gestão, negócios e 
marketing.  
Durante 20 anos desenvolveu a sua actividade profissional na Sonae Distribuição, passando por diversas 
funções e actividades como Chefe de Departamento, Coordenação de Projectos, Directora Comercial e 
Administradora. 
Em Março de 2011 lançou-se como empreendedora de projectos próprios que pretendem o 
desenvolvimento económico, humano e social de zonas interiores do país: Saberes e Fazeres da Vila, 
Lda., Projecto Burel Factory, Projecto Penhas Douradas Food, Projecto Mantecas, Recuperação de uma 
fábrica em processo de insolvência e Casa das Penhas Douradas Hotel Design & SPA, Empreendimento 
de Turismo de Natureza. 
Destaca-se pela capacidade de abordagem com uma visão global, por envolver outras pessoas nos 
projectos, e pela forte imaginação e criatividade. 

 

 Designer MIGUEL RIOS 

Curso de Desenho na AR.CO, em 1984  
Diploma em Design de Moda pelo CITEX, Porto, em 1987. 
Grau de Master in Design, pela Domus Academy, Milão, em 1992. 
Após a sua estadia em Itália, Miguel Rios trabalhou com o designer Owen Gaster, em Londres. 
De Setembro de 2008, a Setembro de 2010 foi responsável pela cadeira de Design e Tecnologia do 
Curso de Mestrado em Design da Universidade de Aveiro. 
Consultor do Centro Português de Design (CPD). 
Em 2002, Miguel Rios funda o gabinete Miguel Rios Design | MR-D. 

Sandra Holbeche de Oliveira, licenciada pelo IADE, Pós Graduação em Design Industrial pela Glasgow 
School of Arts. Criadora e proprietária da SHOMood, um desejo tornado realidade, alimentado pela 
vontade de criar uma marca onde a paixão pelo design e pela moda traduzissem distinção, qualidade e 
feminilidade. Onde cada peça comunique emoções através de um trabalho cuidado, de uma combinação 
única de materiais, de cores, de texturas e de contrastes, num processo de evolução onde a tradição e a 
história se encontram com o mundo de hoje e as suas tendências. 



UNIVERSO CASA | 10 OUT   

17H30/19H30 

Moderadora: PAULA VARELA 

 

 

 

 

 

 VILLA LUMI 

Oradores* :   

Empresa familiar, situada no norte de Portugal, em Guimarães, é actualmente gerida pela 3ª geração e 
desde sempre foi produtora de cutelaria . 
A HERDMAR produz talheres de mesa e  loiças , talheres infantis, utensílios de cozinha, utensílios para 
cozinha molecular, talheres para presentes c/ embalagem especial, tudo em aço inoxidável. 
A exportar desde os anos 50, os produtos HERDMAR podem ser encontrados nos mercados profissionais e 
doméstico em mais de 60 diferentes países por todo o mundo. 
Na HERDMAR damos prioridade à Qualidade, ao Design, à Elegância e à Funcionalidade que cada talher 
representa para o s/ utilizador, num momento tão importante como o da refeição  

HERDMAR  

 ROCHA´S MOBILIÁRIO 

 SPAL PORCELANAS 
Ao longo de quase cinco décadas, a SPAL tem mantido o mesmo dinamismo e vontade de surpreender o 
mercado. Fiel à visão de criar peças com design marcante e que acrescentem valor à vivência diária de 
cada consumidor a SPAL tem, ao longo dos anos, sido distinguida com vários prémios como o 
prestigiante Design Plus Award. A sua ligação ao universo do design resulta ainda em colaborações com 
Stefanie Hering, David Queensberry, Martin Hunt, Lauren Horwitz, Carl Gustaf Jahnsson, entre outros.  
  
Foi ainda a primeira empresa do sector a promover um concurso de design em 1970, para descobrir 
potenciais desenhadores portugueses. 
 

A Villa Lumi é uma marca que reflecte luxo, um design de fusão entre a intemporalidade e as últimas 
tendências. 
Trabalhando com mestria materiais nobres, a Villa Lumi oferece uma enorme variedade de Lustres, 
candeeiros de tecto, pé e de mesa, bem como apliques e candelabros em vidro.  
A Villa Lumi é uma empresa Portuguesa de iluminação decorativa, com 70 anos de experiência. É 
sinónimo de harmonia entre a produção artesanal e industrial, trazendo ao produto funcional, objecto de 
fruição artística. 
  
