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A produção científica mais significativa de Ana Thudichum Vasconcelos tem-se 
traduzido na escrita de artigos para congressos científicos, com revisão entre pares 
(nove artigos publicados nos últimos cinco anos), bem como de capítulos de livros 
(cinco capítulos publicados nos últimos cinco anos).  

Pertenceu ao CIEBA – Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes entre 2008 e 
2010 e ao VICARTE – Vidro e Cerâmica para as Artes entre 2010 e 2020. Reintegrou o 
CIEBA em 2020, onde se encontra atualmente. É membro e colaboradora de diversas 
comissões científicas. 

Tem desenvolvido investigação em várias vertentes da disciplina de design, 
identificadas com as seguintes palavras-chave: design para a sustentabilidade, design 
para a inovação social; design de serviços; design estratégico; processos de design / 
design thinking; design para não designers (d4nd). 

Desde 2020 – ano de inauguração do curso – coordena o mestrado em Design para a 
Sustentabilidade (D4S), em parceria com mais quatro unidades orgânicas da 
Universidade de Lisboa. 

Coordena também, com a colaboração do ISEG, a pós-graduação em Design de 
Serviços para Negócios Sustentáveis (DS4NS), cujo início está previsto para janeiro de 
2023. 

Leciona nos três ciclos de estudos, na categoria de Professora Associada com 
Agregação (2021), nomeadamente: na licenciatura em Design de Equipamento, as 
unidades curriculares de Projeto IV e de Sustentabilidade de Inovação Social; no 
mestrado em Design de Equipamento, a unidade curricular de Seminário; no mestrado 
em D4S, as unidades curriculares de Seminário e de Projeto de Design para a 
Sustentabilidade II; no doutoramento em Ciências da Sustentabilidade, colabora nas 
unidades curriculares de Desenvolvimento Sustentável de Cadeias de Valor e 
Territórios (DSCVT) e de Lab Rotation; na pós-graduação em Infância Ativa num 
Mundo Digital, como colaboradora. 

É autora da proposta de curso de mestrado em Design para a Sustentabilidade (D4S), 
um consórcio de escolas de Universidade de Lisboa, a saber: Instituto de Economia e 
Gestão (ISEG); Faculdade de Ciências (FC-UL); Instituto de Ciências Sociais (ICS); 
Faculdade de Arquitetura (FA-UL).  

Concebeu também a proposta de curso de pós-graduação em Design de Serviços para 
Negócios Sustentáveis (DS4NS), em colaboração com o ISEG e outros especialistas na 
área do design e dos estudos de desenvolvimento. 

No serviço à Universidade, destacam-se os cargos de Vice-Presidente da Faculdade de 
Belas-Artes (2014-2018), de Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Projetos 
Colaborativos em Belas-Artes (BAcl) (2022-atualidade) e de membro da Assembleia da 
Faculdade na qualidade de docente (2009-2014). 


