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XVI COLÓQUIO IBÉRICO DE GEOGRAFIA 

 

 

Península Ibérica no Mundo: problemas e desafios para uma intervenção ativa da 
Geografia 

 

 

Caro(a) colega geógrafo(a), 

A Associação Portuguesa de Geógrafos, a Associação de Geografia de Espanha e o Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa convidam a juntar-se a nós em Lisboa, de 5 a 7 de 

novembro deste ano. 

Realiza-se aí e então, o XVI Colóquio Ibérico de Geografia, aberto também a colegas de outros países que no 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa falam português ou espanhol, 

O tema escolhido para enquadrar todas as apresentações e intervenção dos conferencistas convidados é 

"Península Ibérica: problemas e desafios para uma intervenção ativa da Geografia", com 15 temáticas 

distribuídas pelas sessões paralelas. Haverá também mesas redondas sobre os temas mais atuais e uma 

saída de campo, estando prevista a publicação dos textos escolhidos. 

Será um tempo de aprendizagem e de consolidação ou debate a propósito de investigação em curso, projetos 

futuros, ou reflexões mais teóricas. 

Além disso, para lá da dimensão científica (central, por certo), pretende-se que este encontro seja também um 

tempo de festa da Geografia, de encontro e de troca de informação e conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Saudações geográficas, 

José Alberto Rio Fernandes (APG) 

Jorge Olcina (AGE) 

Lucinda Fonseca (IGOT/ULisboa) 
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ORGANIZAÇÃO DO COLÓQUIO 

 

INSTITUIÇÕES 

APG 

A Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) é uma associação profissional sem carácter sindical ou 
empresarial. Desde a sua fundação em 1987, tem procurado contribuir para a valorização da Geografia e para 
o reconhecimento da utilidade social dos geógrafos e das suas atividades profissionais, em domínios como o 
ensino, o planeamento e ordenamento do território, os estudos ambientais e os sistemas de informação 
geográfica. A APG promove, com periodicidade bianual, com o apoio de entidades científicas de caráter local, o 
Congresso da Geografia Portuguesa. Em colaboração com a Associação dos Geógrafos Espanhóis, a APG 
promove, também com periodicidade bianual e alternadamente em Portugal e Espanha, a realização do 
Colóquio Ibérico de Geografia. A APG é uma associação profissional que tem por fim contribuir para a 
valorização profissional e a correta atuação deontológica dos geógrafos no sentido de melhor servir a 
sociedade e o território, fomentando, desenvolvendo e difundindo a ciência geográfica portuguesa e as suas 
aplicações. 
 
AGE 

A Associação de Geógrafos Espanhóis é um grupo de profissionais da geografia cujo objetivo principal é 
promover e desenvolver a ciência geográfica espanhola e suas aplicações e disseminar e divulgar o 
conhecimento geográfico na sociedade. A AGE foi constituída em 1975 durante a celebração do IV Congresso 
Nacional de Geografia. Desde então, seu trabalho se concentrou na promoção de encontros científicos, 
coordenando a ação da geografia espanhola antes da sociedade e colaborando com outras associações 
geográficas nacionais e internacionais. Atualmente, a AGE agrupa cerca de 1.000 pessoas ligadas à geografia, 
principalmente, ensino, pesquisa e livre exercício da profissão geográfica. Entre as atividades da AGE enfatiza 
a celebração a cada dois anos dos Congressos de Geógrafos Espanhóis, dos quais são sede dos 
departamentos de geografia das universidades espanholas. Nos anos alternativos, a associação organiza dias 
de difusão da geografia, com o objetivo de aproximá-la à sociedade e apresentar suas propostas em assuntos 
atuais. Os membros da AGE recebem informações completas sobre a celebração e o resultado de todas as 
atividades e obtêm benefícios económicos substanciais na participação. 
 
IGOT 

O Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa é a maior escola no 
campo de Geografia e Planeamento em Portugal. Nele se insere o Centro de Estudos Geográficos (CEG), um 
centro de excelência internacionalmente reconhecido e uma referência na investigação e disseminação do 
conhecimento geográfico, com principal destaque no: Planeamento Regional e Urbano, Avaliação de Políticas 
Públicas, Desenvolvimento Regional e Local, Estudos de Migração; GIS e Tecnologias de Informação, 
Geografia Humana e Regional, Geografia Física, Riscos e Impactos Ambientais e Regional, Turismo e 
Geografia Histórica. O IGOT tem como missão promover um ensino superior de qualidade, ao nível da 
formação graduada, pós-graduação e formação ao longo da vida, desenvolver atividades de investigação e 
desenvolvimento, difundir conhecimentos e prestar consultoria técnica e científica especializada à comunidade, 
nos domínios da geografia, do ordenamento e gestão do território, das políticas de desenvolvimento e da 
coesão territorial, do urbanismo, do ambiente, dos recursos e dos riscos, das dinâmicas e da organização 
sócio-espacial. O IGOT é membro da AESOP – Associação das Escolas Europeias de Planeamento e tem um 
corpo docente e de investigadores altamente qualificado, com valências científicas muito diversas, elevada 
internacionalização, forte orientação para a investigação e com competências para ministrar um ensino ao nível 
dos mais elevados padrões internacionais. Os docentes estão integrados nos grupos de investigação do Centro 
de Estudos Geográficos, unidade de investigação e desenvolvimento de referência em Portugal, nos diferentes 
domínios da Geografia e no Ordenamento do Território. 

http://www.apgeo.pt/associacao
http://www.age-geografia.es/site/
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ID 140 - CONDICIONANTES AMBIENTAIS E SOCIOECONÓMICAS DA QUALIDADE DE VIDA URBANA: PROPOSTA DE MODELO DE 
AVALIAÇÃO APLICADA AO CONCELHO DE CASCAIS  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET6S1 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 218 

ID 142 - PREFERÊNCIAS DE TURISTAS POR RECREIO E LAZER NA REGIÃO DO ALGARVE NUM CONTEXTO CLIMÁTICO EM 
MUDANÇA  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET8S2 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 294 

ID 144 - PLANOS, PROJETOS E MUDANÇAS NO PORTO CENTRAL NO SÉC. XXI  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S3 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………..………….. 64 

ID 145 - TERRITÓRIO, VIOLÊNCIA E MEDO NO MUNICÍPIO DE MURICÍ – BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET15S4 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 543 

ID 147 - CICLO DE URBANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE REGENERAÇÃO EM CONTEXTO DE METROPOLIZAÇÃO. O CASO DA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET1S1 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 65 

ID 148 - POTENCIAL INTERMUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET13S1 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 477 
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ID 149 - CHEIAS/INUNDAÇÕES NO CENTRO URBANO DE AMARANTE: DEFINIÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS E AVALIAÇÃO DE 
IMPACTOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET11S4 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 417 

ID 150 - PORTUGAL E ESPANHA: A ENCRUZILHADA MIGRATÓRIA.  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET4S3 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 175 

ID 153 - POLÍTICAS PÚBLICAS INTERVENIENTES: AÇÕES NO PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA NO BRASIL  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET14S4 | Sala 2.4 ……………………………………………………………………..………………….. 509 

ID 154 - LAS NUEVAS ESTACIONES INTERMODALES EN GALICIA  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET2S1 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 111 

ID 155 - A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E O DIREITO À CIDADE  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET15S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………..……………….. 546 

ID 157 - NOVOS USOS SUSTENTÁVEIS DOS LOGRADOUROS  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET10S1 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 392 

ID 159 - A IMPORTÂNCIA DAS COPERATIVAS DE PRODUTORES NA SUBSISTÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR: ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE AS REGIÕES DO ALENTEJO CENTRAL E DO OESTE (PORTUGAL)  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET14S3 | Sala 2.4 ……………………………………………………………………..………………….. 511 

ID 160 - OS EFEITOS DA TEMPESTADE ANA SOBRE A ÁREA ARDIDA EM OUTUBRO DE 2017, NA INTERFACE URBANO-
FLORESTAL DE BRAGA  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET11S1 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………..……………….. 418 

ID 161 - AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM PORTUGAL: TRINTA ANOS NA UNIÃO 
EUROPEIA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET10S4 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………………..………….. 393 

ID 163 - AS RIBEIRAS E RIOS OCULTOS DA CIDADE DO PORTO. UM PATRIMÓNIO HÍDRICO A REABILITAR   
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET7S2 | Sala 2.2 254 

ID 164 - ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM PORTUGAL CONTINENTAL: EFEITOS DA 
GENERALIZAÇÃO MATRICIAL DA GEOINFORMAÇÃO  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S6 | Sala SIG ……………………………………………………………………………..………….. 337 

ID 166 - IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO AFETADOS PELOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM 
PORTUGAL CONTINENTAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET11S1 | Sala 2.3 …………………………………………………………………..…………………….. 420 

ID 167 - A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO 9.º ANO DE ESCOLARIDADE DOS CONCELHOS DO PORTO, COIMBRA E BRAGA SOBRE 
A DIMENSÃO ESPACIAL DO(S) RISCO(S) EM PORTUGAL CONTINENTAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET3S4 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 135 

ID 168 - RAVINAS DE SEIRÓS (NORTE DE PORTUGAL). SIMULAÇÃO COM VISTA A PREVENIR O SEU REAPARECIMENTO  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET11S3 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………..……………….. 421 

ID 169 - A APLICAÇÃO E ANÁLISE DO ÍNDICE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ÀS REGIÕES DA PENÍNSULA IBÉRICA  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET6S1 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 220 

ID 170 - O PAPEL DO PODER LOCAL NO COMBATE AO DESPOVOAMENTO EM PORTUGAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET14S1 | Sala 2.4 …………………………………………………………………………..…………….. 512 

ID 180 - EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS CIUDADES MEDIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA. EL PROYECTO NOSOTROS 
PROPONEMOS EN CIUDAD REAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET9S3 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 339 

ID 185 - ECOLOGIA DOS ESPAÇOS ABANDONADOS DAS CIDADES: CARACTERÍSTICAS DA SUA VEGETAÇÃO E IMPORTÂNCIA 
PARA A BIODIVERSIDADE URBANA. COMPARAÇÃO ENTRE AML E AVE  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET10S3 | Sala 2.3 …………………………………………………………………………..…………….. 395 

ID 188 - QUALIDADE POSICIONAL DAS ORTOFOTOS E MODELOS DIGITAIS DO TERRENO DO LEVANTAMENTO 
AEROFOTOGRAMÉTRICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA/BRASIL ESTUDO DE CASO: MICRO BACIA RIO DOZE PASSOS  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 340 

ID 189 - DINÂMICA DO USO E COBERTURA DA TERRA NAS MICRORREGIÕES DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL: UMA 
ANÁLISE ENTRE 2000 E 2010   
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S6 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 342 

ID 193 - (IN)JUSTIÇA ESPACIAL EM TERRITÓRIOS URBANOS EM MUDANÇA: UMA VISÃO MULTIESCALAR E GENEALÓGICA 
SOBRE A ALTA DE LISBOA   
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET15S1 | Sala 1.1 ……………………………………………………………………..………………….. 547 
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ID 194 - IMÁGENES MENTALES Y ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET3S5 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 136 

ID 195 - O IMPACTO DA ESTRUTURA ECONÓMICA E LEGISLATIVA NO ESTABELECIMENTO DE JOVENS AGRICULTORES  O CASO 
DA REGIÃO ALENTEJO  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET14S2 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………..……………….. 513 

ID 196 - SMART CITIES EM DUBLIN E BARCELONA - ANÁLISE COMPARADA DE POLÍTICAS E CONTEXTOS INSTITUCIONAIS E 
GEOGRÁFICOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET13S3 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………………..………….. 478 

ID 197 - A GEOGRAFIA IBÉRICA (AINDA) NÃO ESTÁ MORTA: REFLEXÕES PARA UMA FORMAÇÂO EM GEOGRAFIA MAIS 
EFECTIVA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET3S6 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 138 

ID 198 - LA RELACIÓN ENTRE PEQUEÑAS CIUDADES E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE: UM EJEMPLO ANALÍTICO DE 4 
CASOS DE GALICIA  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET2S1 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 112 

ID 199 - LA UNIVERSIDAD ITINERANTE DE LA MAR ( UIM). UNA PLATAFORMA IBÉRICA DE COOPERACIÓN PARA LA FORMACION 
DE EXPLORADORES DEL MUNDO  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET3S5 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 139 

ID 201 - TERRITÓRIOS RURAIS BIPOLARES? AVALIANDO A COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS DO ALENTEJO 
(PORTUGAL)  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET14S4 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………..……….. 515 

ID 204 - LA INCIDENCIA DE LA INICIATIVA LEADER EN EL RURAL PROFUNDO DE ANDALUCÍA (2000-2013)  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET14S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………..……….. 516 

ID 205 - UN MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS PINTADAS CALLEJERAS EN EL PAISAJE URBANO DE OVIEDO 
Y PROPUESTA DE GESTIÓN PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET7S4 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 255 

ID 207 - A ARTE DA “ZUNGA” NAS RUAS DE MAIANGA – LUANDA  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET15S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………..……………….. 548 

ID 208 - CIDADES CONTEMPORÂNEAS E SEUS ESPAÇOS: DO PARADIGMA FUNCIONALISTA À NOVA GESTÃO DO ESPAÇO  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET5S2 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 194 

ID 209 - CHEIAS E INUNDAÇÕES NO VALE DA VILARIÇA (TORRE DE MONCORVO): ÁREAS INUNDÁVEIS, DANOS CAUSADOS EM 
ÁREAS AGRÍCOLAS E GESTÃO DO RISCO.  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET11S4 | Sala 2.3 …………………………………………………………………………..…………….. 424 

ID 210 - A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, UMA DAS VERTENTES DINAMIZADORA DA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET14S5 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..…………….. 519 

ID 211 - CAPITAIS DE PORTUGAL CONTINENTAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET8S1 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 296 

ID 212 - INOVAÇÃO NOS SIG E SEU CONTRIBUTO PARA MODELAÇÃO EM QUALIDADE DE VIDA URBANA (QVU)  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET5S1 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 195 

ID 213 - A EVOLUÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA MÚLTIPLA: O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMO 
ESTRATÉGIA DE REPRODUÇÃO SOCIOECONÔMICA  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET14S4 | Sala 2.4 …………………………………………………………………………..…………….. 520 

ID 214 - O PANORÂMICO DO MONSANTO, A ILUSÃO DO ABANDONO E A VITÓRIA DA RUÍNA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S6 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………………..……….. 67 

ID 215 - O TRABALHO SOB CONDIÇÕES ADVERSAS DO CLIMA: NOTAS SOBRE O COTIDIANO LABORAL DE VARREDORAS(ES) DE 
RUAS DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP/BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET15S3 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………..………………….. 550 

ID 216 - Escoadas de lava históricas do Vulcão do Fogo (Cabo Verde): cartografia e análise geomorfológica  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET12S1 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………..………………….. 449 

ID 217 - ANÁLISE ESPACIO-TEMPORAL E SIMULAÇÃO DA PROBABILIDADE DE TRANSIÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DE SOLOS 
AGRÍCOLAS  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S2 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 345 

ID 218 - INTEGRAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL NO ENSINO SUPERIOR: O CASO DE ITÁLIA  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET4S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 177 
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ID 219 - OS FLUXOS MIGRATÓRIOS INTERNACIONAIS PARA AS ÁREAS RURAIS EM PORTUGAL. O REPOSICIONAMENTO DOS 
LUGARES NO CONTEXTO GLOBAL: OS CASOS DA REGIÃO OESTE E DO LITORAL ALENTEJANO  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET14S2 | Sala 2.4 ……………………………………………………………………………..………….. 522 

ID 221 - EL TURISMO RESIDENCIAL EN LAS ALPUJARRAS: CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y TERRITORIALES  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET8S1 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 297 

ID 224 - AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A INCÊNDIOS À ESCALA LOCAL – APLICAÇÃO À FREGUESIA DE ALVARES (GÓIS).  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET11S1 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………………..……….. 425 

ID 225 - THE COASTAL HAZARD WHEELMF APLICADA AO ARCO LITORAL CAPARICA-ESPICHEL NO QUADRO DAS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET12S2 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 450 

ID 226 - SPATIAL DISPARITIES IN RURAL SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE IN PORTUGAL, 1991-2011  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET14S2 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………..……………….. 523 

ID 227 - TURISMO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: A EXPERIENCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO 
ROTEIROS GEO-TURISTICOS NO CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM DO PARÁ  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET7S4 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 257 

ID 229 - TRAJETÓRIAS DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL: ESTUDANTES BRASILEIROS NO ENSINO SUPERIOR EM 
PORTUGAL” – ALGUNS RESULTADOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET4S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 178 

ID 232 - USO DE FONTES HISTÓRICAS PARA A EXTRACÇÃO DE DADOS SOBRE INUNDAÇÕES ESTUARINAS. ANÁLISE CRÍTICA A 
PARTIR DE UM CASO DE ESTUDO  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET11S4 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 427 

ID 233 - A GEOGRAFIA DA NUTRIÇÃO: HÁBITOS ALIMENTARES, MOBILIDADE E APROVEITAMENTO ESCOLAR, UM ESTUDO NA 
CIDADE DE LISBOA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET6S5 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 222 

ID 235 - A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO QUOTIDIANO DAS FAMÍLIAS – UMA LEITURA A PARTIR DE RIO DE MOURO 
(SINTRA)  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET6S2 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 223 

ID 237 - UNIVERSIDADE E ANCORAGEM DO CONHECIMENTO: UM ESTUDO DE CASO  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET13S3 | Sala 1.2 …………………………………………………………………..…………………….. 480 

ID 238 - A VISITA DE ESTUDO: (RE)DESCOBERTA E REFLEXÃO  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET3S5 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 141 

ID 239 - TURISTAS VULNERÁVEIS, PORÉM TRANSFORMATIVOS: O PAPEL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET8S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 300 

ID 240 - A GEOGRAFIA:  SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET3S6 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 142 

ID 241 - INTEGRAÇÃO DA DETEÇÃO REMOTA E SIG NA ANÁLISE DO CRESCIMENTO URBANO: O CASO DE BRAGA E GUIMARÃES 
(1984-2016)  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S6 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 347 

ID 244 - APLICAÇÃO EXPLORATÓRIA DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO PARA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DA SUSCEPTIBILIDADE 
A CHEIAS RÁPIDAS EM PORTUGAL CONTINENTAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET11S4 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 428 

ID 245 - ANÁLISE ESPACIAL DAS TRANSFORMAÇÕES RECENTES EM CIDADES DE REGIÕES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS NA 
BAHIA E EM TOCANTINS - BRASIL  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S2 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 349 

ID 246 - A DIMENSÃO ESPACIAL DO CRÉDITO E DA FIDELIZAÇÃO: ANÁLISE DAS PRÁTICAS ESPACIAIS DE CONSUMIDORES EM 
CIDADES MÉDIAS  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S3 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 68 

ID 247 - EL GEOTURISMO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO TERRITORIAL TURÍSTICO EN GALICIA  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET8S4 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 301 

ID 252 - GEOGRAFIA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E SUAS TERRITORIALIDADES  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET7S1 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 258 

ID 253 - DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL E A REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO 
CUIABÁ  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET13S1 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 481 
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ID 254 - O PATRIMÓNIO COMO CAPITAL TERRITORIAL - MOBILIZAÇÃO DE ATORES E EVOLUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE 
GOVERNANÇA TERRITORIAL NO DOURO E VALE DO CÔA  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET7S2 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 260 

ID 255 - TRANSPORTE E MOBILIDADE PARA AS CIDADES SAUDÁVEIS. ANÁLISE DE ALGUNS INSTRUMENTOS DA AML  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET2S4 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………………….. 114 

ID 256 - MOBILIDADE URBANA E ATIVIDADE FÍSICA. UM CONTRIBUTO PARA AS CIDADES SAUDÁVEIS  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET6S2 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 225 

ID 257 - LA PRÁCTICA DEL BARBECHO SOCIAL EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS PERIFERIAS URBANAS PENINSULARES  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S5 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 71 

ID 258 - OS PROGRAMAS DE GEOGRAFIA NO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: 1986 – 2016. DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE BASES DO 
SISTEMA EDUCATIVO À IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS CURRICULARES  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET3S5 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 144 

ID 259 - MAPAS DE EVACUAÇÃO DE TSUNAMI NO MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET11S3 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 430 

ID 262 - EMIGRAÇÃO PORTUGUESA: CONTRIBUTO PARA UMA GEOGRAFIA DOS RETORNOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET4S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 179 

ID 264 - ESPAÇO, PATRIMÔNIO E CULTURA: APONTAMENTOS SOBRE A MARUJADA DE SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE 
BRAGANÇA, PARÁ, BRASIL  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET7S2 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 261 

ID 266 - MÉTRICAS ESPACIAIS E SIG COMO INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DAS MUDANÇAS NA PAISAGEM. ESTUDO DE CASO 
NO MUNICÍPIO DA LOUSÃ  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 351 

ID 267 - UNA APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA AL ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES RARAS: EL ATLAS NACIONAL DE 
ENFERMEDADES RARAS  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET6S6 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 227 

ID 268 - GEOGRAFÍA, SALUD Y ESTILOS DE VIDA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET6S5 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 228 

ID 269 - PADRÕES ESPÁCIO-TEMPORAIS DA MORTALIDADE POR SUICÍDIO NOS MUNICÍPIOS DE PORTUGAL CONTINENTAL 
ENTRE 1980 E 2015  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET6S6 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 230 

ID 272 - AS DIFERENÇAS DAS TEMPERATURAS DE SUPERFÍCIE, DETERMINADAS ATRAVÉS DAS IMAGENS DE SATÉLITE 
LANDSAT 8, NO VERÃO E NO INVERNO EM VILA NOVA DE GAIA.  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET10S2 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………….……………….. 396 

ID 274 - EXCLUSÃO SOCIAL, INTEGRAÇÃO E CIDADANIA: 
CONTRIBUTO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NA (IN)JUSTIÇA ESPACIAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET15S2 | Sala 1.2 …………………………………………………………………………..…………….. 552 

ID 275 - EXPANSÃO URBANA: PROCESSOS DE MODIFICAÇÃO NO USO DO SOLO E FORMAÇÃO DO PERIURBANO  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S6 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 352 

ID 277 - DISTRIBUIÇÃO SAZONAL E GEOGRÁFICA DAS AMPUTAÇÕES EM DIABÉTICOS, ENTRE 2000 E 2015, EM PORTUGAL 
CONTINENTAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET6S4 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 231 

ID 278 - URBANISATION AND RISE OF GEOMORPHOLOGICAL HAZARDS IN SARAJEVO DURING THE POST-WAR PERIOD  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET11S2 | Sala 2.3 …………………………………………………………………..…………………….. 431 

ID 279 - ANÁLISIS DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE GEOGRAFÍA EN EL ALUMNADO UNIVERSITARIO. UN ESTUDIO DE 
CASO: LOS FUTUROS GRADUADOS EN PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET3S6 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 145 

ID 281 - AS CIDADES NA TRANSIÇÃO DE SÉCULO. LEITURA COMPARATIVA DO PORTO NO INÍCIO DOS SÉCULO XX E XXI  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET1S1 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………..………………….. 72 

ID 282 - DAS EXPECTATIVAS ÀS CONCRETIZAÇÕES – O CICLO DE VALORIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS. O CASO DA RUA DE SÃO 
VITOR, NO PORTO.  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S6 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………..………………….. 74 

ID 287 - RISCOS, SOCIEDADE E ENSINO DA GEOGRAFIA. INTERAÇÕES DIDÁTICAS DE DOMÍNIOS CURRICULARES A PARTIR DO 
ESTUDO DE CASO DA ILHA DO FOGO (CABO VERDE).  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET3S4 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 147 
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ID 288 - MOBILIDADE, RISCOS NATURAIS E EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA. PROPOSTA DE DESCONSTRUÇÃO DIDÁTICA DAS 
“IMAGENS” DA ÚLTIMA ERUPÇÃO VULCÂNICA DOS CAPELINHOS (AÇORES, PORTUGAL).  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET3S4 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 148 

ID 289 - QUAL A RELAÇÃO ENTRE O «VALOR» DOS CENTROS ANTIGOS E A CIDADANIA? CASOS DE ESTUDO: PORTIMÃO E 
LOULÉ – ALGARVE -PORTUGAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET7S4 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 263 

ID 295 - O DESAFIO DA IGUALDADE DE GÉNERO NA GEOGRAFIA ESCOLAR  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET3S3 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 149 

ID 296 - A INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NOS PROCEDIMENTOS DE INVENTARIAÇÃO E GESTÃO DO 
PATRIMÓNIO IMÓVEL MUNICIPAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET5S1 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 198 

ID 298 - ACESSO À ÁGUA EM ASSENTAMENTOS RURAIS DE REGIÕES PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL.  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET15S4 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 553 

ID 300 - ABP E GEOGRAFIA: UMA LEITURA BERNSTEINIANA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET3S6 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 151 

ID 301 - AS ARTES E A TRANSFORMAÇÃO URBANA EM TERRITÓRIOS PÓS-INDUSTRIAIS. O CASO DO BARREIRO  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET7S1 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 264 

ID 302 - A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, SEMIÁRIDO BRASILEIRO: PAISAGEM E IDENTIDADE CULTURAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET7S3 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 266 

ID 307 - POLÍTICAS FISCAIS DESCENTRALIZADAS COMO FORMA DE COMBATE ÀS DISTORÇÕES DO ALOJAMENTO LOCAL   
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S5 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………..………….. 75 

ID 308 - SETORES DE ALTA TECNOLOGIA E CONHECIMENTO: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SEU PAPEL NA REESTRUTURAÇÃO 
PRODUTIVA DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL, ENTRE 2000 E 2015   
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET13S3 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 482 

ID 309 - A PRÁXIS DOCENTE NO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA SURDOS NO BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET3S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 152 

ID 310 - A JUSTIÇA ESPACIAL E O DIREITO À CIDADE: UMA REFLEXÃO A PARTIR D PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO 
NORTE/BRASIL  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET15S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………..……………….. 555 

ID 311 - CRISE ECONÔMICA E EXPANSÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE EM NATAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET15S3 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 557 

ID 312 - DA GENTRIFICAÇÃO TURÍSTICA EM LISBOA  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET1S2 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………..………….. 77 

ID 315 - CÓRREGO D’ANTAS: A FORÇA DA UNIAO: UM FILME PARA FORTALECER A CULTURA DE GESTÃO DE RISCO PARA 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO CÓRREGO D'ANTAS, NOVA FRIBURGO, RJ, BRASIL.  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET3S4 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 154 

ID 317 - MIGRAÇÕES E DESAFIOS DEMOGRÁFICOS EM PORTUGAL: PADRÕES E DETERMINANTES DA MOBILIDADE INTERNA 
DAS POPULAÇÕES  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET4S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 182 

ID 318 - AS ESTRATÉGIAS E O FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO SETOR TURÍSTICO NA REGIÃO 
CENTRO DE PORTUGAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET8S5 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 302 

ID 320 - POLÍTICAS URBANO-TURISTICAS EN BARCELONA, MADRID Y LISBOA  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S3 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..……………….. 79 

ID 323 - NOVAS ABORDAGENS NA DISPONIBILIZAÇÃO E PARTILHA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA SOBRE NATUREZA E 
BIODIVERSIDADE: RESULTADOS DO PROJETO IBÉRICO CROSS-NATURE  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET9S4 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 354 

ID 324 - AVALIAÇÃO DA CAPACIADE PREDITIVA DE MODELOS DE SUSCETIBILIDADE BASEADOS EM INVENTÁRIOS DE 
MOVIMENTOS DE VERTENTE INCOMPLETOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET11S3 | Sala 2.3 …………………………………………………………………………..…………….. 432 

ID 325 - CULTURA NAS DINÂMICAS DA NOITE EM LISBOA. LISBOA CAPITAL DO NADA, MARVILA 2001  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S4 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 80 
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ID 326 - ECONOMIA DA NOITE E REGENERAÇÃO URBANA EM LISBOA  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S4 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………..………….. 81 

ID 327 - ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL – A AMBIVALÊNCIA DO RECURSO TURÍSTICO   
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET8S6 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 304 

ID 329 - FRAGMENTAÇÃO E DIMINUIÇÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS NAS CIDADES: TENDÊNCIAS GERAIS E ESPECIFICIDADES 
LOCAIS  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET10S3 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………………..………….. 398 

ID 330 - MODELAÇÃO ESPACIAL DA TRANSMISSÃO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS ASSOCIADAS A BIÓTOPOS DULÇAQUÍCULAS 
NA BACIA DO RIO GEBA, GUINÉ-BISSAU  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG ……………………………………………………………………………..………….. 355 

ID 331 - O PAPEL DA BICICLETA NA JUSTIÇA DOS TRANSPORTES  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET2S4 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………………….. 115 

ID 332 - EXPERIÊNCIA TURÍSTICA NOS CENTROS HISTÓRICOS DE GUIMARÃES E CÓRDOVA  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET8S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 305 

ID 333 - PROCESSOS E INTERVENIENTES EM ESPAÇOS RURAIS – APLICAÇÃO DO JOGO DO TERRITÓRIO AO SÍTIO DE 
MONFURADO  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET14S1 | Sala 2.4 ……………………………………………………………………………..………….. 524 

ID 334 - A POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: DINÂMICA DE SEGREGAÇÃO URBANA – LONDRINA/ PARANÁ/BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S5 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………………..……….. 82 

ID 335 - POR UMA EDUCAÇÃO EXISTENCIAL NA CIDADE: PERCEBER, PARTICIPAR E INTERVIR  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET3S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 155 

ID 336 - A IMPORTÂNCIA DAS TIC NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARA A FORMAÇÃO DA CIDADANIA ESPACIAL NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DE FORTALEZA/BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET3S3 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 157 

ID 337 - TURISMO EM SINTRA: DO CRESCIMENTO À GESTÃO SUSTENTADA   
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET8S5 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 307 

ID 338 - PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL EN ESPACIOS RURALES DE BAJA DENSIDAD. LOS CASOS DE 
ESPAÑA Y FINLANDIA (2007-2013)  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET14S2 | Sala 2.4 …………………………………………………………………………..…………….. 526 

ID 340 - RENASCIMENTO E (RE)DESCOBERTA DE ESPAÇOS FLORESTAIS: O EXEMPLO DA MATA DO SOBRAL (LOUSÃ)  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET14S1 | Sala 2.4 ……………………………………………………………………………..………….. 528 

ID 341 - EXPLORAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS VOLUNTÁRIOS NA AVALIAÇÃO DA ATRACTIVIDADE TURÍSTICA E 
RECREATIVA DO TERRITÓRIO: ESTUDO COMPARADO ENTRE A REGIÃO DE LISBOA E DO SUDOESTE ALENTEJANO  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET8S5 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 309 

ID 344 - AS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS E AS TRANSFORMAÇOES URBANAS NA CIDADE DE POÇÕES-BA  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET1S2 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..……………….. 84 

ID 345 - A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA E O ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET1S7 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………..………………….. 86 

ID 346 - INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NAS VARIAÇÕES INTRAURBANAS DE TEMPERATURA   
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET10S1 | Sala 2.3 …………………………………………………………………..…………………….. 399 

ID 348 - PRÁTICAS DE LAZER ERÓTICO E SEXUAL: CONSUMOS, ESPAÇOS E LUGARES  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET8S6 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 311 

ID 352 - DEFICIÊNCIA VISUAL E GEOGRAFIA ESCOLAR: DILEMAS E PRÁTICAS DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET3S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 158 

ID 353 - CATÁLOGO DE EVENTOS HIDRO-GEOMORFOLÓGICOS EM PORTUGAL CONTINENTAL (1865-2015)  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET11S3 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 434 

ID 355 - TEMPERATURA E SAÚDE: O CLIMA COMO RESPONSÁVEL PELA EVOLUÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO 
DISTRITO DE VISEU  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET6S4 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 232 
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ID 356 - CONSTRUÇÃO DO MAPA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS DE VERTENTE EM PORTUGAL CONTINENTAL  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET11S3 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………………..……….. 435 

ID 358 - DISCURSOS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO EM GEOGRAFIA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE DAS DESCONFORMIDADES 
ENTRE GEOGRAFIAS PROFISSIONAIS E ESCOLARES  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET3S6 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 160 

ID 361 - LA “NUEVA POLÍTICA” LOCAL EN GALICIA. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA GOBERNANZA  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S5 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………………..…….. 87 

ID 362 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DE STAKEHOLDERS EM PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE 
PLANEAMENTO EM ZONAS COSTEIRAS  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET11S2 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………………..………….. 438 

ID 366 - ESPERANÇA DE VIDA DOS LUGARES NO PINHAL INTERIOR SUL  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET14S5 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..…………….. 529 

ID 368 - ANÁLISE DA IMAGEM VIRTUAL DAS BERLENGAS ENQUANTO DESTINO TURÍSITICO E RECREATIVO: ENSAIO 
METODOLÓGICO  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET8S4 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 312 

ID 369 - A APROPRIAÇÃO POLÍTICA DAS PAREDES DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET3S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 161 

ID 370 - REGULACIÓN DEL RECURSO MICOLÓGICO EN CASTILLA Y LEÓN: EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO 
REGIONAL INNOVADOR 1999-2017  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET14S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………..……………….. 531 

ID 371 - JUSTIÇA ESPACIAL E SAÚDE: GEOGRAFIA DAS URGÊNCIAS HOSPITALARES E ACESSIBILIDADE NA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET6S6 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 235 

ID 374 - ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE HOTSPOTS TURÍSTICOS EN DESTINOS URBANOS  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S1 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 357 

ID 375 - IDENTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE LAGOS TERMOCÁRSICOS COM RECURSO A IMAGENS MULTIESPECTRAIS  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET10S4 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………..………………….. 401 

ID 377 - A ACESSIBILIDADE AOS CUIDADOS DE SAUDE PRIMÁRIOS EM REGIÕES DE BAIXA DENSIDADE DEMOGRÁFICA. CASO 
DE ESTUDO: MUNICÍPIO DE MOURA  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET2S3 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 117 

ID 380 - A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO E A SUA RELAÇÃO COM A CULTURA DOS TERRITÓRIOS: O EXEMPLO 
DO ASPIRING GEOPARK ESTRELA  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET7S3 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 267 

ID 381 - ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS: POBLACIÓN CENSAL FRENTE A ESTIMACIONES DE OCUPACIÓN BASADAS EN DATOS 
TWITTER.  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET6S1 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 236 

ID 382 - TERRITORIAL COVERAGE OF VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION: BETWEEN DIGITAL AND FIELD SURVEYS  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET5S2 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 199 

ID 385 - A FORMAÇÃO DO PROFESSOR, O PROFESSOR DA FORMAÇÃO:CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS VIVÊNCIAS DOS 
EGRESSOS DAS LICENCIATURAS EM GEOGRAFIA SEDIADAS EM SÃO LUIS-MA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET3S5 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 163 

ID 386 - PROJETO NÓS PROPOMOS!: A AFIRMAÇÃO DE UMA ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA?  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET3S3 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 164 

ID 387 - ¿HACIA UN NUEVO INFORME DE DESARROLLO TERRITORIAL EN ANDALUCÍA? RESPUESTAS DE LAS COMARCAS 
ANDALUZAS ANTE LA CRISIS.  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S2 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 358 

ID 388 - A RELAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E O ESTADO NA CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO: UM OLHAR SOBRE OS CASOS DAS 
APACS DO LEBLON E GRAJAÚ (RIO DE JANEIRO, RJ)  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET7S4 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 268 

ID 389 - O TERRITÓRIO TURÍSTICO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COSTA DOS CORAIS (ALAGOAS – PERNAMBUCO) - 
BRASIL: A COMPLEXA RELAÇÃO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO, TURISMO E CONFLITOS NO TERRITÓRIO   
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET8S5 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 313 

ID 390 - A PLATAFORMA YOUTUBE NA ESTRUTURAÇÃO DAS PERCEPÇÕES CRIADAS SOBRE PORTUGAL PARA POTENCIAIS 
IMIGRANTES BRASILEIROS  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET4S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 183 
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ID 393 - SMART CITIES & SCHOOLS. GEOMENTORES DE COMUNIDADES EDUCATIVAS INTELIGENTES  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET5S2 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 201 

ID 394 - CITIZEN SENSING: PODE UM SISTEMA PARTICIPATIVO DE GESTÃO DE RISCO CONTRIBUIR PARA A RESILIÊNCIA 
URBANA?  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET10S1 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………………..……….. 404 

ID 397 - STREET PERFORMERS AND THE MICRO-ECONOMIES OF CHIADO  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S4 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………………..…….. 88 

ID 398 - TERRITORIOS DE INTERIOR Y RESILIENCIA TURÍSTICA EN ESPAÑA.  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET14S2 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………..……….. 532 

ID 401 - IMIGRAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA NO ALENTEJO LITORAL: O CASO DE ODEMIRA.  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET4S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 184 

ID 404 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E FOGOS: DESAFIOS PARA AS ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET14S5 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………..……….. 533 

ID 405 - LAS ÁREAS MONTAÑA EN LAS LEYES SOBRE TURISMO A ESCALA REGIONAL EN ESPAÑA: ANÁLISIS, BALANCE Y 
NUEVOS PLANTEAMIENTOS  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET8S5 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 315 

ID 409 - GENTRIFICAÇÃO: COMO IDENTIFICAR E EM QUE MOMENTO?  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET15S1 | Sala 1.1 …………………………………………………………………………..…………….. 557 

ID 410 - A POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE PESQUISA GEOSSISTÊMICA NO BRASIL: APONTAMENTOS A PARTIR 
DA GEOMORFOLOGIA  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET12S1 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 452 

ID 412 - POLÍTICA HABITACIONAL E DESIGUALDADE URBANA - ASSENTAMENTOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET15S2 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 560 

ID 415 - PROTOCOLO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO MICROCLIMA URBANO PARA A CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET10S5 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………………..……….. 406 

ID 419 - GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO NA METRÓPOLE PERIFÉRICA: O CASO DE CURITIBA  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET5S1 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 202 

ID 420 - INTENÇÕES DOS AGRICULTORES NO PROCESSO DE DECISÃO DE ALTERAÇÃO DO USO SOLO AGRÍCOLA  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S2 | Sala SIG …………………………………………………………………………………..…….. 360 

ID 427 - CÁLCULO DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE A PARTIR DE DADOS LANDSAT 5 TM, LANDSAT 7 EMT+ E LANDSAT 8 
TIRS  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG ……………………………………………………………………..………………….. 361 

ID 428 - A GEOGRAFIA E O PLANEAMENTO DE ÁREAS HISTÓRICAS PATRIMÓNIO MUNDIAL: A ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PLANO DE GESTÃO UNESCO  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET7S2 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 269 

ID 430 - ITINERÁRIOS LITERÁRIOS NO ESTADO NOVO. O EIXO DA RUA DA PALMA-AVENIDA ALMIRANTE REIS EM LISBOA: UMA 
MEMÓRIA EMOCIONAL DE RESISTÊNCIA   
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET7S3 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 270 

ID 431 - REVISITAR A SEGUNDA TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: ANÁLISE CRITICA E ENQUADRAMENTO EMPÍRICO PORTUGUÊS 
(1990 - 2016)  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET4S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 186 

ID 432 - GEOTECHNOLOGIES AS A TOOL TO MONITOR AND IMPLEMENT BLUE-GREEN INFRASTRUCTURE FOR SMART URBAN 
DEVELOPMENT  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET5S2 | Sala SIG ………………………………………………………………..……………………….. 205 

ID 435 - COLECTIVOS DESFAVORECIDOS EN TERRITORIOS ESCASAMENTE POBLADOS DE ANDALUCÍA. PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES Y JÓVENES EN LEADER (2000-2013)  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET14S3 | Sala 2.4 …………………………………………………………………………..…………….. 535 

ID 436 - DINÂMICA POPULACIONAL DE ANGRA DOS REIS E SEUS IMPACTOS NAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E EM ÁREAS DE 
RISCO  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET11S2 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………..……………….. 439 

ID 438 - LA HUELLA TURÍSTICA DE ALFAMA (LISBOA) A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE TWITTER  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET8S1 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 316 
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ID 439 - A RELAÇÃO ENTRE A CAMINHABILIDADE E AS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. O CONTEXTO DA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET6S2 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 238 

ID 440 - CAPITAL INTERÉTNICO: CAPITAL SOCIAL E RELAÇÕES INTERÉTNICAS EM DOZE BAIRROS MULTIÉTNICOS DE QUATRO 
CIDADES EUROPEIAS   
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET4S2 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 189 

ID 442 - DAS RELAÇÕES EM REDE ÀS RELAÇÕES DE CONFIANÇA: AS ESTRUTURAS ESPACIAIS DO CONHECIMENTO VOLTADO 
PARA O ÉBOLA  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET13S3 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 484 

ID 444 - LA ACCESIBILIDAD COMO ARGUMENTO DE DIFERENCIACIÓN EN DESTINOS TURÍSTICOS CONSOLIDADOS: EL CASO DE 
VILLAJOYOSA (ALICANTE, ESPAÑA)  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET8S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 318 

ID 446 - AS OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO: O CASO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET2S2 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 118 

ID 447 - MODELO ESPACIAL INTEGRADO DAS PERCEÇÕES DOS TURISTAS NO LITORAL ALENTEJANO  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET9S3 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 363 

ID 450 - O USO DE UNIDADES FITOGEOGRÁFICAS EM ANÁLISES MORFODINÂMICAS NA PLANÍCIE COSTEIRA DE UBATUBA, 
LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET12S2 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………..……………….. 453 

ID 451 - URBANISMO 3D: DA MODELAÇÃO DE DADOS OBTIDOS POR VANT À VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S1 | Sala SIG ……………………………………………………………………………..………….. 364 

ID 452 - ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL E PROJEÇÃO DO USO/OCUPAÇÃO DO SOLO: O CASO DA ILHA DA MADEIRA DE 1990 A 
2040.  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S6 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 365 

ID 453 - RECOLHA E ACESSO A INDICADORES MUNICIPAIS NA UNIÃO EUROPEIA. A ABORDAGEM DO PROJETO EURO-HEALTHY  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET6S1 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 239 

ID 458 - AMAZÔNIA E A GEOGRAFIA URBANA  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET1S1 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..……………….. 90 

ID 464 - MODELO GEOGRÁFICO DE SUPORTE À LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE PROXIMIDADE  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET9S3 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 367 

ID 468 - COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA E GESTÃO TERRITORIAL: REFLEXÕES DESDE A FRONTEIRA NORTE DE 
PORTUGAL-GALIZA  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET13S2 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………..………………….. 487 

ID 469 - POLITICA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DO BRASIL:UMA ANALISE DA CONSTRUÇÃO E  DA SITUAÇÃO ATUAL DO 
SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO -SNUC  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET7S3 | Sala 2.2 ………………………………………………………………………………………….. 272 

ID 473 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA A REQUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS RURAIS DESFAVORECIDAS: A 
INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA (ITI) DE CASTRO VERDE  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET14S5 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………..……………….. 536 

ID 474 - VARIABILIDADE “INTRA-URBANA” DAS ANOMALIAS TÉRMICAS – SUA RELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO LCZ  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET10S5 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………..……………….. 407 

ID 475 - SISTEMA DE APOIO À DECISÃO ESPACIAL EM SAÚDE: OTIMIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE AOS CENTROS DE 
TRANSPLANTE  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET9S3 | Sala SIG ……………………………………………………..………………………………….. 368 

ID 482 - A ESFERA PÚBLICA E AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DEMOCRÁTICA 
NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET13S4 | Sala 1.2 ……………………………………………………..………………………………….. 488 

ID 483 - MODELAÇÃO ESPACIOTEMPORAL DO CRIME EM LISBOA  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S1 | Sala SIG ……………………………………………………..………………………………….. 369 

ID 502 - MODELAGEM DE DADOS DE BIODIVERSIDADE E MEIO FÍSICO PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG ………………………………………………………………..……………………….. 371 

ID 509 - ENVELHECIMENTO E INTERVENÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE: A RESPOSTA DAS FREGUESIAS DE LISBOA  
 Dia 6 novembro | Hora: 09:00 - 10:00 | ET15S2 | Sala 1.2 …………………………………………………………………………..…………….. 561 
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ID 511 - EXPLORANDO LA AUTOETNOGRAFÍA: OBSERVACIÓN Y REFLEXIVIDAD EN EL TRABAJO DE CAMPO.  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET15S3 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 563 

ID 512 - EL OBSERVATORIO DE TURISMO EMISOR DE ESPAÑA (OBSERVATUR). UNA INICIATIVA DE COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD-EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO TURÍSTICO  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET8S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 319 

ID 513 - LOS TRASTORNOS NEURÓTICOS Y SUS DETERMINANTES SOCIO-AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE SANTANDER  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET6S4 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 241 

ID 514 - FFAS - SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA DE INUNDAÇÕES FLUVIAIS  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET11S4 | Sala 2.3 ……………………………………………………………………………..………….. 441 

ID 515 - COMO PLANEAR PARA A ACESSIBILIDADE MULTIMODAL. UM EXEMPLO DO FUNCHAL, MADEIRA  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET2S3 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 120 

ID 516 - REPRESENTAÇÕES E PERCEÇÕES DE HORTAS COMUNITÁRIAS: O CASO DAS HORTAS DA DEVESA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET6S5 | Sala 2,2 ………………………………………………………………………………………….. 243 

ID 517 - TERRITORIOS INNOVADORES: LOS PLANES DE GOBERNANZA Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (ESPAÑA)  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET5S1 | Sala SIG …………………………………………………………………………………..…….. 206 

ID 518 - CONTRASTES ENTRE ESTUDIANTES DE LA ESCOLA DE SECUNDÁRIA SERTA (PORTUGAL) Y EL IES JAUME I (ESPAÑA) 
AL REALIZAR EL PROGRAMA NOS PROPOMOS  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET3S3 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 166 

ID 519 - UMA REVISÃO CIENTÍFICO-MÉTRICA SOBRE A SIMBIOSE TURISMO-CLIMA -   
ANÁLISE LONGITUDINAL NA PRINCIPAL BASE DE DADOS CIENTÍFICA INTERNACIONAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET10S2 | Sala 2.3 ………………………………………………………………………………..……….. 408 

ID 521 - A GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO NA 
REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL   
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET13S3 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………………..………….. 490 

ID 522 - ANÁLISE MINUTO-A-MINUTO EM TRANSPORTE COLETIVO NO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM LISBOA  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET2S3 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 121 

ID 523 - A DUALIDADE DA HIDRODINÂMICA NOS AQUÍFEROS CÁRSICOS A PARTIR DA ANÁLISE RECARGA-DESCARGA. O 
HIDROSSISTEMA CÁRSICO DEGRACIAS-SICÓ (CENTRO-OESTE DE PORTUGAL) COMO CASO DE ESTUDO  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET12S1 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………………..………….. 455 

ID 525 - NOVAS ABORDAGENS E NOVOS ATORES NA GESTÃO E NO PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO: PROCESSOS DE 
SUBSTITUIÇÃO OU DE COMPLEMENTARIDADE?  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET13S1 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 491 

ID 527 - O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COMO UM MECANISMO PARA A SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET13S4 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 493 

ID 528 - EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA Y DE SEDIMENTOS MEDIANTE LA EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA ALTA DE RIÓ GRANDE (PROVINCIA DE MÁLAGA, ESPAÑA).  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET12S2 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………………..………….. 456 

ID 529 - DA CONDIÇÃO SUBURBANA DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S6 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………..….. 91 

ID 530 - EVOLUCIÓN DE USOS DEL SUELO Y VULNERABILIDAD A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE EN EL MEDITERRÁNEO 
SUR PENINSULAR  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET12S2 | Sala 1.2 …………………………………………………………………………..…………….. 458 

ID 531 - DESLOCAÇÕES PULVERIZADAS:MEDINDO OS EFEITOS DE DESPOSSESSÃO URBANA DO PER   
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET15S1 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………..……….. 564 

ID 533 - DETERMINACIÓN CON TECNOLOGÍAS S.I.G. DE ZONAS APTAS GANADERAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA)  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET9S2 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 372 

ID 537 - PARQUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DINÂMICAS TERRITORIAIS DE INOVAÇÃO. O EXEMPLO DO MADAN PARQUE 
(ALMADA)  
 Dia 5 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET5S1 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 207 

ID 540 - LA BONIFICACIÓN DE LAS TARIFAS AÉREAS A LOS RESIDENTES EN LOS ARCHIPIÉLAGOS IBÉRICOS  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET2S2 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 122 
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ID 542 - O FENÔMENO DAS CIDADES INTELIGENTES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO  
 Dia 5 novembro | Hora: 14:00 - 15:30 | ET5S2 | Sala SIG …………………………………………………………………………..…………….. 208 

ID 545 - EVOLUÇÃO DA PAISAGEM DUNAR NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA. GEODIVERSIDADE EM EXTINÇÃO?  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET12S2 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………..……….. 459 

ID 546 - ACESSIBILIDADE EM TRANSPORTE COLECTIVO AOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE LISBOA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET2S4 | Sala 1.2 ………………………………………………………………………………………….. 125 

ID 547 - ESTUDO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO TIGRE NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL – PARANÁ 
– BRASIL  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG …………………………………………………………………………………..…….. 374 

ID 552 - RECONFIGURACIÓN DE LAS RELACIONES MIGRATORIAS HISPANO-LUSAS (1998-2018). ¿UN CAMBIO DE PARADIGMA 
EN EL SUR DE EUROPA?  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET4S3 | Sala 1.1 ………………………………………………………………………………………….. 190 

ID 555 - PROXIMIDADE GEOGRÁFICA E RELACIONAL EM CONTEXTO URBANO: OS COWORKERS DA ÁREA CENTRAL DO PORTO  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S6 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 93 

ID 560 - MORFOLOGIA E USOS DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS EM ALFENAS, MG (BRASIL)  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S4 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..……………….. 95 

ID 561 - O PAPEL DA CIDADE DE CERES-GO NA REDE URBANA GOIANA: DO PLANEJAMENTO AO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S5 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 96 

ID 563 - A ORGANIZAÇÃO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES NA 
ARTICULAÇÃO ENTRE CORPOS DE BOMBEIROS  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET1S7 | Sala 2.1 ……………………………………………………………………………..…………….. 98 

ID 565 - ENTRE AS URGÊNCIAS LOCAIS E AS DEMANDAS GLOBAIS: TRANSFORMAÇÕES URBANAS NAS CIDADES BRASILEIRAS 
EM FACE DA REALIZAÇÃO DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS: COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014 E OLIMPÍADAS DE 2016  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S4 | Sala 2.1 …………………………………………………………………………..……………….. 99 

ID 566 - AS ARTES E A CULTURA NA RECENTE REVITALIZAÇÃO DE LISBOA: INICIATIVAS LOCAIS HEGEMÓNICAS E 
ALTERNATIVAS EMERGENTES NA CIDADE COSMOPOLITA  
 Dia 5 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S4 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 102 

ID 568 - ACESSIBILIDADE AOS CENTROS DE SAÚDE EM REGIÕES DE BAIXA DENSIDADE: COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 
UTILIZANDO AS UNIDADES ESTATISTICAS E AQUADRÍCULA QUILOMÉTRICA  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET2S2 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 126 

ID 582 - REFLEXÕES SOBRE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: 
O CASO DE ANÃ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PARÁ  
 Dia 6 novembro | Hora: 11:30 - 12:30 | ET8S3 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 321 

ID 583 - MODELOS DE DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO. ESTUDO DE CASO DO PORTO DE SETÚBAL NO SISTEMA PORTUÁRIO 
NACIONAL  
 Dia 6 novembro | Hora: 10:00 - 11:00 | ET2S2 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 127 

ID 586 - STUDENTS’ MIGRATIONS IN PORTUGAL: WHO LEAVES PERIPHERAL REGIONS AND WHO COMES TO THE HINTERLAND  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET13S3 | Sala 1.2 ……………………………………………………………………………..………….. 494 

ID 589 - UN TERRITORIO DE CINE. MAGIA, IDENTIDAD Y RUTAS CINEMATOGRÁFICAS EN NAVARRA  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET8S6 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 323 

ID 590 - DINÁMICAS URBANO-TURÍSTICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PALMA (MALLORCA). DE LA VULNERABILIDAD A LA 
GENTRIFICACIÓN  
 Dia 5 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET1S3 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 103 

ID 592 - BUCELAS – UMA FESTA EM HONRA DO ARINTO!  
 Dia 7 novembro | Hora: 09:00 - 10:30 | ET8S6 | Sala 2.4 ………………………………………………………………………………………….. 324 

ID 827 - OS ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA NUMA SOCIEDADE URBANA EM TRANSFORMAÇÃO: O CASO DOS VAZIOS 
INDUSTRIAIS (FRICHES INDUSTRIELLES) DA CIDADE DO RIO GRANDE/RS/BRASIL.  
 Dia 6 novembro | Hora: 17:30 - 19:00 | ET1S6 | Sala 2.1 ………………………………………………………………………………………….. 105 

ID 843 - LOS PROCESOS DE CAMBIO RECIENTES EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE PORTUGAL: EL CASO DEL PARQUE 
NATURAL DA ARRÁBIDA  
 Dia 6 novembro | Hora: 16:00 - 17:30 | ET9S5 | Sala SIG ………………………………………………………………………..……………….. 376 
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CONFERENCISTAS CONVIDADOS E CONFERÊNCIAS 

5 novembro | 09:30 | Auditório Orlando Ribeiro-IGOT | Moderador: José M. Simões – IGOT - ULisboa 

 

A GEOGRAFIA EM ESPANHA E PORTUGAL FACE ÀS MUDANÇAS E DESAFIOS MUNDIAIS / LA 
GEOGRAFÍA EN ESPAÑA Y PORTUGAL ANTE LOS CAMBIOS Y DESAFÍOS EN EL MUNDO 

JORGE GASPAR 
Professor Catedrático Emérito da Universidade de Lisboa 

Geógrafo e Urbanista. Investigador do Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa. Professor convidado no Instituto Superior Técnico e 

nas Universidades de Umea e Paris X. Licenciou-se em Geografia Humana 

pela Universidade de Lisboa (1965), Pós-graduação em Análise Regional e 

Urbana na Universidade de Lund, Suécia (1968). e Doutorado pela 

Universidade de Lisboa (1972) com o tema "A Área de Influência de Évora - 

Sistema de funções e lugares centrais". Assumiu diversos papeis a nível 

académico, nomeadamente o de Vice-Reitor da Universidade de Lisboa entre 

1989-1990. Desenvolveu e coordenou diversas investigações e projetos 

aplicados em Geografia, Planeamento e Desenvolvimento Urbano. As suas principais áreas de investigação 

são: Geografia Humana; Prospectiva: Sociedade e Território; Estudos Urbanos e Regionais; Estudos Eleitorais 

(Geografia e Sociologia das Eleições); Comunidade Europeia - Integração e as Transformações no Território e 

Telecomunicações e Desenvolvimento Regional. Foi Coordenador Técnico do Programa Nacional de Política 

de Ordenamento do Território - PNPOT. Publicou cerca de vinte livros e mais de duzentos artigos. Membro 

efetivo da Academia de Ciências e da Academia Europaea. Doutor Honoris Causa pelas Universidades de 

León, Genebra e Évora.  

 

 

LORENZO LÓPEZ TRIGAL 
Professor Catedrático Emérito da Universidad de León 

Leonés (1947). De 1964 a 1971, estudou na Universidade Complutense de 

Madrid licenciando-se em Ciência Política e Geografia e História e Geografia. 

PhD em 1977 com tese sobre "Red Lion Urban", dirigido por Manuel de 

Terán. Iniciou a sua actividade como professor numa escola secundária em 

Madrid e é desde 1973 professor na Universidade de Oviedo (University 

College León) e da Universidade de León, sendo Professor de Geografia 

Humana desde 1989. Como investigador, as suas linhas de investigação são: 

Planeamento Regional (Castilla y León, Espanha e Portugal), geografia 

urbana (redes dinâmicas e urbanas, as questões urbanas), geografia política 

(organização territorial, relações transfronteiriças Geodemografia (migrações estrangeiras) e terminologia 

geográfica (dicionários temáticos). Pesquisador em projetos financiados (CICYT, Ministério da Economia, 

DATAR, Junta de Castela e Leão, CNRS) e em contratos de pesquisa para consultorias e instituições. Co-

diretor da revista Polígonos. Autor, coordenador, diretor ou editor de c erca de quarenta livros e mais de 

duzentos capítulos de livros, artigos, notas e resenhas. Realizou atividade representativa política em diferentes 

esferas, sendo que actua atualmente no SECOT (Seniors for Technical Cooperation). 
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EIXOS TEMÁTICOS - RESUMOS 

EIXO TEMÁTICO 01 - REGENERAÇÃO E DINÂMICAS URBANAS 
Responsáveis: Herculano Cachinho (IGOT), José A. R. Fernandes (APG), Jesus Gonzalez (AGE) 

 

Tema: É nas cidades, independentemente da sua dimensão e localização, de serem mais expandidas, 
complexas e policêntricas, que hoje a maioria de nós residimos. Aqui reside também uma boa parte dos 
problemas do nosso tempo, cuja compreensão apela a compreendê-las no contexto de redes e sistemas 
urbanos, como nas suas transformações económicas e sociais internas. Estes problemas - e desafios - são 
visíveis tanto nas esferas económica e social, como nas comunicações, no abastecimento, ou na intervenção 
pública e em novas formas de governança. Pretende-se que as apresentações sejam contributos à discussão 
das transformações recentes dos espaços urbanos e sobre o modo como a Geografia tem (ou não) respondido 
aos desafios, a pensar como poderá fazê-lo melhor no futuro. Sem prejuízo de outros temas e abordagens, 
incentiva-se a apresentação de trabalhos de carácter teórico e empírico que considerem o sucesso e insucesso 
das políticas e intervenções públicas, privadas, do terceiro setor ou cidadãs, especialmente bem-vindos se 
abordarem casos ibéricos ou de países de língua portuguesa ou espanhola, com preocupação de comparação 
e contextualização, considerando: (i) A recomposição das cidades e regiões urbanas no contexto da 
globalização e da economia pós-industrial; (ii) Políticas públicas, governança urbana, modelos de cidade e 
resposta aos desafios da competitividade, da resiliência e da sustentabilidade; (iii) Os impactos da regeneração 
urbana de ações públicas e privadas de transformação formal e recomposição social e económica das cidades, 
quase sempre muito associadas ao turismo; (iv) O papel da crise e das políticas de ajuste pós-crise nas 
transformações urbanas e governança das cidades da última década. 
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ID 39: DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SALMONERA Y CRECIMIENTO URBANO EN 

PUERTO MONTT: EFECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y 

ESPACIALES 

 

José PRADA-TRIGO1 
1 Departamento de Geografía, Universidad de Concepción; jprada@udec.cl  

 

RESUMO: El sur de Chile, en las últimas décadas se ha caracterizado por un fuerte crecimiento al 

hilo de la industria salmonera, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación de 

este país, modificando la matriz productiva de un vasto territorio (Román, et al., 2015). En este 

contexto, la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de Los Lagos, se ha posicionado como el más 

importante centro logístico, de negocios y de transformación de este producto del país. La 

consecuencia ha sido un fuerte crecimiento espacial que ha modificado la estructura económica del 

área urbana de Puerto Montt, ha provocado profundos cambios sociales y ha generado impactos 

ambientales considerables. En las últimas décadas, desde la Geografía Evolutiva, se viene planteando 

la importancia de las trayectorias locales en las ciudades (path dependence) para explicar la situación 

actual de las mismas (Boschma y Martin, 2010). De esta manera, las decisiones adoptadas en el pasado 

tienden a condicionar la posibilidad de llevar a cabo nuevas decisiones a futuro, habiendo algunos 

autores recientemente defendido la presencia de una mayor o menor adaptabilidad a los cambios como 

consecuencia de estas trayectorias (Sunley, Martin y Tyler, 2017; Hassink, 2017) y la formación de 

ciudades competitivas (Bontje y Musterd, 2016). Dentro de este marco, esta comunicación propone un 

análisis e interpretación de este proceso y de sus consecuencias, para tratar de identificar de qué 

manera las políticas públicas y privadas locales territoriales se han adaptado y han reaccionado a la 

nueva realidad económica en Puerto Montt. La misma, busca identificar si la adaptación de las 

políticas ha sido exitosa o si, por el contrario, han resultado incapaces de responder de forma adecuada 

a los cambios acaecidos. Para ello, utiliza una metodología que combina el uso de datos cuantitativos 

(estadísticas demográficas, económicas, de calidad de vida, etc.) y cualitativos (a partir de la 

realización de entrevistas en profundidad a actores públicos y privados del ámbito político, económico 

y social. Las conclusiones indican que, pese a que la ciudad ha tratado de reaccionar a estos profundos 

cambios, la mayoría de acciones tomadas han actuado de forma paliativa, siendo aún amplios los 

déficits en algunos campos como la gestión ambiental, la provisión de infraestructuras y la 

planificación territorial. De igual manera, la economía urbana, pese al fuerte crecimiento de las últimas 

décadas, ha pasado a ser ampliamente dependiente del sector salmonero y del incremento del consumo 
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y el crecimiento inmobiliario que éste ha producido, resultando vulnerable a los vaivenes de esta 

actividad. 

PALAVRAS-CHAVE: industria salmonera; path dependence; crecimiento urbano; Puerto Montt 

(Chile) 
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ID 53: FEIRA DE SANTANA: UM PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO EM CURSO? 

 

Janio SANTOS1 
1UEFS; janiosantos@yahoo.com.br  

 

RESUMO: Analisar a formação de novas áreas metropolitanas no Brasil e suas morfologias é o 

objetivo deste texto, com recorte em Feira de Santana (Bahia), para pensar mudanças que a cidade 

passou e refletir sobre os indícios de um processo de metropolização. Fundamenta-se nos conceitos de 

metrópole e metropolização, articulados ao debate sobre região metropolitana, e investiga os nexos 

atuais da urbanização brasileira, cuja base vincula-se às transformações ocorridas em diversas escalas. 

