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Resumo  

Este relatório apresenta a intervenção realizada no estudo de caso de Lisboa 

realizado no âmbito do Projeto C3Places (Horizonte 2020 / JPI Urban 

Europe). O Projeto C3places visa explorar os recursos digitais como apoio 

para a criação de espaços públicos urbanos mais inclusivos e adequados às 

necessidades das pessoas.  

O estudo de caso em Lisboa, desenvolvido em colaboração entre a 

Universidade Lusófona/CeiED e o LNEC, teve como suporte um Laboratório 

Vivo – Living Lab – com adolescentes, estudantes do 10º ano da Escola 

Secundária Padre António Vieira (ESPAV) localizada no bairro de Alvalade. 

O relatório expõe os resultados das oficinas temáticas criadas para explorar 

as necessidades, requisitos e ideias dos adolescentes para o espaço público 

aberto. As oficinas foram desenvolvidas tendo por base princípios de 

cocriação e coinvestigação, e decorreram no ano letivo de 2017/2018 como 

parte integrante da disciplina Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

O relatório apresenta os objetivos gerais do Projeto C3Places e do estudo de 

caso em Lisboa, descreve a estrutura geral das oficinas, a metodologia 

aplicada, discute resultados e apresenta uma análise preliminar das 

dificuldades e questões que se colocaram. 

O intuito deste documento é proporcionar uma visão geral do trabalho 

realizado, refletindo preliminarmente sobre o processo e apontar as linhas 

condutoras do trabalho a realizar a médio prazo na continuidade destes Living 

Labs. 

Abstract 

This report discusses the intervention developed for a case study in Lisbon within 

the Project C3Places (Horizon 2020/JPI Urban Europe). The Project C3Places aims 

at exploring digital tools as support for the creation of urban public spaces that are 

more inclusive and best meet people’s needs. 

The case study in Lisbon, developed through collaboration between the Univer-

sidade Lusófona /CeiED and LNEC, has as a backbone living labs with teenagers - 

10th grade students of the Secondary School Padre António Vieira located in the 

Alvalade neighbourhood. The report addresses the results of the living labs 

(thematic workshops) , which based on co-creation and co-research principles, was 

created to explore adolescents’ needs, requirements and ideas for public open 

spaces. The workshops took place in the 2017/2018 school year as part of the 

discipline “Domain of Curricular Autonomy”. 

The report presents the main goals of the Project C3Places and of the case study 

in Lisbon, describes the general structure of the thematic workshops, the applied 

methodology, discusses the results and shows a preliminary analysis of encountered 

difficulties and problems. As preliminary report, it aims at creating an overview on 

the achievements and pointing out, through a reflection, the major strategy to 

guide, in the medium term, the forthcoming living labs.  

Relatório Preliminar 

sobre o Estudo de Caso de Lisboa 

Adolescentes e Cocriação do Espaço Público. 

Oficinas Temáticas de Urbanismo 2017 -2018 
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C3Places – o uso de tecnologias digitais para a cocriação de espaços públicos inclusivos, 

é um projeto europeu de investigação financiado pelo Programa Horizonte 2020, JPI Urban 

Europe e FCT, no período de maio de 2017 a abril de 2020. O Projeto é composto por sete 

parceiros de cinco países europeus e é coordenado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares 

em Educação e Desenvolvimento (CeiED) da Universidade Lusófona.  

O Projeto C3Places assenta no eixo de investigação pessoas – espaços – tecnologias e 

tem como objetivo explorar o potencial das novas tecnologias e da cocriação no 

envolvimento de diferentes utilizadores na construção de um espaço urbano mais atrativo, com 

maior capacidade de resposta e mais inclusivo; um espaço que promova a igualdade e a 

eliminação de todas as barreiras de acesso, explorando o ambiente físico como recetor da 

convivência de diferentes idades e culturas. Em quatro diferentes estudos de caso o Projeto 

explora os padrões de comportamento de diferentes grupos de utilizadores em espaços 

públicos abertos. Visa-se a projeção de estratégias científicas 

para a aplicação de tecnologias na criação de valor social, 

com o intuito de fornecer um serviço público mais eficiente, 

considerando as necessidades dos contextos locais. 

Como resultado, o Projeto desenvolverá recomendações 

para políticas de governança urbana coerentes e sustentáveis 

- direcionadas à criação de espaços urbanos através dos 3 

"C” que promovam a coesão social e comunidades vi-

brantes. 

Parceiros País Website 

Centro de Estudos Interdisciplinares em 

Educação e Desenvolvimento  

Universidade Lusófona ULHT/CeiED 

Lisboa 

Portugal 
www.ceied.ulusofona.pt 

Cooperacy Association 
Milão 

Itália 
www.cooperacy.org 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

LNEC 

Lisboa 

Portugal 
www.lnec.pt 

Lab of Social Technologies  

Mykolas Romeris University 

Vilnius 

Lituânia 
www.mruni.eu/lt 

Department of Information Technology  

Ghent University 

Gante 

Bélgica 
www.waves.intec.ugent.be 

Interdisciplinary Research Centre on  

Sustainability and Human Security  

University of Milan 

Milão 

Itália 
www.di.unimi.it 

Urban Planning Institute of the Republic 

of Slovenia UIRS 

Liubliana  

Eslovénia 
www.uirs.si 

Consórcio do Projeto C3Places 

O Projeto C3Places  

Cocriação +  Comunicação +  Colaboração C C C 
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C3Places é uma iniciativa multidisciplinar com um enquadramento metodológico e conceptual 

fortemente inter- e transdisciplinar. O programa de trabalho encontra-se estruturado em sete 

Work Packages (WP) e tem como base de recolha empírica quatro estudos de caso, 

desenvolvidos nas cidades de Crema, Gante, Lisboa e Vilnius, cada um focado em diferentes 

grupos de utilizadores. Todos os estudos de caso têm como ferramenta metodológica o 

desenvolvimento, operacionalização e avaliação de sessões de cocriação 

(living labs), envolvendo múltiplos stakeholders.  

Estudos de caso do Projeto C3Places  

www.c3places.eu 
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Estudo de Caso em Lisboa  

Avenida da Igreja 

Mata de Alvaldade 

O estudo de caso em Lisboa tem como público-alvo os adolescentes (13-17 anos), uma vez que, 

é um grupo com necessidades e interesses específicos no espaço público. O estudo de caso 

assenta numa metodologia múltipla, recorrendo a vários métodos e ferramentas de suporte na 

exploração das necessidades, perceções, requisitos e usos do espaço público. A espinha dorsal 

apoiou-se na realização de Oficinas Temáticas de Urbanismo.  

Numa primeira fase de pesquisa e coprodução de informação, e para facilitar um contato 

mais próximo e continuado com um número mais alargado de adolescentes, as oficinas foram 

integradas no programa escolar. A Escola Secundária Padre António Vieira, foi escolhida por 

várias razões, a primeira, a direção da Escola foi bastante recetiva à ideia de participar no 

Projeto, viabilizando o desenvolvimento de atividades com os adolescentes. Outro aspeto 

relevante é a participação da escola no projeto piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, 

o que permitiu integrar os objetivos do Projeto C3Places na disciplina “Domínios de Autonomia 

Curricular”. A integração no currículo foi um facto essencial, já que as oficinas não deveriam ser 

uma tarefa/carga adicional na vida estudantil.  

