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O tema proposto pela equipa da FAULisboa na rede internacional COST Action CA18214, The 
Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery acolhe Trabalhos Finais nas 
modalidades de Projeto e de Dissertação, que tenham como objeto estruturas urbanas, em qualquer 
dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, nas quais se desenvolvam atividades de base 
colaborativa, nos âmbitos criativo, tecnológico, cultural ou outro, como motor de reabilitação urbana.  

Os trabalhos desenvolvidos neste âmbito contribuirão para o delinear de opções projetuais e de 
conhecimento dos fenómenos associados aos novos espaços de trabalho, na Área Metropolitana de 
Lisboa, considerando as dinâmicas recentes de indução de crise (Zona Euro, 2008; COVID 19, 2019-20) 
e a procura de soluções flexíveis de adaptação e recuperação, para cidades e comunidades resilientes. 

Esta proposta de tema procura ainda incentivar o estudo e investigação de áreas urbanas em contexto 
metropolitano, desenvolvendo instrumentos e técnicas de leitura e diagnóstico de espaços de trabalho 
colaborativos para formulação de propostas e de ações que enquadrem a intervenção do planeamento 
e das políticas públicas no processo de projetar na cidade. 

 

 
Base Milano, 2ª Reunião CA18214, 12-14 de Fevereiro de 2020, Milão, com regresso em quarentena.  

 

The COST ACTION CA18214 'The geography of New Working Spaces and the impact on the 
periphery' involves 90 research partners from 29 Countries, from October 1, 2019 to September 30, 
2023. The aims of the project are as follows: i) sharing the scientific outcomes on new working spaces 
such as Coworking and Maker Spaces (definitions, typologies and geographical distributions) ii) 
comparing the best practices and direct and indirect impacts with a particular focus on the periphery 
iii) sharing the policy tools across the countries. (Cf. https://www.nmbu.no/en/projects/new-working-
spaces; https://www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs|Name:overview) 

https://www.nmbu.no/en/projects/new-working-spaces
https://www.nmbu.no/en/projects/new-working-spaces
https://www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs|Name:overview