Salienta-se que a noção de região metropolitana não pode dissociar-se dos conceitos de metropolização 

e metrópole. Feira de Santana passou a ser legalmente reconhecida como segunda região metropolitana 

no Estado, constituída por seis municípios e outros dez como parte da área de expansão, por lei 

aprovada em 2011 (Bahia, 2011). O baixo número de municípios com Taxa de Urbanização superior a 

50%, a presença de atividades produtivas e, sobremodo, ocupações vinculadas ao setor primário e a 

dinâmica econômica concentrada no principal núcleo urbano abrem brechas para embates sobre a 
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pertinência de considerá-la área metropolitana. As próprias secretarias de planejamento da Bahia não 

consideram, ainda que citadinos incorporem discursos atinentes à ideia de que vivem em uma área 

metropolitana. Confundir a dinâmica da cidade média com a metrópole é erro crasso, pois nas áreas 

com espacialidade metropolitana a intensidade do processo é tão alta que se estilhaça por parte do seu 

corolário (Moura, Firkowiski, 2001). Fora do núcleo central multiplicam-se novas centralidades, 

implantam-se equipamentos diversificados, agiganta-se e dispersa-se o tecido urbano, surgem novos 

fluxos materiais e imateriais e eclodem novas tensões e jogos de poder oriundos da redefinição de 

interesses privados, empresariais e fundiários (Santos, 2014). Uma metrópole forma-se com base em 

processos complexos, que devem ser relativizados em relação ao contexto, tempo e formação 

socioespacial. Mesmo em países como o Brasil, quando são investigadas cidades com padrões 

demográficos entre 500.000 e 1.000.000 de habitantes e forte dinâmica econômica, parametrizar 

aquelas que evidenciem o fenômeno da metropolização torna-se algo abstruso. Em Feira de Santana, a 

expansão do tecido urbano, face à intensificação dos interesses imobiliários; a desconcentração de 

atividades industriais e terciárias para cidades circunvizinhas; a emergência de conflitos em áreas 

limítrofes; e a necessidade de mecanismos de gestão extramunicipal parecem o prenúncio de uma 

metropolização que está em curso.    
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RESUMEN: Los procesos de acumulación por desposesión de la vivienda adquieren especial 

relevancia en la ciudad neoliberal (Harvey, 2004), contribuyendo al reforzamiento del desarrollo 

geográfico desigual y al aumento de la vulnerabilidad social (Aalbers, 2009; Smith, 2010). Una de las 

consecuencias más evidentes de la crisis inmobiliaria de 2008 es la oleada de desalojos a escala global, 

particularmente grave en España (Human Rights, 2014). El objetivo es estudiar, por medio del caso de 

la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la incidencia de la desposesión por impago de alquiler, una 

modalidad de desalojo que cuenta con una escasa producción bibliográfica en la geografía española, 

pese a representar el principal motivo de desahucio. El interés de la propuesta estriba, por un lado, en 

la carencia de investigaciones sobre esta cuestión, a excepción de los trabajos pioneros recientes de 

Vives-Miró, González y Rullán (2015 y  2017) sobre la ciudad de Palma  (Baleares) y, por otro, en la 

posibilidad de explorar la importancia de los desahucios de inquilinos a escala intraurbana y su 

significado en la generación y captura de nuevas rentas urbanas. El análisis empírico se sustenta en la 

base de datos ATLANTE del Consejo General del Poder Judicial, una fuente inédita en la que se 

recogen, a escala de domicilio, los procedimientos por ejecución hipotecaria y por impago de alquiler 

iniciados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Canarias. Los resultados indican que 

en ciertos barrios del centro urbano de la ciudad los desahucios alcanzan cifras similares o incluso 

superiores a las de las ejecuciones hipotecarias. La importancia de las expulsiones, junto con la 

revalorización inmobiliaria asociada al aumento de la actividad turística, señalan la extensión de los 

procesos de gentrificación (Vives-Miró y Rullán, 2017). 

 

PALAVRAS-CHAVE: acumulación por desposesión; urbanismo neoliberal; impago de alquiler; 

escala intraurbana.  
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RESUMO: O conceito de gentrificação não é novo. Entrou no léxico dos estudos urbanos desde o 

trabalho de Ruth Glass, de 1964, associando-se, na sua formulação mais simples, ao processo de 

mudança de uma determinada área urbana desencadeado pelo afluxo de residentes com maior poder de 

compra. Todavia, o conceito tem vindo a evoluir e a ganhar importância na análise das dinâmicas 

urbanas, associando-se também à alteração do perfil dos utilizadores e população flutuante de uma área 

urbana delimitada, ou a um processo cíclico no qual as transformações residenciais, económicas e dos 

usos se influenciam mutuamente. A cidade do Porto, considerada melhor destino turístico urbano 

2014-16 (European Best Destination), é um exemplo particularmente relevante para a compreensão 

destes fenómenos. Depois de vários anos em que a política urbana se concentrava no combate ao 

declínio da cidade, em especial do seu centro mais antigo e de comércio, o Porto conhece importantes 
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transformações, associadas ao crescente interesse do espaço classificado como Património Mundial da 

UNESCO (1996), visíveis no forte crescimento dos estabelecimentos hoteleiros (desde hotéis de luxo à 

explosão do alojamento local), no aumento da população flutuante da cidade (turistas, estudantes e 

outros visitantes), numa dinâmica comercial vibrante e complexa, com forte transformação funcional e 

aumento brutal do preço do imobiliário. Nesta comunicação utilizamos o caso do Porto para explorar 

várias dimensões da gentrificação, considerando que esta não está apenas relacionada com padrões de 

alteração residencial que a literatura associa ao ciclo urbano, ou com a atração de indústrias ou 

trabalhadores criativos. Porque, em muitas cidades, como no Porto, o processo de gentrificação está 

essencialmente associado à crescente abertura e atração de visitantes internacionais, que chegam a um 

ritmo cada vez mais intenso. É sobretudo este aumento da atratividade que promove o aparecimento de 

novas atividades económicas, novos ritmos e temporalidades urbanas e uma concentração sem paralelo 

de população flutuante, com valorização do imobiliário, colocando desafios à diversidade e identidade 

da cidade, requerendo uma nova abordagem das políticas públicas de gestão urbana e desenvolvimento 

local de que a recente proposta do governo de uma nova política de habitação pode ser exemplo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gentrificação; políticas públicas; cidade; Porto 
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RESUMO: Em 2009, o município de Lisboa realizou o levantamento do parque edificado devoluto na 

cidade. O critério utilizado decorreu da aplicação do Decreto-Lei nº 159/2006, considerando devoluto 

o prédio urbano ou a fração autónoma que durante um ano se encontre desocupado(a). Para cada 

imóvel ou fração devoluto(a), foi identificada a morada, a ocupação (total ou parcialmente devoluto), e 

o proprietário (município, particular ou empresa privada, estado e afins, Santa Casa da Misericórdia, 

empresa pública - EPUL). Num primeiro tratamento desta informação procedeu-se à geocodificação 

das moradas, e à identificação de 2114 edifícios totalmente devolutos, sendo 334 (15,8 %) de 

propriedade pública (Santos et al., 2015). Decorridos 9 anos deste levantamento, e estando a cidade a 

atravessar um período de grande dinâmica no sector imobiliário, importa avaliar a reabilitação de 

edifícios devolutos públicos, verificando a maior incidência espacial dos processos de reabilitação e 

para que fins. A metodologia adotada desdobra-se em três etapas: (i) seleção e distribuição espacial 

dos edifícios totalmente devolutos, cujo proprietário não é privado (334 edifícios); (ii) verificação, in 

loco, da situação atual (devoluto, demolido, em obra, reabilitado) e o uso (residencial, residencial com 

comércio, residencial com serviços, comercial, serviços, turismo, sem uso atual) desses imóveis; (iii) 

recurso ao Google Earth quando a verificação presencial sobre a situação do imóvel não foi conclusiva 

(e.g., edifício murado). Os resultados indicam que: 49% dos edifícios devolutos públicos encontra-se 

reabilitada (49%) e a maior parte têm o uso residencial; 11% dos edifícios já não existe (foram 

demolidos) e 6% está em obras; 35% dos edifícios permanece devoluto, contribuindo quer para o 

desaproveitamento de um recurso escasso quer para a degradação do ambiente envolvente, com 

consequências a nível da segurança dos cidadãos e do valor (desvalorização) dos edifícios vizinhos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Edifício público; devoluto; Lisboa; reabilitação; uso  
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RESUMO: Neste trabalho analisamos papéis urbanos em cidades médias sob o viés do consumo. As 

cidades escolhidas foram Presidente Prudente e São José do Rio Preto, ambas estão situadas no Estado 

de São Paulo, Sudeste do Brasil, e exercem forte centralidade regional que tanto atraiu, quanto foi 

reforçada, posteriormente, pela instalação de shopping centers, equipamentos de consumo com 

diversidade de marcas e produtos, ao que se agrega a presença de atividades de lazer, notadamente, 

cinemas. Preocupamo-nos em compreender a centralidade exercida por esses dois centros urbanos 

considerando os fluxos gerados pela oportunidade e/ou necessidade de consumo de bens e serviços 

advindas de sua hinterlândia vinculados aos shopping centers.  Assim, nesta pesquisa avaliamos a 

centralidade com base nos deslocamentos com finalidade para o consumo em shopping centers, 

contribuindo para o entendimento de como esse fenômeno se dá em cidades médias que são referência 

regional num contexto de cidades de menor centralidade e tamanho. O aporte teórico combinou teorias 

e conceitos clássicos, tais como a Teoria das Localidades Centrais de Christaller (1963[1933]), o 

conceito de interação espacial de Ullman (1954), e a noção de commuting (Horner, 2004), com seu 

sopesamento à realidade própria pesquisada e outros estudos recentes (Engel & Whitacker, 2017; 

Garrefa, 2011; MOURA, CASTELLO BRANCO & FIRKOWISKI, 2005; Ojima, 2015; Sposito, 2007; 

Taylor, 2016, Whitacker, 2018) o que pode trazer contributos à teoria. A aplicação de 1036 

questionários na região de influência de Presidente Prudente e 1056 na região de São José do Rio 

Preto, após cuidadosa definição estatística, constituiu-se no principal procedimento metodológico que 

permitiu-nos estabelecer o estudo de movimentos pendulares motivados exclusivamente para aquisição 

de bens e serviços. Com isso, dimensionamos e analisamos os deslocamentos para consumo que 

tiveram as cidades médias como destino e identificamos sua relação com os shopping centers.  A partir 

do exame dos seis shopping centers presentes nessas cidades médias e dos fluxos para consumo na 
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hinterlândia, compreendemos que tais espaços de consumo se aproveitaram da centralidade interurbana 

pré-existente, ao mesmo tempo que a potencializaram. Deste modo, concordamos que os comércios e 

serviços localizados em Presidente Prudente e São José do Rio Preto possuem um papel fundamental 

em seu desempenho na rede urbana próxima. Na análise empreendida, também constatamos que o 

alcance espacial dos dois centros urbanos principais, sempre considerando-se o consumo, não é 

homogêneo em sua área de mercado, havendo distintas posições relativas dos centros hierarquicamente 

inferiores. Concluímos que a presença dos shopping centers incrementa as interações espaciais 

regionais, mas não alteraram substancialmente a hierarquia urbana pretérita. Ainda à guisa de 

conclusão, compreendemos que o aumento dos fluxos cotidianos para o consumo em hinterlândias nos 

obriga a desenvolver e interpretar novos procedimentos e complexifica a noção de deslocamentos 

pendulares e de aglomeração urbana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cidades médias; centralidade; consumo; deslocamentos pendulares  

 

BIBLIOGRAFIA  

Christaller, W. (1966[1933]). Central places in Southern Germany. Prentice-hall, New Jersey; 

Ullman, E. (1954) Geography as spatial interaction. In Interregional linkages Reuzan, D, Englebert, 

E.S., (Eds). University of California Press. Berkeley. 

 

 

ID 126: PATRONES ESPACIALES DE LAS MIGRACIONES RESIDENCIALES EN LA 

CIUDAD DE ZARAGOZA (ESPAÑA) EN EL PERIODO 2003-2017 

 

Severino ESCOLANO-UTRILLA1; Carlos LÓPEZ-ESCOLANO2; Ángel PUEYO-CAMPOS3 
1 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza, severino@unizar.es 

2 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza, cle@unizar.es 
3 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza, apueyo@unizar.es 

 

RESUMO: Los cambios intraurbanos de la residencia de la población forman parte de procesos 

complejos de expansión y reestructuración socioespacial de las ciudades. La movilidad residencial se 

asocia, entre otros factores, a la accesibilidad territorial, a la dinámica del mercado de la vivienda, a 

percepciones y valoraciones socioculturales, al nivel de ingresos o al tamaño de los hogares de quienes 

se desplazan. Las relaciones entre los lugares de las residencias de origen y los de las residencias de 

destino conforman un entramado de conexiones único y organizado cuya estructura, lejos de ser 

homogénea, presenta asimetrías y desequilibrios. En las últimas décadas, los flujos migratorios 
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residenciales intraurbanos en España han seguido la dirección dominante centro-periferia, lo que ha 

incrementado la dispersión urbana (García Palomares y Gutiérrez Puebla, 2007; Schneider y 

Woodcock, 2008), que, sin embargo, coexiste con otros movimientos de múltiples orígenes y destinos. 

El objetivo de esta comunicación es identificar las estructuras subyacentes de la red de movimientos de 

cambios de residencia en la ciudad de Zaragoza (España) entre los años 2003 y 2017, a partir de la 

aplicación de métodos de modelado y análisis de redes a microdatos. Para ello, se ha elaborado un 

modelo de red de los cambios residenciales habidos entre 2003 y 2017, en el que las unidades de 

análisis (secciones censales) constituyen los nodos de la red y las conexiones origen-destino de los 

cambios de residenciales, las aristas de la misma. A partir del análisis de la densidad de las conexiones 

entre los nodos, se han identificado agrupamientos de secciones definidos por la fuerte intensidad 

mutua de sus conexiones. Estos clústeres son caracterizados en función de ciertas magnitudes 

significativas (tamaño, posición espacial, direcciones dominantes de los cambios residenciales, etc.) y 

constituyen un componente fundamental de la organización de la red de migraciones residenciales 

intraurbanas. Los resultados obtenidos contribuyen a ampliar el conocimiento de los movimientos 

residenciales intraurbanos. En particular, destacan la multiplicidad de direcciones de los cambios 

residenciales y el funcionamiento del espacio urbano como una unidad. Además, se ha utilizado un 

enfoque novedoso, el análisis de redes, que permite modelar y analizar los cambios residenciales como 

un sistema único y descubrir relaciones que pueden pasar desapercibidas en los análisis estadísticos o 

espaciales convencionales. Finalmente, los resultados corroboran el valor estratégico de la información 

espacial para comprender los procesos y estructuras de las ciudades (Escolano-Utrilla et al., 2018) así 

como para la planificación urbana (Dühr y Müller, 2012; Arranz-López et al., 2017). 
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RESUMO: O estudo debruça-se na relação entre o processo de reabilitação urbana (RU) e os fatores 

que potencialmente a influenciam: legais, fiscais e as dinâmicas de mercado recentes. Estes três eixos, 

foram escolhidos com a convicção de que vão ajudar a compreender, a definir e a explicar a RU, para 

além dos seus limites conceptuais. Assim, o objetivo é compreender a RU à luz desses três eixos, os 

fatores legais e fiscais e as dinâmicas de mercado e, assim, perceber se estes influenciam e estimulam a 

RU. Atualmente, a RU é um tema incontornável nos países desenvolvidos; é reconhecida a sua 

importância para a coesão e para a competitividade das cidades, motores do desenvolvimento (Pinho, 

2009). A RU, ao estar, cada vez mais, presente nas agendas e preocupações urbanas, nos discursos e 

esferas políticas, na mira dos investidores como um negócio viável; faz com que restem poucas 

dúvidas da sua importância/necessidade, mas a sua operacionalização/concretização no território 

merecem uma atenção especial. Com efeito, esta precisa de mecanismos que a suportem, quer sejam 

legais ou fiscais, ou até de outra ordem. Isto porque a RU precisa de ser aliciante, para os promotores e 

utilizadores, mais do que ser uma mera possibilidade, frequentemente posta de lado. De facto, à escala 

nacional, a lógica de conservação e reabilitação urbana “não tem manifestado grande consistência face, 

quer à adesão dos potenciais participantes, quer ainda, face a uma contínua alteração legislativa que 

pretende ir ajustando as medidas jurídicas à experiência que se vai obtendo” (CET/ISCTE et al., 2008, 

p. 103). Com base em estatísticas fornecidas pelo INE, Confidencial Imobiliário, e CM Lisboa, e em 

entrevistas a stakeholders e a residentes, o estudo empírico, foca uma área geográfica específica na 

cidade de Lisboa, onde se revela uma intensificação do fenómeno em estudo (onde estes 3 eixos se 

cruzam), o que permite compreender determinadas lógicas e processos de RU associados, e, ainda 

determinar o peso que os fatores em estudo tiveram nesses processos. A RU, sendo um processo 
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urbano que envolve vários fatores, encontra-se em permanente mudança e ajustes, e os fatores que a 

influenciam também não são estáticos. Compreender estas dinâmicas permite diagnosticar a realidade, 

servindo de base para uma ação/gestão eficiente e eficaz. 
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RESUMO: A melhoria das condições de vida, da mobilidade e do acesso ao crédito ajudam a 

compreender a considerável expansão urbana de muitas das cidades portuguesas no final do século 

passado, designadamente o Porto, e o esvaziamento da área considerada como seu centro, social, 

funcional e político. Este processo de suburbanização refletiu-se na diminuição da ocupação do 

edificado no urbano consolidado, no encerramento e “popularização” de estabelecimentos de comércio 

e serviços. Pode considerar-se a existência de uma deterioração física do edificado, com diminuição da 

procura pelo comércio e permanência, sobretudo dos habitantes com menor capacidade aquisitiva e 
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mais envelhecida. Assim, considerou-se essencial intervir no edificado e nos espaços públicos através 

de medidas e projetos com diferentes dimensões de intervenção, promovendo o seu desenvolvimento 

económico e social. Nesse contexto, na viragem do século, o Porto foi alvo de programas de 

desenvolvimento urbano que potenciaram intervenções no espaço urbano, com destaque para a 

iniciativa Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, para o contributo da Porto Vivo, SRU – Sociedade 

de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense e para a ação da Metro do Porto, SA. Este é o ponto de 

partida de uma apresentação que pretende, por um lado, contribuir para a compreensão do caminho 

percorrido na revalorização do centro; por outro, refletir sobre o papel dos programas e das entidades 

que potenciaram o “regresso” de residentes e o acréscimo de utilizadores; por fim, dar conta das novas 

dinâmicas, como o aumento do turismo e a modificação do comércio, considerando projetos públicos e 

privados de dimensão e impacto diversos. 
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RESUMO: Este artigo analisa a hipotética existência de um ciclo de vida urbano e a sua relação com 

as políticas de regeneração na Área Metropolitana de Lisboa (AML) entre 1950 e 2011. A partir do 

ciclo de urbanização de Leo Klaassen (1981), é possível identificar a posição de um sistema urbano 

num ciclo de vida, relacionando as dinâmicas demográficas do centro, da periferia e da aglomeração. 

A investigação conduzida na AML procurou compreender, por um lado, se os estádios de urbanização 

definidos por Klaassen e empiricamente testados por Champion (1986) e Champion (2001) apresentam 

uma sequência sucessiva entre urbanização, suburbanização, desurbanização e reurbanização, 

compreendendo a transição de uma metrópole para uma região metropolitana. Por outro lado, 

compreendeu-se que os estádios de urbanização influenciam a formulação e implementação de 

políticas de regeneração em sete municípios (Lisboa, Amadora, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, 

Almada e Setúbal), relacionando-se a transformação estruturada das políticas urbanas com o ciclo de 

vida urbano (Hall, 2012). Para avaliar a existência do ciclo de vida construiu-se o modelo de 

urbanização para espacializar a distribuição absoluta da população residente entre 1950 e 2011, tendo-

se elaborado uma interpolação segundo um método determinístico e local (IDW). Sendo o modelo 

predominantemente demográfico, foram considerados elementos de suburbanização, designadamente a 

motorização e a criação de emprego (Mogridge & Parr, 1997), assim como a informação relativa à 

conservação do edificado. Finalmente, para compreender a evolução dos problemas urbanos, do 

contexto político, dos agentes envolvidos, do financiamento, da natureza e dos impactos das políticas 

de regeneração, realizaram-se entrevistas semiestruturadas aos departamentos de urbanismo das 

câmaras municipais mencionadas. Conclui-se que a AML experienciou, entre 1950 e 2011, um ciclo 

de vida espacial que albergou três das quatro fases e que, apesar de não as seguir inexoravelmente, 

permitiu compreender as dinâmicas de urbanização. A relação entre as fases de urbanização e as 

políticas urbanas é evidente: os aglomerados mais antigos enfrentaram problemas de habitação mais 

precocemente que as áreas suburbanas, permitindo contrapor os problemas de habitação que Lisboa 

enfrentou nos anos 50 e que as áreas suburbanas só enfrentaram nos anos 60. Adicionalmente, as 

políticas de regeneração assumem um pioneirismo nas áreas industriais, como Vila Franca, Almada ou 

Setúbal. Atualmente, embora grande parte dos municípios invista num paradigma de sustentabilidade, 
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os aglomerados mais recentes, como Sintra, enfrentam ainda o dilema das áreas urbanas de génese 

ilegal, praticamente sem expressão noutros municípios de urbanização mais antiga. 
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RESUMO: O conceito de regeneração urbana transporta uma concepção fragmentária da evolução do 

espaço urbano e das suas estruturas construídas. Nele está implícita a ideia de que a temporalidade da 

cidade é descontínua, interrompida por sucessivos fins e recomeços. Os conceitos de destruição 

criadora e de obsolescência sustentam este racional, ao fazerem crer que mudanças económicas, 

tecnológicas e societais impõem que certos locais deixem de ser atrativos ou adequados, que sejam 

abandonados, e que entrem em declínio. Os espaços abandonados são então vistos sob a ótica do vazio 

urbano (onde aparentemente nada existe e nada acontece) e a ruína aparece como um momento 

terminal que impõe um refazer. Nesta comunicação, pretendemos discutir o abandono e arruinamento 
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na cidade a partir da análise de um caso concreto e de uma abordagem baseada nas teorias não-

representacionais (TNR, o que permitirá um outro entendimento deste fenómeno. Fazer uma 

abordagem a partir das TNR significa seguir uma metodologia pós-fenomenológica focada na 

materialidade e na capacidade afetiva das coisas (no sentido espinosa-deleuziano de afeto) (Ash e 

Simpson, 2016); por outro lado, significa aceitar uma ontologia relacional e processual que assume a 

fluidez das coisas e a produção dos significados na ação (Anderson e Harrison, 2010), o vitalismo da 

matéria, e que vê as causas dos fenómenos sociais como resultado do agenciamento em rede de atores 

humanos e não-humanos (Latour, 2005). O caso que vamos analisar é o Panorâmico do Monsanto, em 

Lisboa, um edifício construído em 1968, que funcionou como restaurante até 2001 (aparentemente 

nunca com grande êxito), fechou, entrou em ruína, e passou depois a ser procurado para a prática de 

Urbex, adquirindo tal sucesso que se transformou numa atração turística oficial da cidade. O estudo 

baseia-se, por um lado, em material documental de várias fontes e entrevistas que permitiram 

reconstruir a biografia do edifício, e, por outro, em observações realizadas em visitas de campo 

decorridas entre abril de 2017 e abril de 2018. Focando-nos numa descrição atentiva do processo de 

arruinamento do edifício e dos usos informais que se geraram, mostramos que o abandono dos espaços 

urbanos abandonados é afinal relativo e, em certa medida, ilusório, e propomos uma visão do 

arruinamento não como estado terminal e sim como metamorfose, i.e. um estado em devir da matéria 

produzido pela interação de corpos e atores heterogéneos, humanos e não humanos, que não encerra 

mas antes abre novas possibilidades de usos e eventos e permite a ressignificação dos lugares. 

 

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundaçaõ para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto PTDC/ATP-EUR/1180/2014 («NoVOID – Ruínas e Terrenos 

Vagos nas Cidades Portuguesas»). 
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RESUMO: O capital privilegia locais que oferecem melhores condições para sua reprodução 

econômica como a quantidade e qualidade das redes de transporte e comunicação, mercado 

consumidor e mão de obra qualificada. Esses atributos geralmente se concentram em cidades ou 

regiões que já apresentam maior desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, o estudo de variáveis 

como tamanho da população, ritmo de crescimento, potencial de consumo, renda per capita, etc., é de 

fundamental importância, pois assim os varejistas conseguem vislumbrar os diferentes segmentos de 

consumidores e podem desenvolver estratégias mais direcionadas. Através da crescente oferta de 

crédito, bem como da multiplicação e diversificação dos agentes que oferecem crédito, constatamos 

que a financeirização deixou de se limitar a ação dos bancos e passou a ser viabilizada também por 

instituições não bancárias como as grandes redes varejistas, dentre as quais destacamos os magazines. 

Além disso, suas repercussões ultrapassam o âmbito econômico, alcançando a escala do cotidiano ao 

alterar práticas de parte da sociedade, dada a penetração cada vez maior das finanças na vida das 

pessoas. No nível da cidade, a concepção de que os consumidores procuram por espaços comerciais 

que lhes ofereça menor esforço possível em termos de deslocamento já se encontra parcialmente 

superado, visto que com a aumento da mobilidade, decorrente da melhoria dos sistemas de transporte 

e/ou aquisição de transporte individual, este deixou de ser um fator preponderante no momento de 

escolha dos locais de consumo e outros fatores assumiram esse papel. A fidelização e o crédito, por 

exemplo, atualmente têm peso fundamental na escolha do local de consumo, não apenas porque o 

indivíduo tem preferência por determinada marca ou produto oferecido pela empresa, mas também 

porque esse indivíduo possui o cartão dessa empresa e não de outra. Portanto, neste trabalho 

pretendemos demonstrar que o crédito e a fidelização são responsáveis por promover alterações nas 

escolhas locacionais das empresas e também nas escolhas dos locais de consumo e práticas espaciais 

das pessoas, na medida em que os consumidores se veem dispostos a percorrer maiores distâncias, 

dependendo do tipo de produto, em função não apenas da preferência por determinada marca oferecida 
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pela loja, mas, em muitos casos, principalmente em função da possibilidade de realizar compras com 

cartão próprio da empresa.  
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RESUMO: Las periferias urbanas de la Península Ibérica se caracterizan entre otros aspectos por la 

heterogeneidad de usos del suelo. Alrededor de las principales ciudades se configura un paisaje 

amorfo, de difícil delimitación, generalmente condicionado por las infraestructuras y la topografía. La 

dinámica reciente de estos paisajes periurbanos ha aumentado notablemente su complejidad en las 

últimas décadas, en gran medida debido al proceso conocido como difusión urbana. La relocalización 

de funciones netamente urbanas en el espacio rural inmediato ha terminado por alterar por completo la 

tradicional dicotomía entre los paisajes rurales y urbanos. De tal forma, los usos de suelo aparecen 

entremezclados, en ocasiones, dibujando una caótica organización del territorio que está vertebrado 

por numerosas infraestructuras de transporte, conducciones de agua y gas, redes eléctricas y de 

telecomunicaciones. Bajo esta perspectiva parece que cada metro cuadrado se destina un uso 

determinado del suelo; así lo refleja la cartografía europea oficial de usos del suelo, (CORINE) la cual 

no contempla la posibilidad del no uso. Sin embargo, en las periferias urbanas de la Península Ibérica 

es frecuente la presencia de suelos vacantes, terrenos incultos, tierras abandonadas, solares 

urbanizables; en definitiva, suelos en situación de barbecho social. El concepto fue acuñado por el 
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geógrafo alemán Wolfgang Hartke en 1956 y hace referencia a las tierras agrícolas que debido a los 

cambios estructurales de tipo social o económico han resultado abandonadas. Los cambios 

estructurales experimentados en España y Portugal desde 1974 han tenido consecuencias en el modelo 

territorial, en especial, en las periferias urbanas dando lugar a un aumento de la competitividad por los 

mejores suelos y paradójicamente al mismo tiempo por la proliferación de suelos destinados a 

barbecho social. A partir de la cartografía del proyecto CORINE Land Cover, la fotografía aérea y el 

trabajo de campo se cuantifica la huella espacial del barbecho social en algunas periferias urbanas 

peninsulares. Tras la obtención de datos empíricos acerca del fenómeno se apuntan las razones que 

explican la existencia del barbecho social y su papel en la configuración de las periferias urbanas. Los 

cambios estructurales siempre han tenido una correlación en el modelo territorial. Estas 

transformaciones son más visibles en los paisajes que se caracterizan por un mayor dinamismo como 

es el caso de las periferias urbanas. En la configuración actual de los paisajes periurbanos peninsulares 

tiene una especial importancia la mezcla de usos del suelo; sin embargo, no todo el suelo tiene uso, 

sino que existen suelos vacantes, abandonados, terrenos sin cultivar, sin urbanizar, que han sido 

definidos como barbecho social. Se recupera el concepto original y se aplica al modelo territorial 

actual de las periferias urbanas peninsulares con el objetivo de lograr una mejor comprensión del 

fenómeno. 
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RESUMO: Na Economia como na História, vários autores se referem a períodos de tempo longos 

marcados sobretudo pela estabilidade e períodos intensos em que ocorrem amplas e intensas 

alterações. Nesta leitura cíclica, nem sempre se valoriza (como se deve) a dimensão espacial, a qual é 

essencial, já que, por exemplo, a Revolução Industrial no Reino Unido não ocorre em simultâneo em 

Portugal, nem os ideais da Revolução Francesa, tendo chegado a Portugal e Espanha pouco depois da 

ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, são pouco importantes para explicar o que à época 

aconteceu na China ou Marrocos. A apresentação que pretendemos realizar e o artigo a submeter a 

publicação, partem contudo desta leitura cíclica, que tira partido duma investigação em curso e de 

dados de natureza económica e histórica, sobretudo, mas para dar conta da profunda alteração no caso 

concreto da geografia urbana do Porto, em dois momentos diferentes. É o Porto de mudança de século 

que estará em causa, propondo-se uma leitura que pretende dar conta das principais alterações em dois 

períodos, no arranque do atual século e do anterior. Consideram-se semelhanças e diferenças, assim 

como, também, a forma como muita da mudança destes primeiros anos do século XXI resulta da 

renovação, reutilização ou revalorização do que era visto como novidade no princípio do século 

passado. Não se trata de um estudo sobre a evolução histórica de um dado território, o Porto no caso, 

mas antes da comparação de uma mesma cidade em dois momentos distintos da sua história recente. 

Por um lado, daremos conta do contexto da época (social e político, sobretudo) considerando a 

importância de uma atmosfera liberal que valoriza o investimento e o empreendedorismo, ao mesmo 

tempo que a economia aconselha contenção. Por outro lado, destacar-se-ão as transformações que 

decorrem das políticas, do planeamento e dos projetos públicos, assim como das abordagens do 

investimento privado em construções que, há cerca de um século como agora, transformam 

significativamente a paisagem da cidade. 
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RESUMO: Remetida, em Portugal, a um círculo restrito, de âmbito científico e académico, até há 

poucos anos, a palavra gentrificação entrou no léxico comum, colocada em títulos de jornais e no 

centro de discussões quotidianas de gente comum. Em Portugal, o processo é associado, em regra, às 

duas maiores cidades portuguesas, Porto e Lisboa, e visto genericamente como consequência do 

acelerado crescimento do turismo nas duas metrópoles e de processos ditos de especulação. De uma 

forma simples, considera-se a gentrificação como um processo que valorizou economicamente (em 

particular, na dimensão imobiliária) espaços que, no final do século XX, eram, por um lado, lugares 

em perda demográfica, ocupados por residentes de classe média-baixa e baixa, muitos dos quais idosos 

e, por outro, lugares com falta de dinâmica comercial com estabelecimentos antiquados, 

desqualificados e devolutos. A presente comunicação e artigo pretendem analisar o processo de 

gentrificação de uma área concreta e muito especial da cidade do Porto, o eixo rua de São Vitor / Praça 

da Alegria, partindo, todavia, de um ponto de vista evolutivo de geografia urbana. Quando a rua de 

São Vítor foi definida, no princípio do século XIX, os seus lotes de terreno tinham dos valores mais 

elevados de arrendamento do Porto, fruto da expectativa criada pela sua situação geográfica, junto à 

quinta de verão do bispo do Porto, com vistas sobre o Douro. Todavia, o intenso processo de 

industrialização da parte oriental do Porto, sobretudo na segunda metade de Oitocentos, alterou o 

contexto da urbanização dum espaço agora rodeado de um conjunto de fábricas de tecelagem, 

curtumes e tabaco e do maior cemitério da cidade (Prado do Repouso). Este processo originou uma 

mudança gradual do valor do solo que, da expectativa inicial, foi caindo para níveis muito baixos, o 
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que ajuda a compreender o desenvolvimento das “ilhas”, solução habitacional de baixo custo muito 

comum na cidade e com especial significado nesta área, até hoje. É neste mesmo eixo que se assiste 

hoje a um processo inverso de elitização, tanto do ponto de vista da ocupação para residência – 

sobretudo com a entrada do alojamento local – como na dimensão funcional – com o aparecimento de 

um conjunto de lojas de carácter híbrido, entre o neotradicional, o multicultural e/ou pós-moderno. A 

relação com a génese e a consideração da evolução serão base de discussão na apresentação e texto, 

considerando a dinâmica recente numa comparação com a realidade de há cerca de 150 anos, 

recorrendo-se a dados históricos e contemporâneos relativos a população, comércio e imobiliário.     
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RESUMO: Considerado inicialmente como atividade residual de oferta turística, o Alojamento Local 

alçou a categoria de variante autónoma com o advento do DL 128/2014, mas que ainda se caracteriza 

por possuir pouca regulamentação, diferentemente do que ocorre em outros setores turísticos, como ser 

acompanhado pela entidade Turismo de Portugal - IP. Referido cenário pode, além de comprometer a 

qualidade da hospedagem em Portugal, provocar outras distorções que não afetam diretamente o 

turismo, como os casos pontuais de pressão sobre os valores de arrendamento e de venda de 
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habitações. Não se desconhece a importância do Alojamento Local, já que colabora na fomentação do 

turismo em Portugal, sendo este setor expressivo da economia portuguesa, no entanto, deve-se ter a 

devida atenção para as distorções que pode ocasionar. Prova disso são as atuais discussões na 

Assembleia da República acerca do tema com o fim de combater o aumento excessivo dos valores do 

arrendamento e da venda imóveis, que se dão principalmente em sítios históricos das cidades de 

Lisboa e do Porto. A última proposta do governo é pela redução da taxa liberatória de IRS (de 28% 

para 14% para contratos de arrendamento superiores a dez anos de duração, e para 10% para superiores 

a vinte anos), no intuito de aumentar a oferta do arrendamento de longa duração. A análise do cenário 

permite algumas reflexões. A primeira é a discussão pela Assembleia da República de assunto de 

extrema importância, mas que se refere a situações pontuais em Portugal. Nesse caso a concentração 

na tomada de decisões gera arranjos que englobam todo o país, mas que se referem a questões locais 

específicas. O segundo ponto é a questão acerca da eficiência da medida, tanto para a correção das 

distorções, como para os cofres públicos. A redução nas alíquotas do IRS impacta a arrecadação estatal 

em prol de proprietários de imóveis que já possuem um elevado lucro em virtude deste tipo de 

negócio. Se o Alojamento tornou-se atraente ante os seus lucros, não há razões que impeçam de ser 

taxado para se corrigir distorções em mercados tensionados pela respetiva atividade. O objetivo do 

artigo, cuja metodologia será de natureza explicativa, dialética e essencialmente qualitativa, realizada 

por meio de análise de legislação e documental, principalmente as do Instituto Nacional de Estatística, 

é evidenciar a necessidade de adoção de medidas eficazes, pontuais e dinâmicas, e que a política fiscal 

revela-se como valioso instrumento nesse sentido. Para tanto, é imprescindível que a Assembleia da 

República dê às Autarquias a permissão de adotar em âmbito local medidas de caráter fiscal, cujas 

possibilidades serão brevemente expostas, e que visem a combater, fomentar ou redirecionar a questão 

do Alojamento Local em seus sítios, até porque esta seria a melhor arena para discussão e resolução de 

problemas tão pontuais. 
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RESUMO: Lisboa está a viver um pico de projeção internacional enquanto destino turístico, ao 

mesmo tempo que o seu mercado de habitação adquire formatos de ativo financeiro e atrai dinâmicas 

globais de procura e de investimento estrangeiro (Mendes, 2016; Barata Salgueiro et. al., 2017; 

Cavaco, 2017). Este processo foi alavancado por programas governamentais e pela viragem neoliberal 

na política urbana que fomentaram a atração de uma elite capitalista transnacional e favoreceram a 

financeirização do imobiliário e a reestruturação urbana na capital portuguesa. Assiste-se agora a uma 

gentrificação turística (Gotham, 2005; Barata Salgueiro, 2017; Cocola Gant, 2018), mediante a 

transformação dos bairros populares e históricos da cidade centro em locais de consumo e turismo, 

pela expansão da função de recreação, lazer ou alojamento turístico / arrendamento de curta duração 

que começa a substituir gradualmente as funções tradicionais da habitação para uso permanente, 

arrendamento a longo prazo e o comércio local tradicional de proximidade, agravando tendências de 

desalojamento e segregação residencial (Mendes, 2016).  Contudo, esta mudança revela causas mais 

profundas e estruturais do que as que têm sido divulgadas sobre a “turistificação” da cidade. Começou 

com uma viragem neoliberal nas políticas urbanas desde 2004 (destacamos inicialmente a criação das 

sociedades de reabilitação urbana), com a aprovação de uma série de pacotes de leis que foram 

surgindo sucessivamente. Defendendo uma visão pró-mercado no que respeita à habitação, 

favoreceram a iniciativa privada, as parcerias públicas-privadas e a competitividade no sector. Esta 

viragem neoliberal culminou com a aprovação da Nova Lei do Arrendamento Urbano em 2012, em 

conjunto com a simplificação da Lei do Alojamento Local em 2014, com os pacotes para atracção de 

investimento estrangeiro, tais como o regime fiscal muito favorável para os Residentes Não Habituais 

(já desde 2009) e para os Fundos de Investimento Imobiliário, bem como com o programa dos Golden 

Visa ou Autorização de Residência para Actividade de Investimento, e ainda com o regime 

excepcional e temporário no sentido da agilização e dinamização, flexibilizando e simplificando os 

procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana e de controlo prévio das operações 

urbanísticas de 2014. Todo este quadro fiscal e legal facilitou imenso a financeirização do imobiliário, 

forma acabada de acumulação e reprodução do capital no ambiente construído. Como linha 

metodológica, gostaríamos de destacar que a nossa apresentação configura tão e somente um mero 

ensaio teórico, problematizador e exploratório desta temática, reconhecendo que carece de referência a 

casos empíricos concretos sólidos, uma vez que a investigação está ainda numa fase muito embrionária 
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de desenvolvimento do seu modelo conceptual. O corpo do artigo verá intercalada a componente 

teórica e empírica, com recursos a diversas fontes de informação secundária. Seguindo uma 

metodologia hipotético-dedutiva, a construção deste ensaio parte de postulados ou conceitos já 

estabelecidos na literatura consultada, através de um trabalho lógico de relação de hipóteses 

explicativas, que configura, a nosso ver, uma possível perspectiva de interpretação dos fenómenos em 

estudo. 
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RESUMO: Desde el 2015 se observa una tendencia a la reestructuración turística, común en los 

principales destinos urbanos europeos, que parece ser consecuencia de dos hechos: el aumento de los 

desplazamientos turísticos a ciudades y la fuerte crisis económica, que ha afectado especialmente a 

Portugal y España. Entre otros síntomas, se observa un importante incremento del número de viviendas 

de alojamiento turístico en los espacios centrales de cada ciudad, irrumpiendo en un espacio en el que 

tradicionalmente la función residencial ha sido la predominante (Gutiérrez Puebla et al, 2017). Pese a 

que a priori este proceso genera una expulsión de población local, debido al encarecimiento del precio 

de la vivienda, el análisis cuantitativo del censo de vivienda, hogares y población y de las viviendas 

turísticas anunciadas en plataformas, demuestra que en el periodo de máximo incremento del uso 

turístico de la vivienda (2015-2017) los centros de las tres ciudades están aumentando ligeramente su 

población residente estable (Ardua y Sorando, 2016). Barcelona, Madrid y Lisboa muestran una 

sobrepresión en sus centros, asociada a los intereses del mercado inmobiliario que han visto en la 

vivienda turística la oportunidad de obtener ingresos mediante su alquiler y rentabilidad a largo plazo 

por su constante revalorización (Gravari-Barbas y Guinnad, 2017). La crisis ha atraído inversión 

extranjera hacia este sector, especialmente en Lisboa (Barata Salgueiro, 2017). Estos procesos 

especulativos conllevan un incremento notable de los precios de la vivienda, que se convierte en un 

bien escaso de difícil acceso para las clases populares. Estos condicionan la población que puede 

acceder permanente o temporalmente a la vivienda en los distritos más turísticos de las ciudades. En 

paralelo y asociada a este cambio en la estructura demográfica se produce una modificación de las 

funciones de la ciudad y de su paisaje urbano. Esta situación ha generado reacciones que van a ser 

comparadas en este trabajo. Por un lado, la aparición de iniciativas de reacción ciudadana de la 

población residente, y por otro, la puesta en marcha de políticas de regulación de la actividad turística 

y del alquiler de vivienda, por parte de los gobiernos municipales de las tres ciudades (Blanco et al, 

2017). 
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RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo avaliar o que mudou do ponto de vista cultural em 

Marvila 17 anos depois de Lisboa Capital do Nada, Marvila 2001 (Alves 2002a). Partindo da 

experiência vivida procuramos mostrar como este território evoluiu, onde estão hoje os artistas que em 

2001 tiveram oportunidade de intervir, como é que os atores políticos locais incorporaram as lições 

desta experiência, qual a memória que existe do evento. Num momento em que a especulação 

imobiliária que se perspetiva pode alterar de forma significativa a composição social e económica da 

freguesia, interessa perceber como é que a animação cultural, que revolucionou a noite nesta área, se 

constitui numa forma de resistência a estas mudanças (Alves 2007, 2010). A pressão sobre as áreas já 

consolidadas, em particular a faixa entre a linha de caminho de ferro e o rio, é o aspeto mais visível, 

alterando o perfil das atividades económicas e do tipo de habitação. As antigas vilas operárias e os 

tradicionais pátios estão a ser comprados por promotores imobiliários estrangeiros forçando a saída 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36039/Naturaleza_Territorio_y_Ciudad_AGE2017_BBM.pdf
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dos residentes. Os antigos armazéns transformam-se em restaurantes, bares e comércio muito 

especializado, com dois pontos em comum o aproveitamento de espaços muito amplos e um arranjo 

que traduz a precaridade da situação. O reduzido investimento na recuperação dos edifícios é 

compensado pela originalidade e por soluções criativas que funcionam elas próprias como um fator de 

atração. Tirar partido dos vazios urbanos era o mote de Lisboa Capital do Nada (Alves 2002b), 

passados estes anos continua a ser uma das oportunidades destes territórios.  
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RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo perceber em que medida o desenvolvimento de 

serviços relacionados com os tempos livres à noite está a contribuir para o processo de regeneração 

urbana em Lisboa. Para tal iremos procurar explicar em que circunstâncias a economia da noite 

antecede o processo de regeneração urbana e de que modo pode contribuir para a sua consolidação. A 

investigação sobre a economia da noite demonstra que parte muito significativa das atividades que se 

desenrolam neste período de tempo, é constituída por serviços relacionados com o tempo livre que 

fazem a ligação entre economia do divertimento e o sector agroalimentar, como os restaurantes e os 

bares, e as atividades que articulam a economia do espetáculo com o enriquecimento cultural como o 

teatro, o cinema e toda uma variedade de espetáculos musicais (Alves 2007; Alves 2010). O caso de 
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estudo é a freguesia de Marvila entre a linha do caminho de ferro e o Tejo. As principais caraterísticas 

deste território são a existência de espaços vazios, antigas unidades industriais e armazéns que as 

mudanças da economia tornaram obsoletos e hoje são objeto de operações de especulação imobiliária, 

e a persistência de pátios e vilas operárias. Os pátios e vilas continuam a ser local de residência de uma 

população idosa que face às mudanças que se perspetivam há mais de duas décadas, continuam à 

espera, sem abandonarem o local, pois não têm para onde ir (Silva 2013). Em 2007, com a instalação 

de duas livrarias no edifício da antiga sede da fábrica de material de guerra teve um início um projeto 

cultural que foi pioneiro na utilização de edifícios obsoletos que ganham novas funções. Nos últimos 

anos, os espaços degradados, expectantes, adquiriram nova vida com restaurantes, bares, fábricas de 

cerveja artesanal, galerias de arte, espaços de cowork e de desporto indoor, empresas de publicidade, 

de produção de audiovisuais e de consultoria técnica. Uma parte muito significativa destas atividades 

têm o seu momento alto à noite criando dinâmicas novas que se articulam com espetáculos de música e 

outros eventos culturais. Ao teatro Meridional, à Fábrica de Braço de Prata juntam-se os East Lisbon 

Afters que com a promoção de concertos animam culturalmente a noite desta parte oriental de Lisboa. 

O sucesso é tanto maior quanto mais underground e mais avant-garde forem os dispositivos que 

enquadram estas atividades. Para tal contribui o facto de o processo de “reciclagem” dos espaços 

envolver pouco investimento e muita criatividade.  
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RESUMO: O objetivo que centraliza desta análise se vincula a segregação urbana marcada pela 

estrutura fundiária urbana brasileira que se desenvolve com a força exercida pelo atual “complexo 

imobiliário-financeiro” (Shimbo, 2016) que direciona o ordenamento territorial urbano, que segue as 

linhas de uma “urbanização segregacionista”, assim, o intuito  deste artigo é demonstrar como 

determinados instrumentos de planejamento (ZEIS – Zona Especial de Interesse Social) são utilizados 

para manter o padrão segregacionista da população carente promovendo e conservando a dinâmica de 

segregação urbana vinculada a política de ordenamento do território local. Interligado a essa dinâmica 

urbana está a problemática habitacional em Londrina vinculada a política de desenvolvimento urbano - 

PDMPL – Plano Diretor Municipal Participativo de Londrina (2008). Os procedimentos 

metodológicos da investigação foram: (i) seleção e análise de um referencial bibliográfico para a 

elaboração  de um arcabouço  teórico-metodológico sobre a temática em discussão; (ii) levantamento 

de   dados juntos aos órgãos municipais, tais como: COHB- LD (Companhia de Habitação de 

Londrina), Prefeitura, IPPUL (Instituto de Planejamento e Pesquisa urbana de Londrina e de outras 

fontes de informações estatísticas; (iii) pesquisa in loco para verificar a realidade vivenciada pela 

população que sofre com a lógica segregacionista do ordenamento do território urbano. Mediante os 

resultados da pesquisa constatou-se que a aplicabilidade dos instrumentos de planejamento urbanos 

presentes na política de ordenamento do território local (PDMPL)  seria a base para atingir o princípio 

que rege o Estatuto da Cidade (2001) que é garantir o direito à cidade, tendo como prerrogativa fazer 

cumprir a função social da propriedade urbana e da cidade, todavia no caso de Londrina percebe-se a 

dificuldade de aplicação das ZEIS, pois a proposta apresenta restrições no sentido que foram pensadas 

para atacar uma situação já instalada e não de forma estratégica para inserir a população excluída 

territorialmente no espaço urbano provido de infraestrutura com acesso da “cidade legal”. O plano 

habitacional de Londrina segue a mesma lógica segregacionista, uma vez que o instrumento das ZEIS 

que poderia inverter esse ordenamento socioterritorial do espaço urbano não apresenta na sua proposta 

mudança significativa, pelo contrário tanto a disposição das áreas de ZEIS como o programa 

habitacional estão impregnados do vírus da “habitação social de mercado”. Entretanto, pondera-se que 

ainda o plano diretor é a principal política de desenvolvimento urbano que a população municipal pode 

contar e utilizar como sustentáculo para mudar a lógica excludente da produção social do espaço. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as desigualdades socioespaciais da cidade de 

Poções-BA, levando-se em consideração a estrutura urbana e a espacialidade dos diversos bairros que 

compõe o espaço urbano de Poções-BA. Essa análise tem como base a teoria da Produção do espaço 

de Lefebvre (2013), da espacialidade urbana de Soja (1993), Harvey (1980), Correa (1989), Sposito 

(1991). Parte-se do princípio de  como o espaço urbano foi sendo fragmentado pela lógica do capital e 

pela lógica da urbanização em si, gerando assim, diferenciações em sua forma e função urbana. 

Percebe-se que no processo de urbanização da cidade de Poções houve uma fragmentação das áreas 

habitacionais em detrimento da expansão das zonas comerciais de uso misto, partindo do centro 

urbano da cidade e expandindo-se para alguns bairros tais como o Bairro Indaiá, o Bairro Santa Rita 

dentre outros. Com relação aos aspectos habitacionais da cidade constatou-se que existe uma grande 

quantidade de população urbana com baixa renda sendo que, conforme os dados do IBGE (2011), mais 

da metade da população economicamente ativa, vive com menos de um salário mínimo. Quanto aos 

aspectos estruturais das edificações residenciais; dos arruamentos entre um bairro e outro, constata-se 

que  há uma concentração elevada de moradias classificadas como baixo padrão, em toda a 

espacialidade urbana da cidade evidenciando-se que a renda está concentrada em alguns pontos 
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específicos da cidade.  Outro aspecto  importante a ser considerado  é o da  localização das ruas 

tradicionais em relação ao centro da cidade e os novos loteamentos que estão sendo implantados na 

cidade. Percebe-se que há um distanciamento dos novos empreendimentos  urbanos em relação ao 

centro tradicional da cidade.  De forma que tais espaços são desiguais não somente no aspecto 

econômico, mas também no aspecto social. Com o objetivo de conhecer essas desigualdades, buscam-

se desafios e sugestões do campo da Ciência Geográfica para elucidar essas questões apontadas aqui. 

A pesquisa foi realizada em alguns Bairros da Cidade de Poções-BA que estão separados pela rodovia 

Br 116 e rodovia  BA 262; importantes vias de escoamento da produção regional. Os procedimentos 

metodológicos foram construídos para fundamentação da pesquisa a partir de entrevistas com alguns 

moradores dos Bairros onde foram colhidas informações desde o processo histórico da formação dos 

Bairros até os dias atuais, a fim de entender como é a realidade atual dos moradores dos bairros. A 

desigualdade socioespacial demonstra a existência de classes sociais e as diferentes formas de 

apropriação da riqueza produzida. Expressa a impossibilidade da maioria dos trabalhadores em 

apropriar-se de condições adequadas de sobrevivência.  Diante da realidade presente, esse trabalho 

contribuirá com a abordagem acerca das desigualdades socioespaciais, uma vez que cada dia que passa 

fica mais visível essas disparidades no espaço urbano em meio as segregação espacial. 
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RESUMO: O crescimento populacional e a ampliação dos níveis de consumo per capita, sobretudo 

em cidades, gera um aumento da demanda por água e uma consequente pressão sobre os mananciais de 

abastecimento. Esta situação é ainda mais grave nos aglomerados urbanos, sobretudo em Regiões 

Metropolitanas (RM’s), dotadas de maior população, serviços e equipamentos que, consequentemente, 

demandam uma gestão mais complexa. Nesses espaços é importante que o estudo dos recursos 

hídricos aconteça de forma integrada pois, constituindo uma função pública de interesse comum, 

qualquer atividade ou serviço realizado por um determinado município isoladamente pode causar 

impacto nos outros municípios. Neste contexto, este trabalho objetiva analisar a gestão integrada dos 

recursos hídricos na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), localizada no estado de Goiás, Brasil, 

sobretudo ao que tange aos sistemas de abastecimento de água. Para tornar possível a realização deste 

trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica enfocando os conceitos e o levantamento da legislação 

que envolve ambientes metropolitanos e mananciais de água. Dados censitários e quantitativos foram 

extraídos de bases oficiais, disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e Agência Nacional das Águas (ANA). O 

estudo de cunho analítico e descritivo dos dados e sua espacialização, possibilitou observar a clara 

tendência em investimentos em sistemas de captação subterrânea de água, método mais barato, uma 

vez que, por estarem mais protegidos de contaminação externa, demandam menos investimentos. Dos 

vinte municípios integrantes da RMG seis possuem sistema de abastecimento de água satisfatório 

(Caturaí, Nova Veneza, Terezópolis de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Abadia de Goiás e Aragoiânia) 
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e 14 necessitam de adequações aos sistemas vigentes. Os municípios Inhumas, Trindade, Goiânia, 

Senador Canedo, Bonfinópolis, Goianápolis e Nerópolis apresentam abastecimento de água acima de 

90% e os municípios de Hidrolândia, Caldazinha, Brazabrantes apresentam os menores índices de 

abastecimento de água. Os sistemas produtores de água são, em geral, isolados e os municípios não 

possuem projetos que busquem a integração dos mesmos. A exceção de sistemas integrados está no 

Sistema Meia Ponte e Sistema Mauro Borges que abastecem Goiânia, Trindade e Aparecida de 

Goiânia.  
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RESUMO: El estallido de la crisis financiera que se produjo a nivel mundial en 2008, sumado al 

estallido de la burbuja inmobiliaria en el caso español, comenzó un periodo de recesión donde las 

políticas que se desarrollarán serán las conocidas políticas de austeridad. Estas políticas se centran en 

realizar recortes en servicios de bienestar en un momento donde la sociedad demandaba más atención 

por parte de la administración, sobre todo local. Una administración local que vio recortado tanto sus 

ingresos como sus funciones, efecto del estallido de la burbuja inmobiliaria lo primero, y por una 

acción re-centralizadora de las competencias por parte del estado lo segundo. Esta situación ha llevado 

a la sociedad española a salir a la calle en numerosas manifestaciones para mostrar su desencanto. En 
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este período de tiempo han proliferado la aparición de nuevos movimientos y asociaciones en defensa 

de los servicios públicos, regeneración democrática y en lucha contra la corrupción. A la larga, se ha 

traducido en la aparición de nuevos grupos políticos o la participación de algunos de estos agentes en 

la vida política, para intentar revertir la situación de la gobernanza existente. Será en el año 2015 en las 

elecciones municipales donde podemos apreciar como la sociedad expresa la necesidad de un cambio. 

Diversificando las opciones votadas, diluyendo la dualidad política existente hasta el momento, y 

produciéndose un cambio de gobierno llegando a gobernar en algunos casos estas nuevas fuerzas 

políticas. El objetivo de este trabajo es acercarse a la realidad de las principales ciudades gallegas en 

esta nueva etapa de gobernabilidad, donde la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones, la 

llamada gobernanza participativa, ha sido uno de los pilares principales en los programas de la mayoría 

de los partidos políticos, así como recuperar la inversión social. Por este motivo, el estudio analizará 

los cambios que se vienen dando en las políticas locales desde el año 2015, donde existe una rebaja del 

endeudamiento municipal a pesar de incrementar el gasto social en algunos ayuntamientos. En 

conclusión, la clave está en como los gobiernos locales promueven un modelo de desarrollo orientado 

al ámbito social y de implicación ciudadana, con un condicionamiento de ajuste o austeridad impuesto 

desde los diferentes niveles de gobierno. 
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RESUMO: Street performing has become a commonplace practice in most city centres of European 

metropolises. Although there have been attempts to regulate such practices, these have been varied, 

and street performing remains mostly informal in some countries. In street performing, or busking, 

artists perform their acts on the street, receiving donations from passersby who stop to contemplate the 

performance. Albeit informal, street performing is an organized activity in affluent sites where artists 

have to compete for space and time on the street.  

Moreover, street performers must negotiate space and time with formal activities that take place in city 

centres such as high street retail. On one hand, the artistic practices of street performers have certain 

necessities in terms of space and materialities. On the other hand, formal agents may wish to attract or 

repel street performers as they perceive their activities are beneficial or prejudicial for their business. 