As oficinas, que incentivaram os adolescentes a explorar, de forma crítica e criativa, ideias e 

valores para o espaço urbano, permitiram também o desenvolvimento de ideias para melhorar 

um espaço público em Alvalade. A Escola Secundária Padre António Vieira e a Junta de 

Freguesia de Alvalade foram parceiras ideais e centrais no desenvolvimento e operacionalização 

das oficinas, tendo contribuído ativamente para o seu sucesso. 
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Contexto Urbano de Estudo  

Bairro de Alvalade 
O estudo de caso de Lisboa tem como contexto espacial de investigação o Bairro de Alvalade, 

escolhido por constituir um exemplo distintivo e paradigmático do urbanismo em Lisboa. Entre 

1940 e 1945, após o desenvolvimento, em 1938, do Plano Geral de Urbanização e Expansão de 

Lisboa pelo urbanista De Groer, que propunha o desenvolvimento da cidade para Norte, o arqui-

teto João Guilherme Faria da Costa, considerado o primeiro urbanista português, projetou o Pla-

no de Urbanização da Zona a Sul da Avenida Alferes Malheiro (como então se chamava a Avenida 

do Brasil).  

Este plano combinou elementos diferentes, como a cidade tradicional, cidade jardim, Siedlung 

Alemã e movimentos modernistas – num modelo urbano integrado. O plano dava prioridade à 

habitação de renda controlada e foi implementado por fases, ao contrário da urbanização caótica 

registada na expansão de outras freguesias lisboetas. Alvalade foi estruturado a partir de largas 

vias de circulação e com oito células habitacionais desenvolvidas tendo como núcleo 

central um equipamento escolar (Costa, 2005). A Escola Secundária Padre António 

Vieira viria a ser construída em 1965, numa zona limítrofe do bairro.  

As áreas residenciais são intercaladas com áreas comerciais, de serviços e edifícios 

públicos (e. g. mercado), e vários pequenos espaços verdes vicinais. A Mata de Alvala-

de (Parque José Gomes Ferreira) é a única área arborizada de grande dimensão (11 

hectares) do bairro de Alvalade. Para além disso, os passeios largos, com árvores e 

bancos, e as praças são comuns, o que oferece espaços públicos habitáveis entre os 

edifícios e as vias de circulação. 

O bairro de Alvalade, com a Avenida do Brasil ao cimo, 

à esquerda o jardim do Campo Grande Fonte e à direi-

ta a Mata de Alvalade e a Escola Secundária Padre 

António Vieira. Fonte: google maps, junho 2018. 
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Breves Notas:  

Os Adolescentes e o Espaço 

Público  
É reconhecido geralmente que os jovens estão entre os utilizadores mais frequentes do espaço 

público, usando-o como contexto de encontro e de interação. Nestes espaços, os adolescentes 

procuram simultaneamente a visibilidade face aos pares e a privacidade face à vigilância dos 

adultos (Depeau, 2001). É provável que as situações de falta de espaço privado contribuam para 

que eles recorram ao espaço público para um isolamento social que, embora proporcionador de 

interação social, seja – na medida do possível – e mesmo que simbolicamente falando – distante 

dos adultos e mais velhos (Lieberg, 1995). Parques, praças, calçadas, esquinas, escadarias (etc.), 

são, assim, apropriados pelos jovens, criando espaços que, no processo de territorialização, 

lidam com uma complexa lógica social de busca por visibilidade e interação, paralelamente à 

busca de invisibilidade junto da sociedade dominante dos adultos. 

Por vezes, as caraterísticas sociais do espaço público limitam o uso da parte dos jovens ou 

proporcionam a exclusão dos adolescentes. Essa exclusão pode ser implícita, consequência de 

decisões de desenho e planeamento específicas. Por exemplo, a falta de equipamentos que 

permita aos adolescentes estar em grupo, ou o desenho que privilegia o controlo dos adultos 

sobre as práticas dos adolescentes (Owen, 2002). A exclusão pode também ser explícita, com a 

imposição de limitações como horas de recolher, multas à prática de skate, restrições de uso do 

espaço público impostas pelos educadores, conflitos com outros utilizadores e privatização do 

espaço (Owens, 2002; Malone, 2002; Carmona et al., 2003). Para além disso, muitas formas de 

uso do espaço pelos adolescentes são também retratadas negativamente pelos meios de 

comunicação social, o que talvez seja resultado destes espaços públicos serem desenhados tendo 

em conta as necessidades e perspetivas hegemónicas dos adultos (Qvortrup, 1994). Apesar dos 

constrangimentos impostos ao uso do espaço público, parece existir, inerente à condição 

humana, e evidente também nos jovens, uma capacidade criativa e de adaptação na apropriação 

do espaço, características importantes na formação de identidades sociais juvenis (Pais, 1990).  
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A adolescência é um período de contestação, durante o qual os jovens realizam esforços de 

autonomia face às normas e regras impostas pelos adultos. Os espaços públicos são arenas 

sociais fundamentais onde os adolescentes podem ter privacidade e liberdade para explorarem a 

sua identidade individual e social (Valentine, 2004). Estes espaços são palcos privilegiados para a 

realização de práticas importantes para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos 

adolescentes, como confraternizar com colegas. A qualidade performática que se associa a estes 

espaços não só viabiliza a estada em ambiente exterior e o contato com espaços verdes, a 

realização de brincadeiras e jogos, mas também a observação e a interação social entre 

diferentes gerações e culturas distintas. Contudo, as perceções, necessidades e requisitos dos 

adolescentes não costumam ser considerados no âmbito do desenho e planeamento do espaço 

público. A literatura observa, inclusivamente, que os profissionais envolvidos no processo de 

planeamento e desenho urbano têm, com alguma frequência, dificuldade – ou não sabem como 

o fazer – em incluir os adolescentes, considerando que estes não têm características como 

responsabilidade, experiência, interesse, legitimidade ou poder (Laughlin e Johnson, 2011) 

consideradas necessárias à participação.  

Torna-se, assim, crucial, ganhar mais conhecimento sobre como os adolescentes usam os 

espaços públicos na esfera local, que significados atribuem ao uso da cidade e de que forma eles 

podem ser envolvidos ativamente no processo de desenho e planeamento urbano. 

O Projeto C3Places examina como valores sociais de 

estudantes-adolescentes são afirmados e contestados 

nas ruas e no espaço público  
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Objetivos do Estudo de Caso 

em Lisboa  

O estudo de caso em Lisboa tem como principal objetivo o envolvimento dos adolescentes no 

processo de cocriação do espaço urbano, explorando a questão: “Como podemos capitalizar a 

recente paixão dos adolescentes pela vida em rede digital (wired life, cf. Thomas, 2013) no 

sentido de potenciar a sua participação na criação de espaços urbanos mais inclusivos?” Assim, 

foram estabelecidas as seguintes metas:  

1. Investigar a relação entre espaço urbano, estilos de vida e práticas e comportamentos dos jovens no 

espaço público;  

2. Experimentar metodologias de cocriação inovadoras e adaptadas ao contexto específico dos 

adolescentes;  

3. Avaliar os recursos, valores e oportunidades atribuídos ao espaço público e relacioná-los com as 

práticas nele observadas; 

4. Desenvolver, testar e avaliar o potencial das ferramentas digitais de comunicação e informação para a 

investigação; e  

5. Formular recomendações para a produção de espaços públicos abertos sensíveis às necessidades e 

requisitos dos adolescentes. 

