
 
 
 
 

Programa das apresentações em cada sessão. 
Tempo máximo para cada apresentação: 15 minutos 

 
 
Sessão 1: Economia do território face à qualidade e conforto dos centros urbanos. 
Os planos devem recuperar a sua razão de ser económica e financeira, observando os seus efeitos no mercado fundiário e 
imobiliário numa perspectiva construtiva do ordenamento do território. 
Dia 6, 11.15 / 13.00 – Moderação: Arqt.º João Carlos Antunes 
 
Da Urbanização sem Urbanismo ao Urbanismo sem Urbanização Margarida Pereira e Luis Grave 

O comércio de proximidade no(s) futuro(s) dos centros históricos – uma visão prospectiva João Barreta  

Territórios comprometidos mas sem usos Sofia Silvano 

Regeneração Turística – uma Oportunidade João Belard Correia 

 
 
Sessão 2: O ordenamento do meio rústico em contraponto com o meio urbano. 
A salvaguarda das áreas classificadas e a correcta condução dos usos silvestre e agrícola requer uma clara demarcação entre o 
meio rústico e o meio urbano. 
Dia 6, 15.00 / 17.00 – Moderação: Arqt.ª Fátima Bacharel 
 
Relevância do sistema agro-alimentar na gestão territorial: da omissão à integração Rosário Oliveira e Margarida Pereira 

Proposta de delimitação da REN no concelho da Figueira da Foz Carlos Guimarães 

A delimitação das áreas urbanas na revisão dos PDM’s. O caso de Castro Daire Ana Catarina Matias e Rui Florentino 

Estrutura Ecológica Municipal – seus objetivos estratégicos e metodologia enquanto 
instrumento de ordenamento e gestão territorial em contexto urbano 

Luis Grave 

 
 
Sessão 3: Portugal face às novas territorialidades e desterritorializações. 
A perspetivação da economia do território na era da globalização. A diluição das fronteiras, a livre circulação de pessoas, de 
bens, de informação e os crescentes poderes associados às redes de infraestruturas públicas, sujeitam as famílias e as empresas 
a um novo quadro de dependências e de lógicas territoriais. 
Dia 6, 17.30 / 19.30 – Moderação: Dr. José Almeida Henriques 
 
Planos Inteligentes: um desafio para Cidades Inteligentes Jorge Baptista e Silva e José Antunes Ferreira 

Globalização do Território e Turismo de Saúde Eduardo Gonçalves Henriques 

A importância das Tipologias Urbanas e da Arquitetura Popular no contexto da 
Globalização 

José Baganha 

Urbanismo de Proximidade: o Bairro 2 de Maio Camilo Castelo Branco et al. 

 
 
Sessão 4: O processo de planeamento. A falta do Plano Geral de Urbanização como instrumento para a boa gestão 
urbanística. 
A prática do urbanismo não prescinde do plano geral do aglomerado como instrumento de análise, de concepção e da gestão 
urbanística corrente. 
Dia 7, 10.00 / 11.30 – Moderação: Arqt.º Luis Pedro Cerqueira 
 
Caraterização da prática nacional de perequação em Planos de Pormenor Beatriz Condessa et al. 

A importância da monitorização na gestão estratégica do território Luis Grave 

Requalificação da Frente Ribeirinha do Montijo Gonçalo Folgado 

O urbanismo em situação de emergência Sidónio Pardal 

 


