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TECNOPOLÍTICA
“O uso e a concepção das novas ferramentas tecnológicas para a comunicação, 
organização e ação política coletivas.” (Antoni Gutiérrez-Rubí, 2014, capa, 
tradução livre.)

“[…] uso tático e estratégico das ferramentas digitais para a organização, 
comunicação e ação coletiva. […] a capacidade das multitudes conectadas, dos 
cérebros e corpos conectados em rede, para criar e automodular a ação
coletiva.” (Toret Medina, coord., p.36, tradução livre).

“A tecnopolítica é um espaço de mediação do espaço público que depende 
centralmente do político, da informação, da comunicação, do conhecimento.” 
(Francisco Sierra Caballero, 2017, em entrevista para a Revista Uninter de 
Comunicação).

“[Tecnopolítica serve] Para estimular e instrumentalizar a população civil a 
participar da política governamental de todas as esferas de um país; permitir 
uma governança mais aberta e distribuída.” (Mena, 2019)



15M / Indignados | Espanha, 2011-2015

Fonte: Soto, 2015



Los mapas del 
15M
El arte de la 
cartografía de la 
multitud conectada
Pablo de Soto, 2015

Mapas do Mal-estar



Los mapas del 
15M
El arte de la 
cartografía de la 
multitud conectada
Pablo de Soto, 2015

Mapas da Potência

https://vimeo.com/65824910


TECNOPOLÍTICA | MAPA CONCEITUAL 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Toret Medina (2015), p. 64. Melhor visualizável em: https://bit.ly/2Ko9KDq



TIMELINE
http://sobreurbana.com/timeline/

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=16sgoLkPKbzDFYPV7obPz1WZDqtDmpWFuaYlszZU11WU&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650


TECNOPOLÍTICAS AQUI
ANO NOME DO PROJETO ENDEREÇO ELETRÔNICO

2017

Rede dos Construtores 
de Lisboa

https://www.facebook.com/
rededosconstrutoresdelisb
oa/

Fórum Urbano https://forumurbano.pt/

2016

C3-Centro Comunitário 
da Curraleira

https://novobancocrowdfun
ding.ppl.pt/c3

Muita Fruta
https://www.muitafruta.org/
mapamuitafruta/

Rede de Artes e Ofícios 
de Lisboa

https://www.redearteseofici
os.pt/

LXConnect https://www.lxconnect.org/

2015

Projecto D'Ajuda http://dajuda.fa.ulisboa.pt/
Construir Redes em 
Marvila http://mar-vila.org/
Rede Rés-do-Chão fora do ar

2014
Operação Skyline http://lisbonskyline.pt/
DNA Lisboa II não encontrado
Desenhar Redes http://mar-vila.org/

2013
Rede de Carpintarias de 
Lisboa http://redecarpintarias.org/

Technopolitics and participatory 
processes - Interactions between digital 
networks and streets in Lisbon
Ana C. C. Farias, Alexandra Paio



TECNOPOLÍTICAS AQUI

https://forumurbano.pt/
http://redecarpintarias.org/
http://lisbonskyline.pt/
https://projectodajuda.yrpri.org/group/684/open
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METODOLOGIA 
WORKSHOPS



TERRITÓRIOS DE AÇÃO
Cabeço de Mouro B Peões



CRONOLOGIA DAS AUGI

https://turcocreating.weebly.com/plataforma.html
https://turcocreating.weebly.com/plataforma.html

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1PqBSzAUu38X8ezckXbuUqpzVJqlhtZX84kDRoBgRdjQ&font=Default&lang=en&initial_zoom=2


FERRAMENTAS

https://turcocreating.weebly.com/plataforma.html

• Plataforma TUR (web site criado a partir de template customizável)
• Rede de atores (kumu.io, para análise de grafo)
• Cronologia das AUGI (Timeline JS, para construção de outras narrativas)
• Facebook, Instagram, Youtube (para comunicação)

• Minha Rota (app móvel para mapeamento colaborativo)
• Toolkit



DESAFIO

• Interagir com população, identificar parceiros (pessoas | entidades –
escola, café, associação, loja etc.)

• Kumu.io

• Identificar narrativas, desejos, histórias pessoais, coletivas e sobre a 
construção / evolução dos bairros

• Timeline JS, Youtube

• Organizar plataforma de trabalho
• Plataforma TUR, redes sociais...

RETORNO PARA BIBLIOTECA – 15h45
• CARTAS TUR
• Discussão em grupo, alimentação das apps
• Apresentação da síntese do grupo



MÃOS À OBRA!
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