O estudo de caso de Lisboa tem como parceiros institucionais (stakeholders): 

Escola Secundária Padre António Vieira (que integra o Agrupamento de 

Escolas de Alvalade), e a Junta de Freguesia de Alvalade, stakeholder 

estratégico no processo de cocriação. Com a colaboração dos parceiros 

institucionais serão formuladas recomendações para a produção de espaços 

públicos sensíveis às necessidades dos adolescentes. 
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O estudo de caso fundamenta-se em princípios de cocriação e coinvestigação, com fases, objetivos 

e atividades distintos, descritos na estrutura esquemática abaixo:  
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Living Lab e as Oficinas  

Temáticas de Urbanismo 

Na realização desta primeira fase de estudo, recorre-se a metodologia dos Laboratórios Vivos  

(living labs) para responder ao objetivo de cocriação de ideias para o espaço público em conjunto 

com os adolescentes. Para efeito, pretende-se explorar a relação entre espaço público, jovens e 

tecnologias digitais. A hipótese de partida é de que as tecnologias digitais podem contribuir para 

fomentar dinâmicas participativas, quer na apropriação e uso dos espaços públicos, quer na 

elaboração de propostas para uma melhor adequação destes espaços às necessidades dos jovens.  

Através das oficinas objetiva-se, por um lado, contribuir para a capacitação dos jovens no 

envolvimento com as questões da cidade, nomeadamente no que respeita ao planeamento/

desenho de espaço público e, por outro, a coprodução de conhecimento, gerado pelos 

próprios adolescentes relativo às suas práticas espaciais e interação com a tecnologia. Este 

conhecimento coproduzido contribuirá para uma posterior identificação e elaboração de 

recomendações para a produção de espaços públicos mais inclusivos.  

Os living labs materializaram-se em quatro oficinas temáticas de urbanismo, cada oficina 

composta por quatro sessões (blocos de 1h30), num total de 24 horas de intervenção. As 

oficinas foram realizadas entre 19 de fevereiro e 8 de maio do ano letivo de 2017/2018, com 

estudantes de duas turmas do 10º ano de áreas científicas distintas (Línguas e Humanidades e 

Ciências Socioeconómicas) da Escola Secundária Padre António Vieira, em Alvalade. As oficinas 

foram integradas na disciplina Domínios de Autonomia Curricular (DAC), criada no âmbito da 

integração da Escola ao projeto piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do Ministério da 

Educação (Despacho n.º 5908/2017 do Gabinete do Secretário de Estado da Educação, 2017). 

Estrutura das Oficinas 

Temáticas de Urbanismo 
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As sessões foram planeadas para decorrerem em contexto de sala de aula e no exterior 

(espaços públicos de Alvalade), sempre com a presença e acompanhamento dos professores, 

tendo sido estes os responsáveis pela gestão de sala de aula e avaliação da disciplina. No 

desenvolvimento e operacionalização das sessões foram privilegiadas atividades interativas, 

formais e informais, com recurso a suportes apelativos que permitissem aos jovens expressar os 

seus valores e ideias sem restrições. O manual Kid's Guide to Building Great Communities: A 

Manual for Planners and Educators, desenhado como suporte para educadores e profissionais nas 

áreas do planeamento urbano e desenvolvimento comunitário, serviu de base para a construção 

e desenvolvimento de muitas das atividades.  

Antes do início das oficinas foi providenciada à escola uma circular 

com apresentação do Projeto C3Places e dos objetivos das oficinas. 

Também foi feita uma circular para os encarregados de educação 

autorizarem a participação dos jovens nas oficinas, bem como a 

divulgação de materiais audiovisuais e textuais produzidos pelo 

Projeto. A autorização explicitava que no decorrer do Projeto e 

subsequente disseminação, pudessem ser recolhidos e publicados 

materiais (imagens/vídeo/texto) dos alunos com o objetivo exclusivo 

de investigação científica e divulgação das oficinas desenvolvidas. 

No processo de cocriação foram também convidados representantes 

de entidades de interesse como a Junta de Freguesia de 

Alvalade, o movimento cívico do Jardim do Caracol da Penha e 

a plataforma de crowdfunding PPL. 

Os materiais coproduzidos nas oficinas foram devolvidos à 

comunidade escolar, através da colocação de posters expositivos no 

átrio da Escola Secundária Padre António Vieira. Estes materiais estiveram expostos entre 28 de 

maio e 14 de junho de 2018.  
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OFICINA 1. Um Olhar Crítico sobre a Cidade 

Data: entre 19 de fevereiro e 2 de março de 2018 

Objetivos: Compreender a paisagem urbana e o espaço no quotidiano, despertar interesse pela 

cidade e pelo lugar onde os adolescentes vivem, e  estimular a observação e descrição do espaço 

público urbano. 

C
o

n
te

ú
d

o
 

R
e
su

lt
a
d

o
s 

Sessão 1.1. Introdução ao urbanismo – 19 e 20 de fevereiro de 2018  

Apresentação do Projeto C3Places; enquadramento histórico da cidade e introdução ao 

urbanismo. Foi aplicado um questionário inicial (anónimo) para caraterização sociodemográfica 

dos estudantes, do uso das TIC e uso e perceções sobre a cidade e o espaço público pelos 

adolescentes.  

A sessão introduziu conceitos como cidade, campo, espaço, território (físico e social), urbanismo, 

desenho e planeamento, gestão e administração do território e o conceito de cocriação. Foram 

abordadas, com uma componente explicativa, temáticas como as da diferenciação entre espaço 

cidade e espaço rural e a perspetiva histórica da evolução das cidades. 
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Sessão 1.2. Expedição pelo Bairro de Alvalade – 22 e 23 de fevereiro de 2018  

A sessão consistiu em uma expedição pelo Bairro de Alvalade, tendo sido fornecido aos alunos 

uma ficha de descrição de atividade, com glossário de termos empregues, uma grelha de 

observação (informal) do espaço e um mapa da área a percorrer. 

A sessão incentivou os adolescentes a observar o espaço que os rodeia e a refletir criticamente 

sobre ele. Foram debatidas as diferenças entre espaços públicos e privados e referenciados, de 

uma forma prática, elementos do espaço urbano como vias de circulação, transportes, estruturas, 

materiais, mobiliário e equipamentos urbanos, tipos de edifícios, atividades e usos do espaço. 