Communication in these negotiations is usually complicated, often involving third-parties, ephemeral 

tactics, or micro-aggressions. Despite this, street performers contribute toward the economy of 

attention in city centres. It has been argued that, in a context of the experience economy, the 

captivation of the consumer’s attention has become the main focus of firms who intend to provide 

meaningful experiences to consumers.  Due to the high levels of marketing competition, methods for 

capturing the attention of consumers are being thoroughly explored by firms and academics, to the 

point that some authors speak of the existence of economies of attention. In this paper, we will 

approach these issues through an exploration of street performance in Chiado, an area in the city centre 

of Lisbon with a high density of retail and cultural facilities aimed for tourism and consumption. Our 

objective is to understand the relations between street performers, retailers, cultural agents, and 

property owners. The fieldwork we have conducted includes field surveys, interviews, and a 

geoethnography of the urban rhythms of Chiado. This paper will be divided into third sections. First, 

we will reflect on the nexus between formality and informality in the urban economy, and between 

urban economy and the attention economy. Secondly, we will present a cartography of the activities in 

Chiado, including street performances, retail and services, and cultural institutions. Thirdly, we will 

address the relations between the various agents, focusing on their perceptions of the role that street 

performances play in Chiado. 
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RESUMO: A Amazônia é uma Floresta urbana (Becker 2013). Em meio a um intensivo processo de 

perda da sua cobertura vegetal, o espaço urbano requer igual atenção para radiografar o uso do espaço 

e as alterações ambientais, uma vez que, em pouco mais de meio século da política governamental de 

ocupação, quase 80% da população habita áreas urbanas. Neste cenário, não há como desvincular a 

questão urbana da floresta. A velocidade do crescimento, o aparecimento de novos núcleos urbanos e 

as peculiaridades históricas e geográficas da região singularizam esse processo. No estado do Pará, um 

dos nove estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira, 60 novos municípios foram criados entre 

1980 e 1997. Teorias clássicas vinculam a expansão urbana à ocupação de áreas agrícolas (Alonso 

1977; Turner 1920; Walker 2001), e se concentram em cinco morfologias: dispersão urbana ou 

chamado sprawl, comum na realidade norte-americana e já identificado no restante do Brasil; difusão 

urbana; soma de novas áreas; tentacular e anéis concêntricos (Japiassú and Lins 2014). Há indicativos 

de que o processo de urbanização em uma área de fronteira de recursos naturais desafia rótulos e se 

manifesta morfologicamente complexo, com uma drenagem da população para áreas urbanas à revelia 

de planejamento e capacidade de absorção de mão-de-obra. Este trabalho tem como objetivo responder 

às seguintes perguntas: Podemos usar as teorias clássicas de urbanização para explicar este processo e 

sua morfologia? Como podemos classificar o processo de urbanização da Amazônia Brasileira? Na 

cidade de Barcarena, no Estado do Pará, área deste estudo, a população saiu de 20 mil habitantes em 

1980 para 190 mil em 2015, e o uso de cobertura do solo da área municipal apresenta alterações 

morfológicas intensas. Como clássico exemplo do resultado do projeto governamental de 

“desenvolver” a floresta e torná-la produtiva, Barcarena sedia, desde de 1985, o maior polo industrial 

de alumínio. Imagens de satélite de 1980 a 2015 do Landsat 5 e 8 foram usadas em intervalos de cinco 

anos, classificadas em água, floresta, agricultura, urbana e solo exposto a partir de NDVI, pontos de 

treinamento, assinaturas espectro magnéticas. Resultados apontam que a expansão da urbanização 
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independe da ocupação de terras agrícolas, contrariando as principais teorias de expansão urbana, e a 

morfologia complexa, não se encaixa nos padrões tradicionais. A geografia urbana da Amazônia 

desafia padrões e inaugura cenários. 
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RESUMO: Este ensaio constitui uma primeira abordagem da condição suburbana na Área 

Metropolitana de Lisboa. O termo subúrbio tem sido usado, nos mais distintos contextos geográficos, 

para designar a realidade social, cultural e ambiental multifacetada que tem lugar nas periferias das 

grandes cidades. Produto da prefixação da palavra urb, usada pelos romanos na Antiguidade Clássica 

para designar os lugares físicos ocupados pela civitas (Phillips, 1996), o termo subúrbio indicia, a 

priori, uma relação derivativa e estigmatizada – “uma cidade, só que menos…”. Esta condição de 

espaço subalterno, economicamente dependente dos centros das cidades, enquanto lugar de emprego e 

consumo, é recorrente na literatura. A título ilustrativo, é retratada de forma incisiva em textos 

seminais como Spectral Suburbs, do artista norte-americano Robert Smithson (1968), no qual o 

subúrbio significa, literalmente, uma “city below”, e em Cimêncio, de Diogo Lopes e Nuno Cera 

(2002), onde assume a forma de não-lugar, de espaço dormitório, em sono profundo, ou ainda nas 

análises sociais críticas anti-subúrbio norte-americanas, dos anos cinquenta e sessenta, nas quais é 
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frequentemente retratado como um “vasto terreno baldio”, habitat da classe média medíocre e 

conformista (Phillips, 1996; Nicolaides e Wiese, 2006). A associação dos subúrbios e da população 

que neles reside a uma condição inferior de urbanidade, em comparação com a cidade, ganha particular 

sentido na Área Metropolitana de Lisboa, e vários fatores concorrem para tal situação. Neste ensaio, 

pretende-se refletir sobre o papel que o planeamento e os planos (ou a falta deles), associados à 

carência da oferta de espaço público de qualidade e à urbanização fragmentada, cerzida por uma rede 

de vias rápidas e centros comerciais, têm na produção da condição inferior dos subúrbios e do estilo de 

vida dos suburbanitas. Quando conjugados, estes fatores participam ativamente na produção de um 

território sem identidade, a não ser a de contentor-dormitório, a que Lopes e Cera (2002) indexam o 

neologismo de cimêncio. Despojados de centro e lugares significativos para a vida quotidiana, neles 

apenas se pernoita. Para viver, o suburbanita necessita de se deslocar à cidade, seja para trabalhar, seja 

para usufruir de alguns momentos de lazer. Apenas os centros comerciais, autênticos simulacros da 

cidade, parecem fazer sentido neste vasto território de não-lugares (Augé, 1994), justificando que para 

a maioria dos suburbanitas estes se encontrem entre os lugares com mais significado e, por isso 

mesmo, neles dispensem mais tempo, logo a seguir à sua casa e local de trabalho (Cachinho, 2007; 

Jewell, 2015).  
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RESUMO: A produção científica em torno de práticas económicas resultantes de iniciativas bottom-

up e fortemente marcadas pelas relações de sociabilidade e pela capacitação de pessoas ou grupos tem 

vindo a aumentar. Tal se deve à crescente expressão de atividades que surgiram ou reforçaram-se no 

seguimento da crise económico-financeira de 2008 ou que constituem alternativas a práticas 

económicas mainstream. Enquadrando-se neste contexto, os espaços de coworking, que surgiram nos 

Estados Unidos da América, em 2005, representam uma nova tendência de negócio, trabalho 

colaborativo e auto-organização, que se tem vindo a difundir nas cidades europeias. É consensual que 

se tratam de locais de trabalho partilhados por diferentes tipos de profissionais, da mesma ou de áreas 

de atividade diversas, que alugam um gabinete ou uma secretária, tendo acesso a um conjunto de 

facilidades providenciadas pela entidade gestora do espaço. A literatura académica diz-nos que as 

motivações dos coworkers para aderir a esta prática são variadas: uns procuram estabelecer redes 

profissionais; outros procuram um ambiente criativo; e outros ainda procuram apenas um espaço para 

trabalhar fora de casa. A partilha física do espaço favorece a aprendizagem e a troca de ideias, 

conhecimento e informação. Na cidade do Porto, estes espaços ganharam projeção em anos recentes, 

concentrando-se sobretudo na área central. Dada a falta de conhecimento sobre a perspetiva de quem 

escolhe trabalhar em coworking, constitui objetivo desta pesquisa perceber as motivações e a perceção 

dos coworkers instalados no centro do Porto. Para o efeito, foram realizadas 20 entrevistas 

semiestruturadas em junho e julho de 2017. Pela sua análise percebemos que as áreas profissionais são 

de espectro variado, indo desde as mais tecnológicas até às mais criativas. Quase todos são freelancers 

ou trabalhadores por conta própria. Cerca de 35% tem outra atividade profissional, para além da 

desenvolvida no espaço de coworking. As razões para a seleção do espaço prendem-se, sobretudo, com 

as suas condições físicas. A proximidade geográfica importa para estes indivíduos, assim como 

importa a proximidade relacional. O estabelecimento de relações sociais é um aspeto considerado 

fundamental. A localização na Baixa do Porto é considerada privilegiada pelas condições de 

centralidade da área consubstanciada na elevada concentração de estruturas de apoio e densidade de 

pessoas da mesma área profissional ou de áreas complementares, o que significa maior facilidade de 
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acesso a múltiplos recursos. O coworking é uma realidade recente, pelo que existem relativamente 

poucos trabalhos sobre o tema. Este trabalho constitui, assim, um contributo para um maior 

conhecimento sobre esta questão e, por esta via, para a análise de novas dinâmicas em contexto urbano 

e respetivos significados e representações. 
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RESUMO: O espaço público está presente no espaço urbano de cidades organizadas em diferentes 

sociedades e tem por função possibilitar a socialização e a circulação de pessoas, a manifestação 

política, dentre outros fins. Pode-se dizer que o espaço público vem fazendo parte da vida de diferentes 

povos à medida que a vida nas cidades se amplia. As praças, que fazem parte desse espaço, existem 

desde a Grécia. O presente texto resulta de uma pesquisa em andamento cujo objetivo principal é 

compreender a relação existente entre sociedade e espaço, considerando a morfologia da Praça Getúlio 

Vargas e a relação de pertencimento criada por seus frequentadores por essa parte da cidade, que se 

localiza na área central da cidade de Alfenas, Minas Gerais. A motivação do trabalho se deu pelo fato 

de Alfenas ser considerada importante localidade em relação às cidades do entorno. De acordo com o 

censo de 2010 sua população é de 73.774 habitantes, da qual 93,8% vivem na zona urbana e 6,2% na 

zona rural. A cidade tem mais população que todas as que a circundam. Tal nível de urbanização é 

exponencial e uma pesquisa sobre o uso das principais áreas compartilhadas é relevante no estudo 

desse fenômeno. Para sustentar nossa investigação, dialoga-se com autores como Lefèbvre (2001), 

Serpa (2007), Machado (1993), Leite (2007), Castro (2003), dentre outros. Durante o desenvolvimento 
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da pesquisa tem se identificado, descrito e documentado o uso e apropriação da Praça Getúlio Vargas 

pelas pessoas, principalmente considerando a relação entre o público e o privado no âmbito capitalista 

contemporâneo. Para se alcançar os objetivos da pesquisa estão sendo realizadas as seguintes fases de 

investigação: revisão bibliográfica, trabalho de campo (observação e aplicação de questionários) e 

tabulação dos dados.  A pesquisa realizada até ao momento nos revela as características dos usuários e 

a relação entre formas de uso e apropriação do espaço e sua estrutura espacial. Foram aplicados 105 

questionários, cujas informações obtidas demonstram que parte considerável dos usuários da Praça tem 

uma relação de pertencimento com o espaço, relação essa construída até mesmo pelos frequentadores 

de cidades situadas no entorno de Alfenas. O hábito de uso da praça tem sido consolidado pelas 

atividades que ali ocorrem; dentre esses, cita-se o desenvolvimento do comércio informal, o lazer ao ar 

livre, a prática de esportes e a realização de festivais. 
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RESUMO: A cidade é um produto social político e econômico, que estabelece conexões e fluidez às 

dinâmicas produtivas desenvolvidas no território. De acordo com Lefebvre (2001, p. 52), “a cidade 
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tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que 

realizam essa obra nas condições históricas”. Nessa perspectiva, Santos (1994, p. 71) afirma que “a 

cidade é, ao mesmo tempo, uma região e um lugar, porque ela é uma totalidade, e suas partes dispõem 

de um movimento combinado, segundo uma lei própria, que é a lei do organismo urbano, com o qual 

se confunde”. Por fim Rochefort (1998, p.20), destaca que as cidades “Se diferenciam antes de mais 

nada pela natureza dos serviços que possuem, sem que isso implique uma verdadeira dependência de 

uns em reação aos outros; diferenciam-se também pelo lugar que ocupam na estrutura de certos 

serviços caracterizados por uma hierarquia interna”. Nessa perspectiva o presente estudo visa analisar 

as particularidades e especificidades da cidade de Ceres-GO na rede urbana regional do território 

brasileiro a partir da oferta de serviços de saúde e educação. Portanto, a organização deste artigo foi 

pautada em análise de documentos, leis, decretos, pesquisas bibliográficas e empírica. Para referenciar 

a realidade aqui contemplada, utilizamos alguns pesquisadores com destaque para os trabalhos de: 

Endlich (2009), Sposito e Silva (2013), Freitas e Mello (2014), além de obras clássicas como: Faissol 

(1952), Waibel (1958), Santos (1994), Corrêa (1997), Rochefort (1998) e Lefebvre (2001), para 

subsidiar o diálogo e as análises envolvendo o papel da cidade de Ceres no processo de urbanização do 

território brasileiro. Esse processo foi marcado pela efetiva participação do Governo Federal que por 

meio do planejamento e desenvolvimento regional estabeleceu a divisão dos Estados da federação em 

mesorregiões e microrregiões e a cidade de Ceres é o município de referência da microrregião de Ceres 

na qual estão contidos 22 municípios contabilizando uma população absoluta estimada em 250 mil 

habitantes. A grande maioria dos municípios desta microrregião são carentes na oferta de serviços 

relacionados ao setor e saúde e educação e diante desta carência, há um movimento migratório 

impulsionando a dinâmica da produção do espaço urbano ceresino. Portanto, os papeis exercidos pelas 

cidades pequenas nem sempre obedecem a parâmetros estabelecidos pela simples análise da estrutura 

hierárquica e socioespacial na qual a cidade está inserida. Existem cidades goianas com porte 

demográfico superior à cidade de Ceres que exercem centralidades restritas, reduzidos equipamentos 

urbanos e limitada oferta de serviços. Nesse sentido, compreender a cidade é um exercício contínuo 

haja vista que suas funcionalidades sofrem metamorfoses constantes no tempo e no espaço, porém a 

cidade de Ceres, sobrepõe tempos desiguais e continua sendo uma referência regional na oferta de 

serviços de saúde e educação no Estado de Goiás. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cidade; rede urbana; serviços; centralidade 
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RESUMO: Um dos agentes de proteção civil em Portugal são os corpos de bombeiros. Presentemente 

existem 472 corpos de bombeiros, dos quais 438 são voluntários, 25 são profissionais e 9 são 

privativos.  Sendo Portugal continental, constituído por 278 concelhos, verifica-se a coexistência, em 

alguns municípios, de corpos de bombeiros profissionais e voluntários como é o caso de Vila Nova de 

Gaia. Neste, coexistem 6 corpos de bombeiros voluntários, com outras tantas áreas de atuação próprias 

e uma companhia de bombeiros sapadores, com prioridade de atuação neste território. As sete 

corporações, foram criadas entre os anos 1839 e 1995. No município de Vila Nova de Gaia, com 

302 296 hab. (INE, 2011) e uma superfície de 168,46 Km2, ocorrem em média, cerca de 28 520 

ocorrências anuais, com um contingente superior a 500 bombeiros, sendo que destes, 80% são 

voluntários. Tendo por propósito aumentar a eficiência do socorro prestado à população, e apesar de 

terem sido definidos, em 1998, procedimentos operacionais, facilitadores da atuação entre os corpos de 

bombeiros decorrente da necessidade de articular a intervenção, algumas dificuldades de articulação 

tem-se revelado em consequência de grandes mudanças ocorridas neste o município como o aumento e 
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envelhecimento da população, a densificação da rede viária e a reorganização administrativa. O 

objetivo deste trabalho é identificar os principais desafios operacionais e problemas de articulação que 

se colocam, neste momento, às corporações de bombeiros existentes em Gaia. Em termos 

metodológicos, recorreu-se à análise estatística de dados secundários provenientes da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, da câmara municipal de Vila Nova de Gaia e de todos os corpos de 

bombeiros assim como, em entrevistas semiestruturadas realizadas aos presidentes e comandantes dos 

corpos de bombeiros voluntários, bem como, ao vereador e comandante do corpo de bombeiros 

profissional. Utilizou-se igualmente a metodologia dos cenários de modo a representar alguns 

problemas de articulação a partir da análise de casos reais em que, infelizmente, resultaram, perdas de 

vidas humanas. Como conclusão e na perspetiva de poder contribuir de uma forma reflexiva para a 

realidade da existência dos corpos de bombeiros em Vila Nova de Gaia, os resultados preliminares 

desta investigação demonstram que, respeitando a história de cada corpo de bombeiros e o seu 

posicionamento no território municipal, é possível obter ganhos de eficiência na prestação do socorro 

através de reajustamentos organizacionais e de gestão de recursos municipais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bombeiros profissionais; bombeiros voluntários; proteção civil; Vila Nova de 

Gaia 
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RESUMO: A inclusão do Brasil no mapa dos megaeventos esportivos no início do século XXI, foi 

acompanhada de uma grande expectativa acerca da capacidade transformadora que os mesmos 

promoveriam nas cidades-sedes: 12 em relação a Copa do Mundo de 2014, respectivamente: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, 

Manaus, Brasília e Campo Grande e o Rio de Janeiro, como sede das Olimpíadas de 2016. Promessas 

de implementação de Grandes Projetos Urbanos, de solução para problemas de mobilidade com a 

implantação de modernos modais de transporte, de renovação de extensas áreas nas cidades-sedes, de 

ativação de novos setores de atividade econômica, de construção de arenas multieventos que 

acolheriam parte das demandas do mercado de eventos no país, de modernização dos aeroportos, 

foram algumas das intervenções espaciais supostamente duradouras, anunciadas como legados da 

realização dos megaeventos. Agora que os megaeventos não são promessas de futuro, mas são 

realizações do passado, entendemos como fundamental um olhar crítico sobre o que restou dessa 

empreitada, que mobilizou recursos públicos, empresas privadas e sociedade, em torno de 

possibilidades de mudanças nas principais cidades brasileiras. Para tanto, partimos das reflexões de 

Harvey (2005) e da teoria dos desenvolvimentos geográficos desiguais, enfatizando questões relativas 

às políticas urbanas empreendidas pelo poder público, ao processo de mercantilização das cidades e às 

transformações efetivadas como justificativa para a preparação das respectivas cidades para receber 

tais megaeventos e inseri-las no mercado global de cidades. Nessa perspectiva, a maioria das obras 

viabilizadas não foram aquelas demandas pelas urgências da população local (Santos, 1996), mas se 

vincularam a uma outra lógica, externa e com interesses de poderosos grupos nacionais e 

internacionais. Para tanto, serão analisados os principais projetos executados e os limites de seu poder 

transformador e ativador das dinâmicas urbanas. A face da inobservância das urgências locais se 

revelou, também, nas ações que desconsideram as ocupações previamente existentes nas áreas 

atingidas pela maioria das obras, o que levou à constituição de movimentos organizados em busca do 

direito de permanecer nos locais da cidade que marcam sua existência. Assim, objetiva-se refletir sobre 

as mudanças econômicas e políticas ocorridas nas cidades brasileiras e sobre o aprofundamento do 
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processo de mercantilização, por meio da criação de novas condições para a circulação e reprodução 

do capital, anunciando um novo padrão de governança urbana neoliberal para alguns e ultraliberal para 

outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: megaeventos; transformações urbanas; cidades brasileiras 
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RESUMO: “Cidades criativas” e “bairros artísticos” tornaram-se conceitos recorrentes nos discursos e 

práticas hegemónicas de reabilitação urbana como uma espécie de “panaceia para os males” das 

cidades contemporâneas, procurando conciliar princípios de coesão, inclusão e inovação sociais com 

objetivos de competitividade, eficácia ou eficiência (Carmo, 2012). Como diversas cidades globais, 

Lisboa é atualmente palco de um entrelaçado de políticas públicas, dinâmicas de mercado e iniciativas 

de base local que coexistem no território, onde se misturam distintas formas de expressão cultural e 

artística com distintas formas de “pensar e fazer cidade”. Enquadrando a “cidade criativa” na lógica de 

mercantilização e competitividade da chamada “cidade neoliberal” (Estevens, 2017), os recursos 

culturais e artísticos são considerados uma vantagem competitiva para a cidade (Cocola-Gant, 2009). 

Encorajado e/ou legitimado pela administração pública, crescentemente as dinâmicas de mercado 

marcam o ritmo da revitalização urbana, verificando-se regularmente uma apropriação da cultura e da 

arte como alavancas para atingir objetivos de reabilitação com fins lucrativos privados. Os atuais 

processos de turistificação e gentrificação que marcam as cidades globais parecem contribuir para o 
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comprometimento do direito à cidade democrática. Por outro lado, e no mesmo contexto, emergem 

iniciativas de base local com visões e propostas alternativas sobre a cidade, almejando novas formas de 

ação coletiva, que se constituem como elementos relevantes para a qualidade de vida quotidiana local. 

Estes movimentos, espaços e práticas coletivas colocam em evidência a arte enquanto instrumento de 

resistência, crítica e transformação ao nível das relações sociais (Marcuse, 2007 [1977]). O objetivo 

desta comunicação foca-se na discussão das tensões/dicotomias decorrentes de políticas públicas que 

apropriam e utilizam a cultura e a arte para tentar resolver problemas estruturais que se manifestam no 

espaço urbano. O estudo centra-se na área da Mouraria/Almirante Reis, Lisboa, que desde os anos 90 

tem sido objeto de vários programas e iniciativas municipais de regeneração urbana. Estes têm 

contribuído para as recentes mudanças abruptas nas dinâmicas quotidianas locais, associadas aos 

processos de turistificação e gentrificação, e também à emergência de organizações de base local, 

muitas de cariz cultural e artístico. Com base na análise das políticas públicas e dos fenómenos 

identificados, e considerando a emergente cena cultural desta área, selecionámos um conjunto de 

organizações de base local, que, por via de entrevistas a atores-chave e observação in loco, 

consideramos ilustrarem a diversidade de efeitos destas políticas nas dinâmicas locais e nas expressões 

culturais e artísticas: entre o alinhamento hegemónico e o posicionamento crítico radical.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte e cultura; regeneração urbana; cidade cosmopolita; iniciativas locais; 

políticas públicas; Lisboa  
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RESUMO: El debate urbano en el centro histórico de Palma a principios de la década de 1980 giraba 

en torno a la degradación urbana asociada a la presencia de población excluida, drogas y prostitución, 

abundancia de actividades informales, etc. En estos años, una buena parte del patrimonio se entendía 

que estaba infravalorado y en riesgos de abandono. El reto de regenerar este espacio lo asumió la 

planificación, confiando en las propuestas integrales de los planes especiales de reforma interior. 

Desde mediados de la década de 2010, el discurso urbano en la antigua ciudad intramuros está 

capitalizado por el turismo, en este caso asociado al crecimiento de vivienda vacacional, la 

proliferación de hoteles urbanos, la presión ejercida por los cruceros y el cambio de usos comerciales, 

entre otros. Y el patrimonio, una de las marcas turísticas de la ciudad, vuelve a considerare amenazado, 

pero ahora por el exceso de presión turística. En este nuevo escenario, la rehabilitación urbana ha 

perdido protagonismo, y son otro tipo de políticas urbano-turísticas las que intentan reordenar el centro 

histórico. En este contexto, el objetivo de este trabajo es estudiar las nuevas dinámicas urbanas 

relacionadas con la gentrificación turística en el centro histórico de Palma. La investigación empírica 

se fundamenta en el análisis de la gentrificación desde una triple perspectiva: espacio privado (a través 

del estudio de la expansión de la oferta hotelera y vivienda vacacional), espacios de vida cotidiana 

(ocupación y uso de plazas públicas), concluyendo con el estudio de unas políticas urbanas que buscan 

con diferente acierto corregir algunos impactos, pero sin anteponerse a los procesos y sin capacidad 

para definir un modelo de ciudad. Como principal conclusión, la turistización de la ciudad se ha 

expandido por todos los barrios del centro histórico, incluida una preocupante privatización y pérdida 

de identidad de los espacios de vida cotidiana, cada vez más adaptados a una funcionalidad económica 

alejada del uso público de la población residente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidad, gentrificación, turistización, patrimonio, Palma 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bures, R.M., & Cain, C. (2008). Dimensions of Gentrification in a Tourist City. 2008 Meeting of the 

Population Association of America; 

mailto:jesus.gonzalez@uib.es
mailto:m.novo@uib.es


 

102 
 

García, L.M., Díaz, M.C., García, A., Armass, A. & García, J.S. (2014). Apropiación y sentido de 

pertenencia en el espacio público: Parque Estoril (Sevilla). Revista Latino-americana de Geografía y 

Género, 6 (1), 3-13; 

Gravari-Barbas, M. & Guinand, S. (Ed.) (2017). Tourism and Gentrification in Contemporary 

Metropolises. International perspectives. Abingdon, England: Routledge. 

 

 

ID 827: OS ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA NUMA SOCIEDADE URBANA EM 

TRANSFORMAÇÃO: O CASO DOS VAZIOS INDUSTRIAIS (FRICHES INDUSTRIELLES) 

DA CIDADE DO RIO GRANDE/RS/BRASIL 

 

Solismar Fraga MARTINS1 
1ICHI/Universidade Federal do Rio Grande, IGOT, Universidade de Lisboa; solismarfm@terra.com.br  

 

RESUMO: A expressão francesa friche industrielle tem como sinônimo na língua portuguesa vazios 

industriais e que provocam um tom depreciativo e que nem sempre denotam a realidade concreta 

dessas espacialidades. O conceito “friches socialles” foi introduzido pelo geógrafo francês Jean 

Labasse em 1966, associado aos conceitos de “ciclos industriais” e “descentralização industrial”. Os 

vazios industriais correspondem a um recurso e a uma responsabilidade – recurso porque há uma infra-

estrutura que pode ser reaproveitada; e responsabilidade devido aos problemas ambientais (tanto para o 

meio físico como o social) que essas podem acarretar. O objetivo da pesquisa foi reanalisar os espaços 

constituídos pelas friches industrielles na cidade do Rio Grande (Brasil), incluindo o papel que cada 

uma delas desempenha dentro da zona urbana no qual estão inseridas. A análise também contribui para 

apontar a dinâmica espacial e econômica da cidade após 10 anos das primeiras conclusões a respeito 

da identificação das friches e a periodização pós industrialização Polo Naval que o município abarcou. 

(MARTINS & BRITTO, 2014). Como recurso metodológico temos a revisão bibliográfica e uma 

análise comparativa das antigas empresas industriais na área urbana através de comparação de imagens 

de 2007 e 2017, de fontes documentais e entrevistas. Este município, localizado no extremo sul do 

Brasil possui um parque industrial importante desde o final do século XIX (MARTINS, 2006), e 

apresentou avanços e retrocessos até o presente em sua economia, no qual foram catalogados estes 

vazios industriais. Passados dez anos desta consolidação, Rio Grande atravessou um breve período de 

pujança econômica industrial através da instalação de um Polo Naval no governo Lula/Dilma, que ora 

encontra-se em decadência/estagnação (REIS & MARTINS, 2006/ REIS & MARTINS, 2017). Nota-

se que as áreas dos vazios industriais pregressos a este período oriundas da segunda metade do século 
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XIX e século XX pouco se alteraram, mesmo ao estarem sitiadas em locais muito bem localizados 

dentro do espaço urbano da cidade do Rio Grande. No período recente (2007/2017), apesar da intensa 

especulação imobiliária propiciada neste interstício de tempo, estes vazios industriais estão a continuar 

com pouquíssimas alterações em sua espacialidade e funcionalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vazios industriais (Friches industrielles); Espaços de permanência; e, Polo 

Naval. 
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EIXO TEMÁTICO 02 - MOBILIDADES, TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS 
Responsáveis: Nuno M. da Costa (IGOT), João F. de Sousa (APG), Miguel Pazos Otón (AGE) 

 

Tema: Os transportes desempenham um papel fundamental na organização dos territórios, sendo um bom 
exemplo disso as transformações ocorridas no passado recente nas regiões ibéricas. No entanto, apesar das 
profundas transformações ocorridas nas últimas décadas nas redes de transportes, colocam-se hoje novos 
desafios à mobilidade e à operação dos transportes que exigem uma reflexão aprofundada, convidando a uma 
participação mais ativa dos geógrafos. Esses desafios passam não só pela discussão e definição das novas 
infraestruturas, como também na alteração das formas de organização dos sistemas de financiamento e de 
gestão das mesmas e da sua relação com as entidades com responsabilidade na gestão do território. 
Cumulativamente, tem-se assistido ao desenvolvimento de novas formas de prestação de serviços de 
transporte, num contexto de alteração profunda dos instrumentos de regulação do mercado, com significativas 
alterações nos territórios e que se podem perceber a diferentes escalas. Por outro lado, a mobilidade, em 
particular em áreas urbanas, tem assumido características que se têm revelado pouco inclusivas, 
principalmente num contexto de redução da prestação de serviços de transporte público e altamente 
consumidoras de recursos energéticos não renováveis. Nesse sentido, há que refletir sobre os caminhos para 
uma mobilidade mais inclusiva e descarbonizada. Assim, encorajamos a apresentação de comunicações 
centradas na discussão das questões associadas ao desenvolvimento das redes de transportes, à gestão e 
financiamento das infraestruturas e operação de transportes, bem como na reflexão sobre os desafios que se 
colocam ao desenvolvimento de uma mobilidade mais inclusiva e mais sustentável. 
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TRANSPORTE Y LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL DE LAS ÁREAS RURALES: UN 

EJEMPLO DE CORRELACIÓN NEGATIVA 

 

Juan Antonio PARRILLA1 
1Universidad de Zaragoza; 710092@unizar.es 

 

RESUMO: Esta comunicación evalúa la inversión en infraestructuras de transporte realizada en la 

CCAA de Aragón (NE de España) en el periodo 1998-2015 a partir de los datos del estudio “Capital 

público en España” (Mas, et al 2015). El trabajo se enmarca en el tema clásico y controvertido de la 

relación entre las inversiones en infraestructuras y el desarrollo territorial. Las infraestructuras 

terrestres de transporte forman parte del stock de capital público y son susceptibles de generar efectos 

espaciales si existen contrastes territoriales en las inversiones, ya que éstas son clave en la demanda de 

transporte derivada, en la movilidad y en la dinamización y vertebración del territorio. La bibliografía 

respalda la tesis de que, en general, las políticas de infraestructuras viarias tienden a favorecer a los 

espacios con una elevada centralidad, que ven reforzada su conectividad, y generan procesos de 

concentración de población en grandes núcleos industriales y de servicios, mientras quedan al margen 

de inversiones y desarrollo, zonas de claro carácter rural (MacKinnon, Prie y Gather, M, 2008). Para 

verificar la tesis en el caso de la región aragonesa, hemos llevado a cabo una caracterización y 

cuantificación de la red viaria según titularidad, analizando las características físicas y tráfico 

soportado durante el periodo estudiado, comparando su evolución a partir de índices sintéticos de 

densidad de red. Igualmente hemos llevado a cabo un análisis de la evolución del stock de capital, 

evaluando la inversión en infraestructuras terrestres y estableciendo un diagnóstico del estado actual, 

valorando el nivel de dotación de infraestructuras regional frente al español, analizando los diferentes 

indicadores establecidos y reflexionando sobre los ritmos inversores. Los resultados confirman 

plenamente la tesis. La calidad de las infraestructuras de transporte se ve influenciada por la 

administración de la que dependen, decreciendo según el nivel administrativo y existiendo agravios 

comparativos entre diferentes regiones que aumentan los desequilibrios territoriales. Los indicadores 

de densidad de red arrojan resultados que mal interpretados pueden conducir a decisiones erróneas en 

la adjudicación de inversiones, por lo que para su cálculo se deben equilibrar las variables superficie, 

población y PIB. En Aragón, la evolución de las infraestructuras en los últimos años ha sido adecuada, 

pero sólo las de titularidad estatal, no siendo así en la autonómica o provincial, donde los presupuestos 

asignados se concentran en el mantenimiento de la red. Queda así patente que la política competencial 
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de las CCAA en infraestructuras no ha hecho más que aumentar las dificultades de desarrollo en las 

regiones de baja densidad de población y alta ruralidad, condicionadas por bajos presupuestos e 

imposibilidad de inversión, llegándose al caso de presentar graves apuros en el mantenimiento de 

éstas. En conclusión, la CCAA de Aragón cuenta con una dotación de infraestructuras terrestres 

extensa, deficiente en calidad y con demanda baja, propia de regiones con inversiones en 

infraestructuras tardías, problemas de desarrollo económico y despoblación. 
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RESUMO: O trabalho que se apresenta surge com o objetivo de reforçar os resultados obtidos na 

elaboração de um relatório de estágio com o mesmo título, que visa a obtenção do grau de mestre. 
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Assim, este, visa verificar o contributo dos equipamentos educativos para a Coesão Territorial em 

território Nacional continental no período do QREN, compreendido entre 2007 e 2013, sendo um 

período de forte investimento em infraestruturas educativas e de reorganização do parque escolar. Na 

inexistência de qualquer mapeamento visual relativo a este investimento e reorganização, surge espaço 

para que o mesmo seja efetuado. Partindo desse objetivo geral, tomaram-se objetivos concretos de 

desenvolvimento: recolher e tratar informação relativa à implementação dos PO, no que diz respeito à 

construção, remodelação, ampliação de equipamentos escolares; Identificar os projetos relativos a 

equipamentos escolares por tipologia, localização e investimento; Distinguir a distribuição geográfica 

dos equipamentos intervencionados dos restantes; Discutir e diagnosticar as desigualdades na 

distribuição dos equipamentos intervencionados, no sentido de avaliar o desajuste entre a necessidade 

e a oferta. Duas partes foram essenciais para o desenvolvimento do trabalho: em primeiro lugar, uma 

contextualização teórica e histórica da política de coesão, da coesão territorial e dos serviços de 

interesse geral; numa segunda parte, procede-se ao mapeamento. A análise demonstra a existência de 

uma adequação do investimento e da rede ao território, garantindo-se uma intervenção de acordo com 

as realidades territoriais. Ainda que tenham sido encerrados números elevados de equipamentos, o 

acesso a estes, mantém-se adequado. Verificou-se, ainda, que o maior investimento foi efetuado em 

centros educativos. 
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RESUMO: La expansión del tren de alta velocidad en España ha tenido una serie de repercusiones 

territoriales a diferentes escalas; estatal, regional y local. En esta última, las consecuencias más 

importantes son la creación de nuevas estaciones intermodales y la rehabilitación de sus entornos. La 

llegada de los nuevos servicios, es vista como una gran oportunidad para crear nuevas centralidades, 

mejorar la integración del ferrocarril en el entramado urbano y re-estructurar la red de transporte local. 

Medidas necesarias para aprovechar al máximo todas las ventajas del nuevo tren. Las estaciones pasan 

a tener dos funciones dentro de una ciudad, por una parte, lugar de conexión e intercambios dentro de 

una red, por otra, una centralidad de servicios cada vez más integrada en el entramado urbano.  Desde 

el 2015, las 3 principales ciudades de Galicia, A Coruña, Santiago y Vigo, están conectadas entre sí 

mediante el nuevo corredor de alta velocidad, el denominado Eje Atlántico. El éxito de los nuevos 

servicios se puede ver en las cifras de usuarios, donde las dos primeras estaciones superan los dos 

millones de usuarios. A pesar de estos números, las ansiadas estaciones intermodales no están aún 

construídas. Esto supone una limitación a las potencialidades del transporte colectivo, y en especial, 

del ferrocarril, al necesitar de otros modos para alimentarse de usuarios. Después del estallido de la 

burbuja económica, los diferentes proyectos fueron recortados en gran medida. Principalmente por su 

gran coste y la perdida de los posibles beneficios por la venta de suelos destinados a viviendas. En la 

actualidad, los diferentes convenios establecidos entre las 3 administraciones involucradas, es decir, 

los ayuntamientos, el gobierno autonómico y el gobierno estatal, junto a Adif, responsable de la 

infraestructuras ferroviarias, permitirá la finalización de las nuevas estaciones intermodales para el 

2020. En este artículo llevaremos a cabo una análisis de las 3 principales estaciones ferroviarias de 
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Galicia y las futuras actuaciones que se tomarán en torno a estas con la meta de convertirse en 

importantes centros intermodales. Para esto, además de una revisión bibliográfica, hemos realizado 

una serie de entrevistas con personal de los diferentes actores involucrados en los proyectos (Adif, 

Xunta de Galicia y los 3 ayuntamientos). 
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RESUMO: Históricamente, el déficit de infraestructuras al que se atribuye parte del atraso de Galicia 

ha sido paliado pero con diferente incidencia en los espacios interiores de la comunidad. Los entes 

públicos centraron sus actuaciones en la red de carreteras dejando en un segundo plano el transporte 

colectivo. El papel de las pequeñas ciudades como escalón más bajo del sistema urbano y por su 

intensa relación con las áreas rurales próximas y por su carácter central (Rodríguez González, 1999) 

las convierten en espacios idóneos para comprender los cambios sufridas en los últimos años así como 
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las deficiencias del sistema de transporte colectivo. Por tanto, con este articulo se pretende ahondar en 

el conocimiento del papel de estos núcleos urbanos como lugares centrales de su comarca pero 

también sus relaciones con los espacios de una jerarquía superior en el sistema urbano para así intentar 

comprender la incidencia de las políticas de transporte e infraestructuras a nivel territorial. El Eje 

Atlántico gallego concentra buena parte de las infraestructuras y servicios de transporte de la 

comunidad así como un importante porcentaje de la población y actividades económicas de Galicia 

(Pazos, 2003). Fuera de este ámbito encontramos áreas menos dinámicas a nivel socio-económico y 

demográfico aunque con un grado de desarrollo muy diverso en las que el papel de las infraestructuras 

de transporte ha jugado un papel importante al acercarlas a espacios más urbanizados. El carácter 

policéntrico de la red urbana le otorga un papel clave a la movilidad comarcal y supracomarcal por 

motivos laborales, comerciales, de servicios, de ocio, etc (Pazos, 2015). Para conseguir los objetivos 

fijados se llevará a cabo un análisis estadístico de una serie de núcleos representativos de la diversidad 

territorial de Galicia con el fin de obtener una panorámica amplia del tema de estudio. Se recogerán 

datos relativos a aquellos medios de transporte colectivo existentes (tren y bus) en lo que se refiere a 

rutas, frecuencias y características de éstas así como a los cambios vividos en épocas recientes. 

También se analizarán las infraestructuras de transporte existentes y las características y su impacto 

territorial. 
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RESUMO: Os instrumentos de planeamento e gestão da mobilidade são hoje fortemente promovidos 

ao nível europeu (ex. Pacote da Mobilidade Urbana) e nacional (ex. Pacote da Mobilidade) (IMTT, 

2011). É também crescente a procura, por parte dos vários agentes de planeamento e gestão do 

território e dos transportes, do estabelecimento da relação entre o transporte e a mobilidade para o 

Desenvolvimento Sustentável e para as Cidades Saudáveis (conceito promovido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS)) (WHO-Europe, 2000; WHO-Europe, 2010; Marques da Costa, 2013; Louro 

et al, 2017). Partindo destes dois pressupostos anteriores, esta comunicação desenvolve-se em torno de 

dois objetivos principais: 1) a sistematização das grandes áreas de intervenção no domínio do 

transporte e mobilidade em prol das Cidades Saudáveis através de revisão teórica de documentos 

académicos e relatórios da OMS e Comissão Europeia; e 2) a análise dos instrumentos de planeamento 

e gestão da mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa à luz do quadro sistemático previamente 

elaborado. Neste sentido, identificaram-se 13 áreas de intervenção, sendo as áreas “Infraestruturas para 

deslocações ativas e de transporte coletivo”, “Sistemas de Transporte inclusivos, seguros e livres de 

barreiras” e “Sensibilização dos benefícios da mobilidade na saúde, ambiente e economia” as mais 

presentes na componente de intervenção dos instrumentos em estudo. Por outro lado, alguns eixos não 

foram identificados em qualquer dos documentos em estudo (ex. “Sistemas de Transportes limpos e 

saudáveis”), dado serem da responsabilidade de outros agentes, tais como os operadores de transporte, 

e não das Áreas Metropolitanas e autarquias municipais. Verificaram-se perfis e prioridades de 

intervenção distintas entre os vários documentos, consoante a sua tipologia, âmbito geográfico e época 

de publicação. Conclui-se assim que, embora o conceito de “Cidades Saudáveis” nunca esteja explícito 

nos documentos analisados, este encontra-se robustamente implícito nas componentes de diagnóstico, 

estratégia e sistema de indicadores dos mesmos, apoiado pela comunhão de objetivos dos movimentos 

para as “Cidades Saudáveis” e “Desenvolvimento Sustentável”. 
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RESUMO: Os sistemas de transportes, de modo global, tendem a favorecer e priorizar modos 

motorizados de deslocamentos, aceitando as externalidades ambientais e sociais que recaem sobre os 

demais modos de transporte. De acordo com Gössling (2016), os sistemas de transportes 

contemporâneos são caracterizados pela injustiça, que são aparentes na exposição aos riscos e 

poluentes, distribuição do espaço e consumo de tempo. Embora o deslocamento por bicicleta tenha um 

papel importante no planejamento de transportes sustentáveis e exista um consenso político de que 

deva ser incentivado, é notada uma realidade persistente no desenvolvimento de infraestrutura 

destinada ao modo de transporte menos sustentável de todos, o automóvel. Em função da quantidade 

de veículos e da necessidade de conformar o espaço, o automóvel é responsável pelos impactos 

negativos mais persistentes no sistema viário, e sua dominância dentre os sistemas de transporte pode 

tornar o transporte por bicicleta desagradável e inseguro (VASCONCELLOS, 2006). Segundo 

Maricato (2014), o automóvel, que era uma opção para os mais ricos, passou a ser uma necessidade de 

todos, ao invés de escolha. Aparente liberdade de acesso a qualquer parte da cidade, a qualquer hora, 

quando estendida a grande parte da sociedade, dilacera cidades em fragmentos permeados por vias 
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rápidas de fluxo contínuo, com ocupação esparsa e hostil aos movimentos de pedestres e de bicicletas. 

Quando uso dos veículos é analisada em relação às classes sociais, o uso do espaço mostra-se 

altamente desigual, onde aqueles com maior renda e posse de automóvel consomem mais espaço viário 

do que cidadãos que se deslocam a pé, de bicicleta ou transporte público. De modo abrangente, a 

justiça social nos sistemas de mobilidade se refere basicamente aos princípios de equidade nas 

condições de deslocamento e, para que isso ocorra, o sistema de transporte tem de ser dimensionado e 

planejado de forma democrática, focando a população mais pobre que apresenta baixa capacidade de 

pagamento dos serviços. A bicicleta surge, então, como ferramenta indutora para uma cidade mais 

socialmente justa e ambientalmente sustentável, devido seu baixo custo, reduzido impacto no ambiente 

construído e eficiência no tempo de deslocamento comparada a outros modais, em especial para 

distâncias curtas. Planejar cidades considerando verdadeiramente a bicicleta como modo de transporte 

implica em diminuir tanto distâncias físicas nos trajetos cotidianos quanto sociais, buscando uma 

cidade justa, onde o coletivo possa se apropriar do espaço físico e ambiente social (LEFEBVRE, 

2006). Assim, o trabalho aborda a questão da justiça urbana aplicada à mobilidade, avançando na 

temática do deslocamento por bicicleta como possível alternativa para reestruturação dos sistemas de 

transportes. 
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RESUMO: Os sistemas de saúde devem promover, por um lado, o acesso das populações aos 

cuidados de saúde e, por outro, a eficiência económica num quadro de bom uso dos recursos públicos 

(SIMOES, 1989). Ao nível europeu, o SeIG (Livro Verde dos Serviços de Interesse Geral) pretende 

promover um conjunto de obrigações públicas especificas que visam assegurar a prestação dos 

serviços, à generalidade dos cidadãos, seguindo padrões de serviço e respondendo a princípios de 

equidade económica, social e territorial. A acessibilidade aos cuidados de saúde primários em 

Portugal, encontra-se condicionado pela localização dos equipamentos de saúde e como as suas áreas 

de influência se encontram adequadas às necessidades das populações que pretendem servir e às 

características do território onde estão inseridos.  O objectivo deste trabalho é apresentar um modelo 

que permita comparar as atuais áreas de influência da rede de equipamentos, bem como a distribuição 

da população, e uma distribuição da mesma com áreas de influência baseadas na aplicação de 

polígonos de Thiessen, cujo princípio prevê que um conjunto de pontos no plano, não é mais do que 

uma subdivisão desse mesmo plano em áreas formadas pelos lugares mais próximos a cada um dos 

pontos. A análise à acessibilidade será realizada segundo perfis distintos de utilização da rede, de 

acordo com diferentes modos de deslocação, permitindo medir deste modo os níveis de acessibilidade 

da população ao nível de ajustamento da oferta de cuidados de saúde primários na área de estudo. 
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RESUMO: As obrigações de serviço público (OSP) de transporte aéreo no âmbito da União Europeia 

encontram-se enquadradas pelo Regulamento 1008/2008 da Comissão Europeia. Consideradas como 

uma exceção ao princípio geral da livre prestação de serviços, este regulamento permite fixar as 

normas que permitem a um Estado-membro garantir dessa forma a continuidade, regularidade, fixação 

de preços e capacidade mínima do transporte aéreo para o acesso a regiões isoladas ou em 

desenvolvimento, quando tal não puder ser garantido numa situação de operação segundo as forças de 

mercado (CE, 2017). Apesar de representarem apenas uma pequena parcela das operações de serviço 

aéreo (Wittman et al, 2016), os serviços de transporte aéreo operados ao abrigo das OSP são 

fundamentais para a concretização dos objetivos de coesão social e territorial. As OSP de transporte 

aéreo em Portugal encontram-se definidas pelo Decreto-Lei n.º 138/99 de 23 de abril e recentemente, 

como resultado das alterações ocorridas no mercado do transporte aéreo, enquadradas por um novo 

modelo de auxílio social de mobilidade, em algumas rotas, definido no Decreto-Lei 41/2015, de 24 de 

março. No entanto, as OSP para o transporte aéreo constituem um elemento de especial relevância em 

algumas regiões, como é o caso dos Açores. No período de programação 2007-2013, a União Europeia 

instituiu um novo suporte para a compensação dos sobrecustos da ultraperifericidade de algumas 

regiões europeias. A associação dos custos das OSP na região àquele suporte nos períodos de 

mailto:1hleandro@campus.ul.pt
mailto:nunocosta@campus.ul.pt


  

117 
 

programação 2007-2013 e 2014-2020 constituiu uma opção do Governo dos Açores (Governo dos 

Açores, 2014). A análise dos resultados permitem verificar que foi possível desenvolver um sistema de 

transporte aéreo para o serviço em todas as nove ilhas do arquipélago, com o aumento do número de 

rotas, do volume de passageiros transportados e efeitos positivos para a coesão social e territorial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Obrigações de serviço público de transporte; Transporte aéreo; Regiões ultra 

periféricas; Política de Coesão 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Calzada, J.; Fageda, X. (2014) Competition and public service obligations in Europe aviation markets. 

Transportation Research Part A, 70, 104-116; 

CE (2017). Interpretative Guidelines on Regulation (EC) Nº 1008/2008 - Public Service Obligations 

(PSO). CE, Bruxelas; 

Fageda, X.; Flores-Fillol, R. (2012). Air services on thin routes: Regional versus low-costs airlines. 

Regional Science and Urban Economics, 42, 702-714; 

Governo dos Açores (2014). PIT, Plano Integrado dos Transportes dos Açores. Governo dos Açores, 

Ponta Delgada; 

Pita, J.P; Antunes, A.P.; Barnhart, C.; Menezes, A. G. (2013). Setting public service obligations in 

low-demand air transport networks: Application to the Azores. Transportation Research Part A, 54, 35-

48; 

Santana, I. (2009). Do Public Services Obligations hamper the cost competitiveness of regional 

airlines? Journal of Air Transport Management, 15, 344-349; 

Wittman, M.; Allroggen, F.; Malina, R. (2016) Public service obligations for air transport in the United 

States and Europe: Connectivity effects and value for money. Transport Research Part A, 94, 112:128. 



 

118 
 

ID 515: COMO PLANEAR PARA A ACESSIBILIDADE MULTIMODAL. UM 

EXEMPLO DO FUNCHAL, MADEIRA 

 

David S. VALE1; Nuno RAPOSO2; Domingos RODRIGUES3 
1CIAUD, Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa; dvale@fa.ulisboa.pt  

2A1V2 Engenharia Civil e Arquitectura, Lda; nuno.raposo@a1v2.pt  
3Universidade da Madeira; domingosuma@gmail.com 

 

RESUMO: No atual paradigma de promoção da mobilidade urbana sustentável, é fundamental 

integrar o planeamento de transportes com o ordenamento do território, através da promoção do 

desenvolvimento orientado ao transporte público (DOTP) e com isto o que se designa por planear para 

a acessibilidade multimodal. Os objetivos do DOTP são claros: aumentar a acessibilidade em modos 

que não o automóvel particular, designadamente modos ativos e transportes públicos, a qual se obtém 

através da promoção da localização de atividades económicas e habitação nos locais onde as condições 

de acessibilidade não-automóvel é mais elevada, e melhorando as condições de circulação pedonal 

nestes locais. Contudo, e se bem que a questão atual já não seja tanto o que se deve fazer, há uma 

questão fundamental ainda por responder que se prende com a forma e com que instrumentos e 

políticas se consegue promover e implementar o DOTP e o planeamento da acessibilidade. Neste 

artigo, apresenta-se um exemplo prático da implementação destes princípios de acessibilidade 

multimodal e DOTP no município do Funchal, Portugal, uma cidade de média dimensão cuja rede de 

transportes públicos urbanos se resume a uma rede de autocarros. Após a classificação das condições 

de acessibilidade multimodais para a totalidade do território municipal, identificou-se uma tipologia de 

“centralidades” baseada nas suas condições de acessibilidade a funções relevantes distinguidas por 

modo de transporte, e que passaram a constituir a base para o estabelecimento de políticas de uso e 

ocupação do território, nomeadamente para o aumento da densidade urbana, aumento da diversidade 

funcional e ainda para promover uma política diferenciada de estacionamento público e privado nestes 

locais. Se bem que estas medidas demorarão ainda algum tempo a serem implementadas, passando a 

estar inscritas no Plano Diretor Municipal do Funchal, elas constituem uma primeira e inovadora 

abordagem para a integração do planeamento dos usos do solo com o planeamento de transportes, de 

forma a sustentar e promover as áreas do município com maior acessibilidade multimodal. 

Adicionalmente, com esta metodologia torna-se ainda possível a identificação clara das condições de 

acessibilidade em autocarro e quais os locais nos quais se devem ser melhorar a oferta de transporte 

público, eventualmente através do redesenho da própria rede de transportes. 
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RESUMO: Na literatura existente a respeito da acessibilidade aos serviços de saúde (SS) [1], esta é 

reconhecida como um importante elemento de promoção da saúde [2]. Contudo, o foco incide 

geralmente na acessibilidade por automóvel, ignorando a influência na escolha de outros modos, como 

o caso do transporte coletivo (TC). Para os residentes em áreas urbanas e suburbanas sem acesso a um 

automóvel, o TC apresenta-se como a única opção de deslocação disponível. A fim de garantir que o 

modo de deslocação não se torne numa barreira que pode ter consequências ao nível de consultas 

perdidas/remarcadas, compra em tempo útil da medicação prescrita, ou em casos mais graves, 

inadequado tratamento de doenças crônicas, torna-se fundamental avaliar a acessibilidade dos 

residentes dependentes de TC aos SS considerando a oferta e frequência do serviço de TC disponível 

que varia de minuto a minuto [3]. Para a avaliação da influência do TC na acessibilidade aos SS em 

Lisboa selecionou-se uma amostra de 500 edifícios distribuídos pela cidade. Considerou-se como 

serviços as farmácias (n=263), os centros de saúde (n=45) e os hospitais públicos e privados (n=24). 

Para expressar a acessibilidade definiu-se como indicador o tempo de viagem e esta avaliou-se através 

da contagem do número de serviços alcançados no tempo de viagem máximo definido para cada SS de 
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acordo com a sua área de influência, designadamente 10 minutos para o acesso às farmácias, 20 

minutos aos centros de saúde e 30 minutos aos hospitais. Para o cálculo do tempo de viagem em TC 

utilizaram-se dados General Transit Feed Specification (GTFS) que comportam informação dos 

horários e viagens dos principais operadores de Lisboa. O tempo de viagem em TC foi estimado com 

base numa matriz origem-destino, através da extensão Network Analyst do ArcGIS 10.5.1 e com 

recurso a um modelo automatizado (Toolbox) e a um script (Python). Quando se analisou o tempo de 

viagem para todo o dia entendeu-se que, em certas áreas de Lisboa, em determinados períodos do dia, 

existem desigualdades espaciais no acesso aos SS, especialmente no caso de acesso a farmácias e a 

centros de saúde. Os resultados evidenciam a relevância que a rede de TC tem na garantia da equidade 

espacial e social de acesso aos SS, permitindo uma adequada avaliação das (reais) condições de 

acessibilidade, as quais podem ser melhoradas através do aumento da oferta de TC ou (re)localizando 

instalações de saúde nos locais com desfavorável nível de acessibilidade. 
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RESUMO: La liberalización del mercado comunitario de transporte aéreo ha tenido un impacto 

espacial desigual, pues los beneficios teóricamente asociados a la misma, como el incremento de la 

concurrencia, el aumento de la oferta y la reducción de las tarifas están está lejos de haberse difundido 

homogéneamente por el territorio europeo (Ramos-Pérez y Sánchez-Hernández, 2014; Suau-Sánchez 
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et al., 2016). Como se asume que la calidad de las conexiones aéreas y la facilidad de acceso 

económico a los mismos están asociadas a notables impactos catalíticos en los territorios (Halpern y 

Bråthen, 2011), que afectan a su capacidad para fijar población, desarrollarse turísticamente o atraer 

ciertas actividades económicas, la legislación comunitaria vigente, de forma similar a lo que ocurre en 

otros países (Fageda et al., 2018) prevé la intervención efectiva de la iniciativa pública en el mercado 

liberalizado al objeto de subsanar los fallos detectados y asegurar una provisión de servicios aéreos 

adecuada. Dicha intervención puede materializarse a través de tres mecanismos, centrados en las rutas, 

los aeropuertos y los pasajeros respectivamente. Esta comunicación se centra en el último, las ayudas 

de carácter social para el transporte en favor de residentes en regiones alejadas, que permiten 

subvencionar el precio del billete de ida y vuelta desde o hacia la región alejada, incluidos todos los 

impuestos y tasas facturados por el transportista al consumidor, en las rutas que enlacen un aeropuerto 

situado en una región alejada con otro aeropuerto del Espacio Económico Europeo (DOUE, 2014b). 

Este mecanismo apenas ha sido abordado por la literatura académica, aun tratándose del que 

posiblemente acarrea una mayor dotación de fondos públicos. Los escasos trabajos existentes se 

centran en el caso español y recurren a modelos econométricos para evaluar la influencia que los 

descuentos a los residentes insulares tienen en las tarifas fijadas por las compañías aéreas en diferentes 

escenarios (Calzada y Fageda, 2012; Fageda et al., 2016). La falta de acceso a estadísticas oficiales 

derivadas de los procesos de gestión asociados a estos programas ha impedido abordar cuestiones 

básicas relacionadas con la movilidad aérea de los residentes. Sin embargo, la publicación de un 

conjunto amplio y desagregado de estadísticas del programa de bonificación a los residentes en 

territorios no peninsulares existente en España, así como la aparición de dos informes de fiscalización 

del subsídio social de mobilidade (SSM) otorgado en Portugal a los residentes en Madeira y Azores, 

permite por primera vez responder a cuestiones básicas como el número total de beneficiarios y su 

evolución anual, su proporción sobre la población potencialmente beneficiaria del descuento, su 

distribución territorial o su peso en los diferentes tipos de rutas. Una de las conclusiones más 

relevantes es la reducida difusión de estas bonificaciones entre la población potencialmente 

beneficiaria, con independencia del archipiélago analizado. Esta relativa polarización de las ayudas 

demuestra el papel que la renta continúa desempeñando en el acceso al modo aéreo a pesar de la 

reducción practicada en las tarifas. 
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RESUMO: O comportamento espacial e temporal dos visitantes no destino é influenciado por 

diversos fatores relacionados com as características do destino, e.g. localização do alojamento; 

localização das atrações; acessibilidade, etc.; e do individuo, e.g. aspetos sociodemográficos, 

motivações, conhecimento do destino e envolvimento (Lau & McKercher, 2006). No que respeita aos 

fatores externos, i.e., características do destino, o transporte e a acessibilidade aos serviços de 

transporte têm sido reconhecidos como elementos críticos para a satisfação (Moscardo & Pearce, 

2004) da experiência vivida pelos visitantes durante a sua estadia. O serviço de transporte coletivo, em 

muitos os casos, é projetado principalmente para atender às necessidades da população residente, no 

entanto, em destinos urbanos onde a atividade turística é muito intensa, torna-se necessário estender 

essa projeção considerando a procura potencial dos visitantes. No presente trabalho, avaliamos a 

acessibilidade aos principais pontos de interesse (POI) turístico na cidade de Lisboa, considerando a 

rede viária existente assim como a oferta de transporte coletivo. Para o efeito, como indicador de 

acessibilidade, considerámos o tempo de viagem mínimo no acesso aos POI turísticos, estimado com 

base numa matriz origem-destino, através da extensão Network Analyst do ArcGIS 10.5.1. Dado que a 

frequência do serviço de transporte coletivo disponível varia ao longo do dia (Farber, Morang, & 

Widener, 2014), neste estudo estimou-se o tempo de viagem mínimo a cada hora do dia. Os POI 

turísticos foram identificados a partir dos rastos digitais dos visitantes (i.e., as fotografias dos pontos 

visitados, partilhadas na rede social Flickr) durante sua estadia em 2017. As origens das viagens foram 

retiradas a partir da localização dos alojamentos locais provenientes da plataforma Airbnb (para o ano 

2017). O tempo de viagem em transporte colectivo foi estimado considerando os dados General 

Transit Feed Specification - GTFS (estes dados comportam informação dos horários e viagens dos 

vários operadores) da Carris e do Metropolitano de Lisboa. A metodologia aplicada neste estudo 

permitiu avaliar a acessibilidade aos POI da cidade de Lisboa revelando que o tempo de viagem do 

visitante ao longo de um dia é afetado pela disponibilidade e frequência do serviço de transporte 

coletivo. Os resultados confirmam que, em várias áreas de Lisboa, em determinadas horas do dia, a 

oferta de transporte colectivo é reduzida. 
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RESUMO: A acessibilidade da população a cuidados de saúde primários constitui um elemento 

central para o fomento da equidade em saúde (OMS, 2008). Desta forma, a determinação da 

acessibilidade aos centros médicos onde os cuidados são prestados constitui uma questão central para a 

organização dos serviços e implementação das políticas públicas de saúde. A determinação da 

acessibilidade da população pode ser realizada de diferentes formas, sendo a utilização da informação 

estatística disponível e a rede viária a forma mais comum. No entanto, nos territórios onde as 

densidades populacional e viária são mais baixas, os resultados podem ser muito distintos quando se 

utilizam métodos de cálculo diferentes.  Assim, temos como objetivo analisar as diferenças entre a 

utilização da informação disponibilizada pelo INE ao nível de subsecção estatística e pela quadrícula 

quilométrica. Será calculada a acessibilidade da população residente a um centro de saúde em duas 

freguesias: a freguesia de Ruivães, município de Vieira do Minho, num quadro de ocupação mais 
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dispersa, e a freguesia de Messejana, município de Aljustrel, segundo um padrão mais concentrado. A 

comparação dos resultados obtidos segundo as duas metodologias permitirá avaliar qual a melhor 

forma de determinação da acessibilidade da população aos centros de saúde, em particular em 

territórios de baixa densidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; baixa densidade populacional, áreas de influência, edificado 

disperso, edificado continuo 
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RESUMO: Este estudo pretende ser um contributo para a revitalização socioeconómica na Península 

de Setúbal. O Porto harmoniza um conjunto de infraestruturas que o tornam apto a responder com 

eficácia e eficiência, e mantém satisfação nos preços praticados de forma a responder às indústria e 
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empresas. É um porto interior, protegido, importante, com boas acessibilidades pelo mar, com 

escoamento contentorizado terrestre e com uma extensão terrestre que permitirá, a longo prazo 

assegurar o seu crescimento. A existência de vias de comunicação ímpares, satisfazem um conjunto de 

atores que do porto dependem. O modelo de J. Bird desenvolvido em 1963 e atualizado em 1980 será 

matéria complementar de análise retratada nas três etapas no desenvolvimento portuário: i) 

Estabelecimento, ligação porto-cidade; ii) Expansão, capacidade de receber cargas de suporte ás 

indústrias; iii) Especialização, adaptabilidade do porto para se aperfeiçoar na união à localização 

espacial e ribeirinha. Por outro lado, (Rodrigue e Notteboom 2005) apresentam uma quarta fase, a 

regionalização onde a se verifica o abandono da zona urbana com a integração logística com o 

Hinterland que por si só permite a criar grandes Hubs e Gateways logísticos. A regionalização é 

naturalmente uma fase de transição no desenvolvimento do sistema de portos onde o desempenho 

logístico é importante para o próprio desenvolvimento industrial da região. Teoricamente existe uma 

certa complexidade em perceber como as estratégias competitivas adotadas pelas autoridades 

portuárias e operadores se encaixam nos objetivos de desenvolvimento económico local e regional e o 

porquê (Monios & Wilmsmeier, 2013). Contudo, a relação porto cidade torna-se relevante para o 

estudo (Monios, J., Bergqvist, R., Woxenius, J. (2018), principalmente no enquadramento port cities e 

port-centric. É preciso coordenar a logística de uma perspetiva regional e determinar que tipo de 

atividades interagem junto do porto e a não competição no interior devido à melhor localização. Em 

segundo lugar, a logística centrada no porto precisa estar mais bem alinhada com as ligações de 

transporte de carga urbano na interação com a cidade. Integrar nos corredores existentes nas vias 

regionais potencialidade de dinamização. 
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EIXO TEMÁTICO 03 - ENSINO DA GEOGRAFIA 
Responsáveis: Sérgio Claudino (IGOT), Cristiana Martinha (APG), Xosé Manuel Souto (AGE) 

 

Tema: A educação geográfica/EG tem um papel fundamental na descoberta dos territórios e das suas 
populações e na educação de capacidades e de atitudes de intervenção nos mesmos – a EG tem, afinal, um 
papel fundamental na construção de competências territoriais e cidadãs. Pretende-se compreender a Península 
Ibérica, casa de povos e países diversos, mas marcados por uma secular identidade geográfica e histórica; 
perspetivar a inserção da Península numa União Europeia que integra há mais de 30 anos; problematizar a 
construção de uma comunidade iberoamericana, importante espaço regional à escala do mundo, com uma 
identidade construída a partir da partilha de línguas, história e problemas socioeconómicos; por fim, num 
planeta globalizado, pretende-se discutir o papel da Península Ibérica, tanto como espaço na finisterra da 
Europa como de diálogo com outros continentes. Quando se finalizam os dois primeiros decénios do século 
XXI, a EG não aposta numa mera visão descritiva: pretende romper com tradições e inércias e identificar 
problemas e traçar desafios, ao encontro do tema do Colóquio. Tal materializa-se na análise de currículos, de 
práticas educativas específicas, de formação dos professores e educadores, de recursos didáticos tradicionais 
e digitais entre outros aspetos relevantes para a EG na educação infantil, educação obrigatória (básica e 
secundária), na própria educação superior e na educação não-formal. É este o desafio que nos é colocado. 
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RESUMO: A elaboração do ATLAS AMBIENTAL ESCOLAR DE PRESIDENTE PRUDENTE, 

SÃO PAULO, BRASIL, teve como principal motivação investigar as condições socioambientais 

existentes ao longo da história do município de Presidente Prudente, SP, Brasil. O processo histórico 

de produção do espaço geográfico transformou as paisagens do município gerando uma série de 

alterações socioambientais. Esses problemas são abordados no Atlas Ambiental Escolar, procurando 

mostrar uma análise integrada da realidade local, com uma linguagem de fácil compreensão, 

especialmente para os estudantes da educação básica (fundamental e média) com fins pedagógicos. A 

elaboração do Atlas Ambiental Escolar fundamentou-se nos princípios da análise ambiental integrada. 

Os estudos integrados de um determinado território pressupõem o entendimento da dinâmica de 

funcionamento do ambiente natural com e sem a intervenção das ações humanas (ROSS, 1997). São, 

portanto, estudos de uma porção da paisagem, cujo objetivo é conhecer as diferentes partes que a 

compõe e de suas respectivas relações. Desse modo, fez-se o levantamento e análise das características 

do Meio Físico/Biótico, da Formação Socioespacial, dos Dados e Indicadores Demográficos e Sociais 

e a Síntese Ambiental. Para elaboração das análises ambientais integradas, optou-se pelo procedimento 

metodológico-operacional Multitemático. A metodologia utilizada nesta pesquisa envolveu atividades 

em Gabinete e em Campo. O desenvolvimento do site foi dividido em servidor e cliente. 

Primeiramente teve-se o foco no desenvolvimento servidor (back-end), para armazenar e gerenciar 

todos os dados coletados de forma estruturada e padronizada, seguindo a arquitetura de navegação que 

utilizou o SQLite para implementar o banco de dados, juntamente com Django. Em seguida, o 

desenvolvimento cliente (front-end), diferente do primeiro, onde o foco é no gerenciamento de dados. 

Aqui o foco é na interface que irá interagir com o usuário leito, e a visualização de todos os dados 

coletados de uma forma intuitiva e organizada. A organização dos dados socioambientais do município 

em um Atlas Ambiental Escolar no formato digital, contribuirá para a análise integrada dos dados 

supracitados, bem como das condições ambientais atuais do município e para o desenvolvimento de 
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práticas educativas voltadas para o estudo local. Assim, o atlas pode ser um importante mecanismo de 

sensibilização, chamando à corresponsabilidade para com o ambiente, bem como potencializando 

processos de Educação Ambiental (EA). Neste sentido, por meio do Atlas, busca-se encontrar 

caminhos que possam construir espaços de diálogo que irão contribuir para a compreensão menos 

superficial da realidade, e que possam colaborar para o educando se reconhecer na sua cidade e 

município, com isso, ser capaz de criar novas possibilidades de ser e agir no seu espaço vivido. 
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RESUMO: La pertenencia a un espacio rural del interior de la provincia de Valencia y los cambios 

producidos entre estos espacios respecto de los centros urbanos en las últimas décadas, nos han llevado 

a interesarnos por la concepción escolar de los espacios rurales entre estudiantes de Educación 

Secundaria. Desde 2016 hemos trabajado con estudiantes de entre 14 a 18 años de la provincia de 

Valencia, procedentes de áreas rurales, periurbanas y urbanas. Los resultados han revelado una 

representación social idealizada de estos espacios que asocian con elementos naturales, el atraso y la 

inferioridad social de sus habitantes y la casi absoluta ausencia de problemas sociales y ambientales 

(García Monteagudo, 2016). Por eso nos hemos preguntado lo siguiente: ¿existe esa concepción 

idealizada de los espacios rurales en el ámbito iberoamericano? Así que hemos elaborado un 

cuestionario con un apartado dedicado a la asociación libre de palabras, y hemos realizado entrevistas 

y grupos de discusión para conocer la representación social de 80 estudiantes de 14 a 16 años de varios 

centros de la provincia de Valencia y de Maceió en Brasil. La fundamentación metodológica se 

sustenta en la teoría de las representaciones sociales y la comprensión del espacio subjetivo a partir de 

su relación con la geografía de la percepción y del comportamiento (Souto y García Monteagudo, 

2016). Las categorías espaciales (espacio vivido, percibido y concebido) estructuran las ideas que 

aportan los estudiantes para explicar sus visiones sobre el espacio rural en función de las fuentes por 

las que se reciben información para formar su concepción de los espacios rurales. La interpretación de 

estos resultados a partir de las narrativas de los libros de texto de ciencias sociales y de otras fuentes de 

información señaladas por el alumnado nos conduce a presentar los elementos comunes que explican 

la representación social del medio rural por parte de la población escolar entre estos dos países. Con 

ese diagnóstico de ideas sobre la explicación escolar que idealiza las condiciones ambientales y los 

modos de vida del medio rural podemos avanzar en los obstáculos que los docentes pueden 

encontrarse en el momento de definir un proyecto de innovación acerca de los espacios rurales en la 

actualidad. 
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RESUMO: A educação constitui uma das mais importantes e poderosas ferramentas na construção de 

novos conceitos, na mudança de hábitos e no diálogo intergeracional, desempenhando, por isso, um 

papel basilar e estruturante na implementação de mecanismos que conduzem a cidadãos melhor 

preparados e a sociedades mais resilientes, o que contribuirá para uma crescente consciencialização do 

risco e uma melhor percepção do perigo.  Embora, no nosso país, a preocupação com a “Educação para 

os riscos” em ambiente escolar, se encontre ainda numa fase “embrionária”, com o presente estudo 

procurámos avaliar: i. A percepção que os alunos do 9º ano letivo têm sobre conceitos fundamentais 

associados à ciência do risco, tais como: risco, catástrofe, suscetibilidade e vulnerabilidade; ii. A 

dimensão espacial que os alunos têm dos riscos naturais e mistos que afetam tanto o território 

continental, como a respetiva área de residência, neste caso, os concelhos do Porto, Coimbra e Braga; 

iii. Se os discentes são capazes de identificar o risco que consideram ter maior probabilidade de se 

manifestar na respetiva área de residência, bem como as suas causas, consequências e medidas de 

mitigação. Com o intuito de aferir as percepções que os alunos do 9º ano de escolaridade têm dos 

conceitos fundamentais associados à “Ciência do Risco”, bem como de avaliar a respetiva capacidade 

em identificar e classificar os riscos naturais e mistos, com maior probabilidade de se manifestarem 

tanto a nível nacional como à escala da área de residência, procedeu-se à aplicação de um inquérito por 

questionário antes do tema ser lecionado no âmbito da disciplina de Geografia, cujos conteúdos se 
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integram no Domínio “Riscos, Ambiente e Sociedade”. O questionário foi aplicado a um total de 308 

alunos do 9º ano de escolaridade (3º ciclo), com idades compreendidas entre 14 e 16 anos, que 

integram escolas dos concelhos do Porto, Coimbra e Braga. A sua implementação decorreu durante o 

mês de abril de 2017. Em termos conceptuais, assinalou-se alguma confusão em termos de 

terminologia, sobretudo quando foram avaliados conceitos, como os de suscetibilidade, 

vulnerabilidade e catástrofe. Essa dificuldade foi ainda mais vincada nos alunos que, em elevado 

número, não conseguiram identificar as causas, as consequências e as medidas de mitigação adequadas 

para o risco que, em função da probabilidade em se manifestar, consideram ser o mais importante no 

concelho de residência.  

De modo geral, os alunos identificaram os riscos que apresentam maior probabilidade de se 

manifestarem, quer a nível nacional, quer na respetiva área de residência, mas evidenciaram arduidade 

na identificação dos principais fatores que estão na génese desses riscos, bem como nas respectivas 

consequências e, ainda, nas medidas de mitigação. 
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RESUMO: La comunicación aborda una reflexión sobre las imágenes mentales del territorio en la 

enseñanza de la geografía desarrollada en procesos de formación inicial docente. Así, se han puesto en 

escena imágenes mentales de acuerdo con Escobar (1992), propias y foráneas en algunos esquemas de 

trabajo de salida de campo desde los planteamientos de Moreno et al. (2011), realizados con 

estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(Bogotá-Colombia). Las imágenes propias corresponden a las de los habitantes de las zonas a visitar 

durante el estudio y las imágenes foráneas a las expresadas por los estudiantes que participan como 

visitantes en dichas zonas. La estructura conceptual del proceso se fundamenta en las dimensiones 

subjetiva y representacional del espacio geográfico desde la perspectiva de Dollfus (1990), en las 

cuales es posible identificar ideas, creencias, prejuicios, estereotipos y/o imaginarios en los 
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estudiantes, que al ser evidenciados permiten revisar y/o resignificar miradas decimonónicas y 

academicistas que tienen sobre el espacio. El proceso metodológico parte de las imágenes mentales 

previas de los estudiantes expresadas en esbozos de mapa narrados y/o graficados, basados en la 

metodología propuesta por Lynch (2008), cuyos esbozos son motivo de contraste con los miembros de 

las comunidades durante la salida de campo y entre pares académicos posterior a la realización de la 

misma; con la intención de identificar permanencias y/o cambios que se operan en dichas imágenes. 