 

Licenciada em Ciências da Comunicação, com pós graduação em Comunicação e Imagem de empresas.  
Começou como jornalista, mantendo-se sete anos como repórter e apresentadora de diversos programas 
de rádio. Em 2001 iniciou-se na área do marketing e comunicação de empresas. Passou por diversas 
editoras, com responsabilidades de direcção de marketing e comunicação, não só das empresas como das 
revistas editadas pelas mesmas. Revistas na área da tecnologia, lifestyle, decoração, construção e 
arquitectura, educação etc. Lançou alguns projectos de raiz e organiza eventos em diversas áreas, desde 
seminários a colóquios passando por fóruns e feiras. 

Rocha´s mobiliário, muito mais que um conceito! 
Fundada em 1982, Rocha´s mobiliário beneficia do saber de experiência na concepção e fabrico de 

mobiliário. 
A nossa maior ambição, que mantemos até hoje, é sem dúvida o compromisso de proporcionar a cada 
cliente as melhores soluções para decorar e equipar as suas casas e garantir-lhes a satisfação total. 
Com um serviço personalizado com total conveniência e um atendimento e aconselhamento especializado 
e atento, levam-nos a responder às exigências de quem nos procura. 
Somos uma janela aberta para as ultimas tendências, lugar onde poderá guiar-se pela sua própria 
criatividade e gosto pessoal, confiante de que encontrará a solução ideal para as suas necessidades. 
Inovamos todos os dias para poder surpreendê-lo e para que consiga projectar os seus sinais de 
identidade com Rocha´s mobiliário! 

* Presença de representante a designar 
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Oradores :   

A AMOP é a marca industrial portuguesa de mobiliário urbano, pavimentos e revestimentos, com maior 
notoriedade e reconhecimento pelo seu “Know How” e Design Industrial internacional.  
O Grupo Amop Synergies, propõe um conceito global para a arquitetura e paisagismo, baseado nas 
sinergias industriais e criativas, do mobiliário urbano e privado, até aos revestimentos e pavimentos, 
através das marcas “Urban by Amop”, “Private by Amop”, “Mono K by Mundilaj” e “Pavings by Alcupel”. 
Conta 39 anos de história, em estreita colaboração com designers e arquitetos de excelência, e tem hoje 
uma presença internacional nos cinco continentes, Europa, América, África, Ásia e Oceânia.  
 

AMOP*  

 Designer NUNO GUSMÃO | p-06 Atelier  

 RECER cerâmica* 

É jornalista, formada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e em Cinema 
Studies, pela Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova Iorque. Colaboradora nos jornais 
Expresso e Público, concebeu o projecto editorial da revista Blue Design, da qual foi directora. É autora 
do blogue sobre design e criatividade Leplaytime, em linha desde 2009.  
 

P-06 Atelier é um estúdio especializado em comunicação e design de ambientes, distinguido com vários 
prémios internacionais. O atelier foi fundado pelos sócios Nuno Gusmão, Estela Estanislau, Pedro Anjos e 
Catarina Carreira e está sediado em Lisboa. Desde a sua fundação, tem desenvolvido uma série de 
projectos desde complexos sistemas de sinalética a projectos expositivos, e também design gráfico e 
editorial mantendo um estilo marcante que tem levado a várias distinções. 
 

* Presença de representante a designar 

A Recer foi fundada a 23 de Setembro de 1977 na região centro do país, onde a cerâmica tem raízes 
centenárias. Oferece ao mercado revestimentos e pavimentos cerâmicos, nomeadamente porcelânicos, 
revestimentos em monoporosa de pasta branca e pavimentos de grés. 
O design é um elemento-chave na estratégia competitiva da Recer. O fato de ter o apoio concertado e 
constante de uma equipa de designers e criativos e o fato de ter desenvolvido um estreito 
relacionamento com Centros de Investigação e Desenvolvimento nacionais e estrangeiros, colocaram a 
Recer numa posição cimeira na oferta de produtos e na oferta de conceitos absolutamente inovadores e 
vanguardistas. 
Posicionando-se no segmento de design e decoração, a Recer oferece um conjunto de serviços, que 
constituem a sua principal imagem internacional. 

 

Schréder a referência na iluminação urbana em portugal 
Membro do Grupo Schréder, sediado na Bélgica, a Schréder Iluminação SA com fábrica em 
Portugal desde 1956, actualmente em Carnaxide onde produz 85% da sua facturação, tem 
como principal missão a melhoria da qualidade de vida através de uma melhor e mais 
sustentável iluminação.  
Desde sempre pioneira na introdução de novas tendências tecnológicas e estéticas na 
iluminação em Portugal, a Schréder Iluminação SA, possui um Centro de Inovação e 
Desenvolvimento que é nos nossos dias uma referência dentro do Grupo Schréder, composto 
por mais de 40 sociedades espalhadas por todo o mundo. 

 SCHRÉDER* 