Introdução ao urbanismo 

Expedição pelos espaços públicos 

de Alvalade  
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Sessão 1.4. Em busca do espaço público perdido – 2 de março de 2018 

Identificação e reforço de conceitos de urbanismo apresentados e debatidos desde a primeira 

sessão através da dinamização de quatro exercícios, assentes em práticas da educação não formal 

e de cocriação, relacionados e recorrendo aos materiais produzidos nas sessões anteriores: 1) ”O 

que aprendi até agora”; 2) conceitos discutidos nas sessões anteriores; 3) identificação de espaços 

preferidos/atrativos; e 4) “O meu espaço público ideal… e em Alvalade”. Foram providenciados 

post-its aos alunos para colocarem as suas respostas, ideias e sugestões.  

A sessão incentivou os jovens a expressar os valores e ideias para o espaço público. Ao longo da 

sessão foram reforçados e debatidos conceitos de cidade, território, urbanismo, espaço urbano, 

espaço privado e espaço público e discutidos tipos de espaços, necessidades, usos, equipamentos, 

características e exemplos de espaços públicos concretos que os adolescentes conhecem e usam 

tanto em Alvalade como no bairro onde habitam. Os alunos refletiram também sobre o espaço 

público ideal para os adolescentes. Os facilitadores tentaram incentivar a escolha de um espaço 

público em Alvalade sobre o qual quisessem trabalhar nas sessões seguintes. Essa escolha por um 

único espaço não foi alcançada já que os alunos usam diferentes espaços e muitos dos quais de 

caráter privado – fora do propósito do Projeto.  

C
o

n
te

ú
d

o
 

R
e
su

lt
a
d

o
s 

Sessão 1.3. Como vejo o meu bairro – 26 e 27 de fevereiro de 2018  

Inicialmente a sessão estava planeada para o exterior tendo como atividade a identificação de as-

petos negativos (por relação aos positivos) nos espaços percorridos, mas devido às condições 

climatéricas não pode ser realizada. Em alternativa, foi desenvolvida uma atividade em sala onde 

foram introduzidos conceitos e metodologias de investigação, assim como diferentes métodos de 

recolha de informação e a sua importância no urbanismo.  

A sessão incentivou os adolescentes a olhar criticamente para o bairro onde habitam, questionan-

do quais os espaços preferidos e de que menos gostam e o motivo, que problemas existem, que 

mudanças realizariam, que oportunidades comunitárias, que atividades/serviços gostavam que 

existissem, etc. Os adolescentes, assumindo a posição de coinvestigadores, aplicaram entrevistas 

aos colegas e analisaram as respostas, em conjunto com os facilitadores do Projeto.  

Reflexão e partilha de ideias  

Como seria o espaço ideal para os adolescentes? 
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OFICINA 2.  A Construção da Cidade  

Data: entre 6 e 16 de março de 2018 

Objetivos: Despertar o interesse pela participação na construção da sociedade, repensar a 

contribuição de cada um para uma sociedade inclusiva e coesa; e discutir aspetos do exercício da 

cidadania relacionados com o uso do espaço urbano.  
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Sessão 2.1. A participação na construção do espaço público – 6 de março de 2018  

Enquadramento do planeamento das cidades, dos desafios para o futuro e da Freguesia de 

Alvalade na cidade. Esta sessão contou com a presença de representantes da Junta de Freguesia 

de Alvalade: Dr. José Ferreira (Membro do Executivo e responsável pelo pelouro da Divisão de 

Espaço Público e Equipamentos) e Engª Susana Paulo (Chefe da Divisão de Espaço Público e 

Equipamentos). A sessão decorreu no auditório (sala polivalente) da ESPAV. 

A sessão proporcionou aos jovens a possibilidade de conhecer a 

história do planeamento e construção do Bairro de Alvalade, a 

perspetiva do poder local acerca do uso do espaço público (em geral e 

pelos jovens) e as prioridades para o futuro planeamento e desenho do 

bairro. Durante a sessão, apesar do reconhecimento por parte do 

poder local das dificuldades de perceber como pode incentivar a 

participação dos adolescentes e da dificuldade de os técnicos 

desenvolverem espaços apropriados para os jovens, foi mencionada a 

importância de serem criadas oportunidades para os jovens usarem os 

espaços públicos e as vantagens para a segurança, para a interação 

geracional e para um sentimento de pertença ao espaço. A sessão 

permitiu também a troca de ideias entre os adolescentes e o poder 

local, nomeadamente através do apontar de problemas específicos em 

espaços públicos de Alvalade e da discussão das oportunidades de uso 

do espaço público por parte dos adolescentes. 
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Sessão 2.2. Carta Comunitária – 8 e 9 de março de 2018 

Inicialmente a sessão estava planeada para o exterior. A ideia inicial era retornar ao espaço esco-

lhido em Alvalade para analisar o mesmo e propor soluções para os problemas identificados. Mas, 

devido às condições climatéricas a sessão não pode ser realizada. Em alternativa, foi desenvolvida 

uma atividade em sala com a discussão de temas relacionados com o uso do espaço urbano, tais 

como: habitação, transportes, espaços públicos, ambiente e edifícios públicos. Para tal, os facilita-

dores entregaram cartões com um conjunto de questões e, em grupo, os alunos discutiram e, 

posteriormente, fizeram uma apresentação alargada à turma sobre o que foi debatido em cada 

grupo, sendo as palavras-chave da discussão registadas. 

A sessão incentivou os alunos a questionar o impacto das questões/decisões relacionadas com o 

planeamento e desenho urbano na sua comunidade e a discutir questões como: O que fazer no 

futuro para melhorar os problemas da habitação? São necessários mais edifícios públicos? Se sim 

de que tipo? Quantos espaços públicos (parques, jardins, matas, praças, largos) existem na vossa 

comunidade e onde ficam? Precisamos de mais espaços públicos? De que tipo? Onde? Quais são 

os problemas de tráfego na vossa comunidade? As respostas (e as questões específicas de cada 

tema) de cada grupo foram apresentadas à turma e discutidas por todos.  

Sessão com representantes da Junta de Freguesia de 

Alvalade, Jardim do Caracol da Penha e PPL. 
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Sessão 2.3. A participação na construção do espaço público – 12 de março de 2018 

Sessão conjunta com representantes da JFA, Jardim do Caracol da Penha e PPL  

Apresentação de possibilidades de participação na construção da cidade como:  

1) Iniciativas locais; 2) Crowdfunding; 3) Orçamento Participativo. 

Participantes Externos: Dr. José Ferreira (Membro do Executivo e responsável pelo pelouro da 

Divisão de Espaço Público e Equipamentos) e Engª Susana Paulo (Chefe da Divisão de Espaço 

Público e Equipamentos), representantes da Junta de Freguesia de Alvalade; Rita Cruz, 

representando movimento cívico pelo Jardim do Caracol da Penha; e Pedro Domingos, 

representante da plataforma de crowdfunding PPL. A sessão decorreu no auditório (sala 

polivalente) da ESPAV.  

A sessão colocou os adolescentes em contato direto com três entidades bastante heterogéneas – 

uma entidade governamental, um movimento cívico e uma entidade de cariz empresarial. Cada 

uma destas apresentou aos adolescentes as oportunidades e ferramentas que podem ser usadas 

para transmitir determinados valores e ideias, tanto de forma mais geral como mais específicas e 

relacionadas com questões de transformação do espaço público.  

