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AAI2LAB
O AAi2Lab promove atividades de investigação colaborativa
entre diversas unidades orgânicas da Universidade do Porto, em
sinergia com centros nacionais e internacionais dedicados a temas
transversais aos campos da Arquitectura, Arte e Imagem. As ações
e projetos do AAi2Lab têm como denominador comum a inovação
no uso da fotografia enquanto instrumento de investigação visual
estratégico para uma melhor compreensão e comunicação de
dinâmicas complexas de transformação do espaço público.

COMPETÊNCIAS
Investigação e ensino em métodos de comunicação e
representação espacial que integram a fotografia, o desenho, a
imagem digital e outros média.
Desenvolvimento de projetos de fotografia coletivos e individuais
em torno da reflexão crítica sobre a transformação do espaço
público.
Edição de publicações relacionadas com fotografia documental
e artística com enfoque nas áreas de arquitectura, cidade e
território.
Realização de workshops, debates e conferências e fóruns
de articulação entre a academia, a prática profissional e a
investigação em métodos de investigação visual e espacial.
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MIL
O U.Porto Media Innovation Labs (MIL) é o Centro de
Competências da Universidade do Porto para a área
dos Média e tem como missão desenvolver a capacidade de
atuação da universidade no domínio dos Média, nas vertentes
do ensino, investigação, e inovação, promovendo a colaboração
interdisciplinar entre as estruturas existentes na universidade
e a articulação com parceiros externos. Promove a agregação
de infraestruturas e equipamentos, bem como a prestação de
serviços à comunidade U.Porto e parceiros externos.

LABS
O MIL está organizado em unidades, designadas por
laboratórios, que permitem o foco em temáticas específicas,
juntando competências, recursos, e projetos multidisciplinares.
Os laboratórios contribuem para o cumprimento da missão
do MIL através da promoção da colaboração entre membros
da U.Porto e parceiros externos, em áreas estratégicas para
a universidade no contexto dos Média.
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