En los resultados del proceso se aprecian tres elementos fundamentales: el primero referido a la 

importancia de las dinámicas sociales en relación con el territorio puesto que lo dotan de sentido y 

siginificado; el segundo asociado con la posibilidad de comparación entre las imágenes mentales que 

se forman producto del  reconocimiento directo del territorio, frente a las que se construyen a partir de 

fuentes secundarias y el tercero referido al valor de la emoción y la afectividad en la percepción y 

configuración del territorio desde Moreno et al. (2010), lo cual permite hacer aproximaciones a una 

enseñanza de la geografía conocida y/o desconocida más cercana, vital y significativa para el 

ciudadano. 
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RESUMO: O desenvolvimento contemporâneo da Geografia Ibérica encaixa com uma série de 

paradigmas provenientes de contextos diferentes ao Ibérico (Tapiador & Martí-Hanneberg, 2007). 

Entre os paradigmas dominantes na Ciência Geográfica Europeia nos últimos 100 anos destacam-se a 

ciência Alemã da paisagem, a tradição regional Francesa, a geografia quantitativa Britânica e 

Holandesa e as aplicações ao ordenamento do território em diferentes escalas. A influência dos 

paradigmas científicos predominantes no desenho da educação Geográfica Ibérica é inquestionável e 

afeta todos os níveis educacionais, além da capacidade de desempenho dos Geógrafos profissionais. 

No entanto, existem diferenças entre as tradições do pensamento e investigação geográfica Portuguesa 

e Espanhola, e até mesmo ao nível de diferentes regiões. Estas diferenças reflectem-se nos planos de 

estudo de Geografia, e também nos domínios da actividade profissional dos geografos. O resultado é 

globalmente negativo, como se percebe pelo recente declínio quantitativo e qualitativo dos alunos 

interessados em exercer profissionalmente como Geógrafos (ANECA, 2004; APG, 2010; CEG, 2010). 

No entanto, é possível detectar algumas chaves para o sucesso na elaboração de estratégias de 

formação mais efectivas (Muñoz-Rojas et al, 2012). Neste artigo, esses desafios serão abordadas 

criticamente através dos seguintes pontos: I) Avaliação das principais etapas, escolas e pontos de 

viragem epistemológicos na Geografia Ibérica ao longo dos últimos 100 anos; II) Análises correlativo 

da evolução das diferentes escolas de pensamento Geográfico e dos currículos Universitários da 

Geografia durante os últimos 25 anos em Portugal e Espanha; III) Identificação de alguns casos de 

sucesso e fracasso na elaboração de currículos, e de outros fatores externos, para atrair e formar futuros 

Geógrafos profissionais; IV) Esboço de algumas propostas para melhorar a eficiência da Geografia 

Ibérica quando se trata de atrair estudantes e formar Geógrafos activos, incluindo a reorientação da 

ciência geográfica nas ciências ambientais e um maior ênfase na aprendizagem das capacidades 

técnicas e profissionais ligadas ao planeamento e a intervenção para melhorar a sustentabilidade do 

território e a paisagem. 
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RESUMO: La UIM es un nombre acuñado por las universidades de Oviedo, de Porto y la Escola 

Naval de Lisboa para concretar el sintagma “Conocimiento y aventura” . Fue creada en 2006, como 

plataforma ibérica de cooperación para la formación complementaria universitarios, sigue el método 

geográfico, se enfoca a la investigación-acción, y extiende sus actividades hacia el público general. La 

UIM por navegar tiene un carácter itinerante, utiliza grandes veleros, fundamentalmente el NTM 

Creoula, antes bom pescador y ahora aula navegante. Así enlaza y alarga una gran tradición ibérica. 

Con ella pretende: ampliar la conciencia marítima de los jóvenes; ofrecer una formación 

complementaria en lógica de proyecto, útil para liderar situaciones y trabajar en equipo; favorece el 
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mutuo conocimiento ibérico; y alarga el lema “conocimiento y aventura” como una práctica tradicional 

de las academias organizadoras hacia el futuro. Tras doce años de experiencia la UIM acumula 23 

cursos, 20.000 m.n. recorridas en 3.600 hh de navegación y más de 5.000 horas de curso, en la que 

algo más de 1.100 participantes, procedentes de 16 países de tres continentes, de distintas procedencias 

disciplinares, han constituido una escuela única en el mundo donde todos aprenden, lo que les ha 

proporcionado una experiencia muy sentida y favorecido la adaptación a la interacción estrecha en un 

equipo en condiciones de cierta presión e incertidumbre equivalentes a las que normalmente se esperan 

en un proyecto. La originalidad el proyecto deriva de la interacción de una comunidad universitaria 

abierta, integrada por instruendos procedentes de academias civiles y militares, que constituyen la 

dotación del navío y una guarniçao profesional responsable del mismo. El Creoula y, en una campaña, 

el Cervantes Saavedra, se convierten en aulas navegantes donde los alumnos y profesores siguiendo un 

programa didáctico de corte territorial y matriz geográfica, actúan en dos modos el instruendo o PTM 

estando en la mar y como alumnos y profesores más convencionales en tierra, donde realizan 

reconocimientos territoriales. En sus cursos la UIM ha circunnavegado la península ibérica dos veces, 

navegado por las Macaronésicas hasta Azores y Madeira, el Mediterráneo central y el mar del Norte. 

Ininterrumpidamente desde 2008 ha merecido el distintivo Bandera Azul, concedido por la ADEAC, 

en reconocimiento de su actividad ejemplar en materia de formación relacionada con la educación 

ambiental y marina, y ha sido galardonada, en 2011, por Sail Training International Association con el 

premio Sail Trainer Organization of the Year en su modalidad large vessels. La UIM ofrece una 

experiencia práctica complementaria de formación-acción, pero también ha organizado dentro de sus 

campañas festivales marinos con gran afluencia de público tanto en Avilés como en Ilhavo, 

contribuyendo a aumentar la conciencia marítima de las sociedades ibéricas, enseña a los embarcados a 

“saber estar no mar” y les proporciona de manera práctica mediante el viejo buque escuela un corpus 

de conocimiento y valores relacionados con la cultura territorial para explorar e intentar comprender el 

mundo actual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: conocimiento y aventura; lógica de proyecto; capacidades; geografía; 
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RESUMO: O acompanhamento de trabalhos de Mestrado em Teoria e Desenvolvimento Curricular na 

temática da educação ambiental, desenvolvidos numa parceria entre a Universidade de Évora e o 

Instituto Superior de Educação da Huíla (Angola), permitiu identificar contextos escolares com 

escassez de meios, assentes num método de ensino/aprendizagem vincadamente teórico onde a visita 

de estudo (VE) se revelou um recurso didáctico acessível e de valor acrescido. Apresenta-se uma 

proposta de VE multidisciplinar (Geografia, Biologia, Química), destinada a alunos da 12ª classe 

(Escola de Menongue, Cuando Cubango) do Curso de Formação de Professores, o que reforça o 

interesse desta estratégia didáctica, nomeadamente na clarificação de conceitos e na articulação 

acessível entre a teoria e a prática, em resposta à questão de como os alunos aprendem Ciências 

utilizando este recurso didáctico (Pereira, 2004 e Marques 2007). Do ponto de vista empírico, foi 

aplicado um inquérito exploratório de diagnóstico acerca das representações de alunos e de professores 

daquelas disciplinas sobre o interesse da observação e do trabalho de campo no ensino das Ciências da 

Natureza. O inquérito aos docentes avaliou a prática da modalidade de aulas fora da sala, em particular 

a VE. O inquérito aos alunos avaliou os conhecimentos da área de Ciências da Natureza e registou 

ainda opiniões sobre visitas de estudo. Os resultados revelaram que professores e alunos valorizam as 

VE como complemento importante do ensino teórico mas com fraca implementação, devida a 

constrangimentos logísticos, financeiros e pedagógicos. O modelo de guião de VE que se apresenta 

pode permitir ultrapassar alguns destes constrangimentos valorizando o valor didáctico da riqueza 

ambiental próxima da Escola, de que é exemplo a envolvente do rio Cambumbe, onde num território 

acessível (percurso pedestre) se pode visitar uma unidade de produção agrícola com recurso a estufas, 

um polígono florestal e uma albufeira. Acresce o valor identitário que o rio assume junto da 
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comunidade local. A elaboração do guião e a defesa deste trabalho permitiu a reflexão sobre a 

pertinência da VE na melhoria do ensino integrado das Ciências da Natureza, focando a sua 

importância na melhoria do ensino e da aprendizagem de conteúdos sócio económicos, naturais e 

ambientais, numa perspectiva voltada para o estímulo e para o desenvolvimento de capacidades e 

competências dos alunos. A aplicação deste recurso favorece ainda o envolvimento dos alunos no 

processo de observação inerente à correcta articulação entre os conhecimentos teóricos e a sua 

expressão em contexto real, mitigando insuficiências de um ensino mais teórico. Assume ainda valor 

demonstrativo, já que a estrutura do guião da VE, depois de validada, pode ser replicada a contextos 

equivalentes. 
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RESUMO: Este trabalho investiga o papel da Geografia no contexto da educação, considerando que a 

geografia escolar permite que se entenda a espacialidade da sociedade no mundo. Tem-se como 

problema o fato que muitas vezes a aula de Geografia é posta como curiosidade, atualidades 

jornalísticas e há uma prática de decorar informações como processo cognitivo e não há a prática de 

análise a partir de uma contextualização; o efeito desses saberes na educação das pessoas não aparece 

de forma sistematizada. A pesquisa procura contribuir para o enfrentamento das dificuldades que 

marcam a Geografia e seu ensino  na escola, dentre estas destaca-se a imprecisão de conceitos que 

criam uma identidade e sedimenta características notadamente educativas. Para isso, foram 

investigados os referenciais dos professores sobre os conteúdos ministrados, o modo como 
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compreendem os conceitos desta ciência e a pedagogia que é necessária na escola. Observado a 

escolha dos conteúdos para aulas, notou-se  que os professores têm uma compreensão, tanto da função 

do que é ministrado em Geografia quanto da sua contribuição para a educação. Estes se orientam ora 

em do senso comum docente, ora  utilizando-se de expressões geográficas como localização, mapa, 

orientação e leitura de mundo, isto sinaliza uma base acadêmica em Geografia e denotou-se, também, 

uma considerável distância dos conceitos geográficos do ponto de vista metodológico desta ciência. 

Como uma das conclusões nesta pesquisa, as referências utilizadas esbarram em limitações de natureza 

teórica, metodológica e didática dificultadoras da ressignificação dos conteúdos para ler a paisagem, 

além de limitar a autoria do professor e a aprendizagem do aluno. A exigência é que tanto os geógrafos 

educadores da escola básica quanto os da academia precisam atentar para a efetiva contribuição da 

Geografia para a educação, dando-lhe fundamentação teórica e metodológica, ressaltando-lhe o caráter 

ético-científico no desenvolvimento de um raciocínio espacial. 
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RESUMO: A Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada em 1986, preconizou o alargamento para 

nove anos do ensino básico, organizando-o em 3 ciclos. Do plano curricular do 3.º ciclo deste nível de 

ensino constava a disciplina de Geografia, enquanto disciplina autónoma, ou seja, todos os alunos 

portugueses que concluíram essa escolaridade básica e obrigatória tiveram um referencial comum no 

âmbito da educação geográfica. Em 2009 (Lei n.º 85/2009) essa escolaridade obrigatória foi ampliada, 

mas manteve-se a organização da educação básica. Nos anos que se seguiram, ocorreram, no entanto, 

algumas alterações nos modos de conceção da educação. É tendo por base esta situação que esta 

comunicação, focada na disciplina de Geografia, analisa as orientações curriculares no período 

temporal compreendido entre a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986, e a 

implementação das Metas Curriculares, 2016. Nessa análise, privilegiamos uma metodologia de 

características qualitativas baseada na pesquisa bibliográfica e na análise documental. Para isso, 

procedemos à consulta, seleção e análise dos principais normativos legais relativos ao sistema 

educativo nacional e aos documentos oficiais publicados pelo Ministério da Educação. O grosso do 

corpus documental é constituído por: leis, decretos-leis, despachos normativos e outros “documentos” 

de que são exemplo os programas. Reconhecendo que os programas oficiais têm importantes reflexos 

na atividade dos professores, pois eles determinam o que se passa nas aulas, e que o papel do professor 

é condicionado pelo modelo curricular a que os programas se subordinam, constatamos existir uma 

mudança cíclica dos programas e das orientações para o ensino da disciplina sem terem sido 

acompanhadas por mudanças significativas na forma de promover a educação geográfica. 
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RESUMO: El aprendizaje de la geografía resulta complejo incluso en el ámbito universitario y cuando 

se trata de su didáctica especifica el alumnado carece de los conocimientos previos necesarios para su 

correcto aprendizaje y trasmisión. Este vacío formativo solo puede resolverse conociendo en 

profundidad los conocimientos mínimos tanto de los futuros docentes como de los discentes. En este 

estudio se analizaron las respuestas de los alumnos de 3er curso del Grado en Primaria de la 

Universidad de La Rioja a una encuesta en la que se incluyeron preguntas sobre su aprendizaje de la 

asignatura en Primaria, ESO y bachillerato. Además, se les proporcionó un mapa mudo de La Rioja 

para que lo completaran con contenidos geográficos de carácter físico y político/administrativo. El 

análisis de los resultados muestra que los 107 alumnos encuestados, en general, ubicaron de forma más 

adecuada y reconocieron un mayor número de topónimos de carácter político/administrativo frente a 

los de carácter físico. Resulta alarmante comprobar con este sencillo análisis que entre los discentes 

universitarios el aprendizaje del espacio geográfico sigue constituyendo una meta sin alcanzar, incluso 

a escala regional. La asimilación del concepto de espacio vivido y percibido se ha logrado, pero no así 
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la del espacio construidoconcebido, especialmente en el caso de los topónimos de carácter físico. Se 

plantea la necesidad de reforzar la formación de los futuros docentes incidiendo en la innovación y en 

el uso de metodologías más efectivas que primen, especialmente, la práctica. 
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RESUMO: A população da ilha do Fogo, em Cabo Verde, mostra uma relação peculiar com o 

território, dado que a eminência do risco vulcânico é uma realidade diária. Autores como Ribeiro 

(1998) e Nascimento, Moreno-Medina, Rodrigues, & Herculano (2016) apresentam estudos com 

interesse para a compreensão das erupções de 1951, 1995 e 2014/2015. Esta comunicação centra-se em 

torno de dois objetivos principais: por um lado, pretende-se apresentar os resultados de um trabalho de 

investigação científica (2016), onde se estudou a resposta da população local à última erupção 

vulcânica (de novembro de 2014 a fevereiro 2015), em termos de resiliência sócio-comunitária 

(Lourenço, 2015). Por outro lado, também se pretende discutir de que forma este estudo de caso pode 

contribuir para a interação didática de domínios curriculares, nomeadamente os que dizem respeito ao 

tema da “população e povoamento” e ao tema dos “riscos, ambiente e sociedade” (Nunes, Almeida e 

Nolasco, 2013/2014), nomeadamente ao nível de propostas/estratégias de trabalhos práticos a realizar 

pelos alunos. No que diz respeito à metodologia do trabalho de campo, este baseou-se na observação 

direta, com registro das informações em diário de campo, bem como na narrativa biográfica de 

afetados, por meio de questionários por entrevista. Já a metodologia da reflexão didática foi realizada a 

partir de uma reflexão analítica, em estreita relação com práticas empíricas em contexto de sala de 

aula. Em suma, pode-se constatar que a investigação científica em geografia é essencial para a 

atualização e aprofundamento dos conteúdos programáticos, assim como para pensar aplicações 

didáticas transversais a vários domínios curriculares. 
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RESUMO: O subdomínio da “mobilidade populacional” das metas de geografia para o 3º ciclo do 

ensino básico, incluído no domínio “população e povoamento”, pretende não só mas também 

“compreender, no tempo e no espaço, as migrações em Portugal” (Nunes, Almeida e Nolasco, 

2013/2014). Ao se localizarem os principais destinos da emigração portuguesa, assim como ao se 

caraterizar a situação de Portugal no contexto das migrações internacionais, torna-se pertinente analisar 

o caso paradigmático da erupção dos Capelinhos, na Ilha do Faial, Açores (1957-1958), que gerou um 

dos principais fluxos migratórios de portugueses para os EUA. Autores como Rocha (2007) e Marcos 

(2008) exploram a dimensão humana do fenómeno, sendo que Saraiva (2013) analisa a dimensão 

imagética, tendo em conta a linha epistemológica de Rose (2016).  Esta comunicação tem como 

principal objetivo, explorar as imagens realizadas em contexto televisivo da época, para que as 

mesmas possam ser trabalhadas na sala de aula. No que diz respeito à metodologia, baseou-se na 

recolha de informação por várias vias: observação da paisagem vulcânica em causa e registo em grelha 

de observação direta; realização de entrevistas semiestruturadas a atores locais ligados à interpretação 

do fenómeno; seleção, visualização e análise de imagens referentes à erupção. A desconstrução 

didática em torno destes materiais visuais tornará mais interessante o processo de aprendizagem, assim 

como sensibilizará os alunos para a importância da imagem fílmica, documental ou da reportagem, 

para a compreensão do cronotopos. Em suma, contribuirá para enfatizar a importância da 
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diversificação pedagógico-didática de estratégias de ensino, bem como para fomentar de forma eficaz 

as aprendizagens geográficas, em especial através do uso da imagem. 
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RESUMO: O estudo que se apresenta tem como objetivo analisar a forma como as questões 

relacionadas com a representação de género têm constituído (ou não) uma preocupação para as 

políticas de educação em Portugal. O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não 

Discriminação (2014-2017) apresenta recomendações importantes no sentido de promover políticas 

promotoras de igualdade de género em todas as áreas da sociedade portuguesa. A Área Estratégica 1 – 

Integração da Perspetiva da Igualdade de Género na Administração Pública Central e Local recomenda 

na sua medida 7 a importância de os organismos públicos adotarem uma “política comunicacional não 

discriminatória em função do sexo e promotora da igualdade de género “. Tendo por base estas 

recomendações o estudo realizado analisa os documentos orientadores da educação em Portugal, 
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nomeadamente o “Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória” publicado em 2017 e as 

Metas Curriculares que orientam os currículos escolares. Utilizando uma metodologia de análise 

qualitativa (análise de conteúdo descritiva) apresentam-se alguns resultados desta pesquisa salientando 

o caso da Geografia Escolar. A investigação introduz também uma dimensão comparativa 

considerando a forma como as mesmas temáticas são abordadas em Espanha. As conclusões 

preliminares permitem afirmar que as políticas de educação em Portugal (ao contrário do caso 

espanhol) têm ainda o desafio da igualdade de género por cumprir. Apresentam-se algumas 

recomendações neste sentido procurando ir de encontro a uma educação explicitamente comprometida 

com uma representação igualitária de género. 
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RESUMO: A aprendizagem baseada em problemas (ABP) tem-se vindo a tornar cada vez mais 

relevante, enquanto prática pedagógica alternativa aos métodos tradicionais, no ensino da geografia ao 

nível do ensino superior. Em Portugal, os poucos trabalhos de investigação existentes sobre esta 

metodologia, nomeadamente sobre a sua implementação no âmbito do ensino superior, sugerem que os 

resultados alcançados têm sido positivos e nos devem convocar para uma reflexão aprofundada sobre o 

modo como os saberes, os conhecimentos e as competências geográficas podem ser adquiridas de uma 

forma mais duradoura e significativa (Cachinho, 2012). Não obstante, do nosso ponto de vista, está 

ainda por fazer uma análise rigorosa e objetiva da utilização da ABP no âmbito da geografia. Este 

estudo tenta contribuir para colmatar essa lacuna, investigando uma experiência concreta de ABP que 

teve lugar no contexto de uma unidade curricular (UC) de geografia humana – População e Território – 

incluída no currículo do curso técnico superior profissional de apoio à gestão de organizações sociais 

(CTeSP-AGOS) lecionado no Instituto Politécnico de Setúbal. O estudo, de cariz exploratório, visa 

compreender melhor as condições específicas de ensino e aprendizagem da geografia ao nível do 

ensino superior, mobilizando alguns dos instrumentos analíticos que foram concebidos pelo grupo 

ESSA (Estudos Sociológicos da Sala de Aula), a partir do quadro teórico-conceptual de referência 

elaborado por Basil Bernstein (1990, 2000), mais concretamente o modelo do discurso pedagógico e o 

modelo de prática pedagógica (ex. Morais e Neves, 2011). Neste estudo apresentam-se os 

procedimentos analíticos usados para caracterizar a mensagem veiculada pelo programa de População 

e Território e pelos materiais curriculares aplicados na UC, construídos com base nos princípios 

teóricos e metodológicos em que se sustenta o modelo ABP subjacente ao contexto de ensino-

aprendizagem referido. A análise centra-se nos discursos (competências cognitivas) a 

transmitir/adquirir (texto a ser apreendido). A análise considera dois aspetos fundamentais: i) o que os 

documentos analisados legitimam enquanto discurso pedagógico no modelo ABP (competências 

cognitivas); ii) como este discurso é transmitido no contexto de ensino-aprendizagem, isto é, no quadro 

da relação docente-alunos, em termos das regras discursivas, da ritmagem e dos critérios de avaliação. 

As evidências acumuladas parecem: 1) sustentar que o uso da ABP tem efeitos positivos no ensino-

aprendizagem da geografia; e 2) convocar a necessidade de levar a cabo um estudo mais amplo que 

permita comparar os efeitos do uso da ABP com o de métodos distintos no ensino-aprendizagem de 

UC idênticas em diferentes instituições de ensino superior. 
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RESUMO: A inclusão social de pessoas com deficiência ainda é um dos grandes desafios da 

sociedade, muito tem-se estudado e discutido sobre a temática nos últimos anos. As políticas de 

inclusão tem contribuído para alterar o cenário escolar em sua estrutura, assim como na área 

pedagógica, metodológica, linguística, e arquitetônica. No Brasil a Educação Especial é responsável 

pelo atendimento deste público específico e sendo uma modalidade de ensino, perpassa por todos os 

níveis educacionais indistantemente. A temática da Educação Especial é ampla e abrange diversos 

conceitos, conhecimentos, bem como, população alvo: deficiência física, intelectual, visual e surdez, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Sendo assim a área discutida 

neste trabalho é a surdez. No Brasil desde o ano de 2002, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é 
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considerada segunda língua oficial do país, sendo esta, regulamentada pela Lei 10.436/2002. A 

referida lei tem como objetivo reconhecer a Libras como meio próprio de comunicação da pessoa 

surda. É de modalidade gestual-visual diferente da Língua Portuguesa que é de modalidade oral 

auditiva, ambas com gramática específica. Neste sentido, pesquisas sobre o atendimento educacional 

especializado vem sendo realizados em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de aproximar os 

conceitos científicos de maneira significativa aos alunos surdos. Além disso, necessitam de 

profissionais para que a inclusão aconteça de verdade, o Tradutor Intérprete de Libras. Comumente, 

encontra-se a figura deste profissional acompanhando o aluno surdos no ambiente escolar, este 

profissional é responsável por realizar a comunicação entre os usuários de línguas distintas, ou seja, a 

Língua Portuguesa e a Libras. Infelizmente, ainda existe certo equívoco sobre a atuação deste 

profissional, principalmente no ambiente escolar. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

discutir a prática docente nas aulas de Geografia, bem como, possibilidades e estratégias 

metodológicas que atendam as necessidades dos alunos surdos. Como metodologia, utilizou-se 

pesquisa de ordem bibliográfica alçando as temáticas: ensino de geografia, educação de surdos, 

formação de professores, práticas pedagógicas e inclusão, além de considerar as práticas profissionais, 

oriundos de anos de trabalho com a inclusão de alunos surdos. A Geografia é uma disciplina que 

possibilita o professor inovar e se utilizar de estratégias de ensino diferenciadas, sendo passível de ser 

tomado como ponto de partida os elementos do cotidiano para inserir os conteúdos e conceitos de 

maneira dinâmica e eficaz. No caso do ensino de Geografia para alunos surdos, as adaptações, 

metodologias e estratégias de ensino vão além das simples leituras de textos e atividades de pinturas de 

mapas, muitas vezes sem sentido para os alunos de maneira geral. Neste sentido, quando trabalhado de 

maneira significativa e que atenda as necessidades do público envolvido os resultados da 

aprendizagem tornam-se positivos e o processo mais prazeroso, assim como deve ser. 
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RESUMO: Os deslizamentos são fenômenos naturais característicos de regiões montanhosas 

tropicais, sendo recorrentes na região serrana do estado do Rio de Janeiro há, pelo menos, 10 mil anos. 

O aumento da frequência das chuvas extremas observados na Região Sudeste tende a fazer com que 

esses eventos tenham maior probabilidade de ocorrência. Em associação às mudanças aceleradas no 

uso do solo, especialmente relacionadas à expansão desordenada das áreas urbanas, há uma 

potencialização da ocorrência de desastres socioambientais na região serrana. Nesse contexto, a 

produção de materiais capazes de sensibilizar a sociedade para a necessidade da gestão dos riscos de 

desastres em uma área altamente suscetível a deslizamentos é de grande importância. Entre essas 
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ferramentas, a produção de um vídeo é uma alternativa com grande capacidade de sensibilização. O 

objetivo central do presente trabalho é discutir o processo institucional de construção coletiva do 

documentário “Córrego d’antas: a força da uniao”, coordenado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Audiovisuais em Geografia (NEPAG) do Colégio Pedro II como forma de sensibilização para a gestão 

de riscos à desastres derivados de deslizamentos. A base para o presente trabalho é o conceito de 

pesquisa-ação, definido como um trabalho de investigação participante, no qual a compreensão de um 

objeto científico é parte da prática (KETELE & ROEGIERS, 1993; ENGEL, 2000). Portanto, o 

trabalho de análise do processo de construção do vídeo foi realizado a partir de uma reflexão sobre a 

construção concreta do vídeo. Foram realizadas oficinas no âmbito da Rede de Gestão de Riscos de 

Córrego Dantas (REGER-CD) bom a participação de diferentes parceiros em cada uma delas. Foram 

definidos o argumento do vídeo e estabelecida uma agenda de curto prazo para o trabalho e, a partir 

dessas decisões coletivas o NEPAG, junto com dois alunos da Escola Estadual Etelvina Shottz, 

(EEES) localizada no bairro, iniciaram a produção do filme. Todo o processo foi colaborativo, desde a 

escrita do roteiro até a edição, cuja versão final mesmo tendo sido feita no NEPAG, passava pela 

análise dos dois alunos da EEES. Percebe-se que os jovens, através do processo das filmagens e da 

edição dos vídeos, se apoderam da temática, de modo que o próprio processo da produção do vídeo já 

um fator que contribui para uma melhoria na cultura da gestão dos riscos de desastre. 
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RESUMO: Este artigo apresenta reflexões sobre a cidade como espaço de aprendizagens sociais, onde 

é possível criar mecanismos de participação em um cenário de socialização, de vida política e de 

exercício da cidadania. Os espaços públicos no Brasil, via de regra, são abandonados pelos seus 

gestores e pelos habitantes que perdem a identidade com a cidade, vez que esta se configura como 

lugar de passagem, confinando seus cidadãos a hábitos de lazer enclausuladores em shoppings centers, 

entre outros espaços privados, pois fora de seus espaços de vida, a esfera pública é percebida pelas 

lentes do medo e da insegurança. A pedagogia urbana se centra na ideia de participação ativa e efetiva 

da vida da cidade, pela qual se produz interações complexas que levam a construção da identidade com 

o lugar, na medida em que os sujeitos desenvolvem o sentimento de pertença e de valorização dos seus 

espaços de vida, percebidos pelo seu valor de uso e não de seu valor de troca. A pedagogia urbana visa 

desenvolver metodologias e um conjunto de práticas pedagógicas, no ensino superior, que permitam 

pensar a cidade como uma possibilidade educativa, adentrando no campo das atitudes, dos 

comportamentos e da percepção, potencializando-a como espaço de luta, de convivência cidadã e de 

empoderamento mediante conhecimento do lugar e do processo participativo nele centrado. Como 

estratégias destacamos o Projeto Cachoeiras Urbanas, no qual se percorrem córregos e riachos da 

cidade de Londrina, com o objetivo de localizar cachoeiras, realizar a sinalização ambiental e divulgar 

a importância da natureza no espaço urbano, porém “invisível” para muitos moradores do local. Outra 

estratágia é o denominado Geografia Andante, em que se realiza, vários percursos pela cidade, por 

meio de caminhadas e/ou de transportes coletivos para investigar as várias faces da cidade e despertar 

nos estudantes, futuros profissionais, o sentido de viver a/na cidade, pensar sobre ela e incentivá-los a 

problematizar e criarem hipóteses de solução para as questões levantadas. Defende-se a necessidade de 

educação no lugar, o que significa levar as pessoas, por meio de estratégias pedagógicas, a uma 

consciência reflexiva de suas múltiplas experiências na/da cidade. Como resultado, é possivel desenhar 

a cidade como um caleidoscópio social, onde a convivência nos espaços públicos acarreta a 

participação de sujeitos sociais que se sentem parte da esfera pública, e, por isso, se apropriam desses 

espaços com o desejo de intervir em sua construção. Conclui-se que a experiência espacial reflexiva 

coloca as pessoas como mediadoras levando ao comprometimento, ancorado na identidade e na 

participação social. 
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RESUMO: Vivenciamos um momento fundamental de implementação e utilização de técnicas que 

efetivem o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como ferramentas que 

integrem o processo de ensino e aprendizagem (Carlos, 2015).  A presente pesquisa tem o objetivo 

analisar o uso das TIC como recursos significativos no desenvolvimento de uma consciência espacial 

cidadã nas escolas de Ensino Médio da cidade de Fortaleza/Brasil, possibilitando a construção de 

experiências de ensino/aprendizagem mais motivadoras, aproximando a escola dos interesses dos 

alunos. As TIC correspondem a um conjunto de dispositivos que permitem registar, analisar e 

comunicar informação, ou de outra forma, todo o software e hardware que nos permite comunicar e 

viabilizar o processo de ensino e aprendizagem (Miranda, 2007). Nesta investigação, abordamos a 

utilização das TIC em sala de aula, os benefícios e problemas quanto à sua mobilização e aplicação, 

analisamos o crescimento de uma consciência cidadã e de uma cidadania espacial numa perspectiva de 

apropriação e intervenção sobre o espaço local, promovendo uma aprendizagem construtivista, onde os 

alunos interagem com o meio e se envolvem ativamente na construção do conhecimento individual e 

coletivo (Costa et al, 2012). Dessa forma, verificamos a aplicação de dois projetos de intervenção, o 

Nós Propomos: Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, criado e desenvolvido pelo Instituto de 
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Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), da Universidade de Lisboa e o Núcleo de Trabalho, 

Pesquisas e Práticas Sociais (NTPPS), desenvolvido pela Secretaria de Educação do estado do Ceará, 

ambos são trabalhados em escolas públicas no Ceará de maneira conjunta. A metodologia de 

investigação é de natureza quantitativa, baseada na utilização de inquéritos por questionário junto aos 

estudantes, com foco nas relações entre TIC, Educação Geográfica e cidadania espacial. Consideramos 

que as TIC possuem potencial de transformação da prática docente, no desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem e na cidadania espacial. Contudo, podemos verificar que, mesmo havendo 

disponibilidade por parte da maioria dos professores em utilizar as ferramentas tecnológicas ocorrem 

alguns problemas, sendo os mesmos relacionados à falta de infraestrutura, formação inicial e por parte 

dos alunos, estes são muito bons em pesquisa na internet e em redes sociais, porém há necessidade de 

desenvolver a capacidade de analisar criticamente a informação a que têm acesso. Dessa forma, 

consideramos fazer o uso das TIC na escola de maneira contínua um desafio, contudo, resultados 

preliminares revelaram que há um fator motivacional relacionado à utilização das TIC em sala de aula, 

principalmente no que se refere à personalização do processo de aprendizagem e à construção da 

própria identidade. 
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RESUMO: Refletir sobre a Geografia e as práticas de ensino para estudantes com deficiência visual – 

DV sejam eles cegos ou com baixa visão se faz necessário no atual paradigma de educação inclusiva 

na sociedade brasileira. Falar da Geografia no ambiente escolar é mergulhar numa mudança de 

paradigma que induz à necessidade de perceber a heterogeneidade, limitações, possibilidades, 

competências cognitivas e habilidades dos estudantes, havendo a importância de desenvolver a 

percepção individual. Sendo assim, as formas de lecionar essa disciplina precisam ser continuamente 

questionadas e analisadas. Nesse ínterim, este artigo propõe uma reflexão e discussão sobre o processo 

de Ensino da Geografia e suas metodologias para a efetivação da aprendizagem do estudante com 

Deficiência Visual – DV tendo como diálogo as ideias de autores como Mazzota (1999), Ribeiro e 

Baumel (2003), Sassaki (1997), Jannuzzi (2006), Santos (2008), Ventorini et al (2015), Cavalcanti 

(2012) e a partir de pesquisa documental envolvendo a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), Lei nº 9.394 (1996), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998) e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013). Constatamos que a 

Geografia Escolar, assim como outras disciplinas curriculares apresentou características distintas em 

cada momento na sociedade brasileira. Passou de uma total ausência no período em que a educação no 

Brasil estava sob a responsabilidade dos jesuítas; caminhou por práticas tradicionais descritivas e 

mnemônicas; até o momento atual onde se levanta a importância do dialogo entre os conteúdos e o 

espaço no qual o estudante está inserido. Para compreensão e interpretação do espaço geográfico pelo 

estudante com DV, evidencia-se a utilização de recursos didáticos táteis, visto que estes permitem 

contribuir juntamente com o trabalho do professor proporcionando a esse estudante uma possibilidade 

de maior entendimento dos conteúdos propostos. 
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RESUMO: Até ao final dos anos 70, a formação de geógrafos em Portugal era assegurada apenas por 

três instituições de ensino superior (Lisboa, Porto e Coimbra), cujos departamentos tinham 

estabelecido tradições epistemológicas firmes e reconhecíveis, mas a estrutura dos planos de estudo 

que cada universidade oferecia era bastante semelhante. Foi um período durante o qual a maioria dos 

licenciados encontrava facilmente lugares como professores de geografia em escolas. A partir dos anos 
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80, devido ao surgimento de novas necessidades sociais e à urgência das autoridades nacionais e locais 

responderem às novas formas de planeamento do território, que obrigam à aprovação de planos de 

ordenamento do espaço em todos os municípios, e ao desenvolvimento de SIG, surgem novas 

oportunidades de trabalho para os geógrafos que implicaram mudanças importantes na formação 

inicial. Os departamentos de geografia passaram a designar-se por Geografia e Ordenamento do 

Território, e além dos graus tradicionais em geografia, começaram a oferecer novas licenciaturas em 

planeamento e organização do espaço, mestrados e doutoramentos nos novos campos de estudo 

(planeamento e gestão do espaço, sociedade e território, coesão socio-espacial, turismo, riscos e 

políticas públicas, tecnologias de informação geográfica). Os geógrafos puderam ocupar novos postos 

de trabalho, principalmente na administração pública local e central. No entanto, os dados recolhidos a 

partir do recenseamento da população nacional, ou de inquéritos realizados por instituições de 

formação, mostram que quase 70% de todos os geógrafos portugueses ainda trabalham como 

professores de geografia em escolas de ensino básico e secundário, embora o ensino da geografia seja 

garantido por um número crescente de licenciados cuja formação inicial não era dirigida para a 

profissão docente (Alexandre, 2004; Alexandre, 2013). Esta comunicação aborda as seguintes questões 

de investigação: i) de que forma a renovação da geografia académica influenciou a estrutura e os 

conteúdos do currículo nacional da geografia portuguesa?; ii) de que modo a geografia escolar aborda 

tópicos, tais como: planeamento e gestão do espaço, políticas públicas de organização do espaço, 

riscos e catástrofes, gestão ambiental?; iii) de que forma a admissão pelo sistema educacional de 

geógrafos com novos tipos de qualificações, competências e conhecimentos contribui para mudar o 

ensino da geografia na escola? A comunicação evidencia a existência de uma lacuna entre a geografia 

profissional e a escolar devido ao conteúdo do currículo, e da sua filosofia subjacente e que é 

enfatizada por práticas de ensino bem estabelecidas, das quais um claro compromisso com a ação 

parece estar ausente. 
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RESUMO: Ojetiva-se no trabalho analisar as intervenções feitas nos muros escolares ao longo das 

ocupações. Segundo Perdomo (2016), houve ocupações de 40 escolas públicas, no estado do Rio de 

Janeiro, protagonizadas por estudantes, a fim de pressionar a secretaria de educação, dormindo, 

comendo e desenvolvendo atividades culturais dentro da escola e impedindo as aulas formais, 

marcando o ano político de 2016. Questão: como se deu as apropriações políticas das paisagens 

escolares? Operacionalização: debater conceitos de espaços escolar e formas simbólicas apresentando 

apropriações das paisagens ao longo das ocupações estudantis. O espaço escolar é delimitado para o 

exercício da prática educativa, o chamado “currículo oculto” (Ribeiro, 2004). Nesse edifícil há uma 

constante dinâmica de produção espacial alterando formas e usos da concretude escolar provocando 

comportamentos e inserindo cargas simbólicas (SILVA, 2016). O ser humano constrói o espaço 

geográfico desenvolvendo relações entre cultura e política que transparece de forma material na 

paisagem (CORRÊA, 2007). A essência política impregna a paisagem de sentido não sendo recursos 

estéticos, mas agentes fornecedores de “densidade política” (MANDOKI, 2003). A escola possui 

importância no desenvolvimento da estruturação identitária dos jovens (CARVALHO, 2002), é nesse 

espaço que a prática democrática e cidadã de aceitação de posicionamentos diferentes começa 

justificando que os espaços que compõem a infraestrutura escolar não podem ser relegadas pela 

geografia, nem pelas práticas docentes. Dados: visitas nas ocupações, onde percebeu-se cartazes, 

como: “Desculpe o transtorno estamos revolucionando” nos muros externos, chamando atenção dos 

transeuntes e jornalistas; “Só a luta transforma”, “Da minha escola ninguém me tira” nos corredores 

motivando os ocupantes; no núcleo havia cartazes separando as comissões (de limpeza, de cozinha, de 

segurança, dividindo as funções de cuidados do ambiente escolar). Concluindo pode-se afirmar que o 

espaço escolar é agente atuante na estrutura pedagógica de uma escola e ao ocupar as paredes com 

cartazes o movimento estudantil demarca a paisagem escolar com suas pautas e seus métodos de 
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organização desenvolvendo uma densidade simbólica na infraestrutura escolar, deixando claro que o 

local onde os cartazes foram colados e seus dizeres possuem um objetivo claro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Movimento estudantil; ativismo político; densidade política; espaço 
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RESUMO: A literatura direciona a formação de professores em geral e especifica em Geografia no 

Brasil para três grandes máximas: a docência é uma atividade de grande relevância social; o ser 

professor é (se tornou) uma profissão desvalorizada e as discussões sobre a docência se 

potencializaram nas últimas três décadas. Neste contexto, referidos enunciados apontam para a 

necessidade de investigação das problemáticas relacionadas à formação do professor e sua atuação, o 
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que leva este artigo a analisar a formação inicial nos cursos de Geografia Licenciatura da Universidade 

Federal do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão a partir de professores egressos formados, 

sediadas na cidade de São Luís no estado do Maranhão entre 2015 e 2017. Para isto, foi realizado um 

aprofundamento teórico acerca do tema visando apropriação de teorias já produzidas em autores como 

Perrenoud (2002), Libâneo (2004), Cavalcanti (2002), Callai (1998), Pontuschka (2007), Cacete 

(2004). A pesquisa empírica foi realizada junto às coordenações dos respectivos cursos para obtenção 

de contatos dos sujeitos envolvidos na pesquisa para posterior aplicação de questionários online 

através da plataforma Google Formulários. Mediante a participação dos professores egressos, foi 

possível perceber a dificuldade dos professores em lecionar certas áreas integrantes do conhecimento 

da Geografia (Cartografia, Climatologia, Agrária, Econômica) revelando um ponto frágil na 

transposição dos conteúdos; evidenciam a necessidade de espaços voltados para a prática; apresentam 

questões positivas sobre o estágio como aproximação com a realidade escolar; e sobre a pesquisa na 

formação e na atuação docente, apontam certa restrição em relação ao seu uso em sala de aula, mas 

positivam-na em sua formação. Deste modo, a formação inicial de professores de Geografia nas 

instituições investigadas tem cumprido com as propostas estabelecidas do ponto de vista legal, todavia, 

pondera-se que alguns dados obtidos devam ser aprofundados, tendo em vista que existem 

peculiaridades entre nas vivências dos egressos no que diz respeito à formação inicial. 
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RESUMO: Em 2011/12, surgiu no IGOT-Universidade de Lisboa, e com o apoio direto do Centro de 

Estudos Geográficos, o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, que 

agora concluiu o seu sétimo ano de funcionamento. Tendo surgido para promover a implementação do 

Estudo de Caso, obrigatório na disciplina de Geografia, no 11º ano, o Projeto Nós Propomos! tem-se 

alargado a outros níveis letivos e está presente em escolas de todo o país e de várias modalidades de 

ensino - em 2017/18, mobilizou 46 escolas e perto de 2000 alunos. Mas o Projeto tem-se difundido a 

outros países da iberoamérica, como Espanha, Brasil, Colômbia, Perú e, ainda, a Moçambique, 

mobilizando mais cerca de 4000 participantes. O Projeto conta o apoio do GEOFORO-Foro 

Iberoamericano de Educação, Geografia e Sociedade (http://geoforo.blogspot.com/), a principal rede 

iberoamericana de educação geográfica, fortemente aposta num compromisso social a partir da escola. 

Partindo de uma perspetiva construtivista da aprendizagem (Souto, 1998), os jovens são desafiados a 

identificarem problemas locais que lhes são relevantes, a realizarem trabalho de campo, em que 

auscultam a população e atores locais relevantes sobre os mesmos problemas e a apresentarem 

propostas concretas de intervenção/resolução destes problemas (Claudino, 2017). Há todo um esforço 

de envolver instituições locais no projeto, em especial as autarquias, que se pretendem atentas às 

propostas dos mais jovens. O Projeto Nós Propomos! responde, assim, tanto a uma tentativa de 

renovação de uma educação geográfica atenta à resolução dos problemas socioambientais, como à 

mobilização da participação dos mais jovens, no quadro da construção de uma sociedade democrática 

baseada na democracia participativa. O Projeto confronta-se, no seu quotidiano, com as resistências 

inerentes às rotinas escolares, que tem conseguido superar. O Projeto Nós Propomos!, com uma 

participação alargada em Portugal e em difusão por outros países, demonstra ser possível construir 

uma educação geográfica e cidadã a partir da escala local, como o comprovam os numerosos projetos 

já desenvolvidos por milhares de jovens, alguns deles entretanto implementados. Construiu-se, 

entretanto, uma rede internacional de partilha de inovação e de experiências mobilizadoras no ensino 

de Geografia ((Araya Palacios, Souto González, Claudino, 2018). Fica a interrogação sobre se se 

conseguirá afirmar, através do Projeto Nós Propomos!, uma via alternativa à educação geográfica 

tradicional. 
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RESUMO: La educación geográfica que se desarrolla en la formación básica necesita de una revisión 

continua ante las tendencias e innovaciones que se producen. En este sentido la investigación 

educativa es un baluarte del progreso educativo que debe servir para verificar, remodelar y afianzar 

procesos de innovación que se estén desarrollando en las escuelas. La innovación y los programas se 

ven condicionados por los entornos escolares donde se desarrollan ya que sobre ellos intervienen los 

diferentes sistemas escolares a la par que los contextos socioculturales y pedagógicos específicos de 

cada escuela. En el campo de la enseñanza de la geografía escolar, el programa "Nos Propomos", 

orientado a la identificación y mejora de problemas urbanos y de participación ciudadana, ha 

alcanzado una madurez como programa innovación educativa que viene avalada por sus años de 

existencia, extensión territorial, expansión internacional y número de estudiantes participantes. Así que 

nos ha parecido oportuno conocer como resulta aplicar este programa en diferentes contextos 

educativos. Se trata de saber qué piensan los estudiantes, qué han aprendido, si saben cómo lo han 

hecho y de qué forma identifican y trabajan escolarmente los problemas. El objetivo es analizar cómo 
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piensan los estudiantes y los resultados que obtienen en su manera de aprender al aplicar la 

metodología Nos Propomos! Para ello, exponemos un estudio de caso con estudiantes de secundaria 

que realizan el programa en sistemas y contextos escolares diferentes. Se trata de contrastar una 

escuela que tiene tradición en este programa, la escuela de secundaria Sertã (Portugal), con otra que ha 

empezado recientemente, IES Jaume I (Ontinyent, España).  Además de sus propias coyunturas 

escolares, se pretende observar el hecho de su pertenencia al municipio y a los problemas que estudian, 

así como dilucidar los grados de aplicación de esta metodología y las reflexiones de los estudiantes al 

desarrollar esta experiencia didáctica. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del cuestionario con 

casos prácticos, opinión y participación, mediante el modelo  “evocation” para descifrar sus 

representaciones sociales y la interpretación de sus respuestas, nos encontramos un panorama que 

esclarece las dificultades y ventajas de este programa de innovación y nos dan pistas sobre cómo se 

adquiere la competencia aprender a aprender para posibles modificaciones en su metodología, de igual 

manera los estudiantes expresan claramente sus opiniones, reservas y posibilidades de mejora del 

programa. 
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EIXO TEMÁTICO 04 - ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS E MIGRAÇÕES 
Responsáveis: Alina Esteves (IGOT), Fernanda Cravidão (APG), Dolores S. Aguilera (AGE) 

 

Tema: Em termos demográficos, Portugal e Espanha apresentam semelhanças notáveis - população 
envelhecida, baixa natalidade, fluxos migratórios de natureza e origem diversas. Estes factos, entre outros, 
tornam relevante a sua comparação, principalmente num contexto continental onde alguns países da Europa 
Setentrional e Ocidental já tinham vivido, em décadas anteriores estas alterações. Contudo, as duas nações 
ibéricas também apresentam singularidades dignas de nota, como diferenciações regionais ao nível da 
fecundidade e das migrações internas e internacionais, sendo que no caso destas as proximidades linguístico/ 
culturais, ajudam a definir alguns cenários distintos. Por outro lado, o diferente influxo de requerentes de 
proteção internacional que chegam pelo Mediterrâneo ou desequilíbrios na distribuição da população 
constituem temas de atualidade indiscutível. Para além dos temas referidos, são muito bem-vindas 
apresentações que explorem assuntos como a esperança de vida, a mortalidade, a nupcialidade, a 
divorcialidade, a constituição da família e os ciclos reprodutivos, ou a integração dos migrantes no espaço 
ibero-americano enquanto desafios societais. Os responsáveis por este Tema convidam os investigadores que 
trabalham as temáticas acima enunciadas a submeterem apresentações que privilegiem tanto abordagens de 
carácter mais teórico, como trabalhos de índole mais empírica, recorrendo, quando desejado, a uma perspetiva 
comparativa e utilizando diferentes escalas geográficas.  
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RESUMO: A concretização de um regime comum de asilo e a melhoria do quadro legislativo 

constitui um dos objetivos da União Europeia desde os anos 90, quando as questões relacionadas com 

a migração e o asilo se tornaram uma prioridade para as autoridades europeias. Portugal e Espanha têm 

em comum o facto de serem estados com uma história emigratória antiga, mas em que a imigração e o 

asilo só recentemente ganharam alguma dimensão. A crise económica, política e institucional que 

atingiu a Europa a partir de 2008 tornou inviável a conceção de uma nova agenda voltada para o futuro 

da imigração e do asilo na UE. Entre 2011 e 2015, a UE tem adotado medidas que passam pela revisão 

dos instrumentos legislativos que configuram o Sistema Europeu Comum de Asilo e que se tornaram 

inadequados para responder ao fluxo crescente de migrantes e refugiados (Comissão Europeia, 2016; 

Piçarra, 2016; Fullerton, 2009). Assim, a formação e o desenvolvimento das bases constitucionais e 

instrumentos do SECA e a sua transposição para as legislações nacionais de Espanha e Portugal 

constituem o tema central da investigação. Em primeiro lugar é feito o enquadramento geral da política 

europeia comum de asilo e uma análise qualitativa da implementação dos padrões comuns nesta 

matéria em ambos os países. A segunda parte do artigo inclui dados relativos às tendências migratórias 

e aos fluxos de entrada em Espanha e Portugal. É feita uma análise quantitativa, com recurso à 

informação estatística disponível, sobre a entrada de migrantes, requerentes de asilo e refugiados, as 

rotas utilizadas e sobre os pedidos e concessões de asilo registados ao longo dos últimos anos (Eurosat, 

2016; Eurosat, 2018). É ainda traçado um quadro geral da crise migratória de 2015, a qual afetou 

Espanha de forma mais direta, com a chegada massiva de milhares de pessoas por causa dos conflitos 

no Norte da África. Tendo como base os dados mais recentes, é feita uma avaliação sobre a resposta 

política em relação a esta vaga, pondo o foco nas diferenças entre os dois países no que diz respeito ao 

cumprimento e execução das medidas de emergência adotadas pela União Europeia, nomeadamente o 

Sistema de Quotas e o Programa de Recolocação de Refugiados. Por último, considerando que 

Espanha só recolocou 11% dos refugiados a que se tinha comprometido em 2015, e que em Portugal, 

apesar de ser o sexto país europeu com maior número de recolocações atingidas, no início de 2018 

mais de metade dos refugidos já tinha saído do país, serão discutidas as dificuldades, os obstáculos, as 
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lentidões burocráticas, e a falta de políticas de integração com que o programa de distribuição de 

refugiados se tem deparado nos dois países, existindo uma enorme disrupção entre os princípios 

normativos europeus e as ações empreendidas para dar resposta ao fluxo migratório. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Europeu Comum de Asilo, refugiados, proteção internacional, 

Espanha, Portugal 
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RESUMO: O mundo atual é profundamente globalizado, onde as migrações são um dos principais 

temas em discussão, associando-se não raramente (e de forma quase sempre errónea) a impactos 

menos positivos dos movimentos de refugiados. É neste contexto que pequenas ilhas tropicais e outros 

espaços insulares de reduzida dimensão, ligados politicamente a países desenvolvidos, revelaram a 

partir do inicio do novo século um assinalável acréscimo dos seus contingentes imigratórios, 

considerando a sua escala. Com efeito, assistiram à transição de um cenário migratório insular 

marcado predominantemente pela emigração, para uma nova realidade caracterizada pela 

preponderância da imigração, como são exemplos os arquipélagos dos Açores e das Canárias. A 

implementação de imigrantes estrangeiros nestes territórios atlânticos privilegiou primeiramente as 

ilhas de maiores dimensões, no entanto, na fase atual estende-se às restantes. É neste contexto, que 

surge a presente comunicação, na qual se pretende concluir sobre as razões que estão subjacentes à 

vinda de imigrantes para as ilhas mais pequenas e os seus principais impactos territoriais. Optamos, 

assim, por analisar uma ilha periférica de cada arquipélago – Graciosa, nos Açores, e El Hierro, nas 

Canárias. Para tal, foi utilizado o inquérito aplicado entre novembro de 2013 e junho de 2014 à 

população imigrante estrangeira nas duas ilhas, no âmbito da nossa dissertação de doutoramento.  

Estamos perante territórios insulares com capacidade para atrair, sobretudo, população oriunda do 

continente americano, ligada a antigas regiões de acolhimento da emigração das ilhas e também a 

outros países com afinidades culturais, nomeadamente o idioma. Os resultados do trabalho de campo 

revelaram que para além de motivações de ordem económica é possível encontrar outras razões de 

ordem ambiental, associadas a um tipo de migração de reformados. De um modo geral, os imigrantes 

não se sentem vistos pelas sociedades insulares como uma ameaça real, uma vez que é relativamente 

fácil a sua integração. Além disso, reconhecem o seu contributo positivo para a economia local 

(aumento do mercado de consumo; oferta de serviços inovadores; a reabilitação do património 
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habitacional insular, entre outros). Na realidade, este novo fenómeno de imigração insular pode ser 

uma oportunidade de desenvolvimento para ilhas com características regressivas no contexto regional. 
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RESUMO: El objetivo principal de esta comunicación es el análisis del volumen y las características 

del alumnado de origen marroquí que se encuentra estudiando en las escuelas catalanas, centrando la 

atención en aquellas variables relacionadas con el proceso migratorio y en su impacto sobre los 

resultados escolares, que actúan como indicador de sus futuras posibilidades de integración social y 

laboral. La composición por origen del alumnado de las escuelas en Cataluña ha conocido profundos 

cambios en los últimos años, producto de la intensidad de la inmigración internacional de inicios de 

siglo XXI, pero también de la fecundidad de estos mismos migrantes en el lugar de acogida. Además, 

la crisis económica iniciada en 2008 finalizó con los años de intenso crecimiento migratorio, 

incentivando en algunos casos el retorno. Como consecuencia de todo ello actualmente ganan peso y 

progresiva visibilidad los hijos de estos inmigrantes, las conocidas como segundas generaciones. Entre 

estos alumnos el colectivo con mayor representatividad es el de origen marroquí, de aquí que capte 

nuestra atención. La inmigración marroquí en Cataluña tuvo sus inicios a finales de la década de los 
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setenta, y son en la actualidad el primer colectivo de inmigrantes. En la escuela los primeros resultados 

obtenidos estiman que alcanzan los 70.414 alumnos, aunque únicamente 12.646 de ellos son nacidos 

en Marruecos. Para el análisis de este colectivo se dispone de los microdatos de los alumnos 

matriculados en la enseñanza no universitaria en Cataluña, datos que mediante un convenio con el 

Institut d’Estadística de Cataluña (Idescat) se enlazan con el Registro Estadístico de población, 

operación que nos permite relacionar las características de los alumnos con las de sus progenitores. De 

esta forma, se ha recuperado información de los alumnos relativa a su año de llegada a Cataluña 

(primera y última llegada), y del lugar de nacimiento de los progenitores. Ello permite atribuir a los 

alumnos lo que se ha definido como estatus migratorio, realizando la siguiente clasificación: 1) 

alumnos autóctonos; 2) primera generación; 3) generación 1,75; 4) segunda generación; y 5) 

generación 2,5. La atención del trabajo se focaliza en el análisis del fracaso escolar. Éste se medirá 

desde distintas ópticas, ya sea a partir de una tasa de idoneidad (alumnos que a una edad concreta se 

encuentran cursando un nivel determinado) como de la proporción de alumnos que no obtienen el 

grado de secundaria (la educación obligatoria en España). Los primeros resultados indican como el 

proceso migratorio tiene un impacto determinante en el éxito escolar de los alumnos. 
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RESUMO: Nesta comunicação analisaremos o impacto dos fluxos migratórios em dois países do Sul 

da Europa com forte tradição emigrante, que se transformaram em países recetores num momento de 

profundas alterações nos fluxos migratórios à escala mundial e que foram diferentemente afetados pela 

crise recente. No sentido de perceber como as migrações influenciaram de forma diferencial a 

realidade destes dois países e da importância que terão nos próximos anos, enquanto desafios e 

oportunidades, a análise incide sobre um período temporal longo, que se inicia em 1990 e se projeta 

até 2030. Propondo-nos três objetivos: 1) avaliar as atuais dinâmicas migratórias, a sua evolução e 

possíveis desenvolvimentos; 2) caracterizar o imigrante-tipo, usando indicadores demográficos e 

informações complementares de caráter socio-económico; e 3) enunciar os desafios e as oportunidades 

que se oferecem no futuro das dinâmicas migratórias na Península Ibérica, entre os quais as questões 

de segurança, sobre as quais recai maior atenção na investigação. A nível metodológico realizamos um 

conjunto de exercícios de caráter qualitativo e quantitativo, baseado em revisão de literatura, análise 

demográfica e estatística e cenarização, bem como à consulta por questionário de académicos, 

autoridades políticas e diplomáticas, representantes das forças armadas e de segurança, empresários, 

sindicalistas, associações de apoio social responsáveis pela execução das políticas migratórias vigentes 

em Portugal e em Espanha. (metodologia da Global Business Network e Exercício Delphi). Os fluxos 

migratórios partem no contexto ibérico da relação que se cria entre espaços e populações num mundo 

que se desenvolve a diferentes velocidades e pelo acentuar de desigualdades. Estas últimas são 

potencialmente geradoras de situações ou de perceções de insegurança global que, no caso concreto 

das migrações, permitem explicar as diferentes políticas de imigração adotadas pelos países recetores e 

pela própria União Europeia. O fenómeno da globalização materializa-se numa crescente mobilidade 

humana, que questiona o conceito de fronteira e a capacidade dos Estados de gerir estes movimentos. 

Neste sentido, as migrações internacionais são um dos principais desafios do século XXI (Ferreira, 

2015). O vetor demográfico deve ser entendido como um elemento fundamental no que diz respeito à 

relação entre população e segurança. Relativamente às dinâmicas demográficas consideramos que 

serão as características da estrutura etária da população e as migrações internas e internacionais os 

elementos de principal interesse nessa relação (Rodrigues, 2012). As migrações são consideradas 

necessárias e positivas no contexto peninsular, tanto numa ótica estritamente demográfica como 

relativamente ao seu impacto no tecido económico e social. A partir das conclusões obtidas na 
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investigação desenvolvemos quatro cenários ilustrativos do que pensamos que poderá ser o futuro das 

migrações no contexto dos diferentes cenários de atuação nos países ibéricos até 2030. 
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RESUMO: Em 2016, a Itália recebeu cerca de 10% dos pedidos de asilo da UE e 80% dos requerentes 

tinham entre 18 e 34 anos (Eurostat, 2017). Face ao desafio e ao dever humanitário de integrar na 

sociedade e no mercado de trabalho os mais de 400.000 imigrantes que se candidataram a proteção 

internacional na Itália entre os anos de 2014 e 2017 (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, 

2018), várias universidades, bem como algumas instituições governamentais e não-governamentais 

italianas, desenvolveram projetos para validar as competências académicas e profissionais obtidas 

pelos refugiados nos seus países de origem, e concederam bolsas para aqueles que desejavam 

prosseguir os estudos. Tais ações permitem que os beneficiários de proteção internacional tenham a 

oportunidade de se integrar no mercado de trabalho italiano após, ou ainda durante, os seus estudos. 

Esta investigação reúne e analisa as boas práticas de acolhimento e integração de refugiados no ensino 

superior italiano. Foram realizadas entrevistas com alunos, docentes, e funcionários governamentais e 

de ONG responsáveis pelos projetos. As instituições de ensino que colaboraram na pesquisa são: 
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Universidade de Bari, Universidade Telemática Uninettuno, Universidade do Salento, Universidade de 

Pavia, Universidade de Ferrara e Universidade de Messina. Também recorremos à informação 

disponível nos sites das instituições de ensino, bem como a estudos prévios desenvolvidos por 

académicos e ONG. O Ministério do Interior italiano disponibilizou os relatórios oficiais mais recentes 

sobre proteção internacional no país. Verificámos que a quantidade de bolsas de estudo oferecidas é 

maior do que o número de refugiados que ingressam – ou reingressam – no ensino superior, pois são 

poucos aqueles que reúnem os requisitos necessários. Como apenas uma minoria dos imigrantes que 

chega à Itália consegue proteção internacional, os programas têm mais vagas do que candidatos 

elegíveis. Também constatamos que o trabalho que compete às universidades tem sido bem 

desenvolvido, já que muitos dos participantes da comunidade académica estão de facto comprometidos 

com esta causa. Os alunos estão satisfeitos com os cursos e acreditam que essa oportunidade de voltar 

aos estudos, validar as suas competências profissionais e ingressar no mercado de trabalho está mesmo 

a mudar as suas vidas. Sentem que, a partir do momento em que ingressam na universidade deixam de 

ser rotulados como refugiados; são estudantes e profissionais com um importante papel no 

desenvolvimento global. Apesar da situação positiva, permanece o desafio de aumentar o acesso destes 

imigrantes ao ensino superior, seja facilitando a inscrição para aqueles que ainda não obtiveram a 

proteção internacional (possivelmente matriculando-os como alunos internacionais regulares), 

aumentando a divulgação dessa possibilidade de acesso, e também o número de instituições de ensino 

envolvidas nessa causa, ou, ainda, estimulando o investimento da iniciativa privada. É importante 

ampliar essa rede e criar formas de regularizar a situação destes candidatos para que possam 

matricular-se. Os projetos identificados são bons exemplos do que pode ser feito em prol da integração 

dos estudantes, e com as devidas cautelas, poderão ser inspiradores para outras regiões ou países. 
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RESUMO: Esta apresentação configura-se num working in progress, no qual pretendo discorrer sobre 

alguns dos resultados obtidos com a tese de doutoramento “Trajetórias de Mobilidade Estudantil: 

Estudantes brasileiros no ensino superior em Portugal”. De acordo com Castro & Neto (2012), tanto a 

América Latina quanto o Brasil sempre foram consideradas regiões de baixa receção e elevado envio 

de estudantes, principalmente para os países da América do Norte e da Europa Ocidental. Neste 

sentido, pode-se dizer que devido às relações históricas/coloniais entre Brasil e Portugal, a escolha 

mais “óbvia” para os estudantes brasileiros do ensino superior que pretendiam prosseguir com os seus 

estudos no exterior, seria a antiga metrópole. No entanto, se relações existentes entre esses dois países 

sempre garantiram a mobilidade de uma elite brasileira, que pretendia formar-se sobretudo na 

Universidade de Coimbra (Santos & Filho, 2012); o que explica o facto de, no chamado “mundo 

moderno”, o fluxo dos estudantes brasileiros para o ensino superior português se ter intensificado, a 

ponto de esta comunidade ter-se tornado a maior de estudantes estrangeiros no país a partir de 

2008/2009 (ano letivo em que, segundo dados da Direção Geral de Estatística do Ensino Superior em 

Portugal, verificou-se a supremacia desta comunidade sobre outras)? Quais as motivações que, a partir 

de então, impulsionaram este estudante para a ação de migrar, e por que Portugal voltou a estar na rota 

dos estudantes brasileiros do ensino superior? Baseando-me, portanto, nos dados obtidos através de 

fontes secundárias de informação, para além do trabalho de campo desenvolvido a partir da tese 

supracitada, pretendo dar a conhecer alguns dos resultados finais da mesma, que deverá estar concluída 

até ao fim de 2018. 
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RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo analisar o regresso de emigrantes portugueses no 

século XXI, tendo em conta a sua distribuição pelo território nacional, as suas caraterísticas individuais 

e os seus impactos a nível demográfico, social e económico. Teoricamente, os dados são analisados 

com base nas teorias do retorno, e especialmente na literatura sobre os impactos deste a nível regional. 

