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XIV Jornadas da AUP

Territorialidades
e as Novas

O Urbanismo

As Jornadas da AUP além de produzirem um expressivo património de ideias, de informação e de conhe-
cimento sobre a prática do urbanismo, são também oportunidade de encontro e de confraternização entre 
colegas de profissão. São estes motivos que assistem à organização das próximas Jornadas que terão 
lugar na cidade de Montijo, nos dias 06 e 07 de junho de 2013.
Os quatro temas propostos para reflexão e debate cobrem um amplo espetro de desafios na relação da 
sociedade com o território.
A diversidade dos temas é intencional atendendo à necessidade que o urbanista enfrenta na sua prática 
quotidiana de tratar em simultâneo, e de forma integrada, questões locais e globais, preocupações estéti-
cas e financeiras, problemas de coesão social e de composição urbana, estratégias de conservação e de 
renovação, harmonizar o crescimento com o desenvolvimento, fazer respeitar princípios e cultivar a procu-
ra de consensos, proceder a análises informadas e elaborar propostas com ousadia visionária e criativa, 
mas tendo consciência dos limites.



Convidam-se todos os interessados a apre-
sentar uma comunicação sobre os temas 
destas Jornadas, contribuindo para aprofun-
dar o conhecimento teórico e prático, sobre 
o ordenamento do território nas suas verten-
tes interdisciplinares.
Os textos devem ser endereçados à Comis-
são Científica que estará disponível e empe-
nhada em desenvolver um trabalho iterativo 
com os autores das comunicações de modo 
a melhor aferir os conteúdos aos objetivos 
do programa, conferindo-lhes densidade e 
eficácia comunicacional. 
Todas as comunicações que tenham reco-
nhecido mérito absoluto serão publicadas no 
Caderno das Jornadas, independentemente 
de serem ou não apresentadas nas sessões 
formais, que têm limitações de tempo.

APRESENTAÇÃO
DE COMUNICAÇÕES
As comunicações serão elaboradas em quatro etapas, 
com os seguintes prazos:

1: Apresentação do tema da comunicação, através de 
um resumo com um máximo de duas páginas, até ao dia 
30 de abril de 2013.
2: A Comissão Científica pronunciar-se-á sobre o enqua-
dramento, o interesse e o mérito da comunicação até ao 
dia 10 de maio de 2013.
3: As comunicações finais devem ser entregues até ao 
dia 24 de maio de 2013. A Comissão Científica fará a 
sua seleção e avaliação crítica até ao dia 31 de maio de 
2013.
4: Os autores das comunicações selecionadas para pu-
blicação podem proceder a alterações e desenvolvimen-
tos posteriores às Jornadas, tirando partido dos debates 
e das críticas, até ao dia 21 de junho de 2013.

Nota: A Comissão Científica está incumbida de providenciar convites 

a especialistas para apresentar comunicações, de modo a garantir 

o preenchimento das diversas sessões. Podem também os próprios 

membros da Comissão Científica apresentar comunicações, dando 

o seu esperado contributo e exemplo.

A Comissão Científica será a relatora das conclusões que serão 

apresentadas na Sessão de Encerramento, contando para o efeito, 

entre outros, com o especial contributo do Professor Manuel da Cos-

ta Lobo.

Regulamento 



Comissão Organizadora

Mestre Arq.º Luís Pedro Cerqueira
Arq.º Luís Grave
Eng.º Carlos Lourenço Fernandes
Arq.º Gastão da Cunha Ferreira
Dr. António Ramalho
Dr. António Santos
Arq.º Helder Coelho

Comissão Científica

Professor Doutor Sidónio Pardal
Professor Manuel da Costa Lobo
Professor Arq.º Manuel Fernandes de Sá
Eng.º João Manuel Teixeira
Eng.º Demétrio Alves
Professor Arq.º João Pedro Costa
Professor Arq.º Rui Florentino

Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses
Dr. Fernando Ruas

Membro Fundador e Honorário da Associação dos 
Urbanistas Portugueses
Professor Manuel Leal da Costa Lobo

Diretor Geral do Território
Professor Doutor Paulo Correia

Presidente da Comissão de Coordenação Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo
Professor Doutor Eduardo Brito Henriques