O representante do PPL apresentou as oportunidades criadas com o recurso ao crowdsourcing e 

crowdfunding, expondo conceitos, exemplos de projetos 

conhecidos (como a Wikipedia ou o reCAPTCHA) e a 

plataforma PPL (caraterísticas, tipos e exemplos de 

projetos financiados). A representante do Movimento 

pelo Jardim do Caracol da Penha apresentou as 

possibilidades de participação na decisão política e na 

reconfiguração do espaço público, em específico através 

do orçamento participativo e das suas vantagens como 

contributo para a criação de um sentimento de pertença 

ao espaço e à comunidade. Foram ainda debatidas 

estratégias que podem ser seguidas para os adolescentes 

darem visibilidade às suas ideias. Os representantes da 

JFA apresentaram os métodos e ferramentas de 

participação dos cidadãos no âmbito do poder local, bem 

como as abordagens mais úteis para fazer chegar ideias/

sugestões em relação à melhoria do espaço público.  
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Sessão 2.4. ConSENSO de Turma – 15 e 16 de março de 2018  

A sessão focou-se numa atividade de obtenção de consenso acerca de uma transformação ao 

espaço público. Em grupos, os alunos deveriam decidir, seguindo o método para obtenção de 

consenso apresentado em ficha explicativa, e criando argumentos que sustentassem a escolha, que 

proposta para o espaço (três hipóteses de proposta pré-estabelecidas) gostariam de ver realizada.  

Na discussão deveria ainda ser consideradas as vantagens/desvantagens de cada uma das transfor-

mações, as necessidades dos vários utilizadores que compartilham o espaço e as possibilidades 

técnicas de implementação da proposta. Após discussão em grupo, os alunos apresentaram a sua 

escolha à turma, confrontando-a com a dos colegas, discutindo os argumentos e decidindo, em 

turma, qual proposta era mais consensual. 

A sessão incentivou os adolescentes a treinar sua capacidade argumentativa e a fundamentar as 

suas ideias, opiniões e propostas de modo a considerar os seus interesses, os interesses e neces-

sidades da comunidade, e a vantagem de obter soluções de compromisso, onde as críticas poten-

ciais são consideradas e respondidas no processo de obtenção de consenso. Os alunos tiveram 

oportunidade de explorar as ferramentas para a participação cidadã e apresentarem à turma os 

seus argumentos, ideias e propostas. 

Pensar coletivamente as questões da produção da 

cidade 
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OFICINA 3. A Era Digital e a Cidade  

Data: entre 9 e 20 de abril de 2018 

Objetivos: pensar o papel da tecnologia no quotidiano e nas interações sociais no espaço público, 

repensar o papel da tecnologia no quotidiano e na interação social e ponderar o uso da tecnolo-

gia para a construção de uma cidade mais democrática e saudável.  
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Sessão 3.1. TecnoPOLIS – 9 e 10 de abril de 2018  

A sessão apresentou estímulos visuais (vídeos e fotos) com o intuito de promover a reflexão e o 

debate sobre o impacto das TIC na relação com os outros e com o espaço. Aos alunos foram 

distribuídas grelhas de observação, devendo estas serem preenchidas individualmente. Forneceu-

se ainda um conjunto de tópicos para posterior discussão em grupo, devendo cada um dos gru-

pos apresentar no final da sessão um sumário dos tópicos privilegiados na discussão. Os alunos 

foram informados que o sumário produzido seria posteriormente usado numa sessão de debate 

(decorreu na sessão 4).  

A sessão estimulou os adolescentes a olharem criticamente as TIC. As 

TIC, sendo omnipresentes no quotidiano dos jovens, são frequente-

mente usadas sem questionamento acerca das suas caraterísticas, usos, 

vantagens e desvantagens, potenciais ou riscos na transformação da 

sociedade, nem do impacto nas cidades.  
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Sessão 3.2. Visionamento de documentário – 12 e 13 de abril de 2018  

Inicialmente a sessão estava planeada para o exterior tendo como atividade o teste da aplicação 

móvel (app) desenvolvida no seio do Projeto C3Places. Mas, devido às adversas condições clima-

téricas não pode ser realizada. Em alternativa, a sessão consistiu no visionamento do documentá-

rio “Lo and behold: reveries of the connected world”, de Werner Herzog (2016).  

A sessão permitiu que os adolescentes fossem confrontados com um documentário onde pessoas 

de quadrantes diferentes (programadores, informáticos e teóricos da computação, engenheiros, 

professores, autores, astrónomos, psicólogos) discutem as vantagens e desvantagens da perma-

nente conetividade do mundo atual. Este documentário apresenta a questão por diferentes ângu-

los, sendo possível reter conhecimentos acerca do desenvolvimento e evolução da internet, de 

exemplos de vantagens e importantes transformações, de histórias reveladoras das consequências 

menos positivas no uso da internet, de alternativas ao seu uso, e do futuro da tecnologia. 

Uso de TecnoPOLIS. 
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Sessão 3.3. I spy with my little eye… - 16 e 17 de abril de 2018  

A sessão consistiu numa observação estruturada da presença das TIC em Alvalade, explorando a 

relação entre pessoas - espaços públicos - tecnologia digital. A atividade foi desenvolvida a partir 

de duas grelhas de observação: (a) ‘Caminhada pelo mundo digital…’ e (b) ‘Neste espaço eu 

encontro…’. A primeira foi usada para a observação dos elementos de tecnologia digital 

presentes ao longo de um percurso específico pelo espaço público do bairro de Alvalade. A 

segunda foi usada para registar a observação dos utilizadores de um espaço específico.  

A sessão colocou os adolescentes no papel de coinvestigadores, tendo sido introduzidos métodos 

de recolha de informação e debatidas as questões a considerar quando se observa o espaço 

urbano. A sessão permitiu aos adolescentes explorarem por si e in loco a relação entre os três 

eixos de investigação do Projeto C3Places: pessoas - espaços públicos - tecnologia digital. Por 

outro lado, contribuiu para observarem as caraterísticas, perfis e atividades dos utilizadores do 

espaço, assim como o uso das TIC; tendo ainda contribuído para analisarem que equipamentos de 

TIC estão presentes no espaço e quais as suas caraterísticas, tipos e usos.  
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Sessão 3.4. (Des)Vantagens da Era Digital – 19 e 20 de abril de 2018  

Debate sobre as vantagens e desvantagens das TIC, o seu impacto no quotidiano da cidade con-

temporânea e nos seus utilizadores (nomeadamente nos adolescentes). 

A sessão incentivou os adolescentes a familiarizarem-se com um mecanismo fundamental de dis-

cussão de propostas no processo de tomada de decisão, numa sociedade democrática – o debate. 

Os alunos praticaram o desenvolver, fundamentar e apresentar argumentos de forma esquemati-

zada, ouvindo os outros sem interromper ou ironizar, respeitando o seu ponto de vista e o seu 

tempo de palavra e sem desviar do tema que está a ser debatido. O papel de defesa das vantagens 

ou desvantagens das TIC foi encarnado pelos alunos, em alguns casos até ao nível da linguagem e 

da estrutura da formulação dos contributos. Foram debatidos temas como: a poluição, a comuni-

cação, acesso à informação e produção de conhecimento, a segurança, a privacidade, etc. 