O tema que não é novidade, gozou de elevada notoriedade nos anos 1980 (e.g. King 1986). Em 

Portugal, a temática também conheceu relevância no mesmo período (e.g. Silva et al. 1984), voltando a 

ser objeto de análise em trabalhos posteriores (e.g Martins, 2003) que se preocupam com o modo como 

os migrantes podem contribuir para o desenvolvimento de regiões periféricas. No contexto atual, dado 

o crescente peso da emigração em alguns países europeus, de que Portugal é exemplo, e o retorno 

potencial que lhe está associado, justificado por alguns autores com a existência de uma migração de 

caráter “líquido” (Bygnes & Erdal 2016), emerge um novo interesse sobre os impactos do retorno (e.g. 

Nadler et al. 2016), não só ao nível do conjunto dos países, mas também no que concerne às regiões. 

De resto, alguns dos programas vocacionados para estimular a aplicação das poupanças dos emigrantes 

em projetos de desenvolvimento, como acontece com o paradigmático “3 por 1” do México, têm uma 

clara componente regional que não pode ser dissociada das questões do regresso, potencial ou efetivo. 

É nestas referências e perspetivas de abordagem que este trabalho se insere. Metodologicamente, 

recorre-se a dados do Censo de 2011, tendo sido isolados os residentes nascidos em Portugal que 

declararam que residiram por mais de um ano fora do país e que regressaram após 2001. Os dados têm 

como unidade de análise o concelho. São tidos em conta os valores absolutos dos regressados por 

concelho, o seu peso na população residente, uma distribuição por escalões etários, a sua escolaridade 

bem como os principais países dos quais regressaram. 
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RESUMO: Partindo do debate sobre os desafios do envelhecimento e declínio demográfico que a 

Europa e, muito em particular Portugal, enfrentam, este artigo procura contribuir para a discussão 

sobre a relevância das migrações internacionais e da mobilidade geográfica interna da população, nas 

dinâmicas demográficas do País e das regiões portuguesas. O enquadramento teórico dos processos 

migratórios, internos e internacionais, tem em linha de conta a interação dinâmica e mútua entre as 

migrações e as dinâmicas regionais de transformação demográfica económica e social e uma série de 

fatores macrossociais, meso e micro que influenciam a dimensão e a composição dos fluxos 

migratórios e os padrões espaciais de mobilidade geográfica da população. Especificamente, este 

artigo analisa a recente evolução dos fluxos e os padrões regionais de imigração para Portugal, bem 

como a mobilidade geográfica interna da população estrangeira numa perspetiva comparada com a 

população portuguesa. Com base nos resultados dos Censos da População 2011 relativamente à 
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mobilidade geográfica intermunicipal para o período entre 2005 e 2011, faz-se uma caracterização dos 

padrões de mobilidade dos principais grupos de imigrantes e da população portuguesa, com o objetivo 

de identificar similitudes e diferenças entre residentes de diferentes origens, assim como os fatores que 

explicam os padrões encontrados. O artigo aprofunda esta análise através de um estudo de caso numa 

região periférica, onde a problemática do envelhecimento demográfico assume grande relevância. A 

análise já levada a cabo demostra que os imigrantes têm uma mobilidade geográfica muito superior 

comparativamente à população autóctone, especialmente visível entre os grupos que compõem os 

fluxos migratórios mais recentes. Nas áreas metropolitanas, onde os imigrantes são numericamente 

mais relevantes, a mobilidade intermunicipal está claramente mais relacionada com as características 

do mercado de habitação e as tendências de suburbanização das populações imigrantes. No restante 

território, são os fatores económicos, especialmente o emprego, os principais motores da mobilidade 

geográfica interna da população estrangeira. São ainda de ter em conta a atratividade de alguns 

territórios em termos ambientais e de equipamentos sociais. O método de análise compreende, por um 

lado, a cartografia (NUT III ou concelhos) dos principais indicadores demográficos regionais, das 

taxas imigratórias em 2001 e 2011, bem como da evolução do stock regional de imigrantes residentes 

entre 2008-2016; para além disso, calcula-se a proporção da população imigrante que, à data dos 

Censos, residia num município diferente ou no estrangeiro, relativamente a 2005. Por outro lado, a 

análise inclui um conjunto de modelos de regressão usados para explicar os padrões de mobilidade 

geográfica interna da população residente, tanto nativa como imigrantes, com particular atenção às 

condições da economia local, em particular os mercados de trabalho (emprego; desemprego) e 

habitação (urbanização; suburbanização; densidade populacional), mas também com aspetos 

relacionadaos com a qualidade de vida (ambiente; equipamentos sociais). 
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RESUMO: Na era da sociedade da informação as redes sociais e as plataformas telemáticas revelam 

uma importância crescente em diversas etapas que precedem a decisão de emigrar e a escolha do 

destino eleito (país, região, cidade), causando transformações significativas nesse processo decisório 

(Martins & Silva, 2018). O conhecimento das experiências de quem já enfrentou as dificuldades de 

adaptação e integração num determinado destino tendem a ser fortemente valorizadas por quem 

pondera enfrentar o mesmo desafio, procurando beneficiar das aprendizagens decorrentes das 

vivências de quem já o enfrentou num passado mais ou menos recente. Se esta partilha de experiências 

esteve até muito recentemente restrita às interacções presenciais no contexto das redes relacionais de 

cada indivíduo, como redes familiares, de amizade ou profissionais (Truzzi, 2008), actualmente a 

facilidade de criação, partilha e divulgação de conteúdos digitais vem permitir que estes 

esclarecimentos prévios sejam obtidos a partir do acesso a informação transmitida por desconhecidos, 

mas cujas experiências pessoais são igualmente valorizadas. Este estudo procura assim reflectir acerca 

do papel que a plataforma de divulgação de vídeos Youtube tem vindo a desempenhar no modo como 

potenciais migrantes vão estruturando a sua imagem mental acerca de um país para o qual ponderam 

emigrar, esclarecendo dúvidas e apreensões a partir dos relatos de quem é proveniente da mesma 

origem geográfica e que já se encontra instalado nesse destino. Metodologicamente esta investigação 

está baseada numa análise de conteúdos a partir da visualização de uma amostra de 128 vídeos 

disponibilizados da autoria de emigrantes brasileiros a residir em Portugal, com os quais procuram 

divulgar o seu testemunho de adaptação à realidade portuguesa a quem ainda residindo no Brasil 

pondera igualmente emigrar para Portugal. A informação sistematizada a partir da análise efectuada 

aos conteúdos destes vídeos permitiu destacar categorias recorrentes entre estes discursos produzidos: 

o balanço entre os aspectos positivos e negativos da emigração brasileira para Portugal; o confronto 

entre as expectativas existentes e a realidade encontrada; a maior ou menor facilidade de aceitação na 

sociedade portuguesa; os desafios inerentes à integração no mercado laboral; bem como as implicações 

inerentes à escolha do local em que se opta por residir em Portugal. Os resultados da análise apontam 

para pontos de consenso entre os testemunhos analisados que, por esse facto, assumem uma 

importância não negligenciável nas percepções que sobre Portugal se vão estruturando por parte de 

potenciais imigrantes brasileiros. Estas merecem reflexão por parte de quem estuda as migrações e 
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define orientações de política sobre os processos migratórios, especialmente num país cujos 

responsáveis governamentais têm assumido a importância da imigração como forma de atenuar os 

efeitos do preocupante envelhecimento demográfico da sociedade portuguesa. 
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RESUMO: O trabalho que se apresenta pretende contribuir para ilustrar o modo como a imigração 

tem vindo a adquirir uma função determinante na alteração da composição demográfica de territórios 

do Alentejo Litoral, em particular do município de Odemira, em Portugal. Mais que isso, com recurso 

a informação quantitativa e qualitativa, de fontes estatísticas e documentais e de trabalho de campo 

(entrevistas e inquéritos aplicados a imigrantes e a atores locais), procura-se analisar as causas das 

alterações verificadas e as especificidades destas quanto à ocupação do território e às condições 

socioeconómicas da população. Vários estudos têm enquadrado a matéria analisada, em particular os 

que relacionam o tipo de imigração de motivação económica, dominante no caso, com processos de 

reestruturação e/ou com o investimento direto estrangeiro desde o decénio de 1980, em diferentes 

setores, incluindo a agricultura com que se notabilizam partes do Alentejo que analisamos. Sendo um 

processo característico da globalização empresarial, com incidência em vários territórios da 

semiperiferia mundial, consideramos especialmente contributos que ilustram territórios mediterrâneos 

(Berlan, 1986; Spaan et al., 2005; Gertel & Sippel, 2014; Esteves et al., 2017; Corrado et al., 2017; 

Pereira & Oiarzabal, 2018). Além de outros exemplos no Alentejo Litoral, verificamos em Odemira o 
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importante efeito do investimento de multinacionais do chamado agronegócio no segmento da 

hortofruticultura, traduzindo-se no recurso a abundante mão-de-obra imigrante. Com prevalência 

inicial de russos e ucranianos, além de alguns brasileiros, seguiu-se o emprego de búlgaros, moldavos 

e romenos. Após 2007, e com a crise que se acentuou em 2009-2012, alguma mão-de-obra portuguesa 

ganha peso, mas são sobretudo os imigrantes asiáticos a suprir as maiores necessidades das empresas, 

tanto de modo sazonal como, progressivamente, com abrangência anual: primeiro os tailandeses e 

depois os indianos, nepaleses, bangladeshianos e paquistaneses, além de algumas pessoas de outras 

origens e nacionalidades. Dominando o sexo masculino, há contudo contextos para a reunificação 

familiar. Não obstante, situações de exploração laboral e marginalização revelam-se como bloqueios a 

este processo, assim como tornam complexos os desafios da integração. As conclusões apontam, por 

um lado, para uma paulatina recomposição demográfica em que ganha peso a dimensão de base 

estrangeira, sobretudo de imigrantes assalariados dos tipos e proveniências referidos, mas também de 

outros, como os de origem europeia, embora com marcadas diferenças em termos de padrões de 

ocupação do espaço. Por outro, suscitam-se interrogações sobre a sustentabilidade de um certo 

crescimento demográfico de natureza compósita, em função das vulnerabilidades inerentes às 

condições contextuais (económicas e socioterritoriais) de atração de pessoas do exterior e de fixação / 

permanência de residentes portugueses. 

 

PALAVRAS-CHAVE: imigrantes; alteração demográfica; agricultura; investimento estrangeiro; 

sustentabilidade socioterritorial 
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RESUMO: Pretende-se discutir o contexto interpretativo da Segunda Transição Demográfica (STD), 

revisitando o enquadramento conceptual e os argumentos que têm suportado uma abordagem critica da 

literatura que interpretam o declínio e adiamento persistente da fecundidade, através da modificação 

das dinâmicas familiares que se instalaram no último terço do século XX. Estas dinâmicas 

caracterizam-se pelo adiamento do casamento, pela instalação de novas formas de conjugalidade, com 

destaque para a coabitação, aumento do divórcio, redução da dimensão das famílias, crescimento da 

monoparentalidade ou de cônjuges sem filhos. METODOLOGIA: Procedeu-se a uma revisão 

bibliográfica, partindo dos textos inicialmente produzidos por Lesthaeghe e van da Kaa, seguindo a 

atualização argumentativa dos autores e dos indicadores por si utilizados (2010; 2014). Estes 

fundamentos foram contraditados com referências que procuram validar, em diferentes contextos 

geográficos, a argumentação avançada (Ogden & Hall; 2003), através da opinião critica que têm 

questionado a validade da STD como instrumento de leitura de “um novo regime demográfico”, a sua 

pretensa adequação geográfica, a linearidade interpretativa e (in)consistência empírica (Esping-

Anderson; 2015; Zaidi & Morgan, 2017). DISCUSSÃO: Encontramos evidencia de que a modificação 

das estruturas familiares, ocorrida pós II Guerra Mundial, aconteceu de forma desigual no tempo e no 

espaço, tendo como impulsionadores major a mudança de valores materialistas para valores pós-

materialistas, suportadas pelo aumento da urbanização, laicização da sociedade e consequente 

modificação dos valores da conjugalidade, associados a uma revolução sexual e posterior revolução de 

género, marcada pela multiplicidade de orientação sexual, amparada pelo aparecimento de contraceção 

de alta eficácia, aumento da escolaridade e valorização das competências individuais. CONCLUSÃO: 

Os dados empíricos demonstram que, ao contrário do que está subjacente ao conceito de transição, 

alguns dos países pioneiros no declínio da fecundidade têm evidenciado recuperação de valores, 
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colocando em causa a leitura inicial que defendia o protagonismo de uma mudança social uniforme, 

linear e sequencial que, uma vez alcançada não deveria ser reversível. Estas diferenças validam uma 

discussão teórico e empírica, onde a equidade de género, pública e privada, e as consequências da 

globalização, materializadas pelo aumento da incerteza económica e desregulação laboral são agora 

referidas como potencias ameaças à doutrina inicial defendida pela STD. 
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RESUMO: As maiores cidades europeias têm vindo a receber importantes fluxos de migrantes 

internacionais nas últimas décadas. A crescente diversidade étnica decorrente destes fluxos migratórios 

tem vindo a colocar importantes desafios para estas cidades em geral e, em particular, para as 

dinâmicas sócio-espaciais de interação e de convivência urbana. Estes processos migratórios e de 

diversificação étnica têm fomentado um forte interesse escolástico nas últimas décadas, multiplicando-
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se os trabalhos académicos devotados a analisar os seus impactos para as (con)vivências urbanas, em 

especial para as interações sociais e para a produção de identidades, desigualdades e exclusões sócio-

espaciais a várias escalas (do bairro até à metrópole) nos espaços urbanos (europeus) contemporâneos. 

Este trabalho procura contribuir para esta(s) literatura(s). Utilizando dados provenientes de um 

questionário comum aplicado em várias cidades europeias, eu exploro quais as condições individuais e 

contextuais que influenciam o estabelecimento de contactos sociais e de relações interétnicas por parte 

dos residentes nativos e imigrantes de doze bairros multiétnicos localizados em quatro grandes cidades 

europeias (Bilbao, Espanha; Lisboa, Portugal; Salónica, Grécia; e Viena, Áustria). Do ponto de vista 

metodológico, a minha análise é baseada na definição de vários modelos de regressão multivariada 

(especificados ao nível dos indivíduos, mas sempre utilizando elementos contextuais como variáveis 

de controlo) estimando indicadores de perceções (capital social cognitivo) e interações sociais (capital 

social comportamental), assim como o estabelecimento de contactos interétnicos de várias tipologias e 

graus de intimidade, sempre ao nível do bairro. Os meus resultados mostram que, controlando para 

outras variáveis individuais e independentemente das características do bairro de residência, ser 

imigrante ou nativo é a variável individual que mais fortemente ajuda a prever o estabelecimento de 

relações interétnicas e a configuração de atitudes mais positivas (por parte dos imigrantes) face aos 

bairros de residência. Adicionalmente, os indicadores atitudinais dos respondentes incluídos nos 

modelos de regressão (religiosidade; atitudes face à imigração; e perceções acerca da segurança, 

infraestruturas e relações de vizinhança nos bairros) explicam somente o estabelecimento de contactos 

interétnicos de menor nível de intimidade, não se associando fortemente aos contactos mais íntimos. 

Estes e outros resultados, cujas implicações discutirei à luz dos quadros teóricos e da investigação 

empírica existentes no âmbito dos conceitos e práticas de capital social e das relações intergrupais, 

demonstram a importância conceptual e metodológica da realização de estudos comparativos que 

utilizem variáveis de nível individual (por exemplo, e em especial, raça, etnicidade ou natividade) e 

contextual, diferentes tipologias e graus de intimidade de interação, e dimensões cognitivas e 

comportamentais – aspetos raramente considerados de forma conjunta nos estudos desta índole – em 

todas as investigações empíricas que procurem discernir as associações entre diversidade étnica e 

interações sociais (ao nível dos bairros). 
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RESUMO: El objetivo de esta comunicación es analizar las tendencias de las migraciones hispano-

lusas en la etapa de expansión económica del cambio de siglo (1998-2007), durante la crisis económica 

(2008-2014) y en la incipiente postcrisis (2015-2017). Además de las migraciones transfronterizas 

históricas, en dichas relaciones migratorias se observa un desequilibrio a favor de España, con un 

predominio de las migraciones laborales, especialmente en los años de expansión económica. A partir 

de esa fecha se vuelven más complejas las tendencias, con flujos más diversificados, con una cierta 

ruptura de la unidireccionalidad y con el concurso de nuevos migrantes según sexo y edad, 

cualificación profesional, ámbitos de procedencia y destino, etc. Pese a la proximidad geográfica de 

ambas naciones, a su paralela trayectoria política, desde estructuras dictatoriales a democráticas, a su 

coincidente ingreso en la Unión Europea, a sus afinidades culturales y a que comparten un modelo 

socio-demográfico propio del Sur de Europa, las migraciones entre ambos países han sido poco 

abordadas y aún son más escasas las investigaciones en relación con las migraciones durante la crisis 

económica y la incipiente postcrisis, temática de esta comunicación. Como fuentes estadísticas 

utilizaremos los Censos de Población de 2011 de los respectivos países y, en el caso de España, la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 (stock de población portuguesa en España), la Estadística 

de Variaciones Residenciales (1998-2017) (flujos de llegada y salida), así como los datos de stock del 

Padrón Continuo de Población (1998-2017). En el caso de Portugal, además del Censo de Población, 

se consultarán y explotarán los datos de stock del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2000-2016). 

Este análisis permitirá concluir que coexisten algunas tendencias del pasado (movimientos 

transfronterizos), con nuevas pautas propias de un mundo más complejo, en el que se globalizan los 

mercados y se segmentan los flujos de capital y de personas. 
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EIXO TEMÁTICO 05 - TERRITÓRIOS INTELIGENTES 
Responsáveis: Paulo Morgado (IGOT), Rui G. Fernandes (APG), Joaquín Farinós Dasí (AGE) 

 

Tema: Os territórios não são apenas palco onde se desenrolam os processos que transformam e caracterizam 
as sociedades, são também, eles próprios, objeto de transformações mais-ou-menos radicais. Das cidades de 
betão, ferro e vidro da revolução industrial às cidades digitais; da sociedade da informação à sociedade em 
rede; da economia dos produtos à economia dos serviços e das TIC; do predomínio do espaço agrícola ao 
aparecimento do século das cidades e das áreas urbanas. São inúmeras as transformações ocorridas nesta 
passagem do século XX ao século XXI tendo a tecnologia como principal força motora, como atestam os 
neologismos: Smart Cities, BIG DATA, Internet das Coisas (IoT), Machine-to-Machine (M2M), Inteligência 
Artificial (IA) e Machine Learning, Indústria 4.0, ... . Todavia, apesar deste estado de graça de um futuro-
antecipado alicerçado na tecnologia e na informação, existem problemas sociais, ambientais e económicos que 
não só persistem como se agudizam (a desigualdade social e económica, a exclusão social, as alterações 
climáticas, a poluição e delapidação dos recursos naturais a níveis insustentáveis, a desigualdade de género, o 
despovoamento de territórios interiores, a sobrepopulação de territórios litorais, a expansão urbana, a 
desconexão entre cidade-ilha e envolvente, a transição do conceito de área metropolitana para região 
metropolitana, as novas relações urbano-rurais que dão lugar a novos conceitos como serviços ecológicos e 
infraestrutura verde, o papel da inovação social e inteligência territorial a partir da qual se devem fundamentar 
as novas estratégias integradas de desenvolvimento local, baseadas nas especificidades e no próprio 
património territorial, as novas ‘Smart Specialisation Strategies’, etc.). Os territórios denominados de 
inteligentes são um produto deste tempo de permanente revolução tecnológica e científica, que buscam atingir 
um equilíbrio entre competitividade económica, sustentabilidade dos sistemas, e coesão e inclusão social e 
territorial fundamentada no adequado aproveitamento das especificidades, património e características locais. 
Nesta sessão procuramos contributos que abordem quaisquer uns dos tópicos mencionados, quer sejam de 
caráter mais teórico e crítico quer sejam de carácter aplicado e prático, e que sejam representativos da 
Investigação que a academia Ibérica tem vindo a fazer no domínio dos territórios inteligentes, e os resultados 
que têm sido alcançados. 
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RESUMO: Em Portugal, a Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, entre outras atribuições, definiu que as 

comunidades intermunicipais devem assegurar a articulação das ações entre os municípios e os 

serviços da administração central, na área de segurança e proteção civil. Neste contexto, a Comunidade 

Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes desenvolveu uma plataforma para a gestão de informação 

geográfica e alfanumérica, permitindo a centralização, distribuição e partilha de informação, através da 

web e baseada em software livre (FOSS), aos vários intervenientes envolvidos na proteção civil 

municipal. Este trabalho analisa a arquitetura técnica e funcional utilizada no desenvolvimento do 

projeto. O projeto é baseado no software Ushahidi, que é uma plataforma de código aberto para 

crowdsourcing que permitiu, neste caso, a recolha de ocorrências de proteção civil de diferentes fontes, 

como a web, email ou SMS. Com base nessa solução, os primeiros resultados do desenvolvimento da 

plataforma mostram que a centralização dos planos municipais de emergência e a integração com as 

infraestruturas municipais e intermunicipais de dados espaciais podem ser feitas em uma plataforma 

comum em tempo real e com menos recursos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Proteção Civil; Crowdsourcing; Ushahidi; Dados espaciais intermunicipais 

 

BIBLIOGRAFIA 

Egea, M. (2014). Ushahidi, DisTecD. Diseño y Tecnología para el Desarrollo, 2, 19-34; 

Okolloh, O. (2009). Ushahidi, or 'testimony': Web 2.0 tools for crowdsourcing crisis information. 

Participatory Learning and Action. 59. 65-70; 

Singh, H. (2013). Creation of a Crowdsource Web Application Using Open Source Ushahidi platform, 

International Journal of Computer Science and Technology, Vol. 4, Issue 2; 

mailto:nmileu@municipia.pt
mailto:rui.caseiro@cim-ttm.pt
mailto:manuel.miranda@cim-ttm.pt
mailto:helia.pineu@amtqt.pt
mailto:paula.costa@amtqt.pt
mailto:carlos.sousa@amtqt.pt


  

191 
 

Zook, M; Graham, M; Shelton, T.; Gorman, S. (2010). Volunteered Geographic Information and 

Crowdsourcing Disaster Relief: A Case Study of the Haitian Earthquake, World Medical & Health 

Policy, Vol. 2: Issue 2, Article 2. 

 

 

ID 208: CIDADES CONTEMPORÂNEAS E SEUS ESPAÇOS: DO PARADIGMA 

FUNCIONALISTA À NOVA GESTÃO DO ESPAÇO 

 

Ítalo CARVALHO1; Luciano DINIZ2; Andreia OLIVEIRA3 
1CEFETMG; italobrener@cefetmg.br  

2CEFETMG; lucianodiniz@cefetmg.br  
3CEFETMG; andreiaoliveira@cefetmg.br 

 

RESUMO: O planejamento econômico, sócio-espacial de serviços e espaços públicos estão  sendo 

repensados, transformados ou adaptados a novas realidades das cidades e as relações entre as pessoas e 

o espaço público disponibilizado.  Estudos desenvolvidos no CITIES - Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas em Cidades Inteligentes, Tecnológicas, Inovativas, Empreendedoras e Sustentáveis 

objetivam investigar os processos de produção, planejamento, gestão e (re)estruturação do espaço 

urbano. O conceito de Smart City, de cidades inteligentemente geridas são agora uma visão 

reconhecida compartilhada pelos principais destinos urbanos do mundo, todos competindo para criar 

ambientes produtivos, acessíveis e inovadores, integrando tecnologia para gerenciar seus ativos 

(Sigala, 2017). Desta forma, cidades contemporâneas constituem-se em um denso espaço, com funções 

diversas, por meio das quais se estabelecem múltiplas práticas sociais. (RECHIA, 2005). Para 

compreender a relação entre espaço público e vida urbana, uma discussão, já iniciada pela publicação 

The City (1925),  reunia os artigos de Robert Park, Mckenzie e Enerst Burgess como base à questão 

urbana, da cidade, vista como um corpo social específico que segue certas regras de crescimento. 

Agentes inseridos em políticas públicas setoriais, locais ou regionais, sugerem modelos de gestão com 

o foco em medidas inovadoras ou em tecnológicas empregadas para a superação dos desafios impostos 

pela urbanização. Promovendo assim a garantia da sustentabilidade, da qualidade de vida urbana e da 

cidadania. Os modelos estruturais integrados à espaços públicos e aos serviços públicos fazem parte do 

cotidiano das pessoas, como por exemplo os modelos de serviços de saúde, educação e infraestrutura 

recebem verbas direcionadas para sua manutenção e ampliação.  Já modelos de serviços de lazer não 

são tão percebidos e nem tão evidentes, e na mesma intensidade carecem de investimentos de 

manutenção e ampliação. Como a cidade é uma paisagem artificial criada pela convivência, 

movimentada pela dinâmica entre a vida pública e privada, mediada no tempo e no espaço a pergunta 
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de pesquisa seria: Como articular: política, trabalho, cultura, consumo, lazer, entre outras dimensões? 

Alguns autores tentam responder esta pergunta por meio do cotidiano das sociedades urbanas, que gira 

em torno de objetos fixos, naturais ou criados, aos quais se aplica o trabalho, cruzado por fluxos de 

pessoas, produtos, mercadorias e ideias, diversos em volume, intensidade, ritmo, duração e sentido.  

Neste sentido, o crescimento urbano é explicado com base em paradigmas funcionalistas, onde o 

perfeito equilíbrio entre todas as funções da sociedade urbana permitiriam a manutenção e a recriação 

de formas diferenciadas de viver. 
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RESUMO: O progressivo interesse verificado por parte das ciências sociais relativamente a uma 

abordagem mais espacializada dos fenómenos, tem levado muitos dos seus investigadores a recorrer a 

ferramentas SIG (Goodchild, 2009), considerando os múltiplos recursos que estas apresentam para 

análise e modelação de fenómenos com representação espacial. Este trabalho pretende apresentar 

evidências de como os níveis crescentes de sofisticação que se vêm verificando nos SIG, desde o seu 

surgimento no início da década de 90, com incorporação de mais algoritmia avançada de modelação e 

análise espacial, têm impactado de forma muito significativa, no âmbito da investigação numa área 

pertinente para o planeamento dos espaços urbanos: a Qualidade de Vida Urbana (Marans & Stimson, 
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2011). Tendo em conta a relevância que os estudos em QVU atribuem a “lugar”, e à influência destes 

(através da sua situação espacial e atributos) sobre a qualidade de vida dos indivíduos, serão abordados 

os importantes contributos que os SIG têm oferecido, relativamente a análise de aspetos como a 

proximidade a recursos e amenidades urbanas (emprego, equipamentos, espaços verdes, etc.), das 

densidades urbanas, e usos do solo (Chen et al., 2016), ou ainda à capacidade destes, de observar em 

simultâneo diferentes escalas urbanas (residência, vizinhança, cidade, região) considerando a 

influência mútua que estas exercem, sobre a perceção dos indivíduos relativamente a cada um destes 

domínios (Marans & Rogers, 1975; Campbell, 1976; Jeffres & Dobos, 1995, McCrea, 2006). Uma das 

áreas da modelação em QVU que tem suscitado grande interesse por parte dos seus investigadores 

(Marans & Kweon, 2011; Turkoglu et al., 2006; McCrea et al. 2005) e onde se têm verificado as 

alterações mais dramáticas, está relacionada com a possibilidade de combinar condições ambientais 

objetivas do espaço urbano, com a perceção (e a avaliação) subjetiva dos indivíduos sobre essas 

condições (Marans & Stimson, 2011). A este nível, será dado destaque a um conjunto de modelos 

surgidos nos últimos anos que, apoiados na capacidade dos SIG em integrar diferentes tipos de dados, 

têm procurado combinar informação ao nível do indivíduo, (geocodificada ao nível da residência - 

dados pontuais), com informação objetiva sobre o ambiente urbano (suportada por informação 

censitária agregada a unidades territoriais - dados em polígono). Ainda na componente analítica, serão 

apresentadas algumas metodologias emergentes para aplicação a estudos associados a QVU, como a 

microsimulação espacial (Ballas et al. 2006), ou os modelos baseados em agentes autónomos 

(Fernandez et al. 2005). A outro nível, serão apresentadas algumas soluções Web service de base SIG, 

para efeitos de geovisualização, considerando a utilidade em difundir informação relacionada a QVU 

junto dos cidadãos, ou para sua utilização ao nível do planeamento territorial, enquanto instrumento de 

apoio à decisão. Em conclusão, serão ainda discutidas limitações que subsistem, e possíveis formas de 

as contornar, no que concerne à aplicação dos SIG, sobre estudos em QVU. 
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RESUMO: No regime definido pelo Sistema de Normalização Contabilística das Administrações 

Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, as autarquias locais 

são obrigadas a elaborar e manter atualizado o Inventário dos ativos constitutivos do seu património 

imóvel. Mais do que uma imposição legal, o Inventário do Património Imóvel Municipal (PIM) é uma 

necessidade para a boa gestão de ativos e proteção dos bens imóveis do património municipal e uma 

importante ferramenta para a definição e execução de políticas públicas, com repercussões no 

ordenamento do território e nas finanças das autarquias locais. O levantamento da situação em alguns 

municípios, realizado com base num questionário, identificou que um dos fatores que contribuem para 

a inexistência do Inventário do PIM completo, rigoroso e atualizado é a qualidade da informação de 

suporte, destacando-se a ausência da Informação Geográfica (IG) neste processo. Um outro aspeto que 

surge no diagnóstico pende-se com a dispersão de competências de gestão do PIM por diversos 

serviços municipais e deficiente articulação entre estes, com repercussões na circulação da informação 

e documentação e na eficácia e eficiência dos procedimentos de inventariação. Acresce, o 

enquadramento legal em vigor que não obriga à utilização de IG no processo de inventariação, e a 

dificuldade de acesso a informação de entidades externas, dada a inexistência de um sistema nacional 

de exploração e gestão de informação cadastral. A georreferenciação do Inventário apresenta inúmeras 

vantagens que vão muito além da simples contextualização geográfica dos bens imóveis municipais, 

sendo fundamental a integração da IG nos procedimentos de Inventariação e Gestão do PIM. Tendo 

em conta as características dos dados de Inventário disponíveis nos municípios, a inexistência na maior 

parte das situações de IG de suporte e a complexidade dos procedimentos em causa, há que definir 

diferentes abordagens metodológicas de aquisição e organização da informação, de acordo com a 

tipologia e a proveniência dos bens imóveis. Nesta comunicação apresentam-se sugestões para o 

tratamento dos dados, tendo a IG como suporte ao Inventário e Gestão do PIM. Trata-se de um 

exercício de modelação de fluxos de informação (dados e documentação) e de sistematização, com 

proposta de procedimentos internos de Inventário e Gestão do PIM, integrando o valor acrescentado da 

IG, com o registo das alterações ocorridas no bem imóvel municipal ao longo do seu tempo de vida. 

Far-se-á ainda uma reflexão sobre as vantagens e os desafios de uma solução baseada em IG e SIG 
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como suporte aos procedimentos de inventariação, o seu contributo para assegurar a qualidade dos 

dados, a integração entre Sistemas de Informação, a disseminação da informação, a análise 

contextualizada resultante da consulta, pesquisa ou confrontação com outros temas de IG disponíveis 

(Instrumentos de Gestão Territorial, Gestão Urbanística, Cartografia de Risco, etc.), permitindo a 

gestão integrada e partilhada do PIM, e assim apoiar os municípios no cumprimento da sua missão. 
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RESUMO: The big data paradigm has generated new ways of producing information (Kitchin, 2014; 

Kitchin & Dodge, 2014). One of the novel ways through which data is now produced is volunteered 

information, via crowdsourcing initiatives. In this communication, we will explore the theme of 

volunteered geographic information (VGI), which is characterized by the ability of users to create 

explicit or implicit spatial content about places (Goodchild, 2007). The concept of sharing economy 

has been associated to this new mode of production with a significant capacity of influence, which is 

based in the freedom and creativity of the consumer (McNeill, 2016; Sui, Goodchild, & Elwood, 

2012). The usefulness of VGI has been recognized for generating information with high spatial (and 

temporal) resolution. Yet, it also contributes to intensify spatial inequalities as the coverage of VGI is 

more extensive in some particular areas (e.g. urban areas), though not equal for all territories (Elwood, 

Goodchild, & Sui, 2012). The production of VGI depends on the resources and availability of user-

generated-content, and this has spawned digital urban voids (Graham, Hogan, Straumann, & Medhat, 

2014). With this in mind, this work will focus on restaurant firms to which online visibility (through 

the rankings, reviews and filters in online digital platforms that can create virtual representations about 
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them while influencing patronage) is as significant as offline visibility. The objective of this paper is to 

identify digital urban voids by correlating data collected from a field survey on the restaurant sector in 

Lisbon and its representation on one digital platform (i.e. TripAdvisor). In order to obtain this 

representation, a webscrapper was developed in R to extract available information from TripAdvisor. 

This investigation also sparks a significant discussion of the new challenges that entrepreneurs are 

facing regarding this digital urban voids. There are timely questions that must be answered, such as: (i) 

how much of a measuring the disadvantage of not being integrated digital platforms? and therefore, (ii) 

how is VGI virtually reshaping the real territory? Although current literature has recognized the 

importance of VGI for firms, these challenges have not been studied so far. This communications is 

part of a doctoral project funded by Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/131253/2017). 
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RESUMO: O estudo centra-se na temática das “Smart cities & Schools”, onde escolas e município 

aprendem colaborativamente. Através de estratégias de ciência cidadã geográfica (recolha participativa 

de dados georreferenciados a partir de sensores para fins científicos e educativos) pretende-se 

contribuir para a articulação dos projetos educativos municipais e de escola. Visa-se desenvolver uma 

comunidade educativa inteligente, suportada por uma rede de geomentores (professores, Encarregados 

de Educação, ex-alunos e atores locais da esfera económica e política), analisando e partilhando dados 

locais relevantes através de plataformas digitais de consciência coletiva (mapas online, infografias, 

comunicações de ciência, etc.). O programa APROXIMAR, visando garantir a proximidade entre 

decisores políticos e cidadãos, essencial para fomentar o poder educativo da cidade, exige Projetos 

Educativos Municipais e de Escola articulados e comunidades organizadas. As smart cities, 

estreitamente relacionadas com o uso de tecnologia inteligente para melhorar as dimensões funcionais 

da cidade, pressupõem facilitar o acesso à informação, a participação, a colaboração e a transparência 

com os cidadãos, promovendo comunidades inteligentes (territórios que reúnem tecnologias e pessoas 

na melhoria da inovação, aprendizagem, conhecimento e resolução de problemas) onde processos 

cívicos bottom-up são vitais. Estratégias de Ciência Cidadã Geográfica (e.g., deteção da qualidade do 

ar e níveis de ruído, associação de locais a níveis de bem-estar, etc.) promovem competências de 

cidadania espacial (uso ativo e reflexivo de tecnologias geoespaciais) permitindo a participação em 

processos de decisão e de resolução de problemas do mundo real, facilitados e ampliados pela 

democratização do acesso à internet, a ferramentas estatísticas, a geotecnologias e a plataformas 

digitais de consciência coletiva (e.g, openSenseMap®). Analisa-se o processo de mobilização de uma 

comunidade educativa inteligente (estabelecimento da rede de geomentores - esri GeoMentor® e 

realização de workshops de capacitação e de cocriação cívica), através da técnica de análise de 

conteúdo, com base em dados recolhidos em entrevistas exploratórias, entrevistas do tipo focus group 

e questionários. É ainda apresentado um documento concertado Escola-Município identificando-se 

iniciativas articuladas. Os dados evidenciam a pertinência das estratégias propostas no domínio da 

educação cidadã, da implementação da flexibilidade curricular em contexto educativo e da 

aproximação da escola ao meio. 
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RESUMO: A inovação, compreendida como um importante fator de desenvolvimento regional tem 

sido alvo, em diferentes países e metrópoles, de políticas específicas para promoção de sistemas 

regionais e ecossistemas de inovação. A inovação não é um fenômeno diserso: a concentração espacial 

e proximidades geográfica de agentes (produtores e instituições) facilita o intercâmbio de informações 

e o compartilhamento de conhecimentos (Lundvall, 1992) afetando positivamente a estratégia e 

resultado de esforços de inovação. E esta distribuição também não é aleatória, mas resultado de 

políticas públicas e ações privadas para uma articulação local favorecendo o ambiente inovador 

(Garcia, 2017). A inovação está relacionada com a capacidade gerativa das cidades (Soja, 2008 e 

Jacobs, 1969) e suas diferentes  externalidades. O Vale do Silício e a Rota 128 os parques tecnológicos 

de Sofia-Antipólis em Nice e de Cambridge, na Inglaterra, foram adotados como modelos de 

referência para o estabelecimento de habitats e ecossistemas de inovação. Diferentes metrópoles, 

inclusive na periferia do sistema capitalista, buscam promover novos espaços ao capital, associando a 
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renovação urbana e econômica com os sistemas de inovação, como observado na Puerta @22, em 

Barcelona, no Porto Digital, em Recife, na proposta do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro ou na 

Digital Media City, em Seul. Desde o início dos anos 1990, Curitiba  busca pela produção de espaços 

de inovação, como o Parque de Software, em 1996, o Tecnoparque, em 2007 e o ecossistema de 

inovação do Vale do Pinhão, em 2017, uma resposta ao esgotamento de áreas industriais e a busca de 

sua inserção na “nova economia”. Este artigo tem como propósito tecer uma análise de tais propostas, 

integrando as abordagens da geografia da inovação e da economia regional evolucionária, avaliando os 

limites e potencialidades da metrópole de Curitiba em desenvolver este caminho. O artigo apresenta, 

por meio da análise de dados do mercado de trabalho (emprego, ocupação e rendimentos), organizados 

por divisão de atividade segundo grau de intensidade tecnológica, bem como dados de valor 

adicionado fiscal, os rebatimentos espaciais da especialização produtiva, da mudança estrutural e dos 

efeitos diferenciais e estruturais nas transformações da economia metropolitana. Conclui-se que a 

estrutura econômica-espacial da metrópole vem se alterando, ao longo deste século, com a 

transferência de atividades industriais e de serviços pessoais e sociais para os municípios da coroa 

metropolitana, e maior permanência de serviços superiores no município polo. Apesar de tal 

concentração ainda há limitada densidade tecnológica e influência de atividades intensivas em 

tecnologia para explicar o crescimento da economia regional, resultando em baixo efeito e limites nas 

políticas de promoção de territórios da  inovação em Curitiba. 
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RESUMO: Urban areas constitute complex and strongly modified landscapes. As the anthropogenic 

activity shapes the natural and cultural landscapes, the quantification of landscape patterns and the 

observation of their changes are important to understand and evaluate the ecological impacts of the 

urbanization. The ecological impact of urbanization studied here mainly concerns the soil and its direct 

and indirect effects, measuring the level of impervious surfaces, the disruption of the hydrological 

regime and the loss of vegetated cover. Using a combination of GIS-Remote Sensing and 

Geovisualization methods and technologies we apply a patch-corridor-matrix model to describe and 

compare the structure of cultural and natural landscape patterns in the study area of Lisbon Northern 

Metropolitan Area (LNMA). Patches are homogenous small landscape units, corridors are linear 

structures which connect different landscape elements and matrix is an extensive area which contains 

different types of patches and corridors. Through this study, the contribution of green and blue 

infrastructure to healthy urban living is highlighted and a framework for smart development and 

management is provided, in a context of Smart Cities and Smart Growth. Applying a socio-economic 

and environmental perspective in E-urban planning we can address urban stress with minimal 

environmental footprint. Overall, a blue-green city is designed to face climate change challenges and 

to maintain the connectivity of the ecological network within and beyond the urban boundary to 

prevent biodiversity loss, to conserve and enhance the natural and cultural resources, to set a 

foundation for diverse uses of the countryside, to positively influence the surrounding less stable parts 

of the landscape and to exploit the provided ecosystem services. 
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RESUMO: El desarrollo de la economía colaborativa junto con la digitalización de la sociedad, 

presenta nuevos retos y oportunidades para la dinamización de nuevos destinos. Uno de los 

instrumentos a favor de la competitividad turística se corresponde con los Planes Dinamización y 

Gobernanza de destinos turísticos de la Comunitat Valenciana (PDG). Partiendo de la premisa de que 

las estrategias que favorecen la cooperación y gobernanza territorial, y el desarrollo de la planificación 

integral, contribuyen a la innovación territorial, la investigación se centra en la identificación de 

mecanismos que favoreazcan estos aspectos. Aunque la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad (2018) y 
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el Libro Blanco de Turismo para una Nueva Estrategia Turística de la Comunitat Valenciana (2017), 

abordan la planificación sectorial con un enfoque global y territorial, incorporando conceptos 

relacionados con la gobernanza, dentro de los planes PDG se observa la ausencia de mecanismos 

operativos para la gobernanza. 
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RESUMO: A articulação entre os meios académico e empresarial está na base do desenvolvimento 

contínuo de atividades e tecnologias inovadoras; a transferência deste conhecimento permite aos 

agentes económicos sustentar dinâmicas de inovação. Os Parques de Ciência e Tecnologia (PCT) são 

infraestruturas territorializadas que valorizam a proximidade espacial e a “aglomeração” de empresas, 

como fatores essenciais para acelerar a inovação. Castells e Hall (1994), reconhecem que Silicon 

Valley mudou para sempre a divisão do trabalho na investigação e na produção de alta tecnologia, mas 

consideram que o modelo não é diretamente reprodutível noutros territórios. Além disso, 

territorialização não implica “unidades fechadas” (Vale, 2012). De facto, as redes assumem uma 

importância crescente nas cadeias de produção globais e nos sistemas setoriais de inovação (Amin e 

Cohendet, 2014). O conceito de “território inteligente” implica a convergência dos sistemas territoriais 

de inovação com os espaços digitais de inovação (Komninos, 2008). Em conformidade, os PCT não 

podem deixar de assumir o papel de “conectores” com o ecossistema de inovação global. Na Europa, 

os PCT foram impulsionados pelas políticas de inovação da UE. A adesão de Portugal à CEE (1986) 

acelerou a recuperação do seu atraso científico e tecnológico. O primeiro PCT (Tagus Park) surgiu em 

1993 em Oeiras (Melo, 2001). Ainda hoje é responsável por quase metade do emprego dos 21 PCT 

nacionais, que acolhem cerca de 1100 empresas e 16500 empregos. No conjunto, os PCT são recentes, 
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pouco estruturados, evidenciando dificuldade em assumirem o papel de impulsionadores das respetivas 

economias. Neste artigo caracterizam-se os PCT nacionais com base em informação da TecParques e 

obtida junto dos PCT. Como estudo de caso analisa-se o Madan Parque (Almada), localizado numa 

região com potencialidades únicas no contexto nacional. Beneficia da proximidade à FCT/UNL e da 

disponibilidade de terrenos próprios e infraestruturados, com isenção de impostos sobre atividades 

com forte predominância de I&D. O conceito “walk in distance” é um elemento qualificador e 

diferenciador face a outros PCT nacionais, que promove as relações entre o parque, a entidade 

promotora da investigação científica (Uninova) e o Campus da FCT/UNL. A metodologia apoia-se em 

entrevistas a responsáveis pela conceção e desenvolvimento do projeto e na aplicação de questionários 

a mais de metade das empresas de base tecnológica sediadas no parque. O estudo alerta para alguns 

problemas, mas concluiu que o Madan parque tem condições para se afirmar como motor da economia 

regional e consolidar como PCT de referência. 
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RESUMO: Nos dias atuais smart cities ou cidades inteligentes tem sido frequentemente utilizadas 

para designar a aspiração ou concretização de um novo modelo de cidade. No Brasil, a discussão 

pauta-se na utilização de tecnologias para promover a integração de dados e informações que permitam 

o funcionamento das cidades de modo sustentável e, contribua na solução dos problemas relacionados 

à urbanização acelerada. Mesmo que não se trate de uma novidade, haja vistas que desde os anos de 

1970, segundo Townsend (2014) existem referências ao conceito de “cidades conectadas”, “cidades 

digitais” etc, há diferenças significativas no que se refere às cidades dos países de economia avançada 

e aqueles de economia periférica como o Brasil. Nesse sentido, não se pode tratar de modo homogêneo 

as smart cities brasileiras e aquelas situadas em outras partes do mundo, pois o conteúdo, processos 

sociais, políticos e econômicos que as qualificam como tais é diferente. Propõe-se, portanto, refletir, a 

partir da Ciência Geográfica, sobre o fenômeno das cidades inteligentes no Brasil com base nas 

cidades que desde 2013 vêm aderindo a Rede Brasileira de Cidades Humanas e Inteligentes (RBCIH) 

promovida pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A análise desse processo, por meio da produção 

de mapas temáticos, gráficos e quadros, permite construir, amparada nos seguintes autores: Santos 

(2008), com base no conceito de espaços inteligentes, compreendidos  como porções do território onde 

tencologia, ciência e informação são elementos que os caracteriza; e nas reflexões de Diniz e 

Gonçalves (2005), a respeito da dotação de “ativos intelectuais ou do conhecimento” e suas 

implicações na dinâmica do território brasileiro, uma vez que, por meio dessas dinâmicas, é possível 

observar diferenças e desigualdades socioespaciais. No que concerne a adesão das cidades à referida 

rede, nota-se que a sua maior parte, 82,  situa-se na Região Sudeste, seguida da Região Centro-Oeste 

com 39 cidades. Tem-se ainda, a Região Nordeste que já soma 33 cidades integradas a RBCIH e, a 

Região Norte do Brasil com 6 cidades. Há, portanto, uma tipologia e topologia variada de cidades que 

se diferencia, por exemplo, pela presença e atuação das fundações de amparo à pesquisa, universidades 

federais, número de habitantes e rendimento médio mensal dos trabalhadores formais. 
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Tema: Aumentar a qualidade de vida das populações é um desígnio que tem vindo a assumir uma importancia 
crescente no quadro das políticas urbanas e regionais. Pela sua complexidade, o seu entendimento passa pelo 
desenvolvimento de abordagens transdisciplinares e por uma leitura multiescalar e multisectorial, capaz de 
integrar e discutir a importância dos vários determinantes, que incluem não só aspetos físico-ambientais, mas 
também os socioculturais, económicos e psicológicos. Assim, para além das características intrínsecas a cada 
indivíduo (tais como a idade, o sexo e condições biológicas) que determinam condições especificas de 
vulnerabilidade, existem outros fatores como rendimento, condições de trabalho e acesso a serviços de variada 
natureza, que têm um impacto na qualidade de vida final e na capacidade de este adaptar e mitigar as 
condições específicas com que se confronta. Neste contexto, temas variados como a promoção da saúde nas 
suas várias vertentes, envelhecimento ativo, impactes das alterações climáticas na saúde e qualidade de vida 
incluindo o desenvolvimento de serviços de monitorização dessas alterações no campo da saúde pública, 
desenho urbano e estratégias de mobilidade saudável e inclusiva, iniquidade em saúde, entre outros, são bem-
vindos, pois enriquecem um debate mais alargado e permitem a troca de experiências entre territórios e áreas 
disciplinares de investigação, contribuindo com soluções para um planeamento urbano e regional mais 
saudável. 
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RESUMO: Desde o início do séc. XXI, Portugal apresenta uma das mais elevadas taxas de obesidade 

infantil da Europa (Branca, 2007). Atualmente, a obesidade infantil constitui uma das principais 

preocupações de saúde pública (Lancet, 2018). A obesidade infantil é particularmente elevada em 

contextos urbanos (Zou, 2016). No entanto, o impacto que os territórios urbanizados têm no peso das 

crianças permanece por esclarecer. Um dos aspetos que poderá determinar o peso das crianças 

residentes nas cidades prende-se com a perceção de (in)segurança dos pais relativamente à sua 

vizinhança (Nogueira, 2013). Isto porque, perceções de maior insegurança poderão impedir que as 

crianças brinquem na rua e, desta forma tenham níveis de atividade física baixos e estilos de vida 

sedentários. O principal objetivo deste trabalho foi analisar qual o impacto que as perceções de 

(in)segurança dos pais relativamente à sua vizinhança têm no peso das crianças tendo em conta a 

localização da sua residência (nas freguesias do centro ou periferia urbana). Em 2009 foram pesadas e 

medidas 1493 crianças residentes no município de Coimbra e calculado o seu Índice de Massa 

Corporal (IMC – peso(kg)/altura(cm)2). Com base no IMC as crianças foram classificadas em “peso 

normal” ou “obesas” tendo em conta os pontos de corte criados pela International Obesity Task Force, 

sob orientação da Organização Mundial de Saúde. Os pais providenciaram o nome da freguesia em que 

residiam assim como o seu próprio peso, altura e escolaridade. Responderam também a um 

questionário sobre a perceção da sua vizinhança e a prática de atividade física de seus filhos. A 

amostra foi analisada separadamente, ou seja, os testes de qui-quadrado comparam as proporções de 

crianças com peso normal ou sobrepeso/obesas primeiramente no grupo residente nas freguesias do 

centro urbano e de seguida nos residentes na periferia urbana. Em crianças residentes nas freguesias do 

centro urbano, observou-se maior proporção de obesidade em raparigas, com um baixo nível 

socioeconómico e cujos pais concordavam plenamente que a sua vizinhança era insegura para 

caminhar, mesmo durante o dia. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas 

variáveis analisadas nas crianças que viviam nas freguesias da periferia urbana, com exceção do peso 

da mãe. Pode-se afirmar que, no geral, a perceção dos pais relativamente ao território de residência, 

poderá determinar o peso das crianças. Neste estudo, o peso das crianças variou de acordo com o tipo 

de área de urbana em que residiam (freguesias centrais ou periféricas). Por exemplo, uma proporção 
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significativa de pais de crianças obesas, residentes em freguesias urbanas centrais, percecionaram a sua 

vizinhança como sendo insegura para caminhar durante o dia. Estes resultados devem ser tidos em 

consideração no desenvolvimento de estratégias de planeamento urbano saudável, com especial 

enfoque na criação de cidades “amigas” das crianças. 
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RESUMO: Indivíduos com perturbações mentais são frequentemente mais vulneráveis aos efeitos das 

temperaturas extremas (Hansen et al. 2008; Wang et al. 2014). Há várias décadas que a temperatura é 

considerada uma condicionante para o agravamento dos sintomas psicóticos centrais, transtornos 

mentais e perturbações do comportamento. O objectivo deste trabalho é avaliar o impacto, a curto 

termo, da temperatura média diária nos internamentos hospitalares por perturbações mentais, na Área 
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Metropolitana de Lisboa, de 2008 a 2014. Foram utilizados os internamentos hospitalares com 

diagnóstico principal de perturbações mentais (CID-9: 291-293; 295-298; 300; 3071; 3075; 3078; 303-

305; 308-309; 311; 316) ou com causa externa principal de suicídio ou lesão auto-infligida (CID 9: 

E95). A informação foi disponibilizada pela Administração Central do Sistema de Saúde através da 

base de dados de internamentos hospitalares. A temperatura média e a humidade relativa são 

provenientes do NNDC climate data online para a estação de Gago Coutinho. Os dados da 

concentração de PM10 e O3 foram recolhidos para as estações de fundo da área de estudo. Toda a 

informação é relativa ao período 2008-2014 e diz respeito a dados diários. Foi aplicada uma 

combinação de modelos, quasi-Poisson generalizados aditivos com Distributed Lag Non-Linear 

Models, para analisar a relação exposição-resposta, com desfasamento temporal entre a temperatura 

média diária e os internamentos hospitalares por perturbações mentais. O modelo foi ajustado por dia 

da semana, PM10, O3, humidade relativa, tempo e sazonalidade. Durante o período em análise, foram 

registados 30.139 internamentos hospitalares (em média 11,8 internamentos por dia). Utilizando a 

temperatura mediana como referência (16.8°C), foi encontrado um aumento estatisticamente 

significativo do número de internamentos a partir do limiar de temperatura de 30ºC, no próprio dia, e 

26ºC no lag 0-1 e 0-2. Quando comparado com a temperatura de referência (16.8°C), o Risco Relativo 

de internamento aos 28.8ºC (percentil 99 da temperatura média diária) foi de 1,26 (Intervalos de 

confiança a 95%: 1,09 – 1,47). Em sentido contrário, verificou-se que temperaturas baixas não estão 

estatisticamente associadas a um aumento significativo do número de internamentos. Os resultados a 

que chegámos estão em conformidade com estudos semelhantes, embora noutras localizações 

geográficas. Pode concluir-se que as temperaturas elevadas se constituem como um factor de risco, 

aumentando significativamente os internamentos por perturbações mentais. Esta informação será de 

grande utilidade na gestão dos serviços de saúde. 
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RESUMO: A saúde mental é uma dimensão intrínseca à saúde que é influenciada por múltiplos 

fatores, onde se incluem as circunstâncias pessoais dos indivíduos, as suas caracteristicas 

biológicas/genéticas e do(s) lugar(es) onde nascem e envelhecem.  O principal objetivo deste estudo é 

analisar a associação entre saúde mental auto-avaliada e as características individuais e ambientais de 

indivíduos residentes na Grande Lisboa, durante um período de crise económica. Através de um 

questionário aplicado em 2014-2015 a 1608 indivíduos residentes em 75 freguesias da Grande Lisboa 

foram recolhidas informações relativas às características biológicas, socioeconómicas, de 

comportamento, de estado de saúde e de satisfação com o local de residência. O estado de saúde 

mental foi avaliado através da escala de saúde mental e vitalidade do instrumento SF-36v2. Dados 

individuais foram associados à privação socioeconómica das freguesias de residência dos indivíduos 

(dados censitários) usando modelos de regressão logística binária multinível que permitiram avaliar a 

associação entre saúde mental e características individuais e ambientais do lugar de residência. Um 

pior estado de saúde mental foi significativamente associado à privação socioeconómica do lugar de 

residência (p <0,001). Essa associação perde importância depois de ajustada pelas características 

individuais. No modelo final, indivíduos do sexo feminino (OR = 2,55, p <0,001), mais velhos (OR = 

1,19, p <0,01), insatisfeitos com a sua área de residência (OR = 1,74, p <0,001), com baixos níveis de 

capital social de proximidade (OR = 1,63, p <0,01), que não praticam exercício físico (OR = 1,54, p 

<0,001), com dificuldade em pagar as despesas (OR = 2,70, p <0,001) e mais preocupados com as 

despesas diárias (OR = 1,47, p <0,01) têm uma probabilidade aumentada de ter pior saúde mental. Na 

Grande Lisboa, a privação socioeconómica do lugar de residência contribui para um pior estado de 

saúde mental, no entanto, este efeito não é relevante após serem consideradas as características 

biológicas/individuais e as perceções do indivíduo relativas ao seu lugar de residência. Os resultados 

destacam ainda a importância dos constrangimentos económicos durante o período de crise económica 

na explicação da pior saúde mental dos indivíduos na Grande Lisboa. 
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RESUMO: A saúde da população é um elemento central no desenvolvimento urbano sustentável. As 

condições do ambiente físico e construído, económico e social das cidades influenciam direta e 

indiretamente a saúde e a equidade. Destacam-se a qualidade do ar, a habitação, a oferta e 

acessibilidade a transportes, espaços verdes, serviços e equipamentos públicos, a segurança, a coesão 

social, entre outros. A evidência sobre quais os problemas que afetam a saúde é essencial para 

informar políticas com potencial para promover lugares mais equitativos e saudáveis. Neste contexto, 

os processos participativos assumem maior importância na avaliação integrada e colaborativa. Partindo 
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do estudo de caso de Lisboa, desenvolvido no âmbito do projeto europeu EURO-HEALTHY, este 

trabalho apresenta e discute os resultados do processo participativo que envolveu um painel 

intersectorial, incluindo decisores políticos, técnicos da CML, profissionais de saúde, representantes de 

instituições de solidariedade social, sociedade civil e de organizações não-governamentais. Na 

primeira fase, dois workshops permitiram recolher os pontos de vista relativos aos problemas que 

afetam a saúde da população no município de Lisboa. Um painel de 33 stakeholders identificou os 

indicadores e as freguesias críticas em diferentes eixos de intervenção: i) ambiente económico e social, 

ii) educação, iii) dinâmicas demográficas, iv) estilos de vida, v) ambiente físico, vi) ambiente 

construído, vii) segurança rodoviária, e viii) cuidados de saúde. Na segunda fase, uma conferência de 

decisão, com um grupo estratégico de 16 peritos, serviu para avaliar um conjunto de 18 políticas, cujas 

medidas e ações incidem direta ou indiretamente sobre os problemas identificados. O processo de 

avaliação foi apoiado pela construção de um modelo multicritério de valor, que permitiu ponderar os 

eixos de intervenção e o benefício global de cada política. O conjunto de situações críticas 

identificadas (freguesias consideradas como tendo os piores desempenhos em 28 indicadores) 

demonstrou que a produção de iniquidades em saúde é multidimensional e tem natureza geográfica. A 

política “Reforço da coesão social e territorial - Lisboa cidade de bairros” foi considerada como aquela 

com maior potencial de promover a saúde e reduzir as desigualdades geográficas entre freguesias, 

nomeadamente nos eixos do ambiente económico e social e ambiente construído. Deste processo 

participativo, concluiu-se que a maioria das políticas avaliadas têm impacto em mais do que um eixo 

de intervenção e em vários indicadores em simultâneo. Ficou claro que a articulação intersectorial e 

transdisciplinar é fundamental para a adequada implementação das intervenções, principalmente 

quando têm uma aplicação territorial e repercussões sobre a saúde urbana. 
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RESUMO: El objeto del trabajo pasa por evaluar el marco normativo en materia de infraestructuras 

verdes urbanas (IV) en el estado Español. El fin del mismo es hacer un diagnóstico normativo y 

escalado para evaluar las características comunes y diferenciadoras entre las distintas Comunidades 

Autónomas que comprenden el territorio español. El trabajo se centra en las IV, entendiendo estas 

como “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de 

forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios 

ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros 

elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios 

terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos” (Comisión Europea, 

2013). España, con respecto al marco europeo, se encuentra ciertamente atrasada en cuanto a 

implementación de IV. A nivel nacional, no cuenta con ninguna estrategia estatal definida; tan sólo 

está a la espera de que vea la luz, en un futuro próximo, la denominada “Estrategia Estatal de 

Infraestructura Verde Conectividad y Restauración Ecológicas”, recogida en la Ley 33/2015 (Ley 

33/2015, de 21 de septiembre). Por ello, su análisis desde esta escala resulta ciertamente confuso. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo a escala autonómica, en la que los gobiernos regionales tienen más en 

cuenta las IV  recogiéndolas en algunas de sus políticas y; llegando algunas de ellas  a elaborar sus 

propias Estrategias Autonómicas. El contraste, por tanto, entre Comunidades Autónomas es 

remarcable, debido principalmente al modo de gobernanza seguido por las diferentes Administraciones 

territoriales. Por último, a escala urbana, sólo algunas ciudades han aplicado políticas concisas, que les 

han permitido la correcta instauración de dichas infraestructuras en su ámbito urbano y periurbano. 

Debido a la reducida implementación territorial de las IV, se hace necesaria un mayor esfuerzo por 
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parte del Estado, para elaborar una legislación y normativa básica, que permitan una aplicación real de 

medidas que favorezcan el desarrollo de IV a escalas territoriales menores. Además, de una exigencia 

desde el propio Estado hacia las Comunidades Autónomas, para que establezcan sus propias políticas, 

propiciando de esta forma la potenciación de dichas infraestructuras en su territorio y ciudades. 
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RESUMO: Qualidade de Vida (QV) passou a ser tema central de um conjunto de modelos e 

instrumentos desenvolvidos com o intuito de avaliar o impacto de medidas implementadas, através de 

um processo de monitorização a parâmetros que se definam como determinantes para a QV das 

pessoas (Campbell ,1976; Hancock e Duhl ,1988; Marans e Stimson, 2011; Santos, 2014; Węziak-

Białowolska, 2016). O contexto específico dos espaços urbanos apresenta desafios complexos ao nível 

do planeamento, nomeadamente no que concerne a criar condições propícias a qualidade de vida para 

todos, ou pelo menos, para a grande maioria dos seus habitantes. É precisamente neste enquadramento 
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que surge o trabalho a apresentar, pretendendo este constituir-se como um guia para desenvolvimento 

de um modelo de avaliação e monitorização de um conjunto de condicionantes inerentes aos espaços 

urbanos, com impacto sobre a QV dos seus residentes. No âmbito do modelo de Qualidade de Vida 

Urbana (QVU) a propor, e a fim de demonstrar a sua estrutura operativa, este deverá servir-se dos 

dados disponíveis no INE e disponibilizados pela Câmara Municipal para sua aplicação ao município 

de Cascais. Numa primeira fase, de enquadramento conceptual, procedeu-se à identificação de um 

conjunto de condicionantes socioeconómicas, e ambientais (naturais e construídas) inerentes ao espaço 

urbano, que viessem a integrar o modelo, enquanto determinantes de QVU. Deste processo resultou a 

constituição de um Índice de QVU (IQVU), composto por doze condicionantes: Qualidade do ar, 

Ruído, Espaços Verdes, Habitação, Redes e Transportes, Saúde, Educação, Lazer, Emprego, 

Densidade urbana, Criminalidade, Governança. Ao nível operativo, foi então desenvolvida uma 

metodologia para a avaliação destas condicionantes, tendo por base dados recolhidos, e medições 

efetuadas sobre as mesmas. Por forma a que os resultados das referidas avaliações viessem a adquirir 

significado no âmbito de QVU, foi criada uma escala qualitativa que viesse a permitir a conversão dos 

resultados obtidos nas avaliações sobre as condicionantes, em impacto sobre QVU. A nível territorial, 

foi proposto que a mesma metodologia incidisse sobre unidades intraconcelhias, de modo a que o 

produto final do modelo pudesse representar, sob a forma cartográfica, a variação espacial que os 

resultados dessas avaliações, e o seu consequente impacto sobre QVU, viessem a adquirir no interior 

do território concelhio, identificando assim locais com maior ou menor QVU. Será ainda efetuada uma 

discussão relativamente à aplicabilidade do modelo, nomeadamente sobre a sua utilidade no processo 

de decisão em planeamento, considerando aquelas que se julgam ser as suas potencialidades enquanto 

instrumento de monitorização e de produção continuada de diagnósticos sobre QVU, a escalas mais 

localizadas, e/ou ao nível do município. 
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RESUMO: Apesar dos ganhos substanciais em saúde veri¬ficados nos últimos anos em todos os 

países da União Europeia, continuam a existir evidentes desigualdades entre regiões. O combate às 

desigualdades injustas e evitáveis constitui um dos maiores desafios das administrações públicas, 

sendo uma prioridade para a União Europeia e, nomeadamente, para Portugal e Espanha. Tomando 

como base o Índice de Saúde da População (PHI) - uma medida multidimensional da saúde da 

população - construído no âmbito do projeto EURO-HEALTHY para avaliar as regiões europeias 

(NUTS 2), pretende-se identificar quais as dimensões (correspondentes a eixos de intervenção de 

políticas) onde é necessário atuar para melhorar a saúde da população e reduzir as desigualdades 

regionais na Península Ibérica. O PHI permite analisar a saúde da população, à escala regional, de 
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forma agregada e desagregada: em duas componentes (Determinantes da Saúde e Resultados em 

Saúde), em 10 áreas de preocupação (Condições Económicas, Proteção Social e Segurança; Educação; 

Alterações Demográficas, Estilos de Vida, Ambiente Físico, Ambiente Construído, Segurança 

Rodoviária, Recursos e Gastos em Cuidados de Saúde, Desempenho dos Cuidados de Saúde e 

Resultados em Saúde) e em 17 dimensões (e.g. emprego, rendimento, segurança, poluição, habitação, 

água e saneamento, recursos humanos nos cuidados de saúde, mortalidade e morbilidade). A aplicação 

do PHI, que varia entre 0 (pior saúde) e 100 (melhor saúde), às regiões da Península Ibérica, permitiu 

identificar quais: i) as dimensões que apresentam maiores desigualdades regionais e ii) as regiões de 

Portugal e Espanha com os piores valores de saúde comparando com os 28 países que compõem a 

União Europeia. Os scores do Índice de Educação revelam que esta é a principal área de preocupação 

na Península Ibérica: nas 6 regiões portuguesas (exceção para Lisboa), nas regiões a sul de Madrid e 

nas ilhas Baleares e Canárias. Nesta dimensão, observam-se ainda as maiores disparidades no território 

peninsular: valores muito baixos (os piores da Europa: Açores, Madeira e Baleares) e valores altos 

(Norte de Espanha). O Índice de Recursos e Gastos em Cuidados de Saúde tem um padrão semelhante, 

destacando-se o Alentejo com os piores valores. Destaque ainda para a posição desfavorável da 

maioria das regiões portuguesas e regiões do Sul de Espanha nas dimensões relativas à saúde medida 

pelo emprego e rendimento, colocando a Península Ibérica no grupo que apresenta os scores mais 

baixos da Europa, ao lado de regiões dos países do Leste (e.g. Roménia, Hungria) e Sul (e.g. Grécia). 