Presidente da APEMIP - Associação dos Profissionais 
e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal
Luís Carvalho Lima

Presidente da FEPICOP - Federação Portuguesa da 
Indústria da Construção e Obras Públicas
Eng.º Ricardo Pedrosa Gomes

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AUP
Arq.º Luís Vassalo Rosa

Presidente do Conselho Diretivo da AUP
Arq.º Pedro Guimarães

Presidente da APPLA – Associação Portuguesa de 
Planeadores do Território
Dr. Celso Braz 

Presidente da APROUB – Associação Profissional 
dos Urbanistas Portugueses
Professor Doutor Diogo Mateus

Comissão de Honra

Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território
Doutora Assunção Cristas

Presidente da Câmara Municipal do Montijo,
Dr.ª Maria Amélia Antunes



9h00 Receção dos participantes e distribuição de 
documentação.

10h00 Abertura das Jornadas
Sessão de Boas-vindas pela Senhora Presi-
dente da Câmara Municipal de Montijo
Dr.ª Maria Amélia Antunes
Intervenção do Presidente da AUP
Arq.º Pedro Guimarães

Conferência de Abertura
“A Cidade vista pelo olhar do historiador”
Professor Doutor Rui Ramos

11h00 Pausa para café

11h15 Primeira Sessão

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 imobili-
ário numa perspetiva construtiva do ordena-
mento do território.
Moderador: Arq.º João Carlos Antunes
Apresentação de comunicações e debate 
aberto aos participantes.

13h00 Almoço livre

15h00 Segunda Sessão

O ordenamento do meio rústico em 
contraponto com o meio urbano. 
A salvaguarda das áreas classificadas e a 
correta condução dos usos silvestre e agrí-
cola requerem uma clara demarcação entre 
o meio rústico e o meio urbano.

Moderadora: Arq.ª Paisagista Fátima Ba-
charel
Apresentação de comunicações e debate 
aberto aos participantes.

17h00 Pausa para café

17h30
Portugal face às novas territorialidades 
e desterritorializações.
A perspetivação da economia do territó-
rio na era da globalização. A diluição das 
fronteiras, a livre circulação de pessoas, de 
bens, de informação e os crescentes pode-
res associados às redes de infraestruturas 
públicas, sujeitam as famílias e as empresas 
a um novo quadro de dependências e de ló-
gicas territoriais.
Moderador: Dr. José Almeida Henriques
Apresentação de comunicações e debate 
aberto aos participantes.

Terceira Sessão

20h00 Jantar com momento cultural oferecido pela 
Câmara Municipal de Montijo
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10h00 Quarta Sessão

O processo de planeamento. A falta 
do Plano Geral de Urbanização como 
instrumento para a boa gestão urba-
nística.
A prática do urbanismo não prescinde do 
plano geral do aglomerado como instrumen-
to de análise, de conceção e da gestão urba-
nística corrente.
Moderador: Mestre Arq.º Luís Pedro 
Cerqueira
Apresentação de comunicações e debate 
aberto aos participantes.

11h30

11h45 Apresentação de conclusões pelo 
Professor Manuel da Costa Lobo
Interpelações e debate com os 
membros da comissão de ambiente, 
ordenamento do território e poder 
local da Assembleia da República e 
Parceiros Económico e Sociais.
Moderador: Eng.º Nuno Canta
Vice-Presidente da C.M.Montijo

Pausa para café
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13h00 Sessão de Encerramento

13h30 Almoço volante com produtos regionais

14h00 Visita Técnica ao Colonato de Pegões, com 
paragem na Adega Coop. de Pegões.



Nome

Morada

Localidade

Idade data nasc.

Telefone E-mail

N.I.F.
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Inscrições
As inscrições deverão ser feitas por via eletrónica, através do endereço 

www.aup.org.pt
Valor 
Sócios: 20€;   
Não Sócios: 30€;
Estudantes: 10€;  
Entidades com mais de duas inscrições: 20€ por inscrito.

XIV Jornadas da AUP
O Urbanismo e as Novas Territorialidades
Montijo | Cinema Teatro Joaquim D’Almeida

Visita Técnica jantar dia 06 de junho

*Inscrições limitadas mediante inscrição até 31 de maio.