Discussão in loco: neste espaço eu encontro… 

Ata registada pelos alunos do 

debate sobre as (Des)Vantagens 

da Era Digital  
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OFICINA 4. Projetar um Espaço Público Urbano 

Data: entre 23 de abril e 8 de maio de 2018 

Objetivos: despertar interesse pelo espaço público, discutir desenho, formas e equipamentos 

apropriados aos adolescentes, aumentar da capacidade argumentativa na negociação de valores e 

trabalhar o desenho urbano à luz da informação acumulada nas oficinas/sessões anteriores.  

Refletindo e projetando o espaço público 

Sessão 4.1. Introdução ao desenho urbano – 23 e 24 de abril de 2018  

Introdução ao desenho urbano e à representação espacial, nomeadamente aos princípios e orien-

tações para a representação, através de exercícios exploratórios de noções como escala, ritmo e 

funcionalidade, através de dois exercícios de representação (primeiro em texto e depois em es-

quema gráfico) de um percurso pedonal entre dois pontos de Alvalade.  

A sessão incentivou os adolescentes a considerar estratégias e métodos para a representação 

espacial do percurso entre dois pontos, através do ponderar da discussão de tópicos como que 

tipo de pontos de referência devem ser considerados, a que tipo de linguagem deve ser dada pri-

mazia, a que pormenor é necessária a descrição, para que as indicações sejam claras para quem 

nunca esteve nesse local. A sessão introduziu também elementos da representação espacial como 

croqui e escala.  
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Sessão 4.2. Introdução ao desenho urbano – 26 e 27 de abril de 2018 

Reflexão sobre os problemas da representação espacial, através de exercícios práticos de de-

senho.   

A sessão introduziu aos jovens os princípios do desenho urbano, tendo permitido testar, de for-

ma prática, as aplicações, configurações e dificuldades do mesmo. A sessão permitiu aos adoles-

centes perceber a representação espacial em diferentes escalas, introduziu-os à sinalética usada 

pelos urbanistas e arquitetos (desenho, legenda e memória descritiva) e apresentou as ferramen-

tas necessárias para que, eles próprios, pudessem iniciar as suas propostas de transformação para 

um espaço específico (espaço escolar).  
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Sessão 4.3. Introdução ao desenho urbano e apresentação de propostas 

 – 30 de abril e 3 de maio de 2018 

Continuação do desenho de propostas de transformação para o espaço e apresentação das mes-

mas à turma.  

A sessão permitiu aos adolescentes expressar os seus valores e ideias para um espaço no pátio da 

escola, aplicando os princípios de desenho urbano explorados em conjunto com os facilitadores 

do Projeto para apresentarem propostas de transformações a um espaço específico. Os adoles-

centes, em grupo, escolheram, recorrendo a métodos explorados em sessões anteriores como o 

debate, o consenso e a votação, que proposta fazer para o espaço, que equipamentos colocar e 

onde, justificando a escolha feita e as vantagens da proposta apresentada. As propostas foram 

apresentadas à turma e debatidas em conjunto. 
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Sessão 4.4. O NOSSO espaço público em Alvalade –  7 e 8 de maio de 2018  

A sessão pretendeu 1) traduzir para um espaço público em Alvalade (Rua Marquês de Soveral) as 

ideias e propostas desenvolvidas em grupos para o espaço da escola; 2) explorar as preferências, 

ideias e problemas identificados pelos adolescentes; e 3) desenvolver um projeto/ideias de turma 

(propostas para o espaço, desenho e/ou memória descritiva) recorrendo às ferramentas de nego-

ciação e obtenção de consenso usadas em exercícios anteriores e considerando todas as ques-

tões de conflitualidade/discordância entre grupos de utilizadores com diferentes necessidades e 

requisitos sobre o espaço. 

A sessão dedicou-se ao encerramento das oficinas, tendo todas as temáticas, atividades e méto-

dos abordados e explorados nas sessões e oficinas anteriores combinados e considerados na for-

mulação de um exercício de desenho de uma proposta de turma para um espaço público em Al-

valade – a Rua Marquês de Soveral – próximo da escola e que conhecem bem. Os adolescentes, 

tendo como base as necessidades identificadas ao longo das sessões e as ideias desenhadas para o 

espaço escolar, identificaram problemas na Rua Marquês de Soveral e, em turma e com a modera-

ção de voluntários da turma, discutiram potenciais soluções e quais gostariam de incluir numa 

proposta de transformação para o espaço (em texto, de forma mais abstrata e/ou em desenho). 

O NOSSO espaço público em Alvalade  

Propostas para o espaço escolar 
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Resultados Preliminares  

O Projeto C3Places encontra-se de momento a sistematizar os materiais coproduzidos nas 

oficinas para posterior análise. A observação participante realizada pelos facilitadores das oficinas, 

bem como uma interpretação preliminar de alguns dos materiais produzidos ao longo das sessões, 

permite-nos apresentar comentários preliminares acerca do contexto de cocriação e dos 

métodos empregues nas oficinas, assim como algumas considerações gerais sobre as perceções, 

representações e necessidades espaciais dos adolescentes e sobre as propostas para 

transformações ao espaço público urbano, sensíveis aos jovens: 

Contexto: O contexto de cocriação foi o da educação formal, o que facilitou o acesso aos 

adolescentes e um contributo no cumprimento das metas do Projeto,. As oficinas decorreram 

num contexto formalizado de participação, sendo as sessões inseridas num contexto educativo 

com um regulamento interno e um conjunto de normas próprias. Assim, a participação dos 

jovens, sendo voluntária ao nível do envolvimento e contribuição específica para as atividades 

desenvolvidas, não o era de uma forma mais geral, sendo obrigatória a sua presença e avaliada 

pelos professores. A obrigatoriedade de presença na disciplina terá de ser considerada como 

possível fator condicionante da participação e poderá ser questionado à luz das várias discussões 

teóricas à volta do conceito de participação e dos processos cocriativos. Nas oficinas interagiram 

adolescentes, facilitadores do C3Places e professores que acompanharam os alunos ao longo das 

sessões. Os materiais produzidos resultaram das interações e contributos dos vários atores, 

somente fazendo sentido no seio do contexto do qual emergiram. 

Métodos: As atividades desenvolvidas tiveram por objetivo capacitar os alunos com 

ferramentas para a reflexão sobre a cidade, o planeamento e desenho urbanos, ferramentas para a 

participação cidadã, métodos de apresentação e defesa dos seus valores e ideias, para a reflexão 

crítica, e para propor a transformação do espaço urbano. Os alunos envolvidos, no global, 

reagiram de forma positiva às atividades desenvolvidas e aos estímulos apresentados e 

demonstraram capacidade para a reflexão crítica sobre os temas propostos. Não deixa, contudo, 

de aparecer nos alunos uma necessidade de estruturação (formal) dos exercícios e atividades de 

reflexão e a necessidade de apresentação e descrição pormenorizada de linhas orientadoras, 

procedimentos e possibilidades de resposta para que as atividades sejam compreendidas e 

realizadas.  
Discutindo o ConSENSO de Turma 
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Os adolescentes reagem também de forma diferente aos mesmos estímulos e retiram das 

mesmas atividades matérias diferentes – alguns reagem ao processo de discussão e aos métodos 

não formais propostos, outros ao conteúdo temático. Foi possível observar, em geral, um 

apreço pelo reconhecimento dos pares, tendo sido pedido em vários momentos para 

apresentarem à turma o produzido.  