Em sentido oposto, verificam-se bons desempenhos regionais nos Índices do Ambiente Físico e 

Construído. A evidência gerada pelo PHI tem o potencial de apoiar a tomada de decisão e aplicação de 

políticas com vista à redução das disparidades regionais. Dada a sua natureza multidimensional, são 

dadas “pistas” sobre quais são as áreas de intervenção prioritária onde a alocação de recursos e 

investimento terão impacto positivo na saúde da população. 
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RESUMO: A alimentação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento humano e, nesse 

sentido, é fundamental na análise da Geografia de qualquer território. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde, o excesso de peso e a obesidade infantil constituem-se como alguns dos principais 

problemas de saúde pública do século XXI. Estas patologias têm aumentado, sendo muito comuns em 

áreas urbanas. Este trabalho irá focar-se no campo da nutrição ao nível da população escolar dos 7º e 

9º ano de escolaridade, analisando a relação entre os hábitos alimentares dos alunos (qualidade dos 

alimentos assimilados) durante o tempo em que permanecem no equipamento escolar, a oferta de 

estabelecimentos que disponibilizam bens alimentares na zona geográfica escolar, o seu índice de 

massa corporal, aferindo no final a relação dos anteriores com o rendimento escolar. Integrará uma 

componente de análise espacial com Sistemas de Informação Geográfica (SIG), uma ferramenta 

fundamental no comprometimento do espaço como um elemento crucial para o estudo da sociedade e 

da saúde. Torna-se assim possível relacionar dois campos de estudo que normalmente não se cruzam: a 

Geografia e a Nutrição. Este projeto tem como objetivos: (i) Georreferenciar a disponibilidade de 

estabelecimentos para aquisição de bens alimentares numa área de influência em torno dos 

equipamentos escolares; (ii) Analisar a relação entre os hábitos alimentares dos alunos e o seu índice 

de massa corporal (IMC); (iii) Aferir a relação entre os dois pontos anteriores com o rendimento da 

população escolar dos 7º e 9º ano de escolaridade. Como principais resultados e de forma muito 

resumida poder-se-á concluir que o tipo de alimentos consumido fora da escola é pouco saudável: 

doces, produtos de pastelaria e bebidas açucaradas constituem a grande maioria, enquanto que os 

produtos frutícolas, hortícolas ou bebidas naturais apresentam-se com valores diminutos. As 

percentagens para cada classe de IMC são semelhantes, quer o aluno se desloque ou não para fora do 

seu equipamento escolar. Os valores obtidos com a correlação de Pearson e ró de Spearman mostram 

uma relação praticamente desprezível, ou seja, o facto de saírem da escola para consumir produtos em 

estabelecimentos próximos, não parece ter qualquer influência na sua qualidade nutricional. Pode 

concluir-se que a relação entre a qualidade nutricional e a disponibilidade de estabelecimentos não é 

feita de forma direta ou seja pelo facto de existirem mais estabelecimentos na proximidade das escolas, 

isso não significa que os valores de obesidade e excesso de peso, aumentem. Foi também analisada a 
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correlação entre a média total das notas dos alunos, a classificação de IMC e a utilização de 

estabelecimentos de restauração fora das escolas. Observou-se que os coeficientes de correlação não 

variam muito entre os equipamentos escolares. As correlações entre a qualidade nutricional e o 

rendimento escolar são negativas e muito fracas, isto é, à medida que a média total das notas aumenta, 

o valor da classe de IMC diminui, existindo uma maior concentração da classe de eutrofia localizada 

nas médias de notas mais altas, bem como uma dispersão constante de todas as classes de IMC nessas 

mesmas médias. O rendimento escolar não parece ser afetado pela disponibilidade ou utilização de 

estabelecimentos de restauração fora das escolas, ou mesmo pela qualidade nutricional. Em futuros 

trabalhos de investigação seria interessante aumentar a amostra global (número de escolas e alunos), de 

forma a obter uma maior heterogeneidade de áreas da cidade, sendo também interessante comparar, 

por exemplo, áreas rurais com áreas urbanas. 
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RESUMO: Os hábitos e estilos de vida são uma das categorias principais do conjunto de 

determinantes que afetam a saúde das populações. Uma das áreas a promover é a prática de atividade 

física, cuja relação com um melhor estado de saúde dos indivíduos está comprovada (Warburton et al, 

2006), salientando-se que a inexistência de prática de atividade física não é apenas um problema dos 

indivíduos, tendo, também, repercussões sociais, económicas e ambientais (Kohl et al, 2012). Não 
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obstante, a prática cinge-se, geralmente, a uma diminuta parte da população (Miles, 2007). Como 

razões para este fenómeno estão, por exemplo, as características socioeconómicas da população, 

movimentos pendulares casa-trabalho distantes e demorados e a utilização ou não do automóvel 

próprio ou transporte público (Bauman et al, 2012). Mas para executar uma qualquer atividade é 

necessário existir tempo disponível, logo, a disponibilidade de tempo e o time squeeze são um fator na 

prática da atividade física, sendo as estruturas de mobilidade e relação entre tempo de trabalho e não 

trabalho muito complexas (Marques da Costa, 2007, Marques da Costa e Louro, 2010). Neste trabalho, 

procura-se verificar em que medida é que a prática de atividade física se enquadra no quotidiano das 

famílias da freguesia de Rio de Mouro, tendo em conta vários determinantes como as características 

socioeconómicas dos indivíduos, o tipo de transporte utilizado no seu quotidiano, a sua predisposição 

para a pratica de atividade física, bem como a forma como o time squeeze influenciam a opção da 

prática de atividade física. Para tal foram realizados inquéritos às famílias residentes cujos resultados 

mostram, não só a existência de assimetrias na prática de atividade física devido às características 

socioeconómicas da população, mas também devido ao meio de transporte utilizado nos movimentos 

pendulares. Quem demonstra maior disponibilidade para incrementar a sua prática de atividade física é 

já, em geral, praticante desta. Uma leitura mais aprofundada, mostra que prática de atividade física 

exige um enquadramento na sequência das atividades dos indivíduos e suas famílias ao longo do dia 

(entendimento do ciclo de vida e tipos de famílias: jovens, ativos com ou sem menores a cargo, 

reformados, entre outras modalidades), pelo que é frequente que maior prática de atividade física surja 

associada à utilização do automóvel como modo de deslocação. A opção por espaços interiores e 

modalidades associadas a ginásio, são ainda outro indicador de adaptação do tempo e da vontade para 

a prática desportiva a um quotidiano multifuncional e de multilocalizações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rio de Mouro, Vida Saudável, Determinantes de saúde, Uso do tempo, 

Atividade física 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bauman, Adrian E., Reis, R. S., et al. (2012). Correlates of physical activity: why are some people 

physically active and others not? The lancet, 380(9838), 258-271; 

Dahlgren, G., Whitehead, M. (1993). Tackling inequalities in health: what can we learn from what has 

been tried? Working paper prepared for the King’s Fund International Seminar on Tackling 

Inequalities in Health; 



 

222 
 

Kohl 3rd, Harold W., et al. (2012). The pandemic of physical inactivity: global action for public 

health. The Lancet, 380(9838), 294-305; 

Marques da Costa, N. (2007). As alterações da mobilidade e da acessibilidade – uma função da 

velocidade. Geophilia–o sentir e os sentidos da geografia. Centro de Estudos Geográficos. Lisboa, 

155-169; 

Marques da Costa, E., Louro, A. (2010). Mobility in daily life – two case studies in Lisbon 

Metropolitan Area; 

Miles, L. (2007). Physical activity and health. Nutrition Bulletin, 32, 314–363; 

Warburton, D. E., Nicol, C. W, et al. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. 

Canadian Medical Association journal 174(6), 801–9. 

 

 

ID 256: MOBILIDADE URBANA E ATIVIDADE FÍSICA. UM CONTRIBUTO PARA 

AS CIDADES SAUDÁVEIS 

 

Ana LOURO1; Nuno MARQUES DA COSTA2 
1CEG/IGOT-ULisboa; analouro@campus.ul.pt  

2CEG/IGOT-ULisboa; nunocosta@campus.ul.pt 

 

RESUMO: No movimento “Cidades Saudáveis” promovido pela Organização Mundial da Saúde 

destaca-se a importância da atividade física para uma boa condição de saúde e qualidade de vida 

(DGS/Ministério da Saúde, 2017), influenciada ainda pelos determinantes da saúde (biológicos, sociais 

e ambientais físicos) (AGAP, 2017). A atividade física apresenta diversos níveis de intensidade: 

“leve”, onde se inclui o andar a pé, “moderado”, com a prática de algumas atividades de lazer, e 

“vigoroso”, através da prática desportiva (Haskell et al., 2007; OMS, n.d.). Neste contexto, a forma 

como nos deslocamos na cidade pode contribuir diretamente para a atividade física, ideia já patente no 

Livro Verde da Atividade Física (ONAFD, 2011), em especial no eixo “Transporte, ambiente, 

planeamento urbano (…)” que incide sobre as deslocações pedonal e de bicicleta. O presente trabalho 

analisa o comportamento de 408 famílias distribuídas por 11 freguesias de diferentes contextos 

urbanos da AML, obtido através de inquérito (2016), em torno de dois objetivos: 1) compreender os 

padrões de mobilidade das famílias para deslocações pendulares e não-pendulares com recurso aos 

modos suaves, representativo do nível de execução de atividade física de intensidade “leve”; e 2) 

relacionar tais padrões às características específicas dos inquiridos. Destaca-se assim que em 19% dos 

agregados todos ou a maioria dos indivíduos do agregado realiza a deslocação pendular por modos 
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suaves, enquanto 83% desloca-se assim para a mercearia, 72% para jardins ou parques infantis e 47% 

para o banco. Este aspeto ganha importância quando se regista uma prática diminuta de atividades 

físicas mais exigentes (quer de intensidade física moderada (44%) quer vigorosa (29%)). Interessa 

ainda associar o padrão de mobilidade a variáveis como o rendimento, a posse de automóvel, a 

tipologia do agregado, o destino das deslocações ou a avaliação da saúde e qualidade de vida. 

Considerando, assim, que a mobilidade suave pode contribuir ativamente para a realização de atividade 

física, esta relação torna-se importante no seio do movimento “Cidades Saudáveis” pelo potencial de 

ação na saúde dos indivíduos, mais concretamente com a prevenção de doenças e redução de stress, e 

na qualidade de vida das cidades, com o fortalecimento do sentimento de pertença à comunidade e da 

qualidade ambiental fruto da redução dos veículos motorizados e sua emissão carbónica. 
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RESUMO: Problema: Las enfermedades raras (ER) son definidas en Europa como aquellas que 

afectan a menos de 5 personas de cada diez mil. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 

alrededor de 7000 ER (European Commission 2008). En España se estima que alrededor de 3 millones 

de personas están afectadas por alguna ER (FEDER 2009). Su escasa prevalencia dificulta su estudio. 

La ausencia de una representación cartográfica detallada a nivel nacional dificulta conocer los posibles 

factores ambientales involucrados en su aparición y distribución en el territorio. Objetivo: Los 

objetivos del “Atlas Nacional de Enfermedades Raras” que aquí presentamos consisten en analizar la 

variabilidad temporal y espacial del riesgo de defunción asociado a ER, y mostrar de forma gráfica los 

resultados para facilitar así su interpretación. Métodos: Los datos manejados proceden de las 

estadísticas de defunciones del Instituto Nacional de Estadística entre los años 1999 y 2013, agrupados 

en tres unidades de observación espacial: municipio, comarca y provincia. Los datos espaciales para su 

cartografiado fueron obtenidos desde la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). Se 

calcularon las tasas ajustadas por edad para cada uno de los 15 años del estudio y se analizaron los 

posibles cambios temporales en el riesgo de defunción. La variabilidad geográfica se evaluó mediante 

el cálculo de Razones de Mortalidad. Resultados: El atlas, en sus 12 capítulos y 250 páginas, ofrece un 

estudio detallado sobre las tendencias temporales de mortalidad por ER en España a nivel municipal, 

comarcal y provincial. Los resultados se presentan para el total de ER y por grandes grupos de 

enfermedades, según los capítulos de la CIE-10. Además, se añaden 15 ejemplos de enfermedades o 

grupos de enfermedades más concretos. En cada caso, se presenta una batería de gráficos, esquemas, 

textos, fotografías, ilustraciones 3D y mapas que permite visualizar de forma rápida esta información 

epidemiológica, facilitando su manejo y consulta. Conclusión: La publicación de este atlas ofrece una 

visión de conjunto sobre la distribución de la mortalidad debida a ER en España. La obra sirve como 

base de investigaciones futuras, permite emitir hipótesis acerca de posibles relaciones ambientales y 

sirve de soporte a la toma de decisiones en la planificación sanitaria. 
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RESUMO: El artículo constituye un estudio de tipo observacional descriptivo y transversal de algunas 

determinantes sociales y de salud que caracterizan los estilos de vida de adolescentes entre 16– 19 años 

que estudian primer curso de bachillerato en dos institutos del área metropolitana de las Palmas de 

Gran Canaria (en adelante LPGC). Los institutos son el IES Isabel de España  y el  IES Jinámar de los 

municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde respectivamente. Dichos institutos tienen una 

posición geográfica diferente y contrastante a pesar de localizarse en la zona metropolitana. El primero 

está en el centro de la ciudad, en un barrio con condiciones socioeconómicas favorables mientras que 

el segundo está en la periferia urbana, en una zona con segregación social y un alto índice de pobreza 

(más del 50%, Rodríguez, 2016). La investigación pretende conocer si los estilos de vida saludable de 

los estudiantes del área metropolitana de LPGC tienen relación o no,  con el espacio social donde 

viven. Para ello,  se trazaron  como objetivos: Explorar las características del perfil  de los adolescentes  

según  variables de estilos de vida saludables: hábitos alimentarios, actividad física, no consumo de 

drogas, descanso y ocio, y otras como rendimiento escolar, comparar los estilos de vida saludable  de 

los estudiantes de ambos instituto, relacionándolo con el lugar donde viven. Como metodología de 

trabajo fue aplicada una encuesta. Los encuestados fueron 200 estudiantes de los dos institutos antes 

mencionados. El instrumento aplicado es una adaptación al entorno canario de Inquérito realizado no 
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âmbito da UC “Cidades e Saúde” do Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo del IGOT,  de la 

Universidad de Lisboa. Los resultados de las encuestas manifiestan diferencias entre los perfiles de 

estilos de vida saludable fundamentalmente entre los centros educativos  así como una correlación 

entre el rendimiento escolar y vida activa.  Los perfiles de los alumnos del instituto de Jinámar son 

más diversos, mientras que en el de Isabel de España, hay más homogeneidad. 
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RESUMO: O suicídio é considerado um problema de saúde pública. É um fenómeno complexo que 

resulta da interação de múltiplos fatores e que não depende unicamente de condições individuais. Este 

estudo pretende analisar a evolução espácio-temporal da mortalidade por suicídio em Portugal 

Continental, entre os anos de 1980 e 2015, identificando, nos 278 municípios, áreas de risco e suas 

alterações. Com base no número de óbitos por suicídio e lesões autoinfligidas e na população 

residente, a evolução espácio-temporal da taxa de mortalidade por suicídio foi analisada através de: i) 

modelos de regressão de Poisson joinpoint, e ii) métodos de clusterização espácio-temporal. A 

evolução da taxa de mortalidade por suicídio revelou três períodos de incremento (1980-1984, 1999-

2002 e 2006-2015) e dois períodos de decréscimo (1984-1995 e 1995-1999) estatisticamente 

significativos. Através da análise espácio-temporal foram identificados cinco clusters de risco elevado 

de suicídio (Risco Relativo > a 1) e quatro clusters de risco baixo (Risco Relativo < a 1). Os períodos 

de aumento do fenómeno suicidário parecem coincidir com momentos instabilidade económica e 

financeira, sendo atualmente um fenómeno com tendência evolutiva crescente (desde 2006). O padrão 

geográfico do risco de suicídio tem vindo a modificar-se, com municípios da região Centro e Norte a 

revelar valores próximos aos observados no Sul, amplificando a ruralização do fenómeno suicidário. 
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RESUMO: Com o aumento global da diabetes mellitus (DM), a sua prevenção, bem como a redução 

de complicações, são importantes desafios da Saúde Pública. Em Portugal, o número de amputações 

do membro inferior (MI) em contexto de DM tem vindo a diminuir desde 2013 (1556 para 1250). A 

literatura revela relação entre a sazonalidade e determinadas patologias, internamentos hospitalares e 

mortalidade. Em Portugal, a distribuição geográfica e sazonal das amputações é desconhecida. Com 

este trabalho, pretendemos caracterizar os padrões espácio-temporais dos internamentos por amputação 

não traumática em diabéticos ao longo de 16 anos. Realizou-se um estudo ecológico (transversal), com 

análise descritiva e bivariada dos internamentos hospitalares ocorridos de 2000 a 2015 em Portugal 

Continental. Os critérios de inclusão foram: idade ≥ 20 anos, diagnóstico principal ou associado de 

DM e procedimento(s) de amputações do MI. Para identificar e caracterizar o padrão espacial avaliou-

se a existência de auto correlação espacial, através do índice I de Moran Global, tendo sido 

identificados os aglomerados de municípios com valores similares baixos (cluster baixo), elevados 

(cluster alto) e de outliers através da análise espacial local (LISA). De 2000 a 2015, verificaram-se 

37.528 internamentos com realização de amputação do MI, o que correspondeu uma taxa de 29,7 por 

100 000 habitantes, em doentes com idade média de 70,6 anos (DP 11,4 anos), dos quais 64,8% eram 

homens. A idade média dos homens (68,9 anos) foi significativamente inferior à das mulheres (73,7 

anos) (p<0,001). 9,4% dos internamentos culminou em óbito, principalmente em mulheres (M: 42,6% 

mailto:adrianagaspardarocha@gmail.com
mailto:ricardoalmendra85@gmail.com
mailto:jmiguelmelo@live.com.pt
mailto:paulasantana.coimbra@gmail.com


  

229 
 

vs H: 57,4%; p<0,001) e nos grupos etários acima dos 75 anos (59,3%; p<0,001). Verificou-se um 

padrão espacialmente heterogéneo, estatisticamente significativo (p<0,001), na distribuição das taxas 

de amputação por concelho: o valor I Morin para os homens é 0,56 e de 0,57 para as mulheres. Foram 

identificados clusters de municípios com elevados valores de taxas de amputação nas regiões do 

Alentejo e do Centro e de baixas taxas de amputação no Norte e Centro. Os internamentos foram 

significativamente mais frequentes no 1.º trimestre do ano (30,6%), seguido do 2.º trimestre (27,8%), 

do 4.º trimestre (21,1%) e menos frequentes no 3.º trimestre (20,5%; p<0,001). A letalidade intra-

hospitalar segue também uma tendência temporal: 9,8% dos óbitos entre Janeiro-Março, 9,6% 

Outubro-Dezembro, 9,2% Abril-Junho e 8,7% Julho-Setembro (p<0.001). A taxa de amputações, o 

número de internamentos e a letalidade intra-hospitalar nos diabéticos continuam a relevar-se elevados. 

As amputações surgem em idade inferior nos homens, mas a letalidade é maior nas mulheres, 

particularmente em idosas. As amputações apresentam uma distribuição sazonal, com uma frequência 

superior nos meses mais frios, o que pode ser justificado pela fisiopatologia do pé diabético. Existe um 

padrão geográfico das taxas de amputação, sendo superior na região do Alentejo e inferior no norte do 

país. A identificação de municípios com taxas de amputações mais elevadas pode ser relevante para o 

desenvolvimento e aplicação de políticas de saúde pública e intervenção local. 
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RESUMO: O conceito de vulnerabilidade é alvo de várias abordagens, dependendo da vertente da 

Geografia, mas ao longo dos anos também tem vindo a adquirir significados diferentes. Este pode ser 

definido como “o potencial para a perda” (CUTTER, 2011). As temperaturas baixas e os invernos 
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rigorosos que se fazem sentir no nosso país, em especial no interior, associados a altos níveis de 

humidade, tornam “reconhecido que as variações térmicas acentuadas são determinantes no 

agravamento de numerosas doenças” (TALAIA et al., 2016), nomeadamente das patologias de foro 

respiratório, que hoje afetam principalmente a população em idade avançada. Para tal, as cartas 

térmicas obtidas através do Satélite Landsat 7 e 8 constituíram uma ferramenta muito importante, uma 

vez que através de imagens diárias (retiradas às 11h locais), nos permitem a medição da temperatura 

aparente da superfície (ºC), um valor muito superior à temperatura do ar. Estes dados permitem, entre 

muitas coisas, distinguir o rural do urbano e identificar possíveis ilhas de calor (AMORIM, et al., 

2016), sendo que para o caso de estudo foram utilizadas as imagens correspondentes ao inverno e 

primavera, entre 2001 e 2017. No entanto, para além das fragilidades a que a população poderá ficar 

exposta a nível climático, também importa conhecer quais outros fatores podem influenciar a sua 

exposição a determinado risco, neste caso à incidência das doenças respiratórias, nomeadamente 

fatores de ordem social e económica. Neste sentido, o objetivo principal do estudo passou pela 

caracterização de Viseu quanto ao seu nível de vulnerabilidade às patologias respiratórias, e que 

influência tem o seu quadro climático sobre a incidência das mesmas. Assim, foi a partir da criação de 

um índice de vulnerabilidade do distrito de Viseu, à escala do concelho, que se identificaram as 

principais áreas de risco. As conclusões gerais que se puderam retirar a partir desta análise foram a 

existência de uma clara distinção entre o meio rural e o meio urbano, e que há uma relação entre os 

concelhos que registam mais mortes por patologias respiratórias e os concelhos com temperaturas mais 

baixas. A partir desta metodologia foi possível saber em que áreas do distrito se devem concentrar os 

esforços de minimizar o número de casos de doentes com este tipo de problema, tendo em conta que a 

pneumonia é considerada a quarta principal causa de morte em Portugal, segundo os dados 

disponibilizados pela Direção Geral de Saúde (DGS). 
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RESUMO: Diante das desigualdades sócio-espaciais, a exclusão social e a marginalização dos 

lugares, sobretudo nos centros urbanos, o tema da justiça espacial, vem se tornando imperativo no que 

tange aos estudos críticos sobre espaço urbano, as políticas públicas e o Estado. A justiça espacial, cuja 

definição revela a necessidade de redução das desigualdades na distribuição dos recursos, numa 

perspectiva que leve em conta as necessidades das pessoas (Soja, 2010), tem contribuido para a 

emergência, na produção científica, do acesso equitativo aos serviços de interesse geral, nos quais 

inclui-se a saúde (CE, 2018). O serviço de urgência hospitalar (SUH) constitui o último elo da rede de 

saúde. O seu papel fundamental na manutenção da vida torna crucial a problematização do tempo de 

acesso (TA), da proximidade geográfica e da equidade. Em Portugal, o TA máximo a um SUH é 

definido por lei em 60 minutos. Contudo, a Comissão técnica de apoio ao processo de requalificação 

das urgências (MS, 2007) apontou como ideal um TA de 30 minutos a um ponto do SUH, e 45 

minutos para os SUH de níveis diferenciados (Serviço Urgência Médico-Cirúrgico, SUMC; Serviço de 

Urgência Polivalente, SUP). A AML possui 11 SUH em 3 níveis diferenciados – 1 Serviço Básico de 

Urgência, 7 SUMC e 3 SUP essencialmente concentrados na Grande Lisboa, destacando-se cidade de 

Lisboa com 3 SUP. Assim, objetiva-se medir a acessibilidade geográfica ao SUH mais próximo nos 

territórios da AML, sob a forma de indicadores simples e através do recurso ao método de Floating 

Catchment Area, com ponderação dos valores em função da população residente. Utilizar-se-á a 

localização dos hospitais públicos com SU 24horas, os dados dos Censos de 2011 (ao nível da secção 

estatística), bem como a API da Google Maps (tempos de acesso reais). Num segundo tempo, os níveis 

de acessibilidade serão relacionados com as diferenciações sócio-espaciais, através de ferramentas de 

análise espacial e estatística. Em particular, o cálculo de correlações estatísticas e espaciais entre vários 

índices de vulnerabilidade social e o conjunto de indicadores de acessibilidade obtidos permitirão dar 

conta da existência de iniquidades na acessibilidade geográfica aos SUH. Sendo o acesso a serviços 
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gerais de interesse social fundamental para a construção de uma cidade menos injusta espacialmente, 

os resultados obtidos deverão proporcionar uma base empírica mais sólida para a reflexão teórica e 

política, integrando-a na necessária problematização da (in)justiça espacial na AML 
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RESUMO: Los estudios epidemiológicos son la base de la Salud Pública y constituyen un elemento 

fundamental para la correcta planificación en al ámbito de la Sanidad. Sin embargo, muchos de estos 

estudios adolecen de un problema común y reconocido, para estimar la población existente en cada 

zona utilizan, habitualmente, los datos censales. Pero las personas, en su actividad diaria, se desplazan 

de un punto a otro y por ello están expuestas a condiciones medioambientales diferentes a las de su 

sección censal. El objetivo de este estudio es encontrar un método alternativo a los datos censales para 

poder estimar el número de personas presentes en cada zona, y su distribución a lo largo del día. El 
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número de tuits publicados diariamente en Madrid está en torno a los 30.000. Parte de los usuarios de 

la red social Twitter mantienen el GPS encendido cuando envían mensajes, esto permite que podamos 

hacer uso de la información sobre su posición y hora del día para la realización de mapas de ocupación 

del espacio público y estimar el número de personas en cada zona para cada momento. La conexión de 

datos con Twitter se realiza en tiempo real, por lo que los mensajes deben ser tratados posteriormente 

para ser utilizados. El procesado incluye la depuración de información redundante y la adaptación de 

los mensajes a un formato estandarizado que permita su tratamiento en un sistema de información 

geográfica. Como resultado del proceso se ha obtenido un mapa de tuits para el área de estudio, estos 

datos se han asociado a las secciones censales para hacerlos comparables con la información de 

población procedente de datos del censo de población. En estos mapas puede observarse como la 

distribución de población obtenida con datos censales y los realizados con datos procedentes de 

Twitter presentan información muy diferente, los datos censales indican un alto nivel de población en 

las zonas residenciales, mientras que las áreas comerciales e industriales de la ciudad muestran un bajo 

nivel de población. Al contrario, la información procedente de Twitter muestra altos niveles de 

población en las áreas comerciales de la ciudad, con variaciones significativas a lo largo del día. 
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RESUMO: As características socioeconómicas são fundamentais para a definição de vários aspetos da 

vida individual, desde a saúde à educação, até à sua localização no contexto urbano. Os extratos sociais 

mais baixos tendem a ocupar localizações menos qualificadas. No entanto, em termos do indicador de 

caminhabilidade que contempla aspetos de desenho urbano, densidade e acessibilidade, esta assunção 

nem sempre é verdade. O objetivo deste artigo é avaliar se a distribuição dos extratos socioeconómicos 

na Área Metropolitana de Lisboa (AML) está efetivamente relacionada com a qualidade urbana e, por 

outro lado, se as características de caminhabilidade reforçam essas desigualdades sociais. A avaliação 

das características socioeconómicas é feita ao nível da subsecção estatística com base nos dados 

recolhidos pela INE para a criação da tipologia socioeconómica da AML. A caracterização do 
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ambiente construído é feita tendo como base o conceito de caminhabilidade, considerando aspetos de 

acessibilidade, diversidade, densidade e desenho urbano. A avaliação é feita para uma área de 

influência de 500 metros para cada edifício da AML.  Os resultados iniciais denotam, à partida, uma 

grande distinção entre o centro de Lisboa e a periferia, não só para as questões socioeconómicas, mas 

também para o indicador de caminhabilidade. Esta diferença é enfatizada pela discrepância de 

acessibilidade multimodal. Os extratos sociais mais baixos são os mais penalizados pela falta de 

alternativa ao transporte individual. Os resultados reforçam a importância social da melhoria da 

acessibilidade ao transporte público para a redução das desigualdades socias com impactos na saúde e 

bem-estar individual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caminhabilidade; equidade; acessibilidade; socioeconómico; Área 

Metropolitana de Lisboa 

 

BIBLIOGRAFIA 

Delbosc, A., & Currie, G. (2011). Using Lorenz curves to assess public transport equity. Journal of 

Transport Geography, 19(6), 1252–1259. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.02.008; 

Nogueira, H. (2004). Pessoas pobres, lugares pobres, saúde pobre. Territórios amplificadores do risco 

na Área Metropolitana de Lisboa. Revista de Estudos Demográficos, (45); 

Rachele, J. N., Learnihan, V., Badland, H. M., Mavoa, S., Turrell, G., & Giles-Corti, B. (2017). 

Neighbourhood socioeconomic and transport disadvantage: The potential to reduce social inequities in 

health through transport. Journal of Transport and Health, 7(October), 256–263. 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2017.09.002; 

Santana, P. (Ed.). (2007). A Cidade e a Saúde. Coimbra: Edições Almedina; 

Steinmetz-Wood, M., & Kestens, Y. (2015). Does the effect of walkable built environments vary by 

neighborhood socioeconomic status? Preventive Medicine, 81, 262–267. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.09.008. 

 

 



 

236 
 

ID 453: RECOLHA E ACESSO A INDICADORES MUNICIPAIS NA UNIÃO 

EUROPEIA. A ABORDAGEM DO PROJETO EURO-HEALTHY 

 

Cláudia COSTA1; Luís MONTEIRO2; João VEIGA3; Joaquim PATRIARCA4; Paula SANTANA5 
1Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Coimbra; claudiampcosta@gmail.com  

 

RESUMO: No âmbito do projeto EURO-HEALTHY foi desenvolvido um índice multidimensional de 

saúde da população que permite avaliar a saúde em diferentes componentes – Determinantes e 

Resultados em Saúde –, áreas de preocupação – educação, ambiente físico, etc. –,  dimensões e 

indicadores. A metodologia desenvolvida foi aplicada às regiões europeias e posteriormente aos 

municípios de 10 áreas metropolitanas (AM): Atenas, Barcelona, Berlin-Brandenbourg, Bruxelas, 

Lisboa, Londres, Paris, Praga, Estocolmo e Turim. O objetivo desta comunicação é avaliar se a 

perspetiva seguida no âmbito do EURO-HEALTHY é adequada para a recolha e acesso a indicadores 

de diversas dimensões à escala do Município na Europa. A abordagem adotada consistiu em quatro 

etapas: recolha, entrega, armazenamento e acesso. A fase de recolha de dados incluiu: a) identificação 

dos pontos focais em cada AM, responsáveis pela recolha dos indicadores; b) identificação preliminar 

da disponibilidade dos indicadores; e c) produção de um manual detalhando o processo de recolha e 

construção dos indicadores (ex: fórmula). No âmbito da etapa 2, foi desenvolvida uma plataforma web 

para permitir o envio dos dados (tabulares, geográficos e metadados) por parte dos pontos focais. Esta 

plataforma possuía procedimentos de qualidade, de modo a garantir a exequibilidade dos dados e sua 

correta identificação (ex: utilização do ponto decimal). A etapa 3 consistiu no armazenamento dos 

indicadores numa base de dados relacional construída em PostgreSQL/PostGIS. Na última etapa foram 

desenvolvidas duas plataformas para acesso aos indicadores. Uma plataforma, designada 

eurohealthydata (www.eurohealthydata.uc.pt), permite a visualização e download dos indicadores em 

formato tabular. Outra plataforma, designada healthyregionseurope (www.healthyregions.uc.pt), 

permite a visualização dos indicadores através de um WebMap e o download dos indicadores em 

formato pdf, bem como a sua visualização em ambiente SIG através do acesso a um serviço que 

disponibiliza a informação usando o protocolo open standard Web Map Service. Os resultados 

demonstram que é possível recolher indicadores harmonizados a nível municipal na Europa. 

Indicadores relativos ao desemprego, população com ensino superior, envelhecimento, concentração 

de poluentes atmosféricos, densidade populacional e mortalidade, estão disponíveis para as dez AM. 

Indicadores relativos aos recursos humanos em saúde, acesso a água e saneamento público, obesidade, 

consumo de álcool e rendimento per capita não estão disponíveis à escala municipal na maior parte das 

AM. Tendo em conta a escala geográfica dos 26 indicadores recolhidos verificou-se que, em média, 
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cada AM forneceu 20 indicadores a uma escala geográfica inferior à da AM; 17 dos quais à escala 

municipal (44%). Praga, Paris e Bruxelas foram as AM que conseguiram acesso a um menor número 

de indicadores ao Município. O processo de gestão da informação, foi considerado adequado pelos 

investigadores do projeto. O recurso a plataformas online com procedimentos de controle da qualidade 

da informação permitiu diminuir o risco de erro associado a processos de recolha de informação e 

facilitou a construção de uma base de dados relacional. A utilização do eurohealthdata e do 

healthyregionseurope permitiu uma igualdade no acesso a todos os indicadores recolhidos/construídos 

no âmbito do projeto, promovendo assim a sua utilização, tanto em projetos locais como comparativos 

entre várias AM. 
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RESUMO: La ansiedad es un estado mental que genera una gran inquietud y una extrema inseguridad. 

Aparece con episodios y patologías tanto puntuales como transitorias que pueden estar generados por 

múltiples factores, desde aspectos físicos, genéticos y biológicos hasta razones socio-culturales, 

económicas y ambientales. El objetivo de este trabajo es analizar la distribución espacial y temporal de 

la ocurrencia de esta enfermedad en la ciudad de Santander y verificar el papel que distintas variables 

atmosféricas desempeñan respecto a la ocurrencia de admisiones hospitalarias asociadas a este tipo de 

trastornos. Las fuentes de datos empleadas son los casos registrados con código 300 (CIE-9) de 

personas que residen en la ciudad de Santander a partir del CMBD-H del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad para el periodo de 2003 a 2013. Los datos meteorológicos han sido 
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facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET) y se ha definido un catálogo de 

tipos de tiempo (Ramos et al., 2015)  a escala diaria. La metodología propuesta se fundamenta en un 

análisis de correlaciones entre varios índices meteorológicos asociados al distrés biometeorológico 

como el ICM (Fdez-Arroyabe, 2001) o el índice DOA (Fdez-Arroyabe et al., 2018). El estudio quiere 

demostrar la existencia de una relación entre las admisiones hospitalarias por trastornos de ansiedad y 

los cambios de tiempo, expresados mediante los índices señalados, dentro de un entorno urbano como 

la ciudad de Santander. 

 

PALAVRAS-CHAVE: distrés biometeorológico; hipoxia; ansiedad; circulación atmosférica 
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RESUMO: A produção do espaço apresenta uma relação profunda com as representações sociais e a 

perceção. Serge Moscovici introduz o conceito de representações sociais, tornando-se central para as 

ciências sociais. Tendo por referência estas formas de conhecimento elaboradas e partilhadas por um 

conjunto social, que concorrem para a construção de uma realidade comum (Jodelet, 2001), a perceção 

humana vai ser necessariamente condicionada, segundo princípios de subjetividade, intersubjetividade 

e de ancoragem (Merleau-Ponty, 1945). Este enquadramento teórico serviu de suporte ao estudo das 

Hortas da Devesa, na cidade de Famalicão. Por que é que os utilizadores pretendem ter uma horta? 

Que sensações as hortas lhes transmitem? Quais são os benefícios de uma horta? Qual é o grau de 

satisfação e qualidade de vida associados às hortas? As hortas mudam estilos de vida? Estas são 

questões que este artigo pretende responder. Assim, os objetivos deste artigo são: 1) identificar os 

fatores que conduzem ao cultivo de uma horta comunitária; 2) compreender a importância das hortas 

comunitárias para a qualidade de vida das populações urbanas; 3) compreender o papel das hortas 

comunitárias no planeamento urbano. Foi aplicado um inquérito a 98 utilizadores, entre abril de 2017 e 

maio de 2018, correspondendo a 51% dos talhões para utilizadores familiares. Mais de 90% dos 
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utilizadores das hortas respondem que se sentem mais saudáveis, relaxam, distraem-se, divertem-se, 

registam sensações de bem-estar e de liberdade, não sentem stress, desmotivação, cansaço mental, 

aborrecimento nem solidão. As causas para cultivarem uma horta são diversas, destacando-se as 

varáveis relacionadas com a saúde e com aspetos relacionais/sociais. Os benefícios destas hortas são 

económicos, sociais e paisagísticos/ambientais. Estas hortas provocam mudanças positivas na saúde, 

nos hábitos e na relação com a cidade. Proporcionam bem-estar e qualidade de vida. Com isto, 

conclui-se que as perceções, sendo mecanismos individuais, encontram-se alinhadas em vários 

domínios, permitindo compreender as representações dominantes deste conjunto social e a importância 

deste tipo de espaços para a qualidade de vida e bem-estar da população urbana. Por isso, é necessário 

repensar o papel destas hortas no planeamento urbano. 
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RESUMO: O conceito de cidades saudáveis surge nos anos 80 do século XX devido à preocupação 

crescente com a saúde individual e do espaço urbano em que este habita, sendo assim uma das 

dimensões fundamentais para o desenvolvimento humano integral, juntamente com a educação e a 

cultura (Hancock, 2001). As escolas, são um dos elos fundamentais da implementação do projecto 

cidades saudáveis pela importância que assumem na promoção de estilos de vida das gerações futuras. 

O Canadian Council on Learning (2007) lança um guia para a implementação das escolas saudáveis, 

referindo que a literacia em saúde deve ser incentivada em tenra idade e acrescentando que a 

aprendizagem e a saúde estão inteiramente ligadas. O papel das escolas é assim fundamental para o 

incremento da literacia em saúde de cada individuo (Nutbeam, 2009). O presente trabalho tem como 

objetivo principal descrever os quotidianos de uma população escolar residente na cidade de Lisboa e, 

a partir da sua leitura, verificar em que medida estes desenvolvem estilos de vida saudáveis, 

procurando-se identificar como neles atuam os determinantes sociais de saúde. Da mesma forma, 

procura-se entender o nível de literacia em saúde dos estudantes e como este se expressa nos seus 

comportamentos. Como metodologia foram elaborados 181 inquéritos, amostra representativa dos 

alunos da Escola secundária D. Pedro V - Lisboa, de forma a se relacionar os perfis sociodemográficos 

com os seus hábitos, bem como a opinião que estes têm acerca do papel que a instituição escolar pode 

deter na promoção de estilos de vida saudáveis. Neste trabalho, também foram analisados os padrões 

de mobilidade casa-escola, no sentido de verificar a relação entre a distância e o uso do tempo, 

nomeadamente o tempo dedicado à prática de atividade física. Os resultados mostram uma consciência 

das diversas debilidades do seu estilo de vida e, os alunos, propõem mudanças que vão ao encontro da 

sua mudança. Da mesma forma se verificam debilidades na oferta de atividades pela parte da escola, 

falta de flexibilidade horária, pela parte da mesma, ou desconhecimento total da existência das 

atividades, pela parte dos alunos. No final, propõem-se medidas para que se alcance um conjunto de 

objetivos que vão ao encontro de maior educação em saúde e maior atividade física, tendo não só em 

conta o que é recomendável mas também o que são os pedidos e requisitos dos potenciais utilizadores.. 

Verifica-se, por fim, que a maior prática desportiva está, relacionada com um IMC em níveis ideais, 
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reforçando a necessidade referida pelos alunos de terem mais atividades desportivas disponíveis. Estes 

alunos referem também que se alimentam essencialmente de comidas rápidas ao invés de comidas 

mais tradicionais, durante o período letivo, provando, à semelhança da atividade física, já referida, que 

existe real necessidade de melhoria da oferta da cantina escolar, de modo a batalhar contra esta prática 

nefasta 
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EIXO TEMÁTICO 07 - PATRIMÓNIO, CULTURA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
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Tema: A evolução conceptual operada no mundo do património (do material ao imaterial; do elemento isolado 
ao território; da conservação à sua utilização como recurso para o desenvolvimento) está a mudar as relações 
entre geografia e património. Hoje reaviva-se o debate sobre as escalas e os significados do património (em 
cidades, âmbitos rurais, espaços naturais protegidos,...). O território deixou de ser considerado como o mero 
contexto em que se situa o património para passar a adquirir valor cultural próprio através de categorias 
patrimoniais emergentes como as paisagens culturais, os itinerários culturais e as paisagens urbanas 
históricas. A consideração do património como um valor económico e social implica a sua articulação através 
de processos e redes de atores e vincula o património à concertação social e à governança. Esta ampliação e 
transversalidade operada no mundo do património e na sua relação com o território está a abrir novas linhas de 
investigação que se pretendem abordar nesta sessão do Colóquio. Por outro lado, a cultura e as artes podem 
ser caminho para a inovação social. A comunicação, a atitude crítica, a participação cívica, a dialéctica entre o 
individual e o colectivo conjuga-se com a capacidade de regeneração dos lugares, a dinamização social e a 
criação de emprego. A relação entre cultura, criatividade, e mudança socioterritorial serão outros tópicos a 
debater nesta sessão. 
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RESUMO: Esta comunicación estudia el potencial de los museos como herramientas de desarrollo 

local, centrándose en aquellos de titularidad privada ubicados en pequeñas ciudades y núcleos rurales 

de Aragón y La Rioja. Desde hace tiempo se reconoce desde la investigación un papel relevante a la 

cultura, y en particular a los museos, en el desarrollo de un territorio (Rausell-Köster et al, 2011). No 

sólo son reconocidos sus valores intrínsecos –los asociados al conocimiento y el gusto por la cultura 

que atesoran y difunden- sino también los extrínsecos –efectos residenciales, mejoras en el capital 

humano, impulso a la innovación, mejoras en el capital social, empleo generado en la propia actividad 

y en aquellas vinculadas o la mejor reputación del lugar en que se emplazan– (McCarthy et al, 2004; 

OCDE, 2017). Por otro lado las actividades museísticas están experimentando importantes cambios en 

su gestión y modelo de negocio propio, afectados por los nuevos nuevos modelos de negocio, el 

impacto de las nuevas tecnologias y los cambios en las características de quienes visitan los museos 

(NESTA, 2018). En este contexto la pregunta que nos planteamos en nuestro trabajo es si los pequeños 

museos locales de Aragón y Rioja situados fuera de las grandes ciudades son una herramienta efectiva 

en el desarrollo del territorio. Para darle respuesta hemos caracterizado los museos de Aragón 

mediante la elaboración y análisis de una base de datos, extraída del Directorio de Museos y 

Colecciones Museográficas del Ministerio de Cultura, y de un atlas interactivo que muestra su 

inserción en el espacio estudiado en términos de densidad por habitante y accesibilidad. Seguidamente 

hemos evaluado el potencial específico de 18 museos privados, que tienen una función de producción 

muy diferente de las de los públicos y que apenas ha sido estudiada, mediante un análisis multicriterio 

de la información cuantitativa disponible complementado con una evaluación cualitativa a través de 

entrevistas a algunos de sus promotores. Los resultados confirman, en primer lugar, que los museos 

privados de Aragón y La Rioja se integran mayoritariamente en la categoria denominada “empowering 

local comunity museum” (Greffe, 2017) ya que sus coleciones son de origen local, tienen escasos 

recursos humanos, su apertura es temporal y sufren la constante amenaza del cierre. Por otra parte los 

resultados del análisis multicriterio cuestionan el potencial de estos establecimientos museísticos para 
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funcionar como actividades exportadoras y desencadenar efectos multiplicadores en su entorno. 

Existen no obstante excepciones ya que algunos de los museos estudiados han conseguido convertirse 

en centros de valorización del patrimonio en su propia área, trabajar en red con otros museos e 

instituciones e introducir fórmulas para compartir riesgos y costes entre otras innovaciones. Estas 

instituciones estarían en condiciones de fortalecer los elementos intangibles del desarrollo local, como 

talento, compromiso, autoestima, participación (Sibertin, 2008) siempre decisivos pero más aún en 

áreas rurales de baja densidad como las que predominan en las dos regiones estudiadas Los resultados 

nos permiten concluir la relevancia de los museos como palanca que moviliza una comunidad en sus 

dimensiones económica y social, reforzando ambas, en aras de un crecimiento inteligente e inclusivo, 

en el que la cultura desempeña un papel estratégico clave (Montalvo et al. 2017). 
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RESUMO: En las últimas décadas, está tomando pie el concepto de economía creativa, basado en un 

conjunto de actividades vinculadas al saber y a la creatividad (Liefooghe, 2010, 2015; Shuqin, 2012; 

Boccella, Salerno, 2016). Este aprovechamiento combinado de saberes y creatividad es el motor de 

una economía inmaterial que, en términos de innovación, introduce una dimensión estética y semiótica 

y alimenta el deseo de consumir cultura (Liefooghe, 2015). Según los cultural studies, el cine, junto 

con publicidad, Internet, música, prensa, televisión, radio y videojuegos, es el corazón de las industrias 

creativas (Liefooghe, 2015). Desde el punto de vista geográfico, el objetivo de esta propuesta es 

explorar las modalidades de integración social y territorial y el desarrollo económico y territorial de la 

ICC (Industria Creativa y Cultural)  cinematográfica. El caso de estudio se refiere al docushow de la 

Televisión de Galicia (TVG) “O Camiño Portugués pola Costa”, que en el 2016 fue premiado, durante 

International Tour Film Festival, por la Associação Portuguesa de Turismologia como mejor 

producción audiovisual que fomenta el turismo. El documental, rodado a lo largo del Camino 

Portugués por la Costa, se estructura en 13 etapas, desde Porto hasta Santiago de Compostela. En 

cuanto al tratamiento del discurso cinematográfico (que abarca todas las modalidades narrativas, 

verbal, no verbal, sonora y visual, Piazza et al., 2011), en este estudio, se priorizan diálogos e 

imágenes referidos a los elementos claves del territorio rodado. Se clasifican los elementos 

patrimoniales (materiales e inmateriales) del Camino Portugués por la Costa, símbolos de estos 

espacios únicos (Gámir, Manuel, 2007). El resultado es una colección de narrativas vigentes asociadas 

a los diferentes escenarios y tipos de patrimonios territoriales del mismo Camino. Esos resultados se 

trasladan a una cartografía que refleja la reconstrucción cinematográfica. En conclusión, el documental 

es una estrategia de valorización y reflexión de nuevas relaciones entre territorio y elementos 

patrimoniales según normas estéticas que capturan la atención de un público más amplio. 
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RESUMO: Ao longo das últimas décadas, as dinâmicas demográficas em Portugal são marcadas por 

uma estagnação do efetivo populacional (a variação foi de apenas 1,99% entre 2001 e 2011), por uma 

maior concentração da população residente em torno das duas grandes cidades do país (em 2011, 40% 

da população residia nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto) e por uma redobrada atenção aos 

problemas associados ao despovoamento. Este processo é especialmente evidente em dois contextos 

territoriais distintos: i) as freguesias e aldeias dos municípios de média e baixa densidade localizados 

fora das faixas Braga-Aveiro e Leiria-Setúbal; ii) os centros das principais cidades, que foram 

perdendo população para os municípios envolventes, aproveitando a facilidade de crédito, um boom 

construtivo e a melhoria das condições de mobilidade. No contexto urbano, o esvaziamento dos 
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centros manifesta-se não só na saída de residentes e aumento da mortalidade face à natalidade, como 

na crise do comércio dito tradicional. Depois de vários anos em que as autarquias procuraram 

encontrar soluções para combater o efeito donut (esvaziamento do centro e crescimento da periferia), o 

reforço da atratividade internacional promoveu um crescimento da população flutuante (turistas, 

estudantes, visitantes, …) e uma nova dinâmica económica dos centros de cidade, frequentemente 

associados a processos de gentrificação habitacional e funcional, turistificação da economia e 

embelezamento de espaços públicos e privados. No contexto da baixa densidade, designadamente nas 

aldeias de montanha, as condições são distintas. Em muitos casos há défices de infraestruturação – 

porque a dispersão da habitação e a extensão territorial faz aumentar os custos – e uma tendência para 

a concentração na sede do município. No geral, são aldeias envelhecidas e marcadas por uma condição 

periférica, com algumas exceções quase sempre associadas à atração de neo-rurais e visitantes, em 

formas variadas de turistificação, com alteração não apenas da economia, como da imagem e até dos 

estilos de vida. Neste artigo pretendemos analisar estas dinâmicas de transformação recente, dando 

conta das políticas e estratégias que podem estar na base destas dinâmicas, ou que as podem alterar. 

Nesse sentido, o turismo cultural e urbano e o turismo de natureza e rural serão considerados, tal como 

os projetos públicos urbanos e rurais, tomando como caso de estudo aldeias das Serras de Marão, 

Aboboreira e Montemuro e a Baixa da Cidade do Porto, espaços de investigação recente nos projetos 

“Aldeias de Altitude” e “Chronotope”. 
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RESUMO: La vida cada vez más artificial, acelerada y estresante de nuestras grandes ciudades, unido 

al deterioro ambiental que las caracteriza, e incluso los poco saludables hábitos diarios, que se están 

imponiendo, ha favorecido el surgimiento de movimientos que se centran en tratar de implantar la 

filosofía Slow, que propugna el decrecimiento sostenible, basado en pautas de comportamiento 

conscientes y libres de los individuos. En este contexto, surgió el movimiento Slow, que reivindica la 

lentitud y pone el acento en la reivindicación de lo que consideran que realmente genera la felicidad en 

las personas: cuestiones inmateriales e impregnadas de valores. Esta filosofía está generando una red 

de municipios que bajo la denominación “Cittaslow” tratan de implementar esos principios, incluso en 

una actividad tan orientada al mercado y centrada en el crecimiento económico como es el turismo. El 

análisis de los municipios españoles adheridos a esta red, nos lleva a reflexionar sobre los principios 

que los guían, así como también y muy especialmente por las medidas concretas que están 

implantando o tratando de implantar para alcanzarlo. Completa el anterior análisis, el estudio de 

Bubión (Granada, España), primer municipio de Andalucía que aspira a incorporarse a esta red de 

ciudades lentas. 
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RESUMO: A relação que o homem estabelece com os rios é, certamente, complexa e constituída por 

aproximações e antagonismos fundadas nas necessidades e expectativas humanas que se estendem ao 

longo do tempo e do espaço (Baptista e Cardoso, 2013). Desde sempre os rios viabilizaram o 

aparecimento das cidades. As cidades foram crescendo e criando impactos diversos nos seus cursos de 

água que, serpenteando o espaço urbano, sofreram, perversamente, com o crescimento da população e 

densificação urbana. Os cursos de água foram perdendo, pouco a pouco, o seu papel como elemento 

integrador da paisagem. Assiste-se a uma rutura na relação do Homem com o rio, que o afasta da 

superfície, da paisagem, da nossa vista e o “esconde” no subsolo, entubando-o. A consciencialização 

ambiental, que desperta da década de 70, conduz a uma reflexão sobre esta relação Homem-Rio e 

passa-se a uma nova fase, a de reconciliação com o rio – restauração/reabilitação fluvial. Inicia-se o 

resgate dos rios como elementos da paisagem e assiste-se à quebra do paradigma e mudança de 

padrões de desenvolvimento urbano. A cidade do Porto e o seu crescimento ao longo dos tempos não 

foi exceção a este tipo de relação complexa que a cidade e seus habitantes estabelecem com este 

recurso natural. Durante séculos o abastecimento de água à população da cidade do Porto foi feito à 

custa de inúmeros cursos de água. Esta abundância de água devia-se não somente às características 

geológicas da cidade – granítica, mas também às suas características climáticas, com precipitação 

abundante, própria de um clima temperado mediterrânico de fachada atlântica. A partir de 1597, o 

Porto começou a ir buscar a água ao Manancial de Paranhos (Arca d’Água), onde brotavam três 

nascentes cristalinas, que abasteciam, por meio de uma canalização tosca, as fontes e chafarizes da 

cidade. No séc. XIX, túneis feitos à mão, abertos no maciço granítico do Porto, passaram a conduzir a 

água desde a Arca d’Água aos habitantes do Porto. Hoje, esses túneis estão ocultos por baixo da 

cidade. Na cidade do Porto existe 66 Km de ribeiras, 76% (49,7Km) das quais estão entubadas em 
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consequência da crescente expansão urbana. O Projeto Ribeiras do Porto tem por objetivo despoluir, 

desentubar e reabilitar algumas das ribeiras, pretendendo criar uma nova relação da cidade com os seus 

recursos hídricos, recuperando-os como elementos da paisagem e contribuindo para a sustentabilidade 

da cidade e qualificação territorial. É esse património histórico oculto, adstrito ao ciclo urbano da água, 

que será objeto deste estudo e com o qual se pretende mostrar a existência de uma outra “cidade” 

debaixo dos nossos pés. 
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RESUMO: La comunicación da cuenta de un proyecto de investigación-acción que comenzó como un 

ejercicio académico para alumnos de cuarto curso del grado de  Geografía y Ordenación del Territorio. 

Se centra en la valoración de la incidencia que en el paisaje urbano de la ciudad de Oviedo tienen de 

las pintadas callejeras y grafitis, asunto de interés por el uso conflictivo del espacio público, 

horquillado entre los actos vandálicos y las muestras artísticas. Se trataba de conocer su dimensión y 

facetas, elaborar un diagnóstico y facilitar propuestas para su control público, con la finalidad de 

reducir los impactos negativos del fenómeno. El método permitió clasificar las distintas facetas del 

fenómeno (modalidades, soportes…), identificando su naturaleza, distribución y tipología de autores, 

proponiendo medidas para gestionar localmente este fenómeno urbano de carácter general. La ciudad 

se dividió en nueve sectores, cuyas calles fueron fotografiadas para proceder a un inventario de las 

formas gráficas inscritas. Cada investigador volcaba su trabajo a una base de datos disponible en una 
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aplicación preparada al efecto que etiquetaba cada foto enviada con su calle y fecha.  El material 

obtenido se clasificó en tres grandes rubros: texto, arte y grafos; a su vez, cada uno de ellos se 

subdividía en variantes tipológicas y variantes de localización o soporte.  Convergente con esto se 

dedicó especial atención a los grafos de autoría. Con todo ello se obtuvo una visión de cada uno de los 

sectores, cada uno con múltiples facetas, manejadas por agentes identificados nominalmente, por lo 

que pudieron establecerse correlaciones entre formas, composiciones, soportes y autores, y familias o 

agrupaciones de estos, tanto espaciales como temáticas o etológicas. Se logró así una valoración del 

impacto de estas formas gráficas en la ciudad, determinándose la densidad de su presencia y grado de 

incidencia en los distintos sectores, ajustándose ésta mediante la percepción de distintos actores 

urbanos. Se estableció una jerarquía de sectores por el impacto del fenómeno, y se identificaron 

“agujeros negros” o áreas de profunda degradación, en las que las pintadas son un elemento más 

acumulado a un proceso de segregación, marginalidad y abandono., especialmente significativo en las 

áreas monumentales y de difícil recuperación por la naturaleza de los soportes. Se pudo así identificar 

la magnitud y variantes del problema y formular retos, superables mediante la colaboración vecinal, el 

trabajo con grupos artísticos, la identificación de escenarios de actuación alternativa, el 

establecimiento de un programa de recuperación de áreas degradadas y actualizando la ordenanza 

municipal de prevención. 
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RESUMO: Como proposta de extensão universitária, os roteiros geo-turísticos têm origem nos 

trabalhos de um grupo de pesquisa abrigado na Universidade Federal do Pará. Um dos problemas 

identificados pelo grupo foi justamente a inexistência de ações voltadas para o turismo em Belém que 

valorizassem seu potencial histórico, cultural, patrimonial e, por conseguinte, sua memória 

sócioespacial. Nesse sentido, por meio do projeto de extensão, há uma dupla expectativa de 

transformação social. A primeira diz respeito à própria formação dos alunos envolvidos no projeto, já 

que este viabiliza o ensino de conceitos e categorias do universo geográfico in loco, ampliando, dessa 

maneira, as reais condições de um profissional desenvolver trabalhos na área do ensino, da pesquisa e 

da própria extensão. Em segundo lugar, o que se torna mais importante neste trabalho, o projeto de 

extensão tem a intenção clara de romper com os atuais paradigmas do mercado do turismo e apresentar 

o patrimônio material e imaterial da cidade. O projeto pressupõe a importância de que “pessoas 

comuns”, ligadas a real reprodução do espaço urbano nos bairros selecionados, possam construir 

“bases alternativas”, justificando uma autonomia coletiva. Com o passar do tempo, espera-se que estas 

pessoas possam concentrar esforços para produzir roteiros com base na história da formação de seus 

bairros, contada a partir de suas próprias vivências e necessidades. Iniciada em janeiro de 2011, a 

proposta dos roteiros geo-turísticos no centro histórico de Belém partiu da perspectiva de tecer 

relações entre as análises geográficas sobre o espaço, as práticas turísticas e o patrimônio material e 

imaterial da cidade. Deste modo, procura-se evidenciar o mosaico de agentes e de modos de vida que 

produzem o centro histórico da cidade. Como em um roteiro turístico convencional, percorre-se uma 

parte do centro histórico da cidade de Belém através de pontos pré-estabelecidos, com os participantes 

do projeto atuando como monitores, dialogando com o público, no intuito de chamar atenção para as 

múltiplas faces do bairro – desde os pontos turísticos até as áreas mais degradadas. Acredita-se ser este 

o principal diferencial dos roteiros geo-turísticos em relação ao roteiro turístico convencional, tendo 

em vista que é apresentada aos participantes a complexidade do espaço, assim como a relevância do 

patrimônio material e imaterial da cidade. O objetivo deste ensaio será apresentar os referenciais 

teóricos, os procedimentos metodológicos e resultados deste projeto ao longo de sete anos de sua 

existência, desde janeiro de 2011. Assim como, quais as ações daí resultantes no que se refere a 
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questão do planejamento e da percepção da sociedade local sobre o centro histórico da cidade de 

Belém do Pará.  
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo analisar os conflitos de valores e significados no 

reconhecimento e práticas de preservação não somente do patrimônio cultural que Brasília-DF no 

Brasil é mas, também, da sua área de tutela do bem tombado, área de estudo desta pesquisa. Para 

dissecar melhor os problemas que se apresentam e ganham territorialidade com o tombamento, esta 

pesquisa examina os desencontros entre os anseios da comunidade local, as sucessivas ações 

governamentais e o setor imobiliário frente às decisões adotadas. É nesse ponto que a pesquisa chegou 
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à temática de interesses relacionados à questão urbana na área que envolve o patrimônio. Lembrar que 

a noção de espaço está relacionada às potencialidades que o indivíduo pode usufruir de sua relação 

com a estrutura social materializada, o espaço é construído dessa maneira. O espaço é resultado de 

trabalho e no ambiente urbano a relação de construção é norteada pela interação entre poderes 

públicos-político e os valores de troca que o incorporam. A metodologia se deu por meio da pesquisa 

documental, de livros e de visitas à área empírica de pesquisa, evidencia-se nessa trajetória 

dissonâncias no entendimento do sentido da preservação entre os agentes envolvidos e os aspectos 

técnicos que definem a área de tutela, quanto às divergências entre os organismos de patrimônio e os 

programas de preservação. A contemplação de alguns bens e valores em detrimento de outros, aliado a 

fatores conjunturais, resultaram em ressignificações da área de estudo. Fatores que, somados à falta de 

articulação entre o que é e para que serve a Geografia nas decisões sobre o quê e como preservar, vêm 

causando enfrentamentos que revelam formas de conflitos que ganha territorialidade. Conclui-se que a 

compreensão de todas as nuances do patrimônio, da cultura, do ordenamento e das necessidades locais 

é fundamental para a efetiva gestão e caracterização do lugar do entorno do patrimônio na vida de uma 

cidade. 
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RESUMO: Com a crescente territorialização das políticas públicas, é hoje entendido que a adaptação 

dos programas às características locais (internalização) é essencial para o seu sucesso. Em termos 

práticos, este enfoque tem-se traduzido na criação de estratégias centradas nos recursos endógenos de 

um território (capital territorial), implementadas através de parcerias e consórcios (multi-escalares, 

incluindo atores públicos e privados) numa perspetiva de governança territorial. O património, como 

uma das faces mais visíveis da identidade e cultura de um território, pode (e tem vindo a) desempenhar 

um papel fundamental neste processo, ao ser adotado como âncora estratégica de ações de 

desenvolvimento territorial. Tendo em conta este enquadramento, o artigo aborda dois territórios 

(Douro e Vale do Côa) onde estiveram em execução vários programas promovidos pela política de 

coesão europeia, ao longo de quase duas décadas (Programas de Desenvolvimento Integrado, AIBT e 

PROVERE). Embora cada um destes programas tenha critérios de implementação próprios, a linha 

comum assenta na criação de redes de governança (envolvendo os atores locais relevantes à estratégia) 

para a mobilização dos recursos endógenos como forma de potenciar o desenvolvimento territorial. Em 

ambos os territórios, o património constitui o elemento estruturante dos recursos a desenvolver, 

seguindo o mesmo princípio estratégico: promover o desenvolvimento territorial através da 

estruturação de um destino turístico assente nas características únicas desse território, com ênfase para 

o património cultural. A continuidade temática dos projetos (ao longo de todo o período em análise) é 

entendida como fundamental para a consolidação de uma rede de governança marcada pelo 

envolvimento de atores diversificados em estruturas que permitem a sua participação na gestão do 

processo. Num momento em que se preparam as candidaturas para o atual período de financiamento 

comunitário, o artigo tem como objetivo aprofundar a avaliação das estruturas de governança territorial 

criadas em ambos os territórios para além dos relatórios de execução já elaborados. Com base em 

entrevistas a atores locais, é caracterizada a evolução da rede de governança em quatro domínios: 

liderança; natureza e tipo de relações; nível de centralização; densidade. Pretende-se deste modo 

destacar as principais linhas de evolução das estruturas de governança territorial ao longo das duas 

décadas em estudo, quais os principais desafios para a sua mobilização e quais as mais-valias face a 

outras formas de atuar sobre um territórios e as suas especificidades. Inserido no âmbito de uma tese 
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de doutoramento, este processo representa o ponto de partida da validação empírica de um modelo 

baseado em agentes teórico sobre o funcionamento das estruturas de governança territorial em 

contextos de programas de desenvolvimento territorial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Capital Territorial; Desenvolvimento Territorial; Douro; Governança 

Territorial; Património; Vale do Côa 
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RESUMO: O município de Bragança está localizado na região Nordeste do Estado do Pará no Brasil. 

