


Fortalecer as
Práticas Locais

Incentivar as ações 
multigeracionais











Caderno de Desafios

Exposição dos trabalhos

Ação experimental





Propor um exercício que 
obrigue a observar e 
pensar o 
território/ambiente;

Exercitar a consciência do 
SER no espaço urbano;

Desenhar um mapa 
mental do ‘seu’ lugar: 
cores, sons, cheiros, o que 
é bom, o que é mau...



Propor um exercício de 
investigação que incentive a 
procurar informação, 
questionar, conversar sobre 
o espaço com a família, 
amigos, etc.

Jogo do antes e depois 
(passado/presente/futuro)

Perceber a transformação 
através do tempo



Propor um exercício 
criativo, que oriente 
para o desenho de 
soluções para o 
território com base nas 
descobertas anteriores



Apresentar as propostas, 
ouvir e ver as propostas 
dos outros, promover a 
troca de ideias, a 
participação cidadã, gerar 
vínculos de trabalho 
colaborativo e co-criação.



Mapa nas escolas e desafios

Hackathon

Ação experimental



Convocatória a 
adolescentes e jovens com 
o tema “onde se 
encontram?”. 

Mapeamento dos espaços 
de encontro com a 
colocação de mapas de 
grande formato nas 
entradas das escolas, a 
preencher pelos 
adolescentes e jovens.

Onde se encontram?



Organização de grupos de discussão (por 
afinidades entre jovens ou espaços 
identificados) e promoção de conversas 
mediadas (na plataforma digital “discord”).

Realização de um Hackathon, onde - com o 
apoio de mediadores - se organizarão grupos 
de trabalho para a elaboração de protótipos 
de ações experimentais a realizar nos espaços 
identificados.



OUTUBRO

CADERNO DE DESAFIOS

Disponibilização de 
exemplares impressos 

do Caderno de Desafios e 
on-line (pdf). 

PASSO 1 - OBSERVAR

Receção digital (fotos e 
vídeos por e-mail)  do 

passo 1.

Divulgação online dos 
trabalhos recebidos.

NOVEMBRO

PASSO 2 - PERGUNTAR

Receção digital (fotos e 
vídeos por e-mail)  do 

passo 2.

Divulgação online dos 
trabalhos recebidos.

DEZEMBRO

PASSO 3 - INVENTAR

Receção digital (fotos e 
vídeos por e-mail)  do 

passo 3.

Divulgação online dos 
trabalhos recebidos.

JANEIRO

PROPOSTAS

Recolha física dos 
cadernos. Elaboração do 

mapa dos lugares das 
crianças de Valongo, e 
concretização de uma 
exposição com todo o 

material produzido pelas 
crianças. 

FEVEREIRO

EXPERIMENTAÇÃO

Concretização das ações 
experimentais nos 

espaços identificados, 
conforme 

sistematização das 
propostas apresentadas. 
(Câmara de Valongo com 

o apoio do L3P).

MARÇO

CONVOCATÓRIA

Convocatória a adolescentes e jovens

(caderno e mapa nas escolas).

GRUPOS DE DISCUSSÃO

Organização de grupos de 
discussão e promoção de 

conversas mediadas

(plataforma digital 
“discord”).

Realização de um 
Hackathon, para 

elaboração de protótipos 
de ações experimentais.

HACKATHON EXPERIMENTAÇÃO

Concretização das ações 
experimentais nos 

espaços

(Câmara de Valongo com 
o apoio do L3P).



Quem somos

Um laboratório dedicado ao 

desenvolvimento de projectos de 

investigação de curta e média duração, 

relacionados com os temas do 

ordenamento do território e urbanismo, a 

funcionar em resposta aos desafios 

colocados por instituições públicas, 

empresas e organizações do terceiro sector.
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OBRIGADO!
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