Face ao atraso por parte do Projeto C3Places no desenvolvimento das ferramentas digitais 

(ex.: aplicação móvel) que deveriam ter sido testadas ao longo de uma das oficinas para avaliar o 

potencial das TIC no processo de cocriação, não foram usadas neste contexto, tendo recorrido, 

nesta fase inicial, sobretudo a “métodos analógicos”.  Contudo, de interesse empírico 

a registar para a exploração deste tópico de investigação, mas também para a 

organização e implementação dos testes à aplicação móvel, foi a relutância dos 

adolescentes, observada ao longo das sessões no exterior em usar o telemóvel. Por 

exemplo, foi sugerido que os estudantes tirassem fotografias com seus telemóveis 

pessoais como complemento à observação. Porém sem sucesso, dada como 

justificação a falta de memória para armazenamento e o uso de bateria, bem como os 

limites ao uso dos mesmos em contexto escolar. Estas questões terão de ser 

consideradas na análise do potencial das TIC na cocriação de espaços com 

adolescentes.  

Perceções, representações e necessidades espaciais dos adolescentes: Muitos dos 

adolescentes envolvidos nas oficinas apenas estudam na Freguesia de Alvalade, já que 

habitam em outros locais. Por esse motivo, mas também pela especificidade e componente mais 

técnica do urbanismo e das questões de desenho urbano, os adolescentes possuíam poucas 

referências aquando do início das atividades. A nível conceptual, em conjunto foram explorados 

os conceitos fundamentais do urbanismo. Mas, em relação às atividades relacionadas 

diretamente com a identificação e trabalho sobre espaços públicos de Alvalade manteve-se ao 

longo de todas as sessões a falta de referências espaciais na freguesia. Mesmo alunos residentes 

em Alvalade desconheciam alguns dos espaços mencionados. Algumas hipóteses que poderão 

explicar este fenómeno são: a grande dimensão e recente reorganização da freguesia; a 

localização periférica da escola e com poucos espaços valorizados pelos adolescentes nas 

proximidades; a preferência pelo uso de espaço privados fechados (bem marcada ao longo de 

Apresentação e discussão em sala 
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todas as sessões); um conhecimento espacial limitado à circulação entre escola-casa e escola-

transportes públicos. Estas hipóteses serão ponderadas no processo de análise dos dados e à luz 

da literatura pré-existente.  

Os adolescentes revelaram em vários momentos uma certa desmotivação na geração de ideias, 

provavelmente proveniente de terem consciência do tempo necessário entre o idealizar, sugerir e 

propor alterações ao espaço e a implementação dessas transformações. Existe o reconhecimento 

da discrepância temporal entre o participar na construção de um espaço onde as suas 

necessidades e ideias sejam consideradas e a possibilidade de virem usufruir desse mesmo espaço 

ainda como adolescentes. Também este aspeto, o da falta de confiança em mudanças deverá ser 

ponderado no processo de análise, podendo ser ainda um fator influente na manifestação da 

vontade de participação. 

Outros temas frequentemente abordados pelos adolescentes foram os seguintes: transportes 

públicos (acessibilidade, paragens, frequência e qualidade do serviço), manutenção dos espaços 

públicos existentes e a preferência por espaços (de vários tipos) privados e fechados. Observou-se 

ainda a existência de um certo estigma associado a determinadas áreas de Lisboa e a existência de 

temas tabus que são descartados por eles na discussão, mesmo sendo de interesse.  

Propostas para transformações do espaço público urbano, sensíveis aos jovens: Na fase 

piloto das oficinas, a atividade final dedicou-se à coprodução de ideias e propostas para o espaço 

da Rua Marquês de Soveral, espaço que, devido à proximidade à Escola, é conhecido dos alunos e 

que, pelo mesmo motivo, poderia ser mais utilizado por eles. 

Os alunos propuseram mais estacionamento, mais transportes públicos a parar em frente à 

escola, mais espaços verdes, mais mobiliário urbano, reconfiguração do tráfego, estreitando uma 

das faixas de circulação automóvel e reaproveitando o espaço para inversão de marcha, 

permitindo assim aumentar o espaço existente no corredor central para abrigar um parque infantil 

e um quiosque, e por fim a mudança do local da passadeira existente no cruzamento com a Rua 

Carlos Mayer. 

Resultados Preliminares  
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Dificuldades e Problemas 

Enfrentados  

O processo de implementação das oficinas foi marcado por algumas dificuldades 

organizacionais/técnicas, nomeadamente devido às condições meteorológicas adversas que 

levaram a alterações nas atividades previstas, causando constrangimentos ao Projeto (em termos 

de vivência do espaço urbano), à escola (salas requisitadas e professores necessários) e aos 

alunos (expetativas de saída). A falta de atividades in loco pode também ser considerada como um 

fator que realçou as dificuldades dos adolescentes em perceberem as diferentes qualidades do 

espaço urbano. Com o desenvolvimento de atividades alternativas e sessões extras autorizadas 

pela Direção da Escola, foram ultrapassados alguns obstáculos causados por questões escolares 

internas (falta de professores e greve de funcionários).  

Embora as atividades tenham sido pensadas para decorrerem da mesma forma nas duas 

turmas, sempre foi expectável que os resultados fossem diferentes, pois provenientes de um 

processo interativo e sensível ao contributo individual no processo. Contudo, outros fatores 

externos que não tinham sido considerados na estruturação das oficinas, influenciaram também o 

conteúdo das sessões, resultando em diferenças nas atividades conduzidas nas duas turmas 

envolvidas (diferenças ao nível dos tempos necessários para realização das atividades, redução do 

tempo das sessões por situações internas pontuais, sessões que não foram realizadas). Como 

compreensível, devido ao grande volume de informação, de projetos e de requisitos de gestão do 

contexto escolar, nem sempre foi fácil a comunicação entre as partes. 

Toda a coordenação da sala de aula, desde a gestão do comportamento em sala, às questões 

de avaliação, estiveram a cargo dos professores que a fizeram tendo em conta as práticas 

educativas, o regulamento existente e o seu estilo próprio, assim como as interações especificas 

que têm com os alunos. Devido às caraterísticas da disciplina de DAC, não foram sempre os 

mesmos professores a estarem presentes o que, por vezes, dificultou a uniformização de 

procedimentos por parte dos facilitadores do Projeto. 
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Uma exposição com 5 posters no átrio da ESPAV, dando a conhecer o Projeto C3Places e o 

que foi coproduzido, marcou o encerramento oficial das oficinas. A exposição tem também como 

objetivo a abertura dos resultados à comunidade escolar envolvendo outros adolescentes além 

dos participantes nas oficinas. Outras atividades idealizadas na estruturação inicial (por exemplo a 

Semana do Espaço Público) não foram possíveis de serem realizadas devido a limitações das 

várias entidades envolvidas.  