É uma das cidades de colonização mais antigas da região amazônica, alguns dados históricos 

remontam que a colonização dessa região começou, ainda, no século XVII com a chegada e avanço de 

franceses para conhecer o interior da Amazônia e, posteriormente, colonizadores portugueses, também, 

adentraram a região (NONATO DA SILVA, 2006). É um municipio de relevante representatividade 

do ponto de vista social, econômico e cultural (CRUZ, 1955), tendo em vista que é um dos municipios 

paraenses que mais apresenta patrimônios arquitetônicos tombados pelas escalas municipal e estadual 

(LOBATO, 2014). Além disso, o poder público estadual reconheceu nos ultimos anos a Marujada de 

São Benedito como patrimônio cultural e artístico do Estado do Pará. Tendo em vista esse contexto 

questionou-se: quais as relações econômicas, sociais e culturais entre o espaço, o patrimônio e a 

cultura no municipio de Bragança, a partir da analise da Marujada de São Benedito? Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas revisões bibliográficas sobre o tema, entrevistas 

semiestruturadas com agentes ligados a proteção do patrimônio no municipio, população local, 

representante da Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança, turistas; observações in loco. Ao 

longo da pesquisa observou-se que há uma estreita relação entre o espaço, o patrimônio e a cultura em 

Bragança, a partir da analise da Marujada de São Benedito, pois como aponta Paes (2009; 2010) o 

patrimônio interessa à geografia, pois este está em um espaço e é eleito a partir de uma decisão 
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politica, nesse sentido, nota-se que isso ocorre em Bragança. Boa parte da poulação se identifica com 

essa prática cultural que ocorre de forma mais explicita no mês de dezembro. Através dos dados 

obtidos conclui-se que boa parte da poulação elegeu a Marujada de São Benedito como seu 

patrimônio, com um elemento da cultura bragantina, bem mais que os próprios patrimônios edificados 

tombados pelo poder público municipal e estadual (LOBATO, 2014). Observou-se que dos 

patrimônios edificados tombados o que ainda apresenta um diferente é a igreja de São Benedito, 

edificação do século XVIII de onde parte a procissão em homenagem a São Benedito e percorre as 

várias ruas da cidade. 
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RESUMO: O presente trabalho debruça-se sobre a problemática dos centros antigos portugueses, com 

incidência no Algarve, que vêm passando por um processo de constante degradação em termos 

patrimoniais e populacionais. As razões são variadas, umas inerentes à própria mudança do “modo de 

vida” que condenam o edificado “obsoleto” ao abandono, outras associadas à voracidade do “mercado 

imobiliário”, especialmente nos territórios mais apetecíveis para o turismo. Contudo, ainda que a 

pressão urbanística se faça sentir em toda a região, verifica-se a existência de políticas urbanas de 

preservação e vitalidade diferenciadas de uma cidade para outra, que ultrapassam distinções 

geográficas e culturais (litoral e interior). Uma análise mais aprofundada deteta que a questão da 

valorização pela comunidade varia consoante o grau de identificação desta com a identidade urbana e a 

narrativa da sua cidade. Essa constatação baseou-se em inquéritos exploratórios realizados, em 

Portimão e Loulé, a segmentos sociais selecionados por serem utilizadores dos espaços em estudo e 

participantes em ações culturais e cívicas e em workshops realizados com a comunidade de cada 

cidade, em parceria com associações locais, e no caso de Loulé também com a Câmara Municipal e 

com a Escola Secundária. Os resultados levam-nos à conclusão de que a vinculação da identificação, 

logo a atribuição de «valor» dado pelas comunidades, deve-se mais à qualidade da relação entre os 

atores sociais e ao nível de participação cívica do que à situação física de “conservação” ou 

“atratividade” funcional ou estética dos centros urbanos em análise. 
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RESUMO: O concelho do Barreiro, na margem esquerda do Tejo, foi ao longo do século XX um 

importante pólo industrial. O seu desenvolvimento foi indissociável da instalação e consolidação do 

complexo industrial da CUF e de uma ampla infra-estruturação ferroviária do território, ambos 

responsáveis pela atração de população proveniente de outras regiões do país (Almeida, 1988). 

Durante este período o concelho desenvolveu uma forte identidade cultural de matriz operária e 

popular, indissociável dos movimentos de resistência à ditadura e ao Estado Novo que se foram 

constituindo. Concomitantemente, assistiu-se também ao desenvolvimento de diversas expressões de 

associativismo local com bastante dinamismo. Com o declínio da atividade industrial, iniciado a partir 

da década de 70 do século XX, o território perdeu população e teve de enfrentar o progressivo 

abandono de grandes espaços industriais que passaram a estar desocupados, assim como uma crescente 

degradação do parque habitacional. Este processo de transformação é equivalente ao experimentado 

por outras grandes cidades industriais na Europa e nos Estados Unidos (ex: Londres, Bruxelas, áreas 

urbanas do chamado Rust Belt). Uma das tendências seguidas nos processos de reconversão destes 

espaços consiste na substituição da indústria por novos serviços e atividades de carácter 

eminentemente artístico e cultural (Queirós et al., 2002). Na verdade, desde meados da década de 90 
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do século passado, o recurso à cultura e às artes enquanto instrumentos privilegiados para a 

transformação urbana, muitas vezes em estreita proximidade com o desenvolvimento da atividade 

económica, tornou-se bastante usual. Não foi seguramente por acaso que a “cidade criativa”, e tudo 

aquilo que ela encerra enquanto quadro analítico/normativo de referência, se difundiu com grande 

sucesso, tornando-se quase ubíqua no quadro das estratégias e políticas de desenvolvimento local. As 

perspetivas críticas não se fizeram esperar, embora não tenham sido capazes de contrariar inteiramente 

esta tendência. Tendo como pano de fundo o quadro agora descrito, este estudo procura refletir sobre o 

papel das artes em processos de transformação de áreas (anteriormente) industriais. Efetivamente, 

desde há alguns anos a esta parte, existem sinais de que um processo deste tipo se tem vindo a 

desenrolar paulatinamente no Barreiro, sendo a sua análise e compreensão o foco principal deste 

estudo. Através da realização de entrevistas a alguns dos principais intervenientes no processo, da 

observação participante de algumas atividades de natureza artística e da realização de grupos de 

discussão coletiva com atores-chave, analisamos o atual processo de transformação urbana do Barreiro 

através das artes, tendo em atenção três eixos analíticos principais: i) espacial – com enfoque na 

reconfiguração dos espaços, suas funções e dinâmicas; ii) sócio-institucional – colocando a tónica no 

tipo de relações existentes entre os principais atores da mudança; iii) cultural – prestando atenção à 

importância da identidade e da memória para o desenrolar do processo. 
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RESUMO: O Rio São Francisco, conhecido culturalmente no Brasil como Velho Chico, escoa 

superficialmente por 2.700 km entre a nascente, na Serra da Canastra (Minas Gerais), à foz, em meio 

aos estados Sergipe e Alagoas. O Rio compreende ainda os estados da Bahia, Pernambuco, parte de 

Goiás e do Distrito Federal. O Velho Chico é palco, atualmente, de um dos mais importantes projetos 

de transposição de águas entre bacias hidrográficas, intitulada Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Além das modificações relacionadas 

ao geocomplexo bacia hidrográfica do Rio São Francisco, situado em sua maior porção no Polígono 

das secas e no semiárido brasileiro, a transposição trouxe mudanças socioterritoriais para 805 famílias 

de pequenos agricultores que viviam de forma dispersa em pequenas propriedades rurais em 11 

municípios nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Desse modo, esse estudo, a partir de uma 

análise qualitativa e quantitativa pautada em autores que discutem a paisagem sob o viés da identidade 

cultural, objetiva abordar as singularidades culturais do Rio São Francisco no cenário da transposição. 

Entende-se que há múltiplas dimensões entre a materialidade e a imaterialidade no semiárido, ou seja, 

sua análise é polissêmica entre o tempo veloz das transformações trazidas com as políticas de 

desenvolvimento do Nordeste e os projetos de inserção regional no circuito produtivo exportador, 

como os polos industriais e de fruticultura irrigada, os barramentos para aproveitamento hidrelétrico, a 

mineração, e o tempo da subjetividade, dos saberes tradicionais dos sertanejos do Velho Chico. Esse 

estudo é parte das análises do estágio de Pós-Doutorado realizado na Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FCT-UNESP) sob a supervisão 

do Professor Doutor Messias Modesto dos Passos. 
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RESUMO: O Geopark Estrela, situado na mais alta montanha de Portugal Continental (1993m), é 

uma referência do património geológico português, sobretudo no que concerne às marcas da última 

glaciação, apresentando as mais importantes formas glaciárias e fluvioglaciárias em Portugal, bem 

como os mais relevantes exemplos de processos periglaciários observados no nosso país. 

Geologicamente é constituído por uma diversidade litológica assinalável, com destaque para os 

granitos e as formações metassedimentares com mais de 650 milhões de anos. Neste território estão 

bem expressas as evidências do metamorfismo de contacto, sendo também uma região estratégica para 

os recursos hídricos em Portugal, nomeadamente por albergar as nascentes de três importantes rios, o 

Zêzere, e Mondego e o Alva, que moldam os seus horizontes e a história da paisagem deste Geopark. 

Todavia, a paisagem deste território candidato a Geopark Mundial da UNESCO, com 2.216 km2, é 

muito mais do que geologia. Esta Montanha é o reflexo de uma longa evolução cultural, marcada pela 

adaptação das comunidades a um espaço geograficamente caracterizado pela sua adversidade. A 

paisagem da Estrela, que hoje observamos, constitui um legado indelével, marcada por uma história, 

cuja sua tangibilidade é, atualmente, um importante fator de patrimonialização. Partindo destes 

pressupostos, os geoparques Mundiais da UNESCO são territórios cuja relevância geológica constitui 

o ponto de partida para uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Através de uma visão holística, 

pretende-se estabelecer permanentes conexões entre o património geológico e o cultural, numa relação 

observada pelos mosaicos paisagísticos da Estrela. Esta ligação, muitas vezes umbilical, é visível no 

aproveitamento do Homem nas suas construções (veja-se o exemplo de Linhares da Beira), nas lendas 

que se perdem na memória do tempo e nos próprios topónimos que encontramos um pouco por toda a 

Estrela. Neste contexto, a diversidade das marcas glaciárias da Estrela, a riqueza do seu património 

cultural e o carácter cénico das suas paisagens, fazem deste território uma geografia única, cuja 

abordagem estruturada permitirá a criação de uma marca forte, com potencial turístico e de 

reconhecido valor patrimonial e cultural. Reconhecer, interpretar e valorizar este património é uma 

condição sine quo non para um território mais desenvolvido e uma paisagem melhor gerida e planeada. 
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Cabe aos Geoparks Mundiais da UNESCO trabalhar em torno destes elementos e construir novas 

abordagens de desenvolvimento que coloquem a geologia, a paisagem e a cultura dos territórios no 

centro da sua identidade. Pretende-se (re)centrar a discussão, em torno do desenvolvimento, naquilo 

que realmente diferencia as regiões e que promovam uma maior capacidade de atrair mais 

investimento, mais residente e visitantes, invertendo cenários de baixa densidade, como aqueles que 

verificamos neste Geopark. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geoparques; Serra da Estrela; Património; Paisagens Culturais 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ID 388: A RELAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E O ESTADO NA CONSTRUÇÃO DO 

PATRIMÔNIO: UM OLHAR SOBRE OS CASOS DAS APACs DO LEBLON E GRAJAÚ (RIO 

DE JANEIRO, RJ) 

 

B. V. C. DOMINGUES1 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); beatrizvelloso_@hotmail.com  

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo problematizar os processos de criação das políticas 

públicas voltadas para as áreas de ambiente cultural, discutindo os mecanismos de participação social e 

os grupos de interesses inseridos nessas áreas. Justifica-se a escolha das duas unidades como objetos 

investigativos visto que os bairros estão inseridos em realidades distintas dentro da cidade, além de 

serem delimitados em contextos que diferem no amadurecimento da política citada. Enquanto o Grajaú 

– última unidade a ser criada até a presente data – se localiza na Zona Norte da cidade, em uma área de 

especulação imobiliária em ascensão, o Leblon está localizado na Zona Sul e se apresenta como o m2 

mais caro do Brasil, segundo o índice FipeZap, em 2017. Neste sentido, a metodologia aplicada 

buscou estabelecer uma referência entre alguns efeitos esperados e não esperados, além de reconhecer 

o grau de familiaridade da sociedade com o assunto. Para tanto, adota-se como procedimento 

metodológico a utilização de um referencial teórico pautado na discussão da paisagem como 

instrumento de políticas culturais; legislação e aporte bibliográfico sobre as APACs e políticas em 

outros contextos nacionais semelhantes, assim como referências históricas e urbanísticas dos bairros 

analisados. Como dado empírico, houve um acompanhamento de algumas audiências e reuniões 

públicas com representantes do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), órgão da prefeitura 
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responsável por sua gerência e conservação, além de entrevistas de residentes e membros das 

respectivas associações de moradores. O primeiro e indiscutível ponto a ser concluído é que se 

tratando de questões jurídicas a Área de Proteção ao Ambiente Cultural (APAC) pode ser pensada 

como uma política inovadora para sua época de criação, além de possuir objetivos claros quando 

tratamos de proteção de ambientes urbanos. Com isso, (1) a memória de uma cidade passa a poder ser 

resgatada e (2) o patrimônio passa a se tornar um meio de gerir e redistribuir territórios da cidade. 

Partindo desse pressuposto, quanto aos bairros escolhidos para pesquisa, fica a pergunta: existem 

distorções com relação ao proposto e o apresentado? 
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RESUMO: A compreensão do património histórico em função das múltiplas transformações urbanas, 

socioculturais e económicas que marcaram a adaptação a novas dinâmicas das áreas urbanas mais 

antigas no século XXI é essencial, tendo em conta a pressão do imobiliário e os riscos de turistificação. 

Neste contexto, são desenvolvidas metodologias que levam em conta as situações complexas em que o 

património está inserido e que se materializam regra geral num plano de gestão, instrumento orientador 

de políticas urbanas integradas e de conciliação das demandas do património cultural com as 

necessidades dos múltiplos usuários.Tendo isto em consideração, este artigo tem como objetivo 

apresentar a relação da geografia com o instrumento plano de gestão, o qual surge como obrigatório 

nas diretrizes operacionais da UNESCO desde o ano de 2005 para todas cidades históricas património 
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da humanidade. O estudo de caso é o do primeiro plano de gestão formulado em Portugal, para o 

centro histórico do Porto, no ano de 2008. Conclui-se que o plano de gestão representa, frente às novas 

dinâmicas de uma “complex-cidade”, um instrumento que marca compromissos ao planejamento e à 

gestão das políticas públicas. Entretanto, um dos desafios, numa sociedade fortemente diferenciada por 

um grande ecletismo de interesses, é conciliar diferentes realidades à luz do processo de transformação 

- no tempo e no espaço - das políticas de gestão do centro de cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: planejamento; políticas públicas; sociedade; geografia; patrimônio da 

humanidade 

 

BIBLIOGRAFIA 

Ascher, F. (2010). Novos princípios do urbanismos seguido de novos compromissos urbanos um 

léxico. (2nd ed.). Editora Livros Horizonte, Lisboa, Portugal; 

Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis. (2007), Leipzig; 

Chamusca, P; Fernandes, J.A. R; Lopes, R; Tavares, F. M. (2017). O comércio como património: o 

projeto “Lojas com História”. In: XI Congresso da Geografia Portuguesa: as dimensões e a 

responsabilidade social da geografia. Porto, p.65-69; 

Landry, C. (2008). The creative city: a toolkit for urban innovators. (2nd ed.)  Earthscan. 

New Urban Agenda. Habitat III. (2016).  http://habitat3.org/the-new-urban-agenda .(acedido a 10  de 

Março de 2018); 

Porto Vivo. (2010). Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto Patrimônio Mundial; 

UNESCO. (2011). Princípios de ValLeta para a salvaguarda e gestão das populações e áreas urbanas 

históricas. Assembleia Geral do ICOMOS, Paris; 

UNESCO. (2013). Managing Cultural World Heritage. 

 

 



 

268 
 

ID 430: ITINERÁRIOS LITERÁRIOS NO ESTADO NOVO. O EIXO DA RUA DA 

PALMA-AVENIDA ALMIRANTE REIS EM LISBOA: UMA MEMÓRIA EMOCIONAL DE 

RESISTÊNCIA 

 

Aquilino MACHADO1; Álvaro DOMINGUES2 
1Centro de Estudos Geográficos (CEG); Aquilino.Machado@campus.ul.pt  

2Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo (CEAU); adomingues@arq.up.pt 

 

RESUMO: Carpintero (2012) assinala que para compreender a literatura, bem como as paisagens que 

nelas se inscrevem, é necessário fazer uso da imaginação, recreando um mundo de significações 

envoltas em inumeráveis emoções que resultam perduráveis para o leitor. Deste entendimento procede 

a ideia de que os espaços emocionais que se esboçam em torno das paisagens literárias refletem uma 

dimensão equivalente à que Lévy (1992) refere como uma geografia sensível, apeladamente humanista 

(Entrikin, 1976), existencial e poética (White, 1994). No fundo, comportam um sentido de 

transcendência eterna que nos permite apreender e reter o sentido rítmico das nossas cidades. Este é o 

problema a debater nesta comunicação. Os resultados provisórios e os que pretendemos ainda explorar 

abordam a paisagem literária erguida no eixo Rua da Palma-Avenida Almirante Reis, sob o reflexo 

sombrio do Estado Novo. Usamos o trajeto emocional dos escritores e das suas ficções para falar desta 

porção temporal que marcou profundamente este eixo lisboeta. Impossibilitada de impor ritmos 

políticos mais dilatados durante a ditadura, a cadência de apropriação revelou-se através de uma 

boémia que se espessava em torno dos cinemas populares e das cartografias dos bares e cervejarias, 

onde ninguém estava “livre de apanhar com um poeta à deriva pela proa” (Pires, 1997). Nesta 

efabulação de tertúlias cartografamos a presença marcante do café Herminius que funcionaria como 

um leitmotiv do movimento surrealista português. Já sem marca do onirismo surrealista a avenida 

avançaria para o seu remate final, encumeada com o projeto da Praça do Areeiro, mas perdendo aquela 

sensação de saborosa prodigalidade que chegava das “brisas das hortas repelidas pelo cimento das 

novas construções” (Miguéis, 1973: 183).  Mas o compasso do tempo determinaria novos ritmos e o 

eixo ver-se-ia amputado de um conjunto de edifícios centenários e de tantos outros locais de encontro. 

Muitos territórios da boémia, que faziam animar o sopro da resistência, encerrariam, inclusive o café 

Herminius que se transformaria “em agência funerária – quere-se maior ironia?” (Pires, 1987). Em 

suma, a força dos territórios literários e a intensidade da geografia emocional construídas neste eixo 

desempenham um papel determinante na percepção de lugares de memória que souberam resistir à 

impiedade do Estado Novo que, por força de uma narrativa mitológica, se associam intimamente ao 

espírito do sítio. 
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RESUMO: O objetivo deste texto é trazer para discussão, a política nacional de áreas protegidas, do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil, com base na análise de dados conceituais, 

técnicos e estatísticos, acerca da construção e evolução política e conceitual do sistema, enfatizando a 

política recente de Corredores Ecológicos. O componente teórico principal, usado como suporte para o 

desenvolvimento deste trabalho, foi a Legislação Ambiental Brasileira, específica para Unidades de 

Conservação no país, que define conceitos, diretrizes e meios técnicos e políticos de criação, 

manutenção e gestão deste tipo de Área Protegida. No Brasil, a criação de Áreas Protegidas, 

nacionalmente denominadas Unidades de Conservação-UC, é parte de um conjunto de ações e medidas 

legislativas, desenvolvidas no âmbito da política ambiental e territorial do país. São espaços territoriais 

com finalidades múltiplas e legalmente delimitados pelo Poder Público Nacional, através da lei federal 

de nº 9.985 de 2000, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O 
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SNUC Brasileiro, abrange um conjunto de Unidades de Conservação, divididas em dois grandes 

grupos de áreas de proteção integral e de uso sustentável, apoiadas em objetivos, conceitos e diretrizes, 

que buscam a valorização da natureza, a partir do valor ecológico, expresso através do intercâmbio de 

fluxos de energia, matéria e informação, entre a biodiversidade e o meio geofísico, que juntos, são 

responsáveis pelo equilíbrio ambiental, mas ao mesmo tempo, a integração ecológica, social e 

econômica, na tentativa de viabilizar a relação sustentável, aproximativa, da sociedade com a 

natureza.A gestão deste sistema está apoiada em estratégias que abrangem três grandes eixos 

estruturantes: gestão e consolidação territorial das UCs, ampliação do sistema e integração com 

paisagens mais amplas, através da implementação de corredores da biodiversidade 

(terminologicamente denominados de Corredores Ecológicos) e mosaicos, e o monitoramento e a 

pesquisa científica.Nos últimos sete anos, o SNUC evoluiu significativamente em termos quantitativos 

e conceitual.Conceitualmente incluiu políticas audaciosas, na tentativa de ampliar a cobertura do 

sistema no territorio nacional e, quantitativamente, mais que dobrou o número de UCs, desde sua 

criação a 17 (dezessete) anos.Atualmente, o país possui 1.544.833 km² de área destinadas à proteção 

ambiental, representando 17,7% de área, das quais, 541.296 km² são destinadas à proteção ambiental 

de tempo integral e 1.041.462 km² ao uso sustentável. 
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EIXO TEMÁTICO 08 - TURISMO E LAZER 
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Tema: O turismo é hoje uma das atividades motoras da economia mundial e para tal têm convergido 
numerosos fatores. A Estratégia Turismo 2027 define a diferenciação, através de recursos não 
comercializáveis, que se constituem como produtos e atrações, a qualificação, com base em produtos ubíquos 
e sazonais, a emergência do bem-estar e do Living, tudo relacionado com o valor dos recursos humanos. 
Valorizar estes ativos é estratégico em termos de investigação e central nas temáticas a promover neste 
Colóquio. No mesmo sentido, as relações do turismo com o território são muito fortes, diversas e complexas, 
suscitando abordagens multifacetadas e multidisciplinares. O território, palco de atividades turísticas e, 
simultaneamente, produto e atração turística, promove as atividades de lazer dos lugares, de dimensão local e 
regional, ainda que num mundo em processo de globalização. De facto, o território turístico assume a 
identidade dos lugares, a autenticidade das práticas, a diversidade e diferenciação culturais, o branding e a 
notoriedade, promovendo o desenvolvimento local. Afirmam-se novos modos de entendimento do turismo e 
dos lazeres: as urbanizações turísticas; os novos turismos; a importância da gestão dos destinos turísticos, não 
apenas aqueles que resultam de um processo cultural com diversas retrospectivas históricas, mas também 
aqueles com tendências inovadoras e os associados ao geoturismo; as novas relações entre a oferta e a 
procura; a valorização das tecnologias e a presença continuada dos big data; o posicionamento dos territórios 
no mercado global; os eventos como estratégia qualificadora; a animação turística facilitadora da experiência, 
da participação e da criação e co-criação em turismo. 
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RESUMO: As áreas protegidas tendem a ser cada vez mais visitadas. A ausência de uma correta 

gestão da visitação pode resultar em episódios de sobrecarga humana, comprometendo os objetivos de 

conservação e a qualidade da experiência de visitação (Flemming e Cook, 2008). A gestão da 

capacidade de carga é essencial para garantir que as características originais das áreas protegidas não 

sejam alteradas ou ameaçadas (Pires, 2005). Para proceder a esta gestão é necessário monitorizar  os 

visitantes, nomeadamente por métodos diretos, envolvendo contagens e realização de inquéritos 

(Muhar et al., 2002). Adicionalmente, é necessário criar novas soluções, englobando estratégias de 

educação e sensibilização ambiental, envolvendo os stakeholders  influenciados pelas medidas de 

gestão  (Zorrila-Pujana e Rossi, 2016). O Projeto LIFE Berlengas (LIFE13 NAT/PT/000458 – 

www.berlengas.eu/) visa  recuperar alguns dos valores naturais da Reserva Natural das Berlengas 

(RNB), incluindo diversas ações direcionadas para o estudo e monitorização de  visitantes. Este artigo 

apresenta parte dos resultados da monitorização  realizada na ilha da Berlenga em 2015 e 2016, que 

incluiu a realização  de inquéritos e contagem de visitantes por observadores em ponto fixo. Com base 

em questões-chave do inquérito foi desenvolvido o ‘Barómetro’ de Visitação,  uma ferramenta que 

ilustra a escala de qualidade associada à pressão resultante da atividade recreativa, e constitui um  

suporte de informação visual,  apelativo, e de sensibilização dos visitantes.  Adicionalmente, efetuou-

se uma análise de associação com outras questões do inquérito, identificando-se aquelas que mais 

influenciam as respostas dadas. Os resultados evidenciam um aumento do número de visitantes entre 

2015 e 2016, e em relação a anos anteriores. A capacidade de carga humana diária para a RNB 

definida como 350 indivíduos (Portaria nº270/90, de 10 de Abril), foi ultrapassada frequentemente,  

com desembarques superiores a 1000 pessoas nalguns dias. O ‘Barómetro’ de Visitação desenvolvido 

fornece informação acerca do modo como os visitantes consideram o número de pessoas na ilha e 

como classificam a experiência e alguns aspetos da RNB. O ‘Barómetro’ mostra, nomeadamente, que 
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os visitantes consideraram excessivo o número de pessoas na ilha em 2016, ao contrário de 2015, 

havendo no entanto uma maior satisfação na experiência recreativa. Dadas as características da ilha, o 

aumento de visitantes poderá ter consequências ao nível da segurança e qualidade da experiência 

recreativa. A ferramenta desenvolvida permite apoiar a tomada de decisão, definição de medidas de 

gestão, e sensibilização dos visitantes, constituindo um instrumento que poderá ser também aplicado 

noutras áreas protegidas. 
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RESUMO: O concelho de Paredes de Coura ornamenta um conjunto significativo de paisagens 

literárias que dão lastro a diversos percursos relatados e construídos pela literatura. Porventura, o mais 

relevante e conhecido seja aquele que se acolhe na Quinta do Amparo, e que foi efabulado pelo 

escritor Aquilino Ribeiro, em “A Casa Grande de Romarigães” (1957). Sobre a marca física desta 

quinta incide a capacidade criadora do escritor e do seu romance histórico. Da obra emana um espírito, 
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uma intensidade tão forte que a presença física do sítio se revê nas evocações do texto e na memória 

dos feitos que ali terão ocorrido. Uma trama ficcional, a que todo o romance obedece, ajusta-se 

fielmente à geografia física e humana que lhe serviu de cenário. Esta imanente narrativa é um exemplo 

daquilo que alguns escritores conseguem adicionar, por vezes, a determinados territórios sentimentais 

que servem de base à criação simbólica de cenários literários. Essa identificação está subjacente em 

muitas das suas obras literárias, sobretudo nas de natureza ficcional, despertando sentimentos de 

identidade e de pertença junto de quem compare os cenários descritos com os territórios reais. É nesta 

margem que também nos interessa situar algumas modalidades de turismo cultural, nomeadamente as 

que assentam na valorização turística das paisagens literárias. Certos trabalhos de geografia cultural 

incidem sobre o modo como as paisagens geográficas e as suas correspondentes paisagens literárias 

geram fenómenos de atratividade sobre os turistas e como se compaginam os factores que lhe estão 

subjacentes. Herbert relevou, no artigo “Artistic and Literary Places in France as Tourist Atractions” 

(1996), a importância que as obras literárias e artísticas exercem na consolidação de uma estratégia de 

turismo cultural, em certos territórios franceses. A procura dos lugares mágicos, dos sítios imaginários, 

e a sua associação com personagens fictícias é enfatizada por Herbert (1996) na introdução daquele 

artigo quando fala nas paisagens literárias de escritores ingleses e irlandeses. Ora, os resultados 

provisórios já obtidos, e os que pretendemos ainda explorar, destacam a ideia de que a paisagem 

literária de “A Casa Grande de Romarigães” se presta para que a partir dela se construa uma estratégia 

de turismo cultural com potencial endógeno, já que a sua riqueza espalha-se pela região envolvente 

ampliando a sua massa crítica. E mobilizando um conjunto de recursos, relatados e construídos pela 

literatura, demonstraremos que a cooperação das entidades locais se revela um factor determinante 

para o estabelecimento de uma sólida estratégia de dinamização endógena sobretudo no que toca ao 

“papel da inovação social, da aprendizagem, do capital relacional e da governância enquanto factores 

de desenvolvimento turístico” (Moreira, F, 2008:158). Face a isso, formularemos uma questão a 

esclarecer no decurso desta comunicação, e que se aclara na seguinte conformação:  que relevância 

poderá ter o turismo literário na consolidação de uma estratégia de desenvolvimento local? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem literária; paisagem cultural; desenvolvimento endógeno; turismo de 

nicho cultural 
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RESUMO: En este estudio se ha llevado a cabo el análisis de la procedencia de los turistas en el 

litoral de la Región de Murcia. En la actualidad, el principal motor económico de esta región es el 

turismo, fruto de la combinación de la bonanza climática y la longitud de costa. Este hecho ha 

fundamentado un modelo tradicional de sol y playa (Artal et al., 2010), que gracias a su consolidación 

en el tiempo ha propiciado la llegada de turistas no solo nacionales, sino de otros países del continente 

europeo o, incluso, de América y Asia. No obstante, la actividad turística reviste una acusada 

estacionalidad, concentrada principalmente en los meses de julio y agosto (Serrano, 2007). El objetivo 

fundamental de este trabajo es analizar desde comienzos del siglo XXI la evolución de la procedencia 

de estos turístas en el conjunto del litoral de la Región de Murcia, así como en cada una de las distintas 

localidades que lo comprenden, con el fin de constatar las diferencias intermunicipales. Para ello, se 

empleará una metodología de tipo cuantitativa, utilizando los datos estadísticos oficiales aportados por 
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los principales resultados que se extraen de esta 

investigación es la presencia significativa de turistas nacionales procedentes de Comunidades 

Autónomas como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha y de turistas internacionales cuyo origen 

recae en países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania. Por otro lado, se advierten 

diferencias entre los municipios que conforman el litoral de la Región de Murcia, ya que el número de 

turistas no se reparte de manera homogénea. Por tanto, y a modo de conclusión, puede considerarse al 

conjunto territorial del Mar Menor-La Manga como el máximo exponente del turismo litoral murciano, 

ya que las diferencias en el número de turistas registrado respecto a otros destinos como Mazarrón y 

Águilas son bastante elevadas. 
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RESUMO: El incremento de la movilidad de personas experimentado durante las últimas décadas 

actúa como fiel reflejo de los diferentes mecanísmos socioeconómicos ideados por la incesante 

globalización de los desplazamientos a nivel mundial (Fernández, 1991). Dicho paradigma de 

globalización basado en el “sistema-mundo” lleva consigo diversas variaciones en las relaciones de 

intercambio, con la aparición de tecnología punta en sus diferentes ámbitos (Sassen, 2007). El aumento 

del tiempo de ocio en las sociedades desarrolladas ha impulsado el avance del turismo, fenómeno que 

representa una de las manifestaciones más evidentes de la actual sociedad de consumo (González y 

Ruiz, 2006). Esta investigación pretende estudiar la competitividad de España como país emisor de 
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viajeros y turistas durante la última década. Entendemos como emisión la salida de personas de su país 

de origen con destino a otro diferente al de referencia, con fines de ocio, religión, visitas a familares, 

etc. Dichos desplazamientos han de contar con al menos una pernoctación en el lugar de destino y no 

debe exceder de un periodo superior a un año. Quedan exluidos los viajes realizados por individuos 

para los que dicha actividad forme parte de su trabajo cotidiano (conductores y pilotos o tripulación de 

medios de transporte) (Bellet, et al., 2010). Se indaga en la escasa documentación disponible sobre este 

fenómeno, analizando los principales paises emisores del Planeta, la situación de España entre ellos, 

lugares de destino más visitados, época del año con mayor frecuencia viajera, transporte utilizado y 

comunidades de origen de los viajeros. La razón que argumenta la elaboración de esta investigación 

viene avalada por la escasez de análisis científicos sobre dicha materia en España, hecho que en gran 

medida se debe al imparable éxito turístico receptor que enmascara el fenómeno emisor. A modo de 

conclusión, es conveniente matizar el escaso potencial de España como mercado de emisión turística, 

registrando un marcado contraste entre los desplazamientos realizados por los españoles en el interior 

del país y los que se efectúan fuera de las fronteras del mismo. 
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RESUMO: Los balnearios en general y los de Andalucía en particular pueden contribuir en gran 

medida al desarrollo de los espacios rurales en los que se ubican. La inclusión de estos 

establecimientos termales en redes locales, regionales e incluso globales multiescalares resulta 

fundamental para generar dinámicas de conexión territorial que favorezcan la distribución de 

información, la innovación, el conocimiento de este sector y en última instancia el desarrollo local. En 

este contexto, la investigación se centra en el análisis de la inclusión (o no) de los balnearios andaluces 

en las distintas web de turismo y redes sociales existentes en la actualidad. El objetivo es desarrollar un 

análisis de la situación actual en torno a esta temática y establecer estrategias de creación y/o 

fortalecimiento de redes virtuales vinculadas al turismo de salud en Andalucía. 
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RESUMO: Tendo presente o que é possível extrair dos documentos oficiais, bem assim como das 

declarações de responsáveis políticos pelo sector, turismo residencial em Portugal é entendido como 

um pacote turístico que junta duas grandes componentes da oferta: 1) a promoção imobiliária de 

segundas residências; 2) o seu complemento com um leque mais ou menos diversificado de serviços de 

apoio, os quais poderão integrar, entre outros, a hotelaria convencional e o golfe ou outras actividades 

relacionadas com a animação, sendo a resultante esperada destes dois vectores de investimento a 

fidelização e aumento dos períodos de permanência, com eventual redução da sazonalidade, de 

maiores efectivos de turistas que já hoje compõem os principais fluxos de mercado com destino a 

Portugal. Também já desde 1969 que existe a possibilidade de comercialização de segundas 

residências no âmbito de outras figuras de “alojamento turístico”, tais como as moradias turísticas, os 

aldeamentos turísticos e os conjuntos turísticos. O que poderá explicar este “novo despertar” para este 

tipo de imobiliário turístico e como entender, ao contrário do que aconteceu noutros contextos 

territoriais, a sua comparativamente fraca disseminação em Portugal? Uma parte da resposta a esta 

questão pode ser encontrada no sistema de planeamento que tem orientado a ocupação do território em 
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Portugal. Por um lado, existe uma supervisão apertada sobre a definição do perímetro dos aglomerados 

urbanos e, por outro, não se fecham portas à edificação fora desses mesmos perímetros tendo em 

conta, por exemplo, o argumento da necessidade de desenvolvimento turístico, podendo para isso 

reservarem se extensas áreas de território municipal onde se verificam amenidades ambientais 

específicas. No entanto, está claro no processo de planeamento territorial português que todo e 

qualquer desenvolvimento construtivo, a não ser que seja do interesse público, não pode colidir com os 

valores do ambiente natural a preservar. Deste modo, verifica se uma conflitualidade de interesses 

entre, por um lado, as políticas estatais de contenção da urbanização, que também tentam proteger os 

recursos turísticos primários que hoje colocam Portugal num patamar de grande qualidade enquanto 

destino, e o desejo, por parte dos promotores, de multiplicação de investimentos, onde a componente 

de promoção imobiliária poderá ser a melhor e mais rapidamente remunerada. Esta comunicação é 

uma contribuição para a clarificação da problemática da expansão das segundas residências (sem 

qualquer controlo) e, correlativamente, do chamado turismo residencial (fortemente escrutinado), em 

Portugal. 
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RESUMO: O crescimento da prática de desportos de lazer em espaços naturais, incluindo a da corrida 

de montanha (geralmente conhecida por Trail Running) é inquestionável (Scheerder e Breedveld, 

2015). Os dois principais factores que contribuem para este facto são o crescente número de eventos 

organizados (oficiais e informais) e a procura por parte dos participantes. Trata-se de um fenómeno 

global ao qual Portugal e Espanha não ficaram imunes e que se acentuou na última década. Apesar de 

não haver um levantamento exaustivo das provas e praticantes em Portugal (Santiago, 2016) e 

Espanha, há evidências de o crescimento tem sido sustentado e não se tratou de uma situação pontual. 

Consequentemente, torna-se necessário aprofundar a pesquisa sobre a oferta (tipologias, crescimento, 

entidades, empresas, características, etc.) e a procura (perfil dos praticantes, motivações, experiência, 

treinos, etc.). Este artigo aborda o lado da procura, traçando um perfil dos praticantes de Trail Running 

através de questionários realizados em Portugal e Espanha. Os questionários têm uma estrutura similar, 

tendo sido ajustados em função do contexto de cada um dos países e contemplam: o perfil 

socioeconómico; o perfil desportivo, incluindo os aspectos considerados em estudos sobre hábitos 

desportivos ao nível da Europa (European Commission, 2010), de Espanha (García Ferrando e Llopis, 

2011) e da Catalunha (Puig et al, 2009); e as motivações de participação (Farias et al, 2014). Os 

questionários foram lançados em dois eventos de referência: em Portugal na Taça de Portugal de Ultra 

Trail (Proença-a-Nova) e em Espanha no Ultra Trail Barcelona (Catalunha). A prova Portuguesa tinha 

duas distâncias (28 e 51km), tendo respondido ao questionário 75 participantes. Na prova Espanhola 

havia três distâncias (21, 42 e 69km) e obtiveram-se 140 respostas. A análise das respostas é efectuada 

na perspectiva de melhor compreender quem são e quais as motivações de quem pratica desporto em 

áreas naturais, sempre numa perspectiva de comparação Ibérica. É assim possível contribuir para 

suportar as decisões de quem organiza este tipo de eventos (treinos e provas de Trail Running) e de 

quem tem responsabilidade sobre a gestão destes espaços, com particular relevância para as áreas 

protegidas. O perfil dos participantes tem alguns traços similares, mas há diferenças consideráveis. 

Numa rápida síntese, predominam os homens, mais jovens em Espanha do que em Portugal que 

transitaram de outros desportos que praticavam anteriormente (atletismo em Espanha e BTT em 
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Portugal). Quanto às motivações para a prática do Trail Running, constata-se que em ambos os casos, 

embora de forma mais acentuada em Portugal, a base motivacional está relacionada com a usufruição 

dos espaços naturais. Este facto, associado aos hábitos de treino (97% fazem 3 a 4 sessões por semana) 

têm levado a mais um aumento da pressão dos usos desportivos em áreas protegidas e recreativas 

sobretudo em contexto peri-urbano, uma vez que é nas grandes áreas urbanas que residem mais de 

90% dos praticantes, merecendo por isso a devida atenção por parte de todos os envolvidos. 
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RESUMO: La presente comunicación analiza el perfil actual de la demanda turística del destino 

urbano Madrid y su posible interés en la práctica y consumo del turismo cinematográfico en la ciudad. 

La aplicación de técnicas multivariadas de segmentación (árboles de decisión, segmentación de 

Kohone) permite clarificar la compleja asociación entre determinantes sociodemográfico y 

socioeconómicos de esta nueva tipología turística. Sobre la compleja relación cine-turismo existe una 

amplia y sólida producción empírica (evaluación del impacto del turismo cinematográfico en 

determinados destinos) y teórica (centrada en comprender el fenómeno desde una perspectiva 

científica y cultural). En general, se define el turismo cinematográfico como “the on-location tourism 

that follow the sucess of a movie made (or set) in a particular región” (Beeton, 2005:9), definición a la 

que posteriormente se ha añadido una mayor complejidad que afecta tanto a factores como las 

actividades realizadas, como aquellos de motivación. Estos últimos son los más discutidos, en 

concreto, el papel (principal o secundario) que juega el cine en los desplazamientos turísticos, dando 

lugar a tipologías de turistas en relación al grado de consumo del turismo cinematográfico. Desde el 

lado de la oferta, el debate se centra en los impactos económicos de este turismo, apuntando que 

películas o géneros no presentan la misma capacidad de impacto. Los resultados indican un perfil de 

demanda caracterizado por visitantes adultos y jóvenes nacionales, europeos comunitarios y 

extranjeros; profesionales ocupados con ingresos medio y medio alto, que visitan Madrid en busca de 

ocio, patrimonio cultural y gastronomía. Viajan en familia, en pareja sin hijos o con amigos y 

permanecen entre 3 y 4 días. Para más de la mitad de ellos es su primera visita a la ciudad y casi un 

17% ha visitado el destino en sucesivas ocasiones. Una gran parte de los turistas desconoce el cine 

rodado en Madrid y la incipiente oferta de turismo cinematográfico existente, pero manifiesta su 

disposición a consumir estos productos (rutas). Estas características permiten apuntar, hoy por hoy, 

una reducida práctica del turismo cinematográfico en Madrid. Es poco probable que se convierta, a 

corto plazo, en un producto turístico relevante, debido a la imagen filmada de la ciudad en películas y 

series, a pesar de la evidente apuesta de potenciar el turismo cinematográfico por parte del 

Ayuntamiento de Madrid. Una diferenciación de la oferta turística cinematográfica madrileña en 

función de factores como la edad, nivel de estudios, gasto turístico,…, junto con mejores campañas de 
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divulgación y comercialización por parte del Ayuntamiento podría propiciar un aumento de la 

demanda del turismo cinematográfico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: demanda turística; turismo cinematográfico; modelos de segmentación; 

Madrid 
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RESUMO: Os espaços públicos disponíveis em uma cidade são componentes dinâmicos (Serpa, 

2011) e por esta razão, muitas vezes, as demandas do usuário não são atendidas, seja na oferta de lazer 

(Rodrigues Tschoke e Rechia, 2014) ou na oferta como produto turístico (Figueiredo, 2008). Este 
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estudo exploratório investiga as funções de áreas verdes urbanas e criação de experiências positivas 

(Klein, 2016) que potencializem a sua visitação. Metodologicamente construído por meio de roteiros 

semiestruturados, aplicado a usuários do Parque Municipal da cidade de Belo Horizonte - MG - Brasil, 

buscou-se responder as perguntas: Como parques verdes urbanos, criam valor para os indivíduos? E se, 

estes valores estão alinhados com as tipologias funcionais do espaço verde. Os achados revelam que as 

tipologias clássicas de áreas verdes apresentadas por Matas, Necochea e Balbontín (1983) e por De 

Angelis, De Angelis, Barros e Barros (2005) que consideram a: (1) função ecológica, (2) função 

estética, (3) função psicológica e (4) função simbólica, convergem para a criação de valor pelo usuário. 

A função social ligada à educação e à cultura pode resultar em aprendizado, em mudanças cognitivas, 

em emoções positivas e comportamentos associados à responsabilidade ambiental ou a integração á 

comunidade. Percebe-se uma relação da função psicológica, estética e ecológica, pelos relatos as áreas 

verdes proporcionando relaxamento físico e psicológico, bem-estar físico e mental, diversidade de 

emoções e sentimentos, derivados do sentimento de conforto à sombra e a ausência barulho e 

escapismo. Os agrupamentos de narrativas reforçam a compreesão de que o parque é um espaço 

acessível, e que oferta em primeiro lugar opções de lazer, de educação, que incorporam aprendizados e 

qualidade de vida. Evidenciou-se que as emoções vinculadas aos espaços verdes são derivadas das 

dimensões da experiência: Entretenimento, Educacional, Escapista e Estética. Recomenda-se ao final 

deste estudo: (1) propor experiências positivas, adaptadas a comunidade local, (2) estimular os 

aspectos sensoriais e tornar a experiência mais dinâmica (3) que investimentos em estratégias de 

comunicação e divulgação dos espaços podem contribuir para o crescimento da visitação. 
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RESUMO: Durante la primera mitad del s.XX, la mejora de las infraestructuras de transporte en 

España y en particular de las carreteras contribuyó a articular los primeros espacios turísticos, que 

habían ido desarrollándose en diversas regiones desde principios de siglo. El aumento de la movilidad 

y la mejora de las posibilidades para el desplazamiento favorecieron las iniciativas de planificación de 

la actividad turística a escala de todo el país. Tales circunstancias desempeñaron un papel destacado en 

la creación de las primeras rutas e itinerarios turísticos modernos, sentando los precedentes para el 

posterior turismo de masas. Es también en la primera mitad del s.XX cuando se produce en España la 

creación de los primeros organismos públicos relacionados con el turismo: la Comisión Nacional de 

Turismo (1905), la Comisaria Regia del Turismo (1911), el Patronato Nacional de Turismo (1929), la 

Dirección General de Turismo (1938) y finalmente, en 1951, el Ministerio de Información y Turismo. 

Desde comienzos del XX, el desplazamiento de turistas en automóviles fue cada vez más habitual, 

dadas las amplias posibilidades de esta novedosa forma de transporte. Según Uriol Salcedo (1990), en 

1900, España tenía una red de carreteras de apenas 36.300 kms, para una extensión territorial de 

505.990 kms2, por las que circulaban los primeros vehículos a motor. En 1931 se alcanzaron los 

89.592 kilómetros y en 1951, 115.365 (Gómez Mendoza & San Román, 2005). Muy temprano, esta 

forma de transporte es considerada un medio para captar turistas de alto nivel. Tras varias propuestas, 

esbozadas a lo largo de dos décadas, en 1926 fue aprobada la creación del Circuito Nacional de Firmes 

Especiales (CNFE), diferenciando unos recorridos de especial interés turístico, organizados en tres 

secciones: Noroeste, Este y Sur. Para 1930, dicho Circuito llegó a gestionar unos siete mil kms. Días 

antes del estallido de la Guerra Civil, las Cortes aprobaron (8/07/1936) un plan de obras para el CNFE 

que debieran haberse ejecutado en los siguientes seis años. Finalizada la Guerra, en 1941 se aprobó 
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una Ley para la ordenación ferroviaria y de transportes por carretera. En ese mismo año, la Dirección 

General de Turismo publicó el folleto “Carreteras que irradian de Madrid” y otros tres para Andalucía, 

Levante y Cataluña, y Norte-Noroeste de España, con datos de recorridos, alojamientos, paradores, 

hosterías y albergues. Ya a finales de 1950 se establece el Plan de Modernización de la Red de 

Carreteras Españolas. 
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RESUMO: A oferta e procura turística da região do Algarve centram-se, sobranceiramente, na 

promoção do produto sol e mar e na valorização, por vezes, pouco qualificadora, dos seus ativos 

litorais, firmando um quadro de parca diferenciação turística que, conjugado com os impactos das 

alterações climáticas sobre o respetivo território e setor turístico, impõe uma iminente fragilidade e 

indelével ameaça à resiliência de uma região que, de sobremaneira, assenta a sua base económica de 

desenvolvimento no usufruto turístico mainstream dos seus recursos balneares. Posto isto, o estímulo a 

uma heterogeneização dos produtos turísticos poderia constituir uma oportunidade de incremento de 

resiliência regional aos desafios presentes e futuros. Desse ensejo, emerge a necessidade de estudar, 

comparativamente, as preferências dos turistas que visitam a região por recreio e lazer em espaços de 

litoral ou de interioridade, num enquadramento, onde a subida do nível médio das águas do mar poderá 

afetar o recurso turístico, até agora, mais valorizado, a praia. Destarte, surge como premente o almejo 

de investigar o grau de conhecimento e de preferência dos turistas pelas diferentes unidades territoriais 

que perpassam a região do Algarve, desde o Litoral, Barrocal e Serra, e do grau comparativo de 

preferência por atividades de turismo da natureza, e o touring cultural e paisagístico, enquanto 

oportunidades disponíveis e/ou a valorizar na região, de forma a descortinar  potencialidades de 

transformação do uso e promoção turística da região, e estabelecer, concertadamente e neste âmbito, as 

prioridades, mediante preferência declarada, de adaptação às alterações climáticas. Como tal e à luz 

deste contexto climático em mudança, importa saber por comparação à praia em areal costeiro, se os 

turistas contemplam a piscina artificial, biológica ou costeira como espaço substitutivo e atrativo de 

recreio e lazer, ou se, quiçá, preferirão complementar ou comutar, até, a sua experiência turística, 

vincadamente, balnear, por atividades de turismo da natureza e/ou touring cultural e paisagístico, pelo 

que se torna necessário compreender se visitariam a região nesse mesmo padrão de recreio e lazer. 

Assim sendo, foi encetado, no ano de 2017, um inquérito aplicado a 400 turistas nos concelhos de 

Silves, Albufeira e Loulé, cuja principal motivação de visita deste destino foi o deleite balnear, no 
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sentido de concretizar um efetivo desvelo da maior ou menor preferência dos turistas que visitam a 

região pelos mesmos recursos turísticos que, até hoje, têm sido, insistente e tendencialmente, 

promovidos, ou por outros recursos turísticos, para além da praia, passíveis de valorização sustentável. 

Operou-se, também, uma auscultação da disposição dos turistas a visitar a região, caso venha a 

verificar-se uma disrupção do recurso balnear e uma aposta nesta transição transformativa, sendo que a 

comunhão entre o planeamento da redefinição do uso turístico da orla costeira e a diversificação de 

produtos turísticos da região poderá ser uma prolífica estratégia de adaptação e reforço da resiliência 

deste território e sector aos impactos esperados. 
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RESUMO: Ser capital de “alguma coisa” é importante para reforçar a identidade dos lugares. O 

conceito de capital é tomado em termo figurativo como a localidade que tem elevada proeminência 

numa determinada atividade ou componente seja ela de cariz cultural patrimonial ou económico. Em 

Portugal Continental quantas localidades (sejam elas cidades ou vilas) são capitais? Onde se 

localizam? Que imagem querem projetar de si? A opção de serem capital de alguma coisa é geralmente 

uma opção livre do poder local (politico ou empresarial). Existem, todavia, algumas situações de Vox 

populi que são utilizadas, mas não estão registadas. As cidades precisão de construir uma imagem que 

as destaquem.  As cidades estão em competição entre si. Devem ser vistas como "marcas" e é esta 

imagem de marca que impulsiona seu sucesso. No entanto, a estratégia para obter esse sucesso pode 

ser mais específica associando-se uma imagem de "cidade ecológica", "cidade tecnológica" ou 

"cidade-jardim", dependendo de seus objetivos. Uma parte vital de qualquer estratégia de marca bem-

sucedida, em geral, é ter um logotipo eficaz, e as cidades não são diferentes a esse respeito. De facto, e 

de uma perspetiva visual, os logotipos estão entre os melhores reflexos da singularidade destes lugares. 

Eles incorporam os marcos históricos, a história e o orgulho da cidade natal que uma comunidade 

possui. O trabalho aqui apresentado pretende identificar, localizar e classificar os lugares que usam a 

denominação “capital de”. Para tal consultaram-se diversas fontes de dados, incluindo a área de registo 

e consulta de marcas registadas do Ministério da Justiça. A análise foi realizada em Portugal 
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continental e revelou a existência de mais de cem “capitais”. O propósito de reunir e mapear esta 

informação ultrapassa a mera curiosidade geográfica. A tipologia de capitais encontradas revela muito 

da imagem que os lugares querem promover. Serão os seus proponentes bem-intencionados 

seguramente, mas poderão caminhar no sentido de desenvolver e integrar estas ideias num conceito 

mais consistente e estruturado de marketing urbano e regional com maior projeção nacional e 

internacional. Nesta fase introdutória são preocupações de âmbito geográfico e tipológico que nos 

movem. No entanto na fase seguinte contamos avançar para questões de comunicação e de branding 

urbano. 
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RESUMO: El turismo residencial es uno de los fenómenos que está teniendo un mayor impacto en el 

litoral mediterráneo español desde una perspectiva territorial; ha intensificado y dispersado el proceso 

urbanizador, ha motivado la especulación inmobiliaria, ha generado prácticas urbanistas netamente 

expansivas y, finalmente, ha tenido unos potentes efectos demográficos, económicos y sociales de 

controvertida lectura. En las últimas décadas, los turistas residenciales están “dando el salto” hacia el 

interior, y se empiezan a asentar en ámbitos rurales, buscando una vida más tranquila y desosegada, 

alejada de los congestionados y bulliciosos centros vacacionales costeros del litoral del sur de la 

Península Ibérica. El objetivo de este trabajo es el de analizar la dimensión y los efectos territoriales 

del turismo residencial en la Alpujarra -comarca rural andaluza localizada en el sureste peninsular, en 

un entorno próximo a importantes espacios naturales protegidos de la región-. Como objetivo 

específico, pretendemos comprobar si esta nueva inmigración tiene ya efectos sobre las relaciones 

sociales a escala local, así como sobre la urbanización en estos espacios de alto valor natural 
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(naturbanización). Para conseguirlo, hemos realizado una revisión de la literatura (turismo e 

inmigración residencial, neorrurales, gerontoinmigración…), un estudio del planeamiento, un análisis 

estadístico (principales cambios demográficos) y un trabajo de campo a través de entrevistas. A partir 

de los resultados obtenidos, se observa como a lo largo de toda la Alpujarra (almeriense) el impacto de 

los turistas residenciales, especialmente británicos y de edad avanzada, está teniendo mayor 

repercusión territorial a partir del inicio de la crisis económica en España. A ello se le suma un 

impacto en las relaciones tradicionales en estos entornos mencionados, en tanto que son municipio(s) 

de pequeño tamaño y de baja población, que se caracterizan por una identidad profundamente 

arraigada. La llegada de estos turistas residenciales supone un impacto para estas comunidades.  Las 

conclusiones a las que se llega en este artículo es que en la Alpujarra almeriense se está desarrollando 

un proceso de turismo residencial, aún incipiente, pero de tendencia alcista, la cual está motivando un 

impacto social, demográfico y territorial, siendo uno de los factores fundamentales de reactivación del 

desarrollo inmobiliario. 
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RESUMO: Na experiência turística a acessibilidade dos destinos é uma problematização que deve ser 

considerada pelos agentes do serviço público. Pesquisas tradicionais relacionadas a qualidade, 

satisfação e lealdade não são suficientes para indicar mecanismos de co-criação de valor para o 

visitante com necessidades especiais. O objetivo desse ensaio teórico é diferenciar os conceitos de 

vulnerabilidade e incapacidade evidenciando o efeito transformativo das atividades turísticas sobre o 

turista vulnerável. O ensaio se apoia nos conceitos de vulnerabilidade (Darcy e Buhalis, 2011), turismo 

acessível (World Tourism Organization, 2016) e pesquisa transformativa do serviço (Anderson et al., 

2013). A vulnerabilidade considera que qualquer pessoa está ou estará vulnerável em algum momento 

da vida, portanto os destinos turísticos devem estar preparados para experiências turísticas 

compartilhadas simultaneamente entre turistas não vulneráveis e turistas com diversos graus de 

vulnerabilidade  (Hersh, 2016; Zhang e Cole, 2016). A conclusão deste estudo aponta para o papel 

relevante da gestão dos espaços públicos na recepção do turista com necessidades especiais, sendo 

uma perspectiva para o desenho de destinos turísticos mais inclusivos e transformativos. Este trabalho 

é parte integrante de projetos em andamento por dois núcleos de pesquisa: NEECIM-TUR - Núcleo de 

Estudos e Estratégias de Comunicação Integrada de Marketing e Turismo - e CITIES – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas em Cidades Inteligentes, Tecnológicas, Inovativas, Empreendedoras e 

Sustentáveis. Nesta oportunidade agradecem o apoio do CEFETMG – Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais - pelo apoio na divulgação deste trabalho. 
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RESUMO: En las últimas décadas, el patrimonio geológico ha adquirido cada vez mayor importancia 

desde el punto de vista de las actividades turísticas. El geoturismo como producto turistico de 

naturaleza ha manifestado un destacado crecimeinto teritorial a la par con el surgimiento de la 

necesidad de conservar y proteger la geodiversidad como contraparte de la biodiversidad. Por esta 

razón, se han diseñado estrategias para conservar y dar valor a los espacios con recursos geológicos, de 

las que han surgido los denominados geoparques, los cuales se transforman en fuentes valiosas para la 

preservación, conservación y uso de estos espacios, que en la mayoría de los casos aparecen con 

importantes niveles de degradación. El futuro del geoturismo pasa por aprovechar el potencial turístico 

de estos parques para concienciar al público y para potenciar la visita a otros lugares de interés 

geológico menos espectaculares. A partir de una revisión conceptual y de experiencias exitosas, en este 

trabajo se efectúa una valoración del patrimonio geológico y de las ofertas geoturísticas en el territorio 

gallego, situándolas en el marco del conjunto de su sector turístico. Investigación apoyada en una 
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revisión bibliográfica sobre la base de un análisis comparativo-interpretativo como en el trabajo de 

campo. Un diagnóstico preliminar que pretende sentar las bases para la elaboración de una estrategia 

territorial turística de potenciación del geoturismo. Un producto que en Galicia no ha se incorporado 

debidamente a las políticas turísticas públicas y al emprendimiento privado. La amplia variedad del 

patrimonio geológico y geodiversidad que posee el espacio geográfico gallego posibilita el desarrollo 

de nuevos productos turísticos. Nuevos productos que complementen la oferta turística gallega en aras 

de mejorar su competitividad territorial. Esta potencialidad es factible de plasmar por medio de la 

creación de una red de geoparques gallega que articule y conecte los principales recursos, y que 

permita así un desarrollo integrado, articulado y sustentable del teritorio. 
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RESUMO: O setor do Turismo em Portugal, apesar de não ter um programa operacional temático 

específico para o financiamento comunitário de iniciativas e projetos neste setor, tem disponível um 

conjunto de medidas de financiamento (comunitárias ou nacionais, públicas ou privadas) que procuram 

responder às preocupações europeias e nacionais de coesão territorial, em particular de valorização do 

património cultural e turístico existente e do desenvolvimento do setor turístico nas suas diversas 

algumas vertentes. Na região Centro, as diferentes fontes de financiamento disponíveis estão alinhadas 

com a estratégia regional para o setor do turismo, da responsabilidade da Entidade Regional do 

Turismo do Centro (ERTC), bem como com a estratégia de especialização inteligente (RIS3), cujo 

setor do turismo foi considerado como um domínio diferenciador. No passado recente, o 

financiamento comunitário, através dos Programas Operacionais da região Centro (e.g. PROCENTRO 

- 2000-2006 e PO Mais Centro - 2007-2013), estava direcionado para o apoio de iniciativas, com uma 

lógica territorial e temática, que concorreram, definitivamente, para a dinamização e diversificação da 

oferta turística na região Centro. São exemplos destes apoios a criação da Rede das Aldeias Históricas 

de Portugal, a rede das Aldeias de Xisto da região Centro e ainda a Rede de Mosteiros Património da 

Humanidade de Portugal, onde se inclui o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, o Mosteiro de Santa 

Maria da Vitória da Batalha, o Convento de Cristo de Tomar. Também no âmbito do anterior período 

de programação surgiu o apoio a um vasto conjunto de iniciativas, em favor dos territórios de baixa 

densidade, no âmbito do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE). 

Destas destacamos novamente as Aldeias Históricas de Portugal e as Aldeias de Xisto mas também, 

entre outras estratégias, a Valorização das estâncias Termais da região Centro e o Programa de 

valorização económica dos espaços de romanização. No conjunto, o financiamento destas iniciativas e 

programas específicos, tem contribuído, de forma direta e indireta e em diferentes escalas e dimensões, 

para a dinamização dos territórios, incluindo a valorização dos recursos e das identidades locais e para 

a diversificação da oferta turística da região Centro. No atual período de programação comunitária 

2014-2020 e no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro – Centro2020, encontra-se 

previsto o apoio financeiro ao setor do turismo, com incidência na promoção e valorização turística. 
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Neste contexto, está em curso o apoio de três grandes linhas de ação: 1) criação ou desenvolvimento de 

um ou vários produtos âncora de cada uma das Comunidade Intermunicipais da região Centro; 2) 

apoio à criação de um produto turístico integrado associado aos Lugares Património Mundial do 

Centro e 3) o apoio a um programa integrado de promoção e comunicação que vise promover os 

territórios e produtos turísticos regionais, bem como ativar a marca turística regional, fazendo 

convergir e dando escala às distintas marcas sub-regionais. Para além destas estratégias, o Centro2020 

conta com o apoio a empresas do setor turístico, desde o alojamento a empresas de animação turística. 

A presente comunicação procura identificar, na região Centro de Portugal, os investimentos e os 

projetos já realizados e a sua relação com a atratividade da região, a dinamização económica e 

turística, a diminuição das assimetrias e o reforço da coesão territorial, bem como a salvaguarda e 

promoção do património histórico e cultural com elevado interesse turístico e identitário. 

PALAVRAS-CHAVE: Região Centro; Setor Turístico; Política Pública; Financiamento Comunitário 
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RESUMO: Considerando que um dos pilares do desenvolvimento rural assenta no potencial 

endógeno, numa ótica de mobilização e valorização inteligente dos recursos (Moreira e Reis, 2017), o 

artesanato deverá ser integrado, de forma estratégica, na estruturação da oferta turística em espaço 

rural. O seu contributo assume uma importância relevante, considerando a sua polivalência concetual 

podendo destacar-se as seguintes funções: produtiva e utilitária; estética e decorativa; cultural, 

patrimonial e simbólica; social; ambiental; recreativa e pedagógica (Thirion e Cavaco, 2003). Para 

além das componentes culturais e histórico-patrimoniais, traduzidas pelos fatores da identidade e 

memória, podem associar-se-lhe, igualmente, valências no âmbito da animação e promoção turística. 

