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AUGI: Bairro dos Peões, São Domingos de Rana, Cascais 

Um urbanismo participativo  permite que a comunidade 
contribua para modificar o espaço urbano e o local onde vive, congregando diferentes 

abordagens, visões e realidades existentes no território .

Este pode ser alimentado por micro-práticas de “urbanismo tático” 

no sentido de promover a reapropriação do espaço urbano 

pelos seus principais atores bem como a ativação das comunidades . 

OBJETIVO GERAL

Estimular a participação e o empoderamento da comunidade 
através ferramentas/propostas criativas para resolução de problemas , 

demonstradas em ações informais e temporárias no espaço público, cujo resultado 

pode contribuir para decisões políticas de longo prazo.

Adequação à vida quotidiana

Melhoria da segurança

Promoção de relações de proximidade

Aumento da participação cívica

Ativação da comunidade 

ESPAÇO
PÚBLICO

Lazer

Encontro

Memória

Mobilidade

Segurança

REAPROPRIAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO

RUA DOS PEÕES

LARGO DOS PEÕES

ESCADINHAS DO CARTAXO

N

RUA DOS FUNDADORES

RUA DA ATALAIA

RUA DAS PAPOILAS

RUA DAS FLORES

PRACETA DOS PEÕES

RUA DAS GIESTAS
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JOGO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO

Este é um jogo de aventura.

A ideia deste jogo não é mudar posições num tabuleiro, mas sim num 
bairro. 
Assim como as pessoas, este bairro também é vivo. Cresce, evolui, amadu-
rece e transforma-se. Mas é diferente de outros jogos. Aqui, são os peões 
que mudam o tabuleiro ou, se se preferir, pode se dizer que neste jogo são 
os peões que mudam o bairro. O que importa é que aqui sempre foi assim 
que se jogou.  Neste pedaço de terra, peões que mudam o tabuleiro não se 
trata de novidade, mas de tradição. 

REGRA 01: Quanto mais gente melhor e mais divertido o jogo, sempre!

REGRA 02: Este é um jogo de intervenção no espaço público. Os mostruá-
rios possuem cartas de ideias de aplicação, os moldes guiam para a prática 
e as fotos são exemplos para estimular a criatividade. 

Posicionam-se os moldes onde se gostaria de intervir e pinta-se com as latas 
de spray os símbolos. 

REGRA 03: Usar a criatividade sempre, inclusive podem usar se as cartas, 
fotos e  moldes de outras maneiras.

DESAFIOS

Caixa 1
Incentivar os automobilistas a circular a uma velocidade reduzida e, desta 
forma, respeitar a mobilidade dos peões.

Caixa 2
Fazer com que os automóveis não atrapalhem a vida dos moradores ao es-
tacionar de forma inadequada.

Caixa 3
Criar espaços de jogos para crianças, adultos e idosos se poderem divertir 
no próprio bairro.

Caixa 4
Criar espaços públicos para estar, descansar e conversar. 