A um nível mais contextual, a apresentação e discussão das expetativas, objetivos, métodos e 

resultados esperados, parece não ter sido suficientemente clara para os alunos nem para os 

professores que mantiveram dúvidas sobre o que era esperado deles durante as sessões iniciais. 

Outras questões já mencionadas como a fraca literacia urbana dos adolescentes, a falta de bases 

de referência no uso do espaço público em Alvalade, e a dificuldade em verem as vantagens de 

trabalhar para a melhoria de um espaço do qual, por não ser onde habitam, ou não ser o tipo de 

espaço que preferem, não irão usufruir, foram também condicionantes ao longo das sessões na 

exploração dos conceitos, das práticas espaciais, dos espaços usados e dos locais de referência. 

Dificuldades e Problemas 

Enfrentados  

Propostas de transformação da Rua Marquês de Soveral 
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Publicações e comunicações produzidas pelo Projeto C3Places no âmbito do 

estudo de caso em Lisboa 

O conhecimento adquirido, será usado para fins de investigação e disseminação científica, confor-

me os objetivos do Projeto C3Places. Neste sentido, até junho de 2018 foram apresentados em 

eventos científicos e publicados os seguintes trabalhos:  

Almeida, I.; Menezes, M.; Smaniotto Costa, C. e Solipa Batista, J. (2018). Adolescentes, tecnologias digitais e espaço público 

urbano: experiências com um Living Lab em Lisboa. Em: Atas do 4.º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning. Coimbra, 5 

maio 2018, Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, Universidade de Coimbra – Coimbra. pp. 174-180. ISBN 978-

972-8627-79-9. URL: https://estudogeral.sib.uc.pt//handle/10316/48542  

 

Almeida, I.; Menezes, M.; Smaniotto Costa, C. e Solipa Batista, J. (2018). Teenagers as co-researchers in the production of 

inclusive public spaces. Insights from a Living Lab in Lisbon. Iii mid-term conference of the urban sociology research network 

37 of European sociological association. Madrid, 27-29 June. [Conference paper] 

 

Almeida, I.; Smaniotto Costa, C.; Menezes, M. e Solipa Batista, J. (2018). Teens Living Lab: understanding the teenagers’ needs 

on public neighbourhood in Lisbon (Portugal). Em: Proceedings of the 2nd International Conference on Childhood and 

Adolescence. Lisboa, 25-27 janeiro 2018, EVENTQUALIA, LDA. ISBN 978-989-54102-0-2. URL: https://

icca2018.eventqualia.net/pt/pt/certificados-e-livro-de-atas/  

 

Almeida, I.; Solipa Batista, J.; Smaniotto Costa, C. e Menezes, M. (2018). The opportunities of mediated public spaces: co-

creation process for more inclusive urban public spaces. 5th International Academic Conference on Places and Technologies. 

Belgrade, 26-27 April 2018. URL: http://www.placesandtechnologies.eu/conference-proceedings/ and http://

www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/04/PT2018-Conference-program-PreF-02-A5-sa-osnovama-FIN-

FIN.pdf  

Solipa Batista, J.; Almeida, I.; Smaniotto Costa, C. e Menezes, M. (2018). Experiences on co-creation of public spaces with 

teenagers. A case study in Alvalade, Lisbon. Symposium “Sociology of Childhood: Theorising Childhood Engaging with 

Citizenship, Culture and Context. Lisbon, 24-25 May. [Conference paper] 

 

Solipa Batista, J.; Menezes, M.; Smaniotto Costa, C.; e Almeida, I. (2018). Teens’ Living Lab in Alvalade neighbourhood, Lisbon. A 

network for co-creating knowledge. Web of Knowledge: A look into the past, embracing the future. Évora 17-19 may. 

[Conference poster] 

Publicações e Comunicações 

https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/48542
https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/certificados-e-livro-de-atas/
https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/certificados-e-livro-de-atas/
http://www.placesandtechnologies.eu/conference-proceedings/
http://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/04/PT2018-Conference-program-PreF-02-A5-sa-osnovama-FIN-FIN.pdf
http://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/04/PT2018-Conference-program-PreF-02-A5-sa-osnovama-FIN-FIN.pdf
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O conhecimento adquirido e os materiais recolhidos serão sistematizados e tratados para serem 

explorados e analisados no âmbito do Projeto C3Places. Estes materiais serão usados para a 

filtragem de aspetos essenciais no desenvolvimento de estratégias de cocriação do espaço 

público com adolescentes. Prevê-se ainda potenciar o conhecimento adquirido no âmbito desta 

primeira fase-piloto de realização do estudo de caso em Lisboa e implementar uma segunda fase 

de sessões de cocriação com adolescentes. 

Nesta segunda fase, cujos moldes serão estipulados após análise dos materiais produzidos na 

fase-piloto, contará dentro da medida do possível com os parceiros atuais. Também está 

prevista para o final desta segunda fase a publicação de um relatório mais abrangente, contendo 

a análise mais aprofundada da fase-piloto das Oficinas de Urbanismo. 

O Projeto C3Places gostaria de manifestar os mais sinceros 

agradecimentos à Direção e Professores da Escola Secundária Padre 

António Vieira pela confiança depositada e pela cooperação, e em 

especial aos adolescentes-estudantes das turmas envolvidas pelo seu 

empenho e dedicação, à equipa da Junta de Freguesia pelo diálogo e 

interesse, e à Rita Cruz e Pedro Domingos pela partilha de experiências. 

Perspetivas 



USING ICT FOR CO-CREATION OF INCLUSIVE PUBLIC PLACES  

o uso de tecnologias digitais para a cocriação de espaços públicos inclusivos 

 

www.c3places.eu 

Este relatório tem por objetivo abordar a intervenção levada a cabo no estudo de caso de 

Lisboa realizado no âmbito do Projeto C3Places (Horizonte 2020/JPI UrbanEurope). O estudo 

de caso de Lisboa, desenvolvido em colaboração entre a Universidade Lusófona/CeiED e o 

LNEC, teve como suporte Oficinas de Urbanismo inseridas num Laboratório Vivo (Living Lab) 

com adolescentes, estudantes do 10º ano da Escola Secundária Padre António Vieira (ESPAV) 

localizada no bairro de Alvalade.  

O relatório apresenta de forma resumida os objetivos gerais do Projeto C3Places e do estudo 

de caso em Lisboa, descreve a estrutura geral das Oficinas de Urbanismo, a metodologia 

aplicada, discute resultados e traz uma análise preliminar das dificuldades e problemas 

enfrentados, apontando algumas perspetivas para a continuidade do Living Lab a médio-

prazo. 

C3Places Project has received funding from the European Union’s  

Horizon 2020 research and innovation programme under grant  

agreement No. 693443. 

Esta publicação é financiada por Fundos Nacionais através da FCT. 
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