
Design Thinking Innovation
Uma abordagem do ponto de vista da engenharia

Curso de Especialização

O Design Thinking é uma metodologia de aplicação crescente nas estratégias de inovação em todo o
mundo. Seguindo as tendências internacionais, em Portugal tem havido um interesse crescente e o número
de empresas a aplicar esta metodologia nos seus processos de inovação e mudança tem vindo a aumentar.
Neste curso, pretende-se introduzir o Design Thinking na identificação e resolução de problemas e
questões críticas de Engenharia.

O curso está estruturado em três módulos em que se introduzem conceitos base de Inovação e Design
Thinking no contexto da Engenharia: 1. Design Thinking, Engenharia e Inovação (módulo introdutório
onde são abordados os fatores críticos de inovação do ponto de vista da engenharia, a identificação de
problemas e de tendências e os espaços de oportunidade à inovação); 2. Metodologia de Design Thinking
(módulo de apresentação e experimentação da metodologia com base na simulação de um caso real); e 3.
Design Thinking & Gestão de inovação (aplicação dos conteúdos aprendidos ao contexto real da inovação
e mudança nas empresas, dando ferramentas aos formandos para o uso das ferramentas no seu ambiente
profissional).

tecnicomais.pt

Carga Horária 
das Sessões: 28h

2ª e 4ª feiras, 18h30/20h00

5 janeiro  a
7 março 2022

780€ 2,5 ECTS

Dotar os formandos de ferramentas do Design Thinking, de forma a poderem aplicar a metodologia para a identificação e
resolução de problemas no contexto da Engenharia.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
Curso destinado a todos os profissionais licenciados da área de Engenharia ou Gestão e a todos aqueles que queiram conhecer e
experimentar a metodologia de Design Thinking aplicada à Inovação.

Online 

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


COORDENAÇÃO

Joana Mendonça | IST
Prof.ª Associada no departamento de Engenharia e Gestão do Instituto Superior Técnico. É a presidente do
Conselho de Administração da ANI – Agência Nacional de Inovação, sendo a primeira vez que a instituição é
presidida por uma mulher.  Desenvolve investigação no Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e
Políticas de Desenvolvimento, IN+, onde dirige o Laboratório de Gestão de Tecnológica e políticas públicas. É
co-coordenadora do programa de Mestrado em Engenharia e gestão de Inovação e Empreendedorismo e do
programa Doutoral em Engenharia e Políticas Públicas. Integra a direção científica da parceria internacional
Carnegie Mellon Portugal desde 2014 e é coordenadora científica no CEiiA desde 2018. Foi assessora do
Ministro da Economia para a Inovação em 2016. Obteve o seu doutoramento em Engenharia e Gestão
Industrial no IST, Universidade de Lisboa, em 2009. Tem um mestrado em Engenharia e Gestão de Tecnologia
no IST e a licenciatura em Química Tecnológica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

FORMADORES

Guilherme Victorino | IST e NOVA IMS
Professor convidado no Técnico e na NOVA IMS , nas áreas de Inovação e Design Thinking. Como consultor e
formador certificado em Design Thinking e Change Management tem tido oportunidade de trabalhar novas
abordagens à inovação e à gestão da mudança em empresas de referência em Portugal, Brasil, EUA e Austrália
em desafios organizacionais específicos ao nível operacional, desenho de novos produtos e redesenho
organizacional e de processos. Como executivo tem uma carreira de mais de 15 anos nos setores da Saúde,
Media e Telecomunicações tendo sido Vogal da Comissão Executiva do SAMS Prestação Integrada de
Cuidados de Saúde, Diretor de Marketing do Grupo Lusíadas Saúde e Assessor Principal no Ministério da
Saúde (ACSS, IGIF e Unidade de Missão Hospitais SA).

1.1. Introdução: Design Thinking, Engenharia e Inovação 

Introdução ao conceito de Design Thinking na
inovação, no contexto de problemas de Engenharia.

Aplicação do DT;
Análise de Casos;
Inspiração/Motivação.

A definição do desafio. 

PLANO DE ESTUDOS

1. DESIGN THINKING, ENGENHARIA E INOVAÇÃO 

Prof. Joana Mendonça
5 janeiro – 4ª feira, 18h30/20h30

 
1.2. Resolução de Problemas vs. Identificação de
Problemas 
Prof. Joana Mendonça
10 e 11 janeiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

2. METODOLOGIA DE DESIGN THINKING
2.1. Fase 1 - Inspiração 
Prof. Guilherme Victorino
17 e 19 janeiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

Técnicas e metodologias de Observação para pesquisa.

Desenvolver o plano de pesquisa.

Técnicas de Brainstorming; 
Construção de perguntas HMW.

2.2.  Fase 1 - Pesquisa 
Prof. Guilherme Victorino
24 e 26 janeiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

2.3. Fase 1 - Aplicação da Pesquisa 
Prof. Joana Mendonça
31 janeiro e 2 fevereiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

2.4. Fase 2 - Ideação
Prof. Guilherme Victorino
7 e 9 fevereiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

 



3 crowd voting de projeto (50% da nota final);
1 exame final, no dia 31 janeiro (50% da nota final).

Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de 1,5 ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de Curso de
Especialização do Técnico+ e o respetivo certificado.
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de créditos ECTS, requerendo 85% de presenças. No final, o formando
receberá um Certificado de Curso de Formação.

AVALIAÇÃO

A avaliação consiste no seguinte:

 As condições de aprovação para o Diploma de Curso de Especialização são uma nota final superior a 9,5 valores.

O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos  (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):

ESTATÍSTICAS

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

"According to hasso-plattner 71 percent of companies say design thinking has improved the working culture at
their organizations; and 69 percent say it makes their innovation processes more efficient."

2.5. Fase 3 -  Implementação  

Construção do Story Board; 
A viagem do utilizador.

Técnicas de prototipagem;
A importância da prototipagem rápida.

Prof. Joana Mendonça
14 e 16 fevereiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

 
2.6. Fase 3 - Implementação (Prototipagem)
Prof. Guilherme Victorino
21 e 23 fevereiro – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

3. DESIGN THINKING & GESTÃO DE INOVAÇÃO

Design Thinking & Gestão da mudança.

Incentivos para a inovação; 
Intrapreneurship; 
Desenho organizacional.

Prof. Guilherme Victorino
28 fevereiro e 2 março – 2ª e 4ª feira, 18h30/20h00

 
Prof. Joana Mendonça
7 março – 2ª feira, 18h30/20h30

"A study by Adobe found 78 percent of companies that prioritize design have a defined process for coming up
with new digital customer experience (CX) ideas; and 83 percent have formal systems in place to test ideas with
customers."

http://tecnicomais.pt/

