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Em Lisboa, o Projeto dedica-se à inclu-

são da perspetiva dos adolescentes na 

criação de espaços públicos e implemen-

ta oficinas colaborativas, em diferentes fases, sobre 

questões de urbanismo com adolescentes/estudantes da 

Escola Padre António Vieira. 

Duas fases 

I > 19 de fevereiro a 8 de maio -12 sessões (24 horas), por 

turma (2 turmas, 49 estudantes) 

II > 27 a 30 de maio 2019 - 4 sessões (6 horas) conjuntas (2 

turmas, 20 estudantes) 

O QUÊ COMO ONDE 

Área em frente à escola na Rua Marquês de 

Soveral,  Alvalade - Lisboa 

Articulação de várias ferramentas 

e métodos 

 Oficinas temáticas 

 Visitas exploratórias ao bairro 

 Palestras 

 Discussões e debates 

 Tear de Ideias  

 Entrevistas 

As Oficinas são uma plataforma para os adolescentes aprenderem e 

discutirem sobre a cidade e a sua produção 

Escola 

Paragem  
autocarros 

Pastelaria 

Estacionamento 
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Mudanças estruturais no formato da rua para aumentar a segurança para os peões 

(passadeira,  estreitamento da rua) 

Criação de novas áreas de estar com mesas e cadeiras 

Espaço público para encontro 

Providenciar sombreamento com 

colocação de árvores e estrutura 

coberta  suportado por pilares  e 

com vegetação, criando um ambi-

ente fresco e natural que permita 

a utilização do espaço a qualquer 

hora do dia  



Using ICT for co-creation of inclusive public places 
www.c3places.eu  

Resultados das 

Oficinas de Urbanismo  
Escola Padre António Vieira 

G R U P O  2  

 “Soveral Verde é um conceito que consiste na subtração da poluição através da criação de zonas 

partilhadas. Este projeto passou por um processo de discussão e seleção até chegarmos a um senso 

comum”. 

Espaço verde com quiosque, árvores e bancos circulares 

Espaços partilhados em vez de exclusivamente de estacionamento 

Melhor segurança rodoviária através de sinais de trânsito e passadeiras 

Acesso a hotspot, e equipamentos como quiosque e bebedouro 
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GRUPO 1 

CONCLUSÕES 

CARTÕES / TEAR GRUPO 2 

Área para estar com amigos, colegas ou sozinhos, protegida das condições atmosféricas 

A maioria dos alunos usa o espaço em frente à escola 

→  O espaço público deve responder às necessidades dos seus 

utilizadores (e de outros que dele possam ser excluídos) 

→  Espaços públicos são bens comuns  > todos devem poder e 

ser encorajados a usá-los e partilhá-los com os outros 

→  Adolescentes (e crianças) não são consideradas no planeamen-

to urbano, sendo deixadas de fora das decisões que moldam o 

ambiente à sua volta  > as suas necessidades deveriam estar 

também no centro do planeamento urbano 

→  O ritmo desfasado entre investigação, transformação da cidade 

e os padrões de uso do espaço >  movem-se em escalas e ve-

locidades diferentes 

Ideias e necessidades principais dos adolescentes-estudantes 

→  Os adolescentes têm dificuldade em identificar e expressar as 

suas necessidades relativas ao espaço público 

→  Fraca literacia urbana.  Esta literacia é acentuada na era das TIC 

como Hatuka (2018) menciona uma vez que as pessoas rara-

mente percecionam os lugares pelos quais passam usando os 

seus smartphones e consequentemente não memorizam a sua 

forma física, nem participam em interações sociais. 

→  Os adolescentes parecem preferir espaços privados e/ou fecha-

dos, o que pode ser resultado de serem afastados dos espaços 

públicos e terem constantemente de negociar os “seus” territó-

rios 

→  Os resultados revelam o importante papel das oficinas para au-

mentar a consciencialização sobre a organização das cidades e 

proporcionaram uma oportunidade para os adolescentes dis-

cutirem as suas diferentes necessidades espaciais 

Faltam espaços de encontro (mesas e cadeiras em posição frontal) necessitam de equipamentos para sentar, confortavelmente, em grupo e conversarem 

Escola mais verde (menos plástico,  mais verde…) 
Segurança pedonal e ciclista 

Transportes públicos insuficientes 

Espaço partilhado 

Mais árvores para sombreamento do 

passeio 

Substituição de alguns lugares de estacionamento por espaços sociais 

Mais verde 


