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Workshop – Círculo: O Design e a Economia Circular 
 

CIRCULO  
Como projetar para uma economia circular? 
Toda a nossa experiência como designers parte do pressuposto de que na transformação de um qualquer produto está implícita a ideia de 
desperdício e que esse suposto desperdício é um recurso para novos produtos ou serviços. A partir dos anos 70, o design, começa 
lentamente a preocupar-se com os nossos limites ‘matéricos’ no planeta criando restrições criativas e positivas no processo metodológico. 
Em vez de ver estes processos como um fardo ou uma desculpa para comprometer qualidades e valores, o design circular ou Cradel to 
cradle – C2C (2002) exige uma forma de ver como uma oportunidade ganha de transformar cada projeto numa escolha e numa inspiração. 
Ao preocuparmo-nos com a qualidade dos materiais, a usabilidade e obviamente a estética dos produtos e serviços, queremos garantir que 
estes não se transformam em mecanismos de obsolescência garantida, mas que resistam ao tempo, pensando no seu fim como um novo 
começo.  
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