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ISCTE-IUL + Baía do Tejo 

 

 

O TUR'20 destaca a importância da cocriação na construção de cidades habitáveis e 

sustentáveis, apresentando uma oportunidade de compartilhar o trabalho de práticas 

arquitetónicas e pesquisas em experiências e metodologias participativas. 

 

Os territórios metropolitanos contemporâneos estão a criar uma teia entrelaçada de 

relações sociais, económicas, ambientais e digitais entre aqueles que os habitam. A 

democratização da tecnologia e sua influência cada vez maior na vida quotidiana ampliou 

as maneiras pelas quais os cidadãos podem transformar conexões distantes em relações 

cooperativas. Essas relações têm o potencial de fomentar e definir um futuro inclusivo, 

comum e sustentável. As novas tecnologias digitais e sociais apresentam um novo 

quadro inovador, não apenas para práticas de design e participação, mas também sobre 

os níveis de abertura e democracia em urbanismos e processos de construção de 

cidades, esfumando as fronteiras entre o design de curto prazo e o planeamento de 

longo prazo. 

 

Durante este evento de duas semanas, os participantes irão desenvolver processos de 

cocriação, reenquadrando a escala das intervenções através da identificação de atores 

locais, redes e agentes envolvidos em parcerias colaborativas. A conferência de dois dias 

explorará tecnologias digitais e sociais em estratégias de design de espaço público de 

baixo para cima, estruturadas em quatro sessões temáticas: (1) Governança da cidade na 

sociedade em rede; (2) Reinventar a cidade através do comum; (3) 2.0 Cidade, cultura, 

identidade e jogo; e (4) Práticas de cocriação de espaços habitáveis. 

As masterclasses de quatro dias irão envolver os participantes em uma experiência de 

aprendizagem colaborativa para desenvolver uma solução de design urbano integrado 

no Barreiro (Área Metropolitana de Lisboa). A oportunidade de trabalhar em um cenário 

de caso real permitirá aos participantes combinar conhecimento tecnológico, 

preocupações de design estratégico e metodologias participativas para lidar com 

métodos de regeneração urbana e co-design da Cidade Comum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA  

 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

 

SEGUNDA-FEIRA, SETEMBRO 14 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

09:30 – 09:45 

 

Credenciais 

 

09:45 – 10:00 

 

Boas-vindas 

 

10:00 – 12:00 

 

Sessão 1: City governance in the Network society 

As abordagens atuais de construção de cidade quase não deixam espaço para incluir 

'conhecimentos' não especializados e não técnicos na tomada de decisão local, muitas 

vezes deixando de lado as necessidades e expectativas dos atores urbanos que não têm 

poder político ou institucional. Portanto, as cidades estão desenvolvendo ferramentas e 

plataformas para facilitar a agenciamento iniciativas ativistas e cidadãs, bem como, suas 

ações para a qualificação e transformação dos espaços urbanos. O objetivo é promover 

a coesão territorial, garantindo que não só o desenvolvimento do território seja pensado 

em conjunto com os cidadãos, mas também que a concretização das ideias seja um 

esforço comum. O que pode ser aprendido com essas experiências? Essas ferramentas 

realmente colaboram com a distribuição de poder quando se trata do 'fazer cidades' 

localmente? 

 

Moderadora da sessão: Carol Farias, doutoranda e investigadora do ISTAR-IUL 

 

10:00 – 10:40 

 

Palestrante: Pablo Aragón. Cientista investigador da unidade de Data Science & Big Data 

Analytics unit Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya 



 

 

10:40 - 11:20 

 

Palestrante: João Seixas. Geógrafo e economista. Professor e investigador da FCSH da 

Universidade Nova de Lisboa. 

