
 

 

 

 

 

 

 

Projecto Action for Age recebe 71 candidaturas  de projectos de Design Social 
na área da Intergeracionalidade e Envelhecimento 
 
 
Os 12 projectos vencedores do concurso Action for Age foram anunciados no 
dia 21 de Fevereiro,  numa sessão presidida por Isabel Mota, Administradora da 
Fundação Calouste Gulbenkian e Guta Moura Guedes, presidente da 
experimentadesign. 
 
Lançado em Novembro e envolvendo 22 estabelecimentos de ensino superior de 
todo  o país e cerca de 400 alunos e 38 professores, a 2ª edição de Action for 
Age desafiou os participantes a desenvolver projectos sobre a temática da 
intergeracionalidade. Centrados na população idosa e no forjar de relações 
profícuas e mutuamente gratificantes entre gerações, estes devem constituir 
mais-valias efectivas para uma  melhor qualidade de vida. 
 
Das 71 candidaturas submetidas, elaboradas por 227 alunos, individualmente e 
em grupo, as 12 vencedoras destacaram-se pelo seu potencial de viabilização e 
de inovação. Segue-se uma nova fase de desenvolvimento e implementação 
piloto, em que os alunos terão disponível uma verba bem como um 
acompanhamento regular por parte de designers, entre outros especialistas. 
Para além de proporcionar uma experiência formativa de excepção, Action for 
Age propiciará o estabelecimento de parcerias locais necessárias, envolvendo 
outros agentes no processo.   
 
Envolvendo 45 alunos sob a orientação de 12 professores, as  propostas 
vencedoras foram concebidas no âmbito do plano curricular de estudo e 
dividem-se nas seguintes tipologias: produto/tecnologia; acção comunitária; 
intervenções ou site-specifics; sistemas ou serviços. 
 
O laboratório criativo Action for Age é uma iniciativa da RSA – Royal Society for 
the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, do Reino Unido,  
realizado, na sua primeira edição, em parceria com a experimentadesign e com a 
Fundação Calouste Gulbenkian. A estes parceiros, junta-se em 2010/11 a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A 2ª edição de Action for Age será 
integrada no programa da Bienal EXD’11 na qualidade de projecto especial (14 
Setembro a 13 Novembro).  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Lista de Projectos Vencedores: 
 

1. Chat Analógico (IPVC - Escola Superior de Tecnologia e Gestão)  
2. Simple Phone (ESAD – Caldas da Rainha) 
3. Experimenta Cultivar (Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa) 
4. Viana Cubo (IPVC - Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 
5. GeraCity (IPVC - Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 
6. Com Amor se Paga (Universidade de Aveiro) 
7. T(h)REE GENERATION (ESAD – Caldas da Rainha) 
8. COR (Universidade de Aveiro) 
9. “Saber à la Carte”  (IPVC - Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 
10. Raízes  (Universidade de Aveiro) 
11. Oficina dos Mestres  (IPVC - Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 
12. ElderlySupport (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave) 

 
 
 
 
 
www.experimentadesign.pt/actionforage 
 
 
Para mais informações: Sara Battesti 
press.lisboa@experimentadesign.pt 
+351 962 340 165 