 

11:20 - 12:00 

 

Debate 

 

12:00 - 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 15:45 

 

Sessão 2: Reinventing the city through commoning 

A crescente urbanização e a consequente complexidade dos problemas urbanos exigem 

mudanças profundas na maneira como os bens comuns urbanos são projetados, 

produzidos e administrados na contemporaneidade. A abordagem de cima para baixo 

dos modelos convencionais de planeamento urbano não têm fornecido as mudanças 

sistémicas necessárias para responder às necessidades dos cidadãos. Em resposta, 

combinando a expansão da conectividade em rede, princípios colaborativos e ética 

participativa, movimentos de baixo para cima têm se organizado para explorar uma 

multiplicidade de práticas comuns e espaços urbanos compartilhados que podem 

transformar essa condição. Essas práticas promovem a inteligência coletiva com base em 

experimentos em contextos urbanos locais para criar lugares para colaboração, 

compartilhamento e propriedade coletiva, muitas vezes sob a bandeira de "bens comuns 

urbanos". Que oportunidades e desafios essas ações coletivas representam no 

desenvolvimento dos processos de cocriação das nossas cidades? Eles podem apontar 

novos caminhos possíveis no âmbito da inovação cidadã? 

 

Moderadora da sessão: Alexandra Paio, Investigadora do DINAMIA’CET e ISTAR-IUL, 

Coordenadora do VFABLAB e professora do ISCTE-IUL  

 

13:45 - 14:25 

 

Palestrante: Marcella Del Signore. Arquiteta e urbanista da X-Topia e professora 

associada de Arquitetura no Instituto de Tecnologia de Nova York, Escola de Arquitetura 

e Design. 

 



 

14:25 - 15:05 

 

Palestrante: Joana Pestana Lages. Investigadora do DINÂMIA'CET - IUL e cofundadora de 

'Mulheres na Arquitectura 

 

15:05 – 15:45 || Debate 

 

15:45 - 17:00 

 

Olhar sobre a Cidade do Barreiro: Visita de Campo com atores locais 

 

17:00 - 18:00 

 

Conversa com aperitivo no Edifício AQUATRO 

 

TERÇA-FEIRA, SETEMBRO 15 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

10:00 – 12:00 

 

Sessão 3: 2.0 City: culture, identity and play 

Como as ferramentas 'bottom-up' da web 2.0 podem definir um processo digital 

colaborativo de regeneração urbana? O espaço físico pode ser traduzido digitalmente e 

enriquecido com marcadores imateriais que enriquecem os processos de mapeamento, 

ajudando na definição de abordagens locais mais precisas sobre o desenho urbano. O 

uso de várias ferramentas e métodos, como kits de ferramentas, serious games, 

mapeamento digital colaborativo e interfaces digitais, cria uma narrativa interativa 

comum, pois capacita os cidadãos na construção da cidade. Ferramentas colaborativas 

digitais podem surgir e promover uma mudança para práticas de democracia profunda, 

mudando a relação entre as cidades e os cidadãos e restaurando a importância da 

definição e caracterização profunda e participativa de um espaço. A participação cidadã 

em mapeamento colaborativo e práticas de cocriação possibilitam um fortalecimento da 

identidade e caracterização cultural, reforçando a identidade social como fator chave 

para um impacto positivo dos projetos locais. 

 

Moderadora da sessão: Catarina Graça, doutoranda e investigadora do DINAMIA’CET 

 

 

10:00 – 10:40 



 

 

Palestrante: Veronica Natividade, professora da PUC-RIO 

 

10:40 - 11:20 

 

Palestrante: José Carlos Mota. Diretor do Mestrado em Planeamento Regional e urbano 

da universidade de Aveiro e investigador do GOVCOPP.  

 

11:20 - 12:00 || Debate 

 

12:00 - 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 14:25 

 

Sessão 4: Practices of co-creating Liveable Spaces 

As práticas participativas espaciais foram desenvolvidas e experimentadas em design de 

espaço urbano, dando origem a um amplo conjunto de oportunidades e desafios em 

colaboração interdisciplinar. Então, qual é a vanguarda atual do design do espaço 

urbano? Conceitos e práticas como placemaking, acupuntura urbana, city hacking, 

urbanismo de guerrilha, microintervenção, apoiados em práticas arquitetônicas e 

iniciativas baseadas na comunidade, estão mostrando a capacidade da criatividade 

interdisciplinar para apresentar soluções. Em um território urbano mais do que nunca 

complexo, o envolvimento de diferentes tipos de participantes em parcerias cooperativas 

eficazes - combinando a experiência do designer e o conhecimento local - pode ser uma 

mudança necessária e bem-vinda em direção a processos colaborativos que dão voz aos 

cidadãos na concepção de nossas cidades. 

 

Moderadora da sessão: Raquel Lopes, doutoranda e investigadora do ISTAR-IUL  

 

13:45 - 14:25 

 

Palestrante: EDA - Ensaios e Diálogos Associação, colectivo internacional 

 

14:25 - 15:05 

 

Palestrante: Colectivo Warehouse 

 

15:05 - 15:45 || Debate 

 



 

15:45 - 17:00 

 

 

Apresentação da Metodologia TUR 

 

17:00 – 18:00 

 

Dinâmica de grupo 

 

ESCOLA DE VERÃO 

 

Tutores da Escola de Verão:  

 Alexandra Paio, Investigadora do DINAMIA’CET e ISTAR-IUL, Coordenadora do 

VFABLAB e professora do ISCTE-IUL 

 Carolina Cardoso, arquiteta, doutoranda do ISCTE-IUL e investigadora do ISTAR-

IUL 

 Carol Farias, arquiteta e urbanista, doutoranda do ISCTE-IUL e investigadora do 

ISTAR-IUL 

 Catarina Graça, arquiteta, doutoranda do ISCTE-IUL e investigadora do 

DINAMIA’CET 

 Laura Pomesano, arquiteta, doutoranda do ISCTE-IUL e investigadora do ISTAR-

IUL 

 Laura Sobral, arquiteta e urbanista, doutoranda do ISCTE-IUL e investigadora do 

ISTAR-IUL 

 Moisés Rosa, arquiteto, doutorando do ISCTE-IUL 

 Raquel Lopes, doutoranda do ISCTE-IUL e investigadora do ISTAR-IUL 

 

QUARTA-FEIRA, SETEMBRO 16 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

LAB DE CO-CRIAÇÃO 

 

09:00 – 10:00 

 

Boas vindas  

 

Apresentação Baía do Tejo 

 

Sérgio Saraiva, arquiteto e administrador executivo da Baía Tejo 



 

 

10:00 – 11:00 

 

Mesa redonda  

 

Convidados: Sérgio Saraiva (Baía do Tejo), Emanuel Santos (Câmara Municipal do 

Barreiro), Pablo D. S. Reis Costa, investigador do IGOT, projecto NoVOID 

 

Moderadora da mesa: Alexandra Paio, Investigadora do DINAMIA’CET e ISTAR-IUL, 

Coordenadora do VFABLAB e professora do ISCTE-IUL 

 

11:00 - 11:15 || Pausa para café 

 

11:15 – 12:45 

 

Mesa redonda com atores locais 

 

Convidados: José Mendes (designer e músico), Carlos Guerreiro (Designer e artista 

Plástico), Rui Dâmaso (OU.TRA), Jorge Sol (Designer e fundador da ADAO), Augusto Sousa 

(psicólogo educacional, RUMO) 

 

Moderador da mesa: Moisés Rosa, arquiteto no Landmark arquitectos 

 

12:45 - 13:45 || Almoço 

 

13:45 – 17:00 

 

Divisão em grupos para dinâmica rotativa 

Dinâmica de grupo com Micael Sousa: Do jogo de tabuleiro ao plano colaborativo: uma 

abordagem de Serious Games para planear o Barreiro 

 

Visita guiada “Memória do Barreiro”: Visita com os historiadores António Camarão e 

Fernando da Motta do Espaço Memória 

 

17:00 - 18h00 

 

Dinâmica de grupo 

 

QUINTA-FEIRA, SETEMBRO 17 

https://www.facebook.com/landmarkarquitectos/
https://www.facebook.com/landmarkarquitectos/


 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

09:00 – 12:00 

 

Masterclass 1: Mapeamento coletivo digital através dos processos de participação 

pública 

 

Professoras: Laura Pomesano e Raquel Lopes, investigadoras do ISTAR-IUL 

 

12:00 – 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 17:00 

 

Atividades de Campo 

 

17:00 – 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 

SEXTA-FEIRA, SETEMBRO 18 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

09:00 – 12:00 

 

Masterclass 3: Co-desenhar a cidade comum 

 

Professoras: Carolina Cardoso e Catarina Graça, investigadoras do ISTAR-IUL e 

DINAMIA’CET 

 

12:00 - 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 17:00 

 

Atividades de Campo 

 

17:00 - 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 



 

SÁBADO, SETEMBRO 19 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

09:00 – 12:00 

 

Masterclass 2: Instrumentos para Coprodução e Cogovernança urbana 

 

Professoras: Carol Farias e Laura Sobral, investigadoras do ISTAR-IUL e DINAMIA’CET 

 

12:00 - 13:45 || Almoço 

 

13:30 - 17:00 

 

Atividades de Campo 

 

17:00 - 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 

SEGUNDA-FEIRA, SETEMBRO 21 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

LAB DE CO-PRODUÇÃO 

 

09:00 – 12:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

12:00 – 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 17:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

17:00 - 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 

TERÇA-FEIRA, SETEMBRO 22 



 

VITRUVIUS FAB LAB, ISCTE-IUL 

 

09:00 – 12:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

12:00 – 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 17:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

17:00 - 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 

QUARTA-FEIRA, SETEMBRO 23 

VITRUVIUS FAB LAB, ISCTE-IUL 

 

09:00 – 12:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

12:00 – 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 17:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

17:00 - 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 

QUINTA-FEIRA, SETEMBRO 24 

VITRUVIUS FAB LAB, ISCTE-IUL 

 

09:00 – 12:00 

 

Desenvolvimento das propostas 



 

 

12:00 – 13:45 || Almoço 

 

13:45 - 17:00 

 

Desenvolvimento das propostas 

 

17:00 - 18:30 

 

Dinâmica de grupo 

 

SEXTA-FEIRA, SETEMBRO 25 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

09:00 – 12:00 

 

Intervenção no território 

 

12:00- 15:45 || Almoço 

 

15:45- 18:30 

 

Intervenção no território 

 

SÁBADO, SETEMBRO 26 

AQUATRO, EDIFÍCIO 4 DA BAÍA TEJO 

 

10:00 – 13:00 

 

EXPOSIÇÃO FINAL: ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE VERÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMO CHEGAR 

 

 

AQUATRO 

Edifício 4 da Baía do Tejo, Barreiro 
 

Coordenadas 

38.665885, -9.070721 

 

 

 



 

 

 

DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

 

● Embarque no catamarã no terminal fluvial do Terreiro do Paço 

● Saindo no terminal fluvial do Barreiro, apanhar o autocarro Nº 15 (paragem 

'Posto Médico'), ou o nº 7 (paragem Mercado 1º de Maio) e caminhar 14 min até 

ao edifício (ver foto). O edifício localiza-se do lado do mural do VHILs. 

 

Com o aplicativo de TCB - Mobilidade colectiva, pode aceder à rede de autocarros em 

tempo real 

 

 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 

Av.ª das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa 

Phone: +351 217903000 

Fax: +351 217964710 

 

VITRUVIUS FABLAB, BUILDING 2, LEVEL 0, ROOM D0.04 

 



 

 

 

DE COMBOIO 

 

● Saia da estação Entrecampos na Av. da República; 

● Caminhe aproximadamente 250m em direção à rotatória de Entre Campos; 

● Na rotunda, vire à esquerda (Av. Das Forças Armadas), suba cerca de 150m no 

sentido Sete Rios e encontrará a entrada do ISCTE - Instituto Universitário de 

Lisboa à sua direita. 

 

DE AUTOCARRO 

 

● Apanhe o autocarro nº 32, 54 ou 55; 

● Desça na paragem da Av. Prof. das Forças Armadas, em frente ao “castelo” da 

Faculdade de Farmácia; 

● Desça a avenida cerca de 50m. A entrada do ISCTE-IUL encontra-se à sua 

esquerda. 

 

DE METRO 

 

● Saia da estação Entrecampos na Av. da República; 

● Caminhada de aproximadamente 150m em direção à rotatória de Entre Campos; 

● Na rotunda, vire à esquerda (Av. Das Forças Armadas), suba cerca de 150m no 

sentido Sete Rios e encontrará a entrada do ISCTE - Instituto Universitário de 

Lisboa à sua direita. 