Estas emergem pela necessidade de conhecimento e interpretação, das produções artesanais, 
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facilitadoras da melhor interação entre os artesãos ou comerciantes e os visitantes/turistas.  Este 

trabalho, tendo por base territorial as Aldeias Históricas de Portugal, pretende aferir o nível de 

valorização do recurso artesanato enquanto fator agregador e promotor da imagem desta rede de 

aldeias. Na prossecução deste objetivo, foi contemplada a revisão bibliográfica associada à temática, 

podendo destacar-se a legislação nacional (Decreto-Lei n.º 41/2001 que define o estatuto do artesão e 

da unidade produtiva artesanal), bem como a referente à experiência de desenvolvimento rural do 

Programa LEADER. Foram efetuadas visitas aos onze postos de turismo das Aldeias Históricas de 

Portugal, tendo sido aplicado, aos respetivos colaboradores, um inquérito e realizadas entrevistas a três 

artesãs. Através da análise dos dados e conteúdos obtidos, na realização do trabalho de campo, pode 

inferir-se que o artesanato marca presença nas Aldeias Históricas de Portugal, quer por uma linha 

estética fiel à tradição, quer por propostas inovadoras marcadas pela criatividade e participação das 

comunidades locais. Como corolário desta reflexão, poderá afirmar-se que será desejável assegurar, a 

curto prazo, a continuidade dos saber-fazer tradicionais observados (p.e. adufes, bonecas marafonas e 

trabalhos em bracejo), junto dos mais jovens e integrar esta oferta genuína e poderosa, em termos de 

design, em linhas de merchandising da Rede das Aldeias Históricas de Portugal. Por esta via sairá 

reforçada a ambivalência do artesanato, traduzida nas afirmações do desenvolvimento regional e local 

e do marketing territorial. 
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RESUMO: O turismo cultural surge como um dos cinco segmentos mais importantes do mercado 

turístico. Nas últimas décadas, a cultura tem sido uma das principais razões para a realização de 

viagens (European Comission, 2016). Os Centros Históricos Património Mundial destacam-se pela sua 

excecionalidade (Unesco, 1984). Na procura turística destes Centros Históricos a autenticidade é um 

aspeto fundamental, que atribui valor universal, cultural e patrimonial a estes destinos, constituindo um 

forte atrativo turístico. Apesar da importância do conceito, o impacto da autenticidade no 

comportamento dos turistas foi ainda pouco estudado (Tussyadiah & Zach, 2012). O presente estudo 

pretende colmatar a ausência de investigação empírica no contexto do turismo cultural (Richards, 

2013) nomeadamente, na pesquisa sobre autenticidade da experiência turística e a relação com as 

características dos turistas e seus comportamentos (Pedersen, 2002), nomeadamente: os valores 

culturais; a imagem turística; a ligação ao lugar e as intenções futuras de comportamento, através de 

uma abordagem quantitativa, pouco frequente na investigação sobre estes conceitos (Ram, Björk & 

Weidenfeld, 2016). Foram recolhidos dados através de inquérito por questionário a 1200 turistas que 

visitaram dois Centros Históricos – Guimarães em Portugal e Córdova em Espanha. Os dados foram 

analisados através de um modelo de equações estruturais, numa abordagem multigrupos, fazendo-se 

uma comparação entre turistas de três nacionalidades: portugueses, franceses e espanhóis. Os 

resultados obtidos permitem concluir que os valores culturais influenciam a imagem cognitiva e a 

imagem afetiva. As características dos Centros Históricos Património Mundial influenciam a memória 

do lugar, do mesmo modo a autenticidade da experiência turística é também influenciada por estes 

aspetos. Por fim, esta experiência de visita traduz-se na intenção de recomendar a visita a Centros 

Históricos Património Mundial e a outros sítios Património Mundial aos amigos e a intenção de eles 

próprios visitarem outros sítios classificados como Património Mundial. A discussão dos resultados 

centra-se nas implicações para a ciência e para o desenvolvimento de estratégias de gestão e marketing 

de destinos Centros Históricos Património Mundial, mas também aplicável a outros destinos de 

turismo cultural. 
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RESUMO: O aumento recente da procura turística em Portugal, em especial nos anos “pós-troika”, 

tem contribuído para o crescimento económico e consolidação da imagem de Portugal enquanto 

destino turístico de excelência. Um dos mais paradigmáticos exemplos deste “boom” turístico é a vila 

de Sintra e seus arredores. A sua paisagem com estatuto de património mundial UNESCO, confere-lhe 

uma valorização turística indiscutível. Nos últimos anos assistiu-se a um aumento exponencial de 

visitantes, de operadores turísticos e de alojamentos. Contudo, o crescimento associado ao aumento do 

número de visitantes acarreta efeitos indesejáveis, como a pressão física sobre o território com 

degradação do património natural e histórico que são a sua base. A comunicação faz uma análise aos 

impactes causados pelo aumento do número de visitantes em alguns dos mais icónicos locais da região 

de Sintra, assim como na sua flora, fauna e paisagem. Apresentam-se os números do enorme 
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crescimento dos últimos anos e identificam-se as principais ameaças ao património, tanto as que já se 

verificam como as iminentes, e o perigo que estas representam para os próprios visitantes. É também 

abordado o papel fundamental da Parques de Sintra – Monte da Lua S.A. enquanto gestora da maior 

parte do património, na promoção, valorização e atração de visitantes, cuja influência se repercute no 

fluxo turístico, concentração e impacte em locais específicos. No sentido de mitigar a situação presente 

e precaver o futuro propõem-se medidas de combate aos efeitos indesejados do aumento do número de 

visitantes. As propostas baseiam-se numa gestão holística e de cooperação entre os diversos atores ao 

nível local, mas também de uma perspetiva para o futuro próximo com recurso às novas tecnologias, 

com referência à ideia de “inteligência urbana” proposta por Castro (2017). Nesta perspetiva, a vila de 

Sintra reúne as condições ideais para maximizar estas potencialidades tecnológicas graças à sua 

reduzida dimensão, gestão centralizada e consolidação como local de visita obrigatório assinalando-se, 

contudo, os principais obstáculos à implementação de algumas destas medidas. 
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RESUMO: Na última década, tirando partido das características da Web2.0, do crescimento das 

ferramentas e linguagens de código aberto e da disseminação de antenas de GPS em equipamentos 

pessoais, foram crescendo as plataformas de partilha de informação de carácter geográfico o que levou 

à criação de um novo tipo de dados – a informação geográfica voluntária (Goodchild, 2007). Estes 

dados, ainda que espalhados por várias plataformas, de acordo com as modas e as preferências dos 

utilizadores, levaram vários autores a explorar sua a utilidade para a compreensão de usos turísticos e 

recreativos em áreas protegidas. Face a restrições técnicas e financeiras, estes dados revelaram-se bons 

indicadores da espacialização e intensidade de utilização de actividades tão populares como o BTT 

(Nogueira Mendes et al, 2012; Campelo e Nogueira Mendes, 2016) ou corrida e passeios a pé (Norman 

e Pickering, 2017). Foram igualmente utilizados para modelar interacções espaciais entre diferentes 

utilizadores (Santos et al 2016) ou para ensaiar modelos de gestão participativos assentes em WebSIG 

(Wolf et al, 2018). No entanto, o uso destes dados tem-se limitado sobretudo às análises geográficas 

dos mesmos, tendo sido ainda pouco explorados outros aspectos importantes para a gestão de usos 

recreativos como o perfil destes utilizadores, os seus países de origem, ou mesmo as distâncias a que 

se disponibilizam a percorrer para praticar as suas actividades, o que pode também ser aferido a partir 

de informação geográfica voluntária. O objectivo deste trabalho é testar a possibilidade de avaliar a 

capacidade de atracção de produtos turísticos e recreativos com base em dados recolhidos em 

plataformas de partilha on-line tendo em conta os países de origem desses utilizadores. Nesse sentido 

foram recolhidos de uma forma sistemática todas as tracks de GPS disponíveis no serviço GPSies.com 

(um dos mais populares e antigos serviços de partilha on-line) para as actividades de BTT, Ciclismo, 

Cicloturismo e Pedestrianismo tendo sido analisadas as proveniências dos utilizadores para dois 

conjuntos de dados de territórios distintos: a região de Lisboa (onde não existe uma oferta estruturada 

para este tipo de produtos) e o Sudoeste Alentejano (território da Rota Vicentina). Verifica-se uma 
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grande diferença do número de tracks obtidas para cada território (25505 para Lisboa v.s. 3680 

Sudoeste Alentejano - submetidas entre 2006 e 2018), sendo a percentagem de utilizadores 

estrangeiros para o território da Rota Vicentina quase o dobro da dos utilizadores da região de Lisboa 

(com 18,97% v.s. 10,33%). Da análise dos dados pode inferir-se a grande popularidade do GPSies.com 

junto dos praticantes de BTT (56,70% das tracks para o Sudoeste e 54,60% para Lisboa são indicadas 

em exclusivo para estas actividade), mas destacam-se na Costa Vicentina os utilizadores estrangeiros 

que indicaram que os seus percursos são próprios para o cicloturismo ou para o pedestrianismo, 

surgindo com percentagens de 20,16% e 32,04% quando na região da capital estes valores são de 

apenas 9,90% e 19,28% respectivamente. Apesar das limitações deste tipo de análises inerentes à 

própria natureza da informação geográfica voluntária, pode concluir-se que produtos recreativos 

devidamente estruturados (como é o caso da Rota Vicentina) contribuem para a atractividade turística 

de territórios periféricos concorrendo para o seu próprio desenvolvimento. 
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RESUMO: As práticas, consumos e lugares de lazer erótico e sexual têm recentemente vindo a 

receber atenção da comunidade académica, muito por influência da era pós-positivista da Geografia, 

que abre novos campos de estudo nas geografias culturais (Aitchison, 1999), próximas das temáticas 

da sociologia e cultura e, em particular, no campo do turismo e lazer. Numa sociedade hipermoderna 

(Lipovetsy, 2004) muito se tem discutido sobre a norma e o desvio, e as atividades alternativas de lazer 

são, frequentemente, expressão de uma procura pelo desafio, risco, aventura, desejo e prazer. Os 

espaços de lazer são, muitas vezes, lugares de escape e de permissividade, onde os desvios são 

tolerados, lembrando as heterotopias de Foucault (1967) ou as atividades de enclave (Cohen e Taylor, 

1992) ou dos lazeres sérios e casuais de Stebbins (2008). As atividades e consumos de lazer de caráter 

erótico e sexual existem e têm vindo a multiplicar-se (Nadais e Santos, 2012). A fim de investigar a 

existência, referência ou presença destas atividades e a sua relação com espaços e práticas de turismo e 

lazer, propomos uma análise de conteúdo de um suplemento (n=36) da revista Happy Woman nos anos 

de 2010, 2013 e 2016. A análise foi feita a partir da definição de seis categorias (tipologia de artigo, 

caracterização dos testemunhos, práticas eróticas e sexuais, outros produtos e serviços associados, 

contexto e preço). Os resultados revelam uma forte referência às práticas eróticas e sexuais em tempos 

e espaços de lazer. 
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RESUMO: Existe actualmente uma crescente procura das áreas protegidas para fins turísticos e 

recreativos o que implica a necessidade de adequar as medidas de gestão destes territórios, uma vez 

que o seu principal objectivo passa pela conservação dos recursos naturais e culturais que levaram à 

sua classificação. Este facto por si só não deve significar a ausência de outras actividades humanas, 

implica sim que sejam devidamente enquadradas e que cumpram as regras estabelecidas. Na sociedade 

actual a internet é frequentemente uma das principais fontes de informação sobre destinos turísticos e 

recreativos, condicionando desde logo comportamentos e contribuindo para a formulação de imagens e 

expectativas, não sendo as áreas protegidas excepção a esta realidade. A Reserva Natural da Berlenga, 

uma Área Protegida criada em 1981 e situada a 7 milhas náuticas do Porto de Peniche, tem conhecido 

na última década uma crescente procura para fins turísticos e recreativos. Este facto expressa-se não só 

no crescimento observado do número de visitantes (81 000 em 2017), como no número de operadores 

marítimo turísticos e empresas de animação turística (28 para o mesmo ano), tornando a visitação um 

dos factores mais importantes no âmbito da sua gestão. O presente trabalho pretende explorar a 

imagem virtual das Berlengas. Neste sentido avaliou-se a imagem deste destino transmitida através dos 

portais e sítios da internet dos diferentes agentes (operadores turísticos, entidades públicas, etc) que de 

alguma forma contribuem para a procura e visitação desta reserva. Procurou-se desta forma determinar 

se a informação constante na internet transmite as especificidades da ilha que contribuem de alguma 

forma para as expectativas e comportamentos dos visitantes nomeadamente, o seu estatuto de 

conservação, valores naturais, condicionantes ou outras especificidades. A partir de buscas dedicadas 

na internet com a palavra “Berlengas” foram identificados e classificados 34 sítios, dos quais 16 eram 
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de operadores turísticos, 10 funcionavam como blogs ou similares, 5 tinham um carácter institucional, 

2 eram de notícias e 1 era dedicado ao Geocaching. Da base de dados construída de acordo com 11 de 

critérios de classificação, constata-se que apenas 10 sítios possuem outro idioma para além do 

Português, o Inglês, havendo 6 que possuíam ainda uma terceira língua. 30 dos sítios possuíam 

imagens, que no seu conjunto veiculavam o património natural (25) e edificado (21) da ilha, a fauna 

(18) e a praia (17) geralmente com poucos utilizadores. Face aos objectivos deste trabalho, pode 

concluir-se que a ilha da Berlenga é devidamente publicitada como sendo uma Reserva Natural (o que 

é indicado em 21 sítios), com um vasto património natural onde se podem realizar diversas actividades 

turísticas. Contudo é ainda necessário dar maior visibilidade em relação aspectos importantes no 

âmbito da gestão desta reserva, como a capacidade de carga (que é mencionada apenas em 7 sítios) ou 

o cumprimento de regras básicas de visitação. Tais medidas podem contribuir para a enquadrar futuras 

visitas e melhorar a experiência recreativa melhorando a sustentabilidade das berlengas enquanto 

destino turístico e recreativo. 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a complexa relação do planejamento, gestão do 

turismo e conflitos no território da Área de Proteção Ambiental – APA da Costa dos Corais 

(Pernambuco e Alagoas) - Brasil, pretende-se contribuir com a proteção do ambiente, o planejamento e 

a sustentabilidade, especialmente, a partir da governança ambiental e gestão desse espaço que tem sido 

alvo de políticas públicas e privadas para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo. A área foi 

escolhida devida a grande relevância ecológica, pois se trata da maior Unidade de Conservação Federal 

Marinha do Brasil, possui mais de 400 mil hectares de área e aproximadamente 120 km de praias e 
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mangues, considerada de uso sustentável, busca coadunar os objetivos de conservação/preservação 

ambiental, bem como usos direto (pesca) e indireto (turismo e pesquisa) dos recursos naturais de 

maneira sustentável. Os devidos usos do território, inclusive o turístico, têm contribuído para conflitos 

ambientais nas escalas local e regional que são derivados do ineficiente planejamento, da antagônica 

gestão do turismo, da deficiente aparelhagem técnica, bem como da baixa qualificação profissional. Os 

fatores mencionados favorecem para uma complexa relação do turismo no território, de modo que, as 

contradições e as oposições são materializadas nesse espaço, com isso contribuem para as 

desiguaidades socioespaciais e assim reverbera em conflitos no território turístico. Para a análise, 

inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, observação de campo e entrevistas 

semiestruturadas nos órgãos públicos de proteção ambiental, associações ligadas ao turismo e a 

questão ambiental, instituições privadas pertencentes ao arranjo produtivo do turismo. São percebidos 

diversos conflitos frutos da diversidade de usos do território, mais também do antagonismo da 

dinâmica do planejamento e gestão desse espaço que corroboram para conflitos socioespaciais, dentre 

esses, destacam-se: a relação conflituosa entre os jangadeiros e a gestão da APA, a população local e o 

turista/segundo residência, a expropriação e supervalorização do solo, etc. Portanto, o artigo tem como 

conclusões preliminares que a governança do território turístico da APA da Costa dos Corais apresenta 

grande desarticulação entre as esferas governamentais, desconexões entre as políticas públicas e 

ineficiente envolvimento da população local na gestão do território. 
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RESUMO: La investigación que se presenta se enmarca en el tema de la gestión pública del turismo. 

En concreto, se aborda el diseño e implementación de las leyes sobre turismo a escala regional. Se 

considera como premisa que en los objetivos y el articulado de dichas leyes se contempla la 

heterogeneidad del territorio regional, en cada  caso. Y además que, ante las distintas realidades y 

necesidades, dichas leyes observan disposiciones diferenciadas para los distintos espacios turísticos, 

que albergan las comunidades autónomas españolas. La aproximación a esta problemática se realiza 

desde el interés por saber si en el ordenamiento legislativo a escala regional existe un tratamiento y 

una consideración específica a las áreas de montaña, entendidas como espacios turísticos 

diferenciados. Se puede afirmar que en España los destinos turísticos de montaña globalmente 

considerados pierden peso relativo desde hace veinte años, en un escenario de fuerte competencia con 

destinos de entornos diferenciados (litoral, urbano,..) y de emergencia de nuevos productos no 

vinculados necesariamente a la montaña, orientados a satisfacer el denominado “turismo de 

experiencias”. En este contexto, la montaña ve afectada su visibilidad como escenario turístico y surge 

la necesidad revertir esta situación. Diversos indicios y evidencias muestran que la renovación ya se ha 

iniciado en los últimos años. Así lo avalan diversas iniciativas y proyectos del sector empresarial, Y así 

lo avala el protagonismo de la administración pública en este proceso, cuyas acciones se orientan hacia 

diversas estrategias. Entre ellas destacan las iniciativas en torno a la legislación turística: 

contemplando en las leyes de turismo autonómicas la especificidad de la montaña (comunidad 

autónoma), desarrollando el articulado de dichas leyes o bien formulando nuevas normativas. El 

desarrollo empírico de la investigación se ha llevado a cabo con la propósito de conseguir dos 
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objeticos: a) Analizar las leyes de turismo de las comunidades autónomas españolas con el fin de 

detectar el rol y tratamiento que se le da a las áreas de montaña en cada ámbito regional; b) Valorar los 

resultados del punto anterior y determinar el papel de la administración pública, a través de la 

legislación turística y su desarrollo, en el proceso de renovación de la montaña como escenario 

turístico. Los primeros resultados y conclusiones de la investigación permiten afirmar que la 

consideración de la montaña como espacio turístico específico en cada una de las leyes analizadas es 

desigual. Y ello se explica tanto por la finalidad, enfoque y alcance de cada ley, como por el carácter 

montañoso o no de cada comunidad. Esta situación desigual y de contrastes determina también la 

valoración sobre el rol de la administración autonómica en el proceso de renovación de las áreas de 

montaña como espacios turísticos. 
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RESUMO: Los flujos turísticos hacia grandes capitales han experimentado un crecimiento vertiginoso 

en muy pocos años. Este hecho unido a los cambios profundos en los modelos de negocio turístico 

(irrupción de las viviendas de uso turístico, nuevas fórmulas de receptivo, etc.) están desencadenando 

una extensión de la huella turística, así como procesos de transformación profunda y acelerada de 

determinados espacios urbanos. Este texto tiene como objetivo analizar el uso turístico del barrio de 

Alfama, en Lisboa, utilizando Twitter como fuente de información. El uso de Twitter como fuente de 

datos para los estudios de turismo ha cobrado importancia en los últimos años, de modo que la 

información georreferenciada de los mensajes emitidos a tiempo real y la asociada al perfil del emisor 

resulta útil para obtener información de la huella turística mediante patrones de movilidad, intensidad 

de los espacios visitados y, en menor medida, análisis de contenidos. Esta fuente de datos, aunque 
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presenta algunas limitaciones, es especialmente interesante en espacios de visita masiva como es el 

barrio de Alfama. Esta investigación parte de la hipótesis de que Alfama está experimentado un 

proceso de intensificación de uso turístico y cambio funcional (turistificación, gentrificación turística) 

relacionado con nuevas lógicas de movimiento turístico y el reforzamiento de su centralidad como 

espacio de ocio. La metodología aplicada parte del recuento de dos años (de 2016 a 2018) de tuits 

localizados en el municipio y, especialmente, en el barrio diferenciando entre turistas y residentes. 

Posteriormente se analiza su contenido en relación a una serie de categorías que hacen referencia a 

aspectos relacionados con la oferta turística: recursos tradicionales, nuevos recursos turísticos, 

alojamiento, restauración, paisaje, ambiente, eventos. Los resultados preliminares hablan de una 

intensificación del uso turístico concentrada sobre determinados ejes viarios y determinados 

momentos. De forma paralela se exponen el alcance y limitaciones de la utilización de Twitter como 

fuente de datos para el turismo urbano, aplicado en este caso a Alfama (Lisboa). 
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RESUMO: La estrategia de diferenciación de los destinos turísticos, que implica la puesta en marca 

de acciones en busca de singularidad de un territorio u oferta en el mercado puede afrontarse desde 

multitud de enfoques. Una de las vías más frecuentes es la puesta en marcha de acciones para la 

valorización turística de los recursos patrimoniales, que por su naturaleza o representatividad hacen 

único un entorno. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, la vía de diferenciación se basa en la 

concepción de un producto integrado que intenta ofrecer un valor singular, el de la Accesiblidad 

Universal para todas las personas, sean cuales fueren sus capacidades motrices, sensoriales o 

cognitivas. En este caso el acento se pone en la prestación de unos servicios turísticos que aportan 

valor para todos, entendiendo la innovación como una nueva manera de plantear la relación oferta-

demanda global e integradora. En 2014 el municipio de Villajoyosa (Alicante, Spain) fue la primera 

ciudad del Estado español en recibir un diagnóstico y plan de acción para su conversión en Destino 

Turístico Inteligente, como uno de los once destinos piloto seleccionados por la Sociedad Estatal para 

la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR). Su participación en el grupo de 

trabajo de Accesibilidad,  muestra su capacidad y compromiso con esta cualidad de los destinos 

inteligentes que garantiza el libre acceso a todas las personas en un destino turístico a través de la 

aplicación del llamado ‘Diseño para todas las Personas’ (Design for All) a los museos y monumentos y 

sus actividades. Trancurridos cuatro años, el desarrollo de los aspectos de accesibilidad universal en 

muchos de los elementos de atracción de municipio es un hecho. Pero también es cierto que el resto de 

aspectos que se relacionan con la Inteligencia de destinos, como la aplicación de las nuevas 

tecnologías, la innovación y la sostenibilidad para ser calificado como “Destino Turístico Inteligente” 

no han obtenido igual desarrollo. Este es el punto de partida de esta investigación, en la que se 

realizará un análisis de la situación actual en los procesos de planificación turística aplicables en cada 

una de las esferas y variables que afectan a la configuración de este tipo de destinos. Para ello se 

llevará a cabo el estudio de los documentos de planificación desarrollados en los últimos años, para 

conocer las líneas de trabajo que se llevan a cabo, y que junto a las entrevistas a los agentes locales 

implicados en el desarrollo turístico permitirán ofrecer un balance de la situación actual y de las 

posibles causas. 
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RESUMO: como consecuencia del papel relevante que el turismo juega en la economía española, son 

numerosas las fuentes estadísticas que informan sobre la evolución de la demanda turística, el 

comportamiento turístico o el impacto del turismo en el empleo. La mayor parte de la información que 

proporcionan estas fuentes estadísticas se centran en registrar el impacto del turismo receptivo nacional 

e internacional en España. Sin embargo, el computo de datos de emisión de turistas españoles hacia 

destinos fuera de nuestro país es comparativamente mucho menor. Atendiendo a esta laguna en el 

turismo emisor, la consultora turística “ReinizaT” ha puesto en marcha el “Observatorio Nacional de 

Turismo Emisor” (ObservaTUR) en colaboración con otros socios entre los que se encuentra el “Grupo 

de Investigación en Estudios Urbanos y del Turismo” (URByTUR) de la Universidad Autónoma de 

Madrid. ObservaTUR pretende convertirse en una herramienta activa para analizar cómo varían los 

hábitos de los viajeros españoles y cuáles son las principales tendencias del sector y destinos 
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seleccionados mediante el análisis de los datos proporcionados por más de 1.000 encuestas realizadas a 

viajeros españoles y a agencias de viajes en dos tandas anuales. Teniendo en cuenta este contexto, es 

objetivo principal de esta comunicación presentar los resultados científico preliminares derivados de 

las primeras encuestas, así como dar a conocer la experiencia de colaboración pública-privada entre 

URByTUR y ObservaTUR. 
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RESUMO: Este artigo faz uma reflexão sobre a experiência de turismo de base comunitária (TBC) 

desenvolvido em uma comunidade tradicional, denominada Anã, que está localizada no município 

Santarém, no estado do Pará, dentro da Amazônia brasileira. Nesse sentido, buscou-se analisar e 

caracterizar o TBC, bem como identificar se ocorreram implicações sócioespaciais desta prática em 

Anã. Diante disso, neste artigo faz-se um diálogo com a teoria da modernização do espaço de Santos 

(2012a; 2012b; 2009), e com a noção uso do território de Santos e Silveira (2008), assim como com 

autores que debatem sobre os conceitos de TBC e Terceiro Setor. Sendo assim, parte-se do pressuposto 

que o TBC se configura como uma forma de gestão do turismo pelas pessoas do lugar, neste caso pelos 

comunitários de Anã, e é apontado como um contraponto ao turismo convencional, por assim dizer 

uma racionalidade contra-hegemônica que se dá no tempo presente diante das racionalidades 

hegemônicas postas pelo turismo convencional. Diante disso, também se realizou trabalho de campo 

em Anã e na cidade de Santarém, no qual se tomou como instrumento de coleta de dados, roteiros de 

entrevistas semiestruturas que foram aplicados aos sujeitos da pesquisa, dentre os quais: 

Representantes da Secretaria Municipal de Turismo de Santarém, Representante da ONG Projeto 

Saúde e Alegria, e Comunitários de Anã. Destarte, os resultados apontam que o TBC implementado 

em Anã, sendo entendido a priore como uma contra-racionalidade, até então, não se configura como 

tal, uma vez que a ONG PSA atua com hegemonia na comunidade em relação ao turismo. O que 

ocorre em certa medida tanto por uma presença ausência, quanto por uma ausência presente do Estado 

na comunidade. Além disso, devemos ressaltar as implicações sócioespaciais que este trouxe para a 

Anã, configuradas dentre outros elementos pelos conflitos entre comunitários, gerados principalmente 

pela falta de informações sobre o tbc, sendo necessário, promover um diálogo mais claro e contínuo do 

desenvolvimento do tbc entre os comunitários de Anã.  Contudo, o tbc para os comunitários que estão 

envolvidos no projeto, se configura como uma possibilidade de desenvolvimento, bem como a 

possibilidade de permanência em seu lugar e o retorno dos comunitários que se mudaram. Decerto, há 

necessidade de maior envolvido do Estado, seja este em nível federal, estadual e municipal na 

comunidade, principalmente no que se refere a inserção desta na elaboração de politicas públicas que 

tangenciam o turismo. 
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RESUMO: El cine –y en los últimos años también, las series televisivas que incorporan como un 

recurso destacado los escenarios reales- se han convertido en un reclamo potente para la promoción 

turística de los territorios. Aun con diferencias notables, los escenarios de películas y series emergen 

como un elemento a visitar y en ocasiones se convierten en una referencia importante –o en un 

recurso- para esta actividad. En otros casos, se articulan rutas basadas en escenas cinematográficas que 

se convierten en producto dirigido a un turismo cultural cada vez más segmentado. Un exponente del 

aumento de atención por el estudio de los vínculos entre cine y turismo es la creciente literatura que 

analiza –desde diferentes ópticas- estas relaciones, con aportaciones que caracterizan el denominado 

turismo cinematográfico (o movie-induced tourism, González Conde et al., 2015), revisan su papel en 

la promoción de una ciudad (Aertsen, 2011) y su  repercusión en el desarrollo local (Flores Ruiz, 

2015) y a través de los festivales de cine (Flores Ruiz, 2015) hasta llegar a la reciente revisión del 

relato del turismo en el cine hispánico (del Rey, 2017). En el contexto actual, en que muchos espacios 

pierden sus señas de identidad, el estudio de la interrelación entre turismo y cine es muy sugestivo para 
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ser analizado desde la geografía. Una película –o serie- permite que el espectador realice un viaje 

simbólico y establezca contacto audiovisual y vínculo emocional con personajes, situaciones, tiempos 

y territorios. Así, cada espectador-viajero puede descubrir (o re-descubrir) lugares, paisajes, modos de 

vida, prácticas sociales y culturales, proyectos de sociedad, prácticas normativas y emociones. En ese 

proceso, diferentes valores son asimilados y se construyen  representaciones sobre los territorios 

proyectados en las pantallas. Esta comunicación tiene como objetivo analizar la construcción de un 

espacio de turismo cinematográfico en Navarra a partir de dos películas que –con temáticas y 

aproximaciones muy distintas- se han convertido en piezas clave para el diseño de una ruta turística 

que se apoya en diferentes localizaciones en esta comunidad autónoma. Las dos películas son Las 

Brujas de Zugarramurdi (dirigida en 2013 por Álex de la Iglesia) y El guardián invisible (de Fernando 

González Molina, estrenada en 2017). Pese a los contrastes entre ambas, comparten puntos en común 

como el protagonismo del territorio, la identidad y las referencias a mitos y tradiciones. Finalmente se 

analiza el impacto de la ruta del cine en Navarra a escala local. 
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RESUMO: No artigo é analisada a “Festa do Vinho e das Vindimas” de Bucelas (Loures-Lisboa), na 

perspetiva dos seus organizadores. Trata-se de uma carismática festa vínica da “região saloia”, mas 
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relativamente pouco conhecida e procurada fora da região. Esta avaliação surge na sequência de uma 

recente investigação centrada em artigos de jornais, através da qual foi avaliado o carácter e 

significado desta festa como oferta turística diferenciadora do distrito de Lisboa, tecidas considerações 

sobre potencialidades do evento e perspetivas de mudança mais ao encontro do gosto e exigências da 

sociedade mediatizada em que vivemos (Getz, 2000). Sob o ponto de vista teórico, são explorados 

valores etnográficos, culturais, sociais e identitários que presidem às festas do vinho, na ótica do seu 

significado como motores de experiências turísticas (Camponês, 2014; Figueiredo et al., 2014). 

Equacionam-se dimensões no plano territorial, nomeadamente significados e implicações da mudança 

dessas festividades de um palco rural original para um ambiente (peri)urbano. Os valores, os recursos e 

os territórios-palco das festas bacantes resultam e estimulam políticas de desenvolvimento dos espaços 

rurais que devem contemplar dimensões ambientais (conservação de ecossistemas e recursos naturais, 

energias renováveis, agricultura biológica) e culturais (valores do património cultural tangível e 

intangível). Nesse sentido, é apresentado um enquadramento geográfico da região de Bucelas, 

enquanto denominação de origem para vinho branco. A perspetiva de que as atividades de produção 

devem coexistir com atividades de consumo e lazer (Cavaco e Simões, 2009) e que ambas se 

potenciam (Hepp et al, 2015), como tem vindo a ser defendido pela Política Agrícola Comum 

Europeia, preside à conceção de espaço rural multifuncional que aqui se advoga. Para a construção do 

artigo, em termos metodológicos foram realizados inquéritos a autarcas, técnicos das Câmaras 

Municipais e responsáveis pelas Associações Locais envolvidas na preparação do evento. Em 

conclusão, o confronto entre as opiniões dos responsáveis sobre as características e potencialidades da 

“Festa do Vinho e das Vindimas” obtidas através dos inquéritos e as propostas resultantes da 

bibliografia consultada, servem de baliza a uma discussão mais alargada e fundamentada do que 

poderá ser feito em termos de programação, gestão de recursos patrimoniais e territoriais, bem como 

novas formas de promoção, mais abrangentes, direcionadas e apelativas. 
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EIXO TEMÁTICO 09 - ANÁLISE ESPACIAL E GESTÃO DO TERRITÓRIO 
Responsáveis: Jorge Rocha (IGOT), José A. Tenedório (APG), Juan C. G. Palomares (AGE) 

 

Tema: A comunidade académica, as empresas, a administração central e local, usam intensivamente dados 
digitais. Novas e poderosas soluções, quer tecnológicas quer no que diz respeito às que decorrem do 
desenvolvimento da computação, de entre as quais os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) foram os 
percursores, têm vindo a evoluir no sentido de potenciar a análise de dados espaciais. A análise espacial é um 
tipo de análise geográfica que assenta em técnicas exploratórias (Data Minning) e confirmatórias de factos e 
fenómenos com expressão espacial, contribuindo para dar resposta a questões de políticas e de gestão 
territoriais. Atualmente, a análise espacial adquiriu mais importância do que nunca, porque estão disponíveis 
grandes volumes de dados espaciais (Big Data) provenientes de diferentes fontes, tais como as redes sociais e 
os telemóveis. Junta-se a este facto a oportunidade de estabelecer relações matemáticas e estatísticas no 
tempo e no espaço (Geosimulation). Este eixo temático pretende agregar apresentações que demonstrem 
como métodos computacionais de análise espacial e modelação integrados em ambiente SIG, podem ser 
usados para melhor compreender a realidade e dar origem a uma gestão do território mais informada e, 
portanto, potencialmente melhor e mais eficiente.  
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RESUMO: Los grandes mega-eventos tienen un fuerte impacto en las ciudades donde se realizan, 

tanto durante la celebración del evento, como con anterioridad y posterioridad al mismo. Entre los 

grandes mega-eventos posiblemente los Juegos Olímpicos (JJOO) sean los de mayor repercusión e 

impacto en las ciudades anfitrionas. Los JJOO suponen importantes inversiones en la ciudad anfitriona 

y se espera que impacten positivamente en la economía y la imagen turística de las ciudades 

responsables de su organización. Muchos estudios previos sobre el impacto de los JJOO se centran en 

ese impacto económico, a través del análisis del número de visitantes y del gasto realizado por estos. 

Sin embargo, se ha estudiado mucho menos el uso que los visitantes hacen de la ciudad y todavía 

menos de las repercusiones que las inversiones realizadas en la ciudad tienen en el uso que 

posteriormente se hace de la ciudad. En esta comunicación utilizamos datos geolocalizados de la red 

social de Twitter, para analizar, por un lado, cuál fue el impacto de los JJOO de Rio 2016 en la llegada 

de visitantes, la procedencia de estos visitantes y cuál fue el uso de las diferentes zonas de la ciudad 

durante el evento. Por otro lado, se analiza el uso que residentes y visitantes hacían a nivel espacial y 

temporal de la ciudad antes del evento, y se compara con el uso durante y después del evento. Los 

resultados permiten conocer cuáles son los espacios más usados durante la celebración de los juegos, 

pero también los cambios en las dinámicas urbanas como consecuencia de las inversiones 

desarrolladas en la ciudad. En el caso de Rio 2016 el número de usuarios de Twitter se duplicó durante 

la celebración de los juegos, con una llegada de turistas internacionales muy significativa y con 

concentraciones muy altas de usuarios en los espacios del evento. Cuando se analizan las 

distribuciones de usuarios antes y después del evento puede verse como algunos de los nuevos 

desarrollos urbanos creados a partir de los JJOO se han activado como nuevas áreas de actividad 

urbana (por ejemplo, la zona de Barra al suroeste de la ciudad), mientras otros espacios que tuvieron 

también fuertes inversiones se activaron durante los juegos, pero después se han vuelto a desactivar (es 

el caso, por ejemplo, de la zona de Deodoro en el noroeste). 
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RESUMO: As estimativas de população para pequenas áreas ou células de elevada resolução são 

essenciais para apoiar diferentes processos de planeamento. Para a obtenção destas estimativas 

conhecem-se várias técnicas e fontes de dados demográficos e geográficos. No entanto, existe ainda 

pouca pesquisa sobre a viabilidade de incorporar dados abertos de moradas na obtenção de superfícies 

matriciais de população. Este estudo explora a viabilidade de incorporar dados abertos de moradas e 

dados demográficos das subsecções do Instituto Nacional de Estatística (INE) para calcular a 

população residente numa superfície matricial, com recurso à metodologia da unidade habitacional. A 

abordagem da unidade habitacional é um método comum por ser concetualmente simples, conseguir 

utilizar diferentes origens de dados e poder ser aplicado a diferentes escalas. Neste estudo, o método 

foi implementado através de um plugin do software SIG QGIS e testado no município de Cascais, 

utilizando os dados dos Censos de 2011. A validação foi efetuada através da comparação da população 

residente por edifício agregada por célula com os cálculos efetuados, permitindo verificar a precisão 

dos resultados. A análise dos resultados indica que os dados abertos das moradas, juntamente com a 

informação demográfica das subsecções do (INE), permitem obter superfícies populacionais confiáveis 

para diferentes escalas de uma forma simples e rápida. 
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RESUMO: O desenvolvimento sustentável dum território requer uma eficaz articulação das suas 

componentes sociais, ambientais e económicas. Os sistemas de suporte à gestão territorial, que 

possibilitam o registo, disponibilização, integração e gestão de dados sobre o território, são relevantes 

ferramentas para implementar as políticas públicas inspiradas no paradigma da sustentabilidade. Neste 

contexto, o cadastro predial multifuncional tem um papel estruturante constituindo as fundações para 

um sistema de gestão territorial. Contudo, na actualidade e no futuro, o cadastro predial multifuncional 

terá que ir mais além do simples registo da delimitação 2D dos prédios; terá que permitir também a 

gestão das diversas áreas de jurisdição (políticas públicas) de forma a garantir uma coordenação e 

abordagem consistente para o planeamento de políticas futuras, legislação, normas, modelos e 

disponibilização de informação conducentes a um desenvolvimento sustentável do território como um 

todo. Em Portugal ainda se está longe de atingir este patamar de progresso, pois continua a ser dos 

poucos países da Europa que não tem uma cobertura integral do território por cadastro geométrico. Tal 

significa que o Estado ainda nem sequer consegue garantir completamente ao cidadão o 

reconhecimento legal dos limites dos seus prédios. Apesar do Estado reconhecer o direito da 

propriedade de prédios (através do Registo Predial), desconhece os seus limites e a sua localização em 

virtude daqueles registos serem apenas de natureza descritiva. Não obstante as diferentes iniciativas ao 

longo de vários anos, incrementadas pelas diversas entidades públicas, o trabalho realizado e 

respetivos investimentos financeiros, continua a não existir dados definitivos referentes a cadastro 

predial multifuncional. A inexistência no cadastro “temático” de compatibilidade, interoperabilidade e 

multifuncionalidade, a não transposição e/ou aplicação nas iniciativas nacionais de normas 

internacionais (e.g. ISO 19152 - Land Administration Domain Model, LADM), a existência de um 

quadro legal incompleto, desarticulado e desadequado ao contexto atual, podem ser apontados como 

alguns dos constrangimentos à operacionalização do cadastro predial em Portugal. Passados quase dez 

anos desde a criação do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral 

(SiNErGIC), é importante fazer uma reflexão sobre a importância do cadastro predial no 

desenvolvimento das políticas públicas nacionais e tentar perceber junto das várias entidades 
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interessadas e com competência nesta matéria (vários Ministérios, autarquias locais, empresas públicas 

e privadas) a real situação atual em Portugal. Estamos convictos que a realização do cadastro 

geométrico dará ao país uma ferramenta indispensável ao ordenamento e planeamento do território, à 

gestão e decisão de base territorial (social, económica, jurídica e administrativa). Assim, esta 

comunicação pretende contribuir com uma reflexão crítica sobre o que foi realizado até ao momento 

em Portugal, essencialmente ao nível das componentes jurídica e metodológica que suportam o 

cadastro multifuncional, numa tentativa de compreender porque não se alcançaram resultados 

satisfatórios. Por último, adiantam-se novas abordagens, recorrendo a tecnologias e normas 

internacionais mais recentes, no sentido de operacionalizar soluções mais expeditas e menos 

dispendiosas para as campanhas cadastrais. 
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RESUMO: Las explotaciones ganaderas son una fuente directa de emisiones molestas, 

incrementándose de forma gradual como consecuencia de la progresiva intensificación de las 

explotaciones ganaderas. Además, este problema es independiente del tamaño de la explotación, con lo 

cual todas son susceptibles de generar problemas de olores. El olor, debido a la gestión y manejo de 

estiércoles y purines, así como de los propios animales, al dispersarse en la atmósfera, afectan a 

viviendas y entidades de población cercanas, causando efectos adversos en los ciudadanos (Aatamila et 

al., 2011; Sucker et al, 2008), como molestias, efectos negativos sobre la salud humana y depreciación 

de los precios de las propiedades (Brancher, Griffiths, Franco, & de Melo Lisboa, 2017). Normalmente 
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los agentes afectados no están vinculados con la actividad y no obtienen ningún beneficio directo de la 

misma, contribuyendo al un incremento importante de quejas a las autoridades locales. El objetivo de 

este estudio es evaluar las molestias por olor que generan las explotaciones ganaderas de una región 

del este de España, la Comunidad Valenciana (VC), en la que la ganadería es intensiva y está 

concentrada. Se analizó toda la superficie de esta región (23.250 km2), considerando un total de 4.984 

explotaciones de las principales especies ganaderas de esta región. La metodología utilizada se basa en 

el cálculo de la tasa de emisión de olor derivada de cada explotación, utilizando los factores de emisión 

por especie y orientación productiva. Y posteriormente se realizó un modelado de la dispersión en 

SIG. Los resultados muestran que el 10% de las explotaciones pueden ocasionar molestias a parte de la 

población de los núcleos cercanos, y un 18% puede causar molestias a la mayor parte de la población. 

El 46% de los municipios estudiados pueden verse afectados por los malos olores emitidos por las 

explotaciones ganaderas, pudiendo ocasionar quejas por parte de la población de las mismas. 
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RESUMO: O aumento da disponibilidade e do volume de dados provenientes de deteção remota 

permitem monitorizar e mapear as alterações do uso e ocupação do solo que ocorreram durante as 

últimas décadas (Yu e Ng, 2007; Verbesselt et al., 2010; Kleynhans  et al., 2011; Ross et al., 2017). O 

principal objetivo deste estudo é classificar o uso e ocupação do solo, e analisar as mudanças espácio-

temporais entre 2000 e 2017, com foco nos solos agrícolas, numa área localizada no distrito de Beja, 

Alentejo, Portugal. Para classificar e monitorizar a dinâmica do uso e ocupação do solo, utilizou-se o 

algoritmo de classificação Time-Warped Dynamic Time Warping (TWDTW) por forma a analisar as 

variações sazonais dos tipos de vegetação natural e cultivada (Maus et al., 2016). Através dos dados de 

imagens de deteção remota, foram identificadas cinco classes de uso e ocupação do solo: Área de 

cultivo misto, Olival, Pastagem permanente, Floresta e Água. A análise de desempenho e sensibilidade 

do método para cada classe, apresentou um elevado intervalo de confiança, já que ao selecionarmos 

aleatoriamente 10% dos nossos pontos de amostra para criar padrões temporais, obteve-se uma 

exatidão global de pelo menos 71,5% na classificação do uso e ocupação do solo, com um nível de 

confiança de 95%. Os resultados da classificação revelam que em 18 anos houve significativas 

alterações no uso e ocupação do solo, destacando-se as significativas alterações nos padrões temporais 

do Olival. Com este estudo concluiu-se que o algoritmo TWDTW é capaz de classificar 

convenientemente o uso e ocupação do solo, permitindo obter um quadro geral das principais 

transformações espácio-temporais ocorridas numa área caracterizada por distintas práticas agrícolas. 
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RESUMO: No âmbito da elaboração do Plano de Paisagem (PP) das Terras de Coura, incluiu-se uma 

caracterização sumária da vegetação nativa do município, o seu estado actual e um mapa da Vegetação 

Natural Potencial (VNP). O conceito de VNP tem por base uma concepção fitossociológica da 

vegetação, em que, num determinado habitat, a vegetação nativa evolui até atingir um estádio máximo 

de desenvolvimento, de acordo com as características edafoclimáticas desse habitat. Considerando o 

carácter preditivo deste conceito é possível cartografar, com base na vegetação actual, qual o potencial 

nativo de cada habitat. Importa salientar que VNP não é necessariamente sinónimo de 'vegetação 

pristina', i.e. vegetação ainda não alterada pelas actividades humanas. Por vezes, as condições de 

habitat pristinas foram de tal forma alteradas que a VNP já será diferente da vegetação primitiva que 

em tempos existiu. E.g. alteração dos regimes dos cursos de água, alteração das características do solo 

devido à agricultura, ou como acontece nos socalcos courenses, alteração da morfologia e drenagem 

das encostas, que promove o alargamento "natural" dos solos compensados hidricamente. Neste 

contexto, a metodologia definida consistiu na elaboração de um mapa de Vegetação Actual (VA) e de 

um mapa da VNP. O primeiro foi organizado tendo por base a actualização da Carta de Ocupação do 
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Solo 2007, a que se somaram, os Habitats do Sitio de Interesse Comunitário (SIC) Corno do Bico 

(Rede Natura 2000). O segundo resultou da criação de uma matriz onde se relacionou a VNP passível 

de ocorrer no território vs. características florísticas (bioindicadores da VA) e abióticas (habitat + 

bioclima). Com base nas saídas de campo conseguiram-se 276 pontos de observação, onde para além 

de 174 espécies se identificaram a comunidade vegetal presente, o habitat Rede Natura correspondente 

e a presença ou não de aluviões ou coluviões higrófilos. Após a revisão da matriz inicial, e utilizando 

ferramentas SIG, o resultado foi um esboço de VNP com 5 tipos de vegetação. Na vegetação zonal: 

carvalhal com sobreiro nas áreas menos elevadas e térmicas, carvalhal colino nas áreas mais 

"serranas". Na vegetação azonal, mais difícil de cartografar, recorreu-se a técnicas semi-automáticas: 

carvalhal mesotrófico com aveleira nos coluviões dos sopés de encostas declivosas, vegetação 

aquático-ribeirinha nos fundos de vale, da qual se separou um complexo higroturfoso na serra do 

Corno do Bico. O mapa de VNP é uma ferramenta importante para a gestão do território natural, não 

só em termos de conservação (planear os diferentes tipos de vegetação ou habitats a conservar ou 

promover por restauro ecológico), como também de plantação (de espécies nativas, sobretudo, mas 

também de outras com características ecológicas similares), com a finalidade de produção florestal, 

agrícola, ou outras. No contexto do PP das Terras de Coura, a metodologia desenvolvida constituiu 

uma ferramenta para a delimitação e caracterização das subunidades de Paisagem, definindo objectivos 

de qualidade paisagística, orientando posteriormente para as medidas e acções temáticas a incluir no 

plano de gestão previsto no PP. 
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RESUMO: As rodovias brasileiras escoam cerca de dois terços de todo o volume das produções 

agrícola e industrial do país através de uma frota estimada de 3,2 milhões de veículos (INSTITUTO 

DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN, 2016). Neste cenário, a quantidade de viaturas de cargas 

envolvidos em acidentes superou em 41 vezes a importância inicial registrada no ano de 1952. 

Particularmente, no estado de Alagoas, esses eventos começaram a ser monitorados a partir de 2007 e, 

até 2011, somente 0,64% faziam o transporte de produtos químicos perigosos. A fragilidade 

corresponde a uma das partes da modelagem conceitual de áreas de risco e representa a potencialidade 

de o ambiente sofrer e propagar os efeitos diretos e imediatos dos eventos danosos. Isso significa a 

propensão da área ser afetada por um determinado perigo (JULIÃO et al, 2009, p. 23). Entretanto, ao 

considerar o caráter iminentemente poluidor dessas ocorrências, assume-se a necessidade de identificar 

a localização e a extensão das áreas frágeis aos acidentes desta tipologia através do respectivo 

mapeamento na faixa de abrangência da rodovia BR-101 em território alagoano. Para tanto, foram 

empregadas técnicas de geoprocessamento na integração dos parâmetros morfométricos de 

declividade, densidade da hidrografia, permeabilidade dos solos e orientação de vertentes; associado a 

estes, o parâmetro das ocorrências de sinistros. Esta base de dados adotou a escala de 1:50.000 e foi 

conjugada mediante emprego de análise multicritério, baseada na estrutura lógica da média ponderada, 

usando como plataforma o software livre QGIS. Tal abordagem possibilitou o entendimento da relação 

desses componentes na determinação dos graus de fragilidade. A partir das análises, observou-se que 

os níveis mais altos de fragilidade atuantes na área de estudo estão relacionados aos solos mais 

porosos. Já para os níveis mais baixos, constata-se a atuação dos solos menos permeáveis e estes, 

encontram-se mais influenciadas pela predominância dos relevos com declividades que variam de 

plano a ondulado. No entanto, todas as classes de fragilidade são majoritariamente influenciadas por 

densidades de drenagem medianamente baixa e medianamente alta. De maneira geral, os resultados 

mostram que 72% da área analisada de 2.370,66 km² corresponde ao nível Média Fragilidade 

Potencial; 14% a Baixa Fragilidade Potencial e 13% ao grau de Alta Fragilidade Potencial. Concluiu-
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se que os principais parâmetros responsáveis na determinação desses níveis estão associados à 

declividade, à densidade da hidrografia e à permeabilidade dos solos. 
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RESUMO: A disponibilidade de geoinformação (Gi) tem aumentado muito nos últimos anos, 

sobretudo Gi do uso e ocupação do solo (UOS). O aumento deste tipo de Gi resulta dos avanços 

tecnológicos que permitem obter Gi de forma automática e semiautomática em períodos cada vez mais 

curtos (resolução temporal), sobretudo Gi obtida a partir de imagens de satélite (Mandanici & Bitelli, 

2016; Roy et al., 2014) e recentemente por veículos aéreos não tripulados (drones) (Ma, Cheng, Li, 

Liu, & Ma, 2015; Senthilnath, Kandukuri, Dokania, & Ramesh, 2017), mas também resulta da grande 

produção manual. Paralelamente ao aumento da quantidade de Gi disponível, destaca-se também o 

aumento da resolução da Gi (Bai et al., 2017; Carleer, Debeir, & Wolff, 2005; Fröhlich et al., 2013). 

Com a crescente disponibilidade de Gi do UOS, surgem questões relacionadas com o tipo de GI que 

deve integrar determinada avaliação espacial, pois as propriedades variam muito entre os vários 

conjuntos de dados geográficos disponíveis, geralmente de diferentes fontes, e estas podem ser a 

explicação para diferentes resultados que se obtêm nestas avaliações. Nesta investigação analisaram-se 

as alterações de uso e ocupação do solo (AUOS) em Portugal continental, utilizando dois conjuntos de 
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Gi com diferentes propriedades: Corine Land Cover (CLC 2006/2012) e a Carta de Ocupação dos Solo 

(COS 2007/2010). Cada conjunto de Gi foi convertido de vetor para raster com diferentes resoluções 

(10, 25, 50, 100 e 200 m). As AUOS foram analisadas com a Gi em vetor e posteriormente com a Gi 

em raster nas diferentes resoluções. Numa análise preliminar, verificou-se que as áreas por cada tipo de 

UOS dos dois conjuntos de Gi (em vetor) diferem muito (embora correspondam a anos diferentes, são 

muito próximos), facto explicado pelas diferentes propriedades de cada um. Na análise dos resultados 

das AUOS obtidos a partir da Gi em raster observou-se que as resoluções mais elevadas apresentam 

valores muito semelhantes aos obtidos com a Gi em vetor. Esta relação vai diminuindo 

exponencialmente com o aumento da célula de cada raster, facto esperado inicialmente, mas as AUOS 

obtidas com o raster de resolução superior a 100 m não seguem a mesma tendência de variação das 

AUOS obtidas com Gi de resolução mais elevada, ou mesmo das AUOS obtidas com a Gi vetorial. Por 

exemplo, comparando as AUOS obtidas a partir do vetor e as AUOS a partir dos raster com 200 m, 

sobressai a maior variação na classe “floresta” no vetor, enquanto no raster sobressai a maior variação 

na classe “culturas agrícolas permanentes”; mas estas diferenças tendem a desaparecer quando se 

compara as AUOS com resolução inferior a 100 m, sendo os resultados mais semelhantes aos obtidos 

com o vetor. Os resultados evidenciam os diferentes efeitos de fusão e dilatação que ocorre nos 

processos de conversão da Gi de vetor para raster, com maior destaque destes efeitos em resoluções 

mais reduzidas (> 100 m). 
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RESUMO: La sociedad del conocimiento plantea a la escuela multitud de retos y entendemos la 

innovación e investigación como una parte del ejercicio profesional docente que implica replantearse 

qué enseñamos, cómo lo enseñamos y con qué lo enseñamos (Rodríguez, 2016). Es un cambio que 

supone la introducción de novedades con el objetivo de mejorar. En este sentido, el estudio de la 

ciudad nos ofrece un marco muy adecuado, dadas las grandes posibilidades didácticas que ofrece 

(Souto, 2013). La apuesta del proyecto Nosotros Proponemos por la participación ciudadana activa en 

el análisis de las ciudades medias, permite crear un foro de discusión abierto entre la población más 

joven de las ciudades. Es un programa que surge en la Universidad de Lisboa y en el que se ofrece la 

metodología para trabajar con escolares sobre los problemas de la ciudad y abordar propuestas de 

resolución a esos problemas sociales desde un enfoque participativo (Claudino, 2016). En este trabajo 

presentamos los resultados del análisis de las temáticas que más preocupan en una ciudad media, como 

es Ciudad Real, en las dos ediciones que lleva de participación. Crear un espacio de reflexión para los 

jóvenes de la ciudad y definir cuáles son los problemas a los que ellos prestan más atención. Se ha 

realizado un análisis comparativo de los datos de los trabajos elaborados por 500 estudiantes de 
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Educación Primaria y Secundaria durante dos cursos escolares (2016-2017 y 2017-2018) como 

resultado de su participación en el Proyecto Nosotros Proponemos. Resultados y conclusiones: El 

estudio muestra que existen 5 grandes bloques temáticos donde agrupar propuestas realizadas: 1) 

Protección y conservación del medio ambiente; 2) Rehabilitación de edificios existentes; 3) Seguridad 

ciudadana; 4) Acondicionamiento de la ciudad y 5) Mejora de la salud. Los datos evidencian la 

preocupación que tienen todos los estudiantes en la rehabilitación de edificios, destacando además el 

interés por los alumnos Educación Primaria por el medio ambiente con propuestas de ahorro 

energético y limpieza de la ciudad. 
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RESUMO: O controle de qualidade de produtos cartográficos é uma fase extremamente importante no 

processo de produção de mapas, uma vez que esse define e atesta sua escala. As ortofotos e os modelos 

digitais do terreno - MDT do levantamento aerofotogramétrico de Santa Catarina oferecem inúmeras 

possibilidades para produção de mapas voltados ao planejamento e gestão do território, tanto mapas de 
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base quanto mapas temátcos, como por exemplo, de rede viária, quadras e lotes; de ocupação do solo, 

de áreas de proteção ambiental; de declividade, hipsométrico e aspecto. Além das razões mencioandas, 

o interesse em realizar esse estudo foi devido ao fato de que foi utilizada uma solução tecnólogica 

inovadora em termos de aerolevantamento digital, inteiramente nacional, desenvolvida por parceria 

empresa e universidade, com utilização de câmaras digitais integradas à sistemas de 

georreferenciamento direto, dispositivos eletrônicos e desenvolvimento de hardware e software, 

chamado Sistema Aerotransportado de Aquisição e Pós-Processamento de Imagens Digitais – SAAPI. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade planimétrica das ortofotos e a qualidade 

altimétrica dos MDT’s do Levantamento Aerofotogramétrico do estado de Santa Catarina, realizado 

entre os anos de 2010 e 2012. Como estudo de caso foi selecionada para esse artigo a Micro Bacia Rio 

Doze Passos, localizada no município de Ouro. Os resultados apresentados referem-se a uma área 

amostral, de um total de oito áreas distribuídas pelo estado, analisadas no projeto de pesquisa 

financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina – 

FAPESC, que teve como objetivo avaliar a qualidade posicional dos produtos cartográficos 

mencionados para diferentes regiões do estado. A metodologia desenvolvida foi baseada nas seguintes 

etapas: Levantamento em campo dos pontos de controle com o sistema GNSS L1/L2 (Global 

Navigation Satellite System L1/L2); Processamento dos pontos por meio do sistema disponibilizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE chamado Posicionamento por Ponto Preciso 

– PPP; Identificação e remoção de erros grosseiros; Aplicação de testes estatísticos: Testes de 

Tendência (t student) e Precisão (Qui-Quadrado) e aplicação da Norma Brasileira, o Padrão de 

Exatidão Cartográfica – PEC. De acordo com a metodologia de análise adotado nesse estudo,  as 

ortofotos foram aprovadas em todos os testes aplicados para a escala 1:2000 – Classe A, com 

qualidade posicional de 1,5m. Na altimetria, a escala 1:10000, classe A foi aprovada nos testes 

estatísticos (t-student e qui-quadrado), rejeitada quando aplicada a norma brasileira, PEC e aprovada 

em todos os testes para classe B. Dessa forma, esse produto cartográfico foi validado para escala 

1:10000, classe B, com precisão altimétrica de 2,0m. 
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RESUMO: A mudança do uso e cobertura da terra é um processo espaço temporal dinâmico que, se 

constitui em um processo complexo, não sendo uma ação simples de ser descrita ou de ser prevista. O 

entendimento de sua dinâmica envolve fatores físicos, políticos, de gestão, econômicos, culturais, de 

comportamento humano e ambiental. O conhecimento do modo e do ritmo de mudança das formas de 

ocupação do espaço constituem um apoio fundamental ao gerenciamento dos recursos naturais, bem 

como às pesquisas que acompanham as mudanças climáticas. As informações sobre a dinâmica das 

formas de ocupação da terra são um importante subsídio aos gestores públicos envolvidos na 

elaboração e implementação de políticas de planejamento ambiental e ordenamento territorial.  Assim, 

diante da relevância e importância do tema esse estudo visa analisar a dinâmica do uso e cobertura da 

terra no estado de Santa Catarina, para o período de 2000 a 2010, verificando as relações de mudança 

do uso e cobertura da terra e aspectos socioeconômicos utilizando técnicas da análise multivariada de 

dados. Santa Catarina está localizado na região Sul do Brasil, possui população aproximada de 6,5 

milhões de habitantes e área de 95 mil km2. Inteiramente ao sul do trópico de Capricórnio, localizado 

na zona temperada meridional do planeta, possui clima subtropical e está inserida no Bioma Mata 

Atlântica. Tem como principais atividades econômicas a agricultura, pecuária, indústria e extrativismo 

e turismo. É o sexto estado mais rico da Federação, com uma economia diversificada e industrializada. 

Baseia-se na produção extrativista da erva-mate e da madeira, na produção agrícola e pastoril, 

possuindo também indústrias têxteis, metalúrgicas, de cerâmica, alimentícias e de material elétrico. O 

dinamismo da economia catarinense reflete-se nos elevados índices de crescimento, alfabetização, 

emprego e renda per capita, muito superiores à média nacional. Nesse trabalho são utilizadas as 20 

microrregiões geográficas do Estado como unidades de análise, mapas de uso e cobertura da terra para 

os anos 2000 e 2010 e dados dos censos demográfico e agropecuário nas datas mais próximas 

possíveis às datas dos mapeamentos. A seleção das variáveis socioeconômicas e agropecuárias foram 

pautadas, sobretudo na característica econômica do estado (economia fortemente baseada na produção 

agrícola, pastoril e extrativista), na sua disponibilidade e na capacidade de descrever as diferentes 

características das microrregiões. Baseada em técnicas de análise multidimensional de dados (Análise 

Fatorial e a Classificação Numérica – taxonomia), obtêm-se os seguintes resultados: descrever as 
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mudanças da dinâmica do uso e cobertura da terra por microrregião no período de estudo; identificar 

alguns dos fatores que explicam as referidas mudanças; e determinar grupos homogêneos (clusters) de 

microrregiões para cada ano de estudo que representem tipologias de uso e cobertura da terra. 
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RESUMO: Em Fuchs et al. (2014), analisando as alterações do uso e ocupação do solo na Europa, 

destaca-se o aumento da floresta em detrimento das terras agrícolas. Em Portugal, verifica-se a mesma 

tendência, confirmando-se marcantes alterações na paisagem agrícola (DGT, 2013). Com este estudo, 

pretendemos identificar as principais alterações que ocorreram nas áreas agrícolas do maior distrito de 

Portugal - Beja - que tem a agricultura como pano de fundo económico. Particularmente, analisaram-se 

as transições espácio-temporais do uso e ocupação do solo com propensão natural ou uso para 

atividades agrícolas (nomeadamente, “Terras aráveis”, “Olivais”, “Vinhas”, “Outras culturas 

permanentes”, “Pastagens” e “Áreas agrícolas heterogêneas”) e calculou-se uma matriz de 

probabilidade de transição para obtenção de um possível cenário futuro das principais transições 

agrícolas para o ano de 2024, utilizando um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e as cadeias de 

Markov (Iacono et al., 2012). Para avaliar as principais alterações foram utilizados dados CORINE 

Land Cover (CLC) para os anos de 2000, 2006 e 2012. Os resultados da análise revelam que, em 12 

anos, aproximadamente 13% do território sofreu alterações de uso e ocupação do solo. Apesar da 

diminuição dos solos agrícolas, estes continuam a evidenciar-se no território de Beja, ocupando mais 

de 67% da área total, com a predominância das “Terras aráveis” que estão dispersas por grande parte 

deste território. O “Olival” foi o tipo de uso e ocupação agrícola que mais aumentou entre 2000 e 2012 

(cerca de 3%). Em relação às futuras transições agrícolas, destaca-se a possível transição de cerca de 

13% entre os usos do solo, dos quais 10,5% correspondem a solos agrícolas. O tipo de uso e ocupação 

do solo agrícola que registará maiores alterações é o “Outras culturas permanentes”, apresentando uma 

probabilidade de 39% de transitar para outro uso. A metodologia aplicada neste estudo evidenciou a 

alta aplicabilidade e flexibilidade das Cadeias de Markov, e revelou-se útil para a monitorização e 

avaliação das alterações de uso e ocupação do solo, bem como para a projeção de tendências futuras. 
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RESUMO: A Deteção Remota (DR), alicerçada nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), tem 

contribuído significativamente para a análise da forma urbana e dos processos de crescimento, 

fomentando a multiplicação dos estudos de Geografia Urbana com enfoque cronogeográfico, 

particularmente nos territórios onde o crescimento é mais acelerado (e.g., China, Estados Unidos). 

Assim, a partir do arquivo Landsat, a mais longa e contínua série de imagens de DR, traça-se a 

evolução urbana dos municípios de Braga e de Guimarães entre 1984-2016, e procura-se descortinar a 

tendência espacial de mudança decorrente do processo de urbanização, historicamente difuso neste 

território (Portas, 2012). Partindo do pressuposto de que as imagens fossem do mês de julho, para 

minimizar diferenças na inclinação do Sol, condições atmosféricas (ausência de nuvens) e estado 

fenológico da vegetação, selecionaram-se 6 cenas Landsat, distribuídas pelos sensores: TM (1984, 

2003, 2010), ETM+ (1999) e OLI (2016). A despeito dos vários métodos que permitem extrair o tecido 

urbano, optou-se pelos índices espectrais (IE), atendendo à sua confiabilidade, simplicidade concetual 

e eficiência computacional (Zhao e Chen, 2005; Villa, 2012), que permite a rápida atualização da 

informação, não só do urbano como também da vegetação e do solo nu, igualmente componentes do 

ecossistema urbano (Ridd, 1995). De um conjunto inicial de 43 IE, selecionaram-se 7: Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), Normalized Difference 
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Bareness Index (NDBaI), Soil and Vegetation Index (SVI); Urban Index (UI); e, Modified Normalized 

Difference Water Index (MNDWI). A sua classificação e combinação permitiu discriminar as 

seguintes componentes biofísicas (CB): superfícies impermeáveis antrópicas (edificação, estradas); 

industrial/pedreiras; vegetação arbórea, densa e/ou com elevado nível de humidade; vegetação 

herbácea/arbustiva, esparsa e/ou seca; solo nu; e, água. O sistema de classificação apresenta uma 

precisão de 90% e um índice Kappa de 0,87, valores satisfatórios (Lucas et al., 1994), atendendo às 

especificidades da urbanização difusa e aos constrangimentos da resolução espacial do Landsat. As 

modificações nas CB foram determinadas no que se refere à magnitude (ganhos e perdas de área), 

natureza (matrizes de transição) e localização (mapas de mudança). Partindo da união das layers do 

impermeável antrópico com o industrial/pedreiras determinou-se o tecido urbano, assumindo-se que 

este processo é cumulativo e irreversível (Song et al., 2016). Ademais, isolou-se para cada data as 

novas manchas urbanas, e calculou-se a taxa anual de crescimento (TAC), que neutraliza a diferença 

de anos abarcados por intervalo (Chen et al., 2018; Caetano et al., 2017). Atendendo à complexidade 

dos padrões verificados em Braga e Guimarães, determinou-se a tendência espacial de mudança do 

crescimento urbano. Estes procedimentos metodológicos foram efetuados nos softwares ArcGIS, 

ENVI (para a correção atmosférica, radiométrica e geométrica das imagens Landsat) e TerrSet (através 

do Land Change Modeler). Entre 1984 e 2016 verifica-se em Braga e Guimarães um incremento linear 

do tecido urbano, em detrimento do decréscimo proporcional das CB permeáveis, particularmente do 

solo nu. O intervalo 1999-2003 apresenta a TAC mais elevada (1,56%), consequência da construção de 

novas rodovias aquando do Euro’2004. A tendência espacial de mudança revela que o atual perímetro 

urbano bracarense capta melhor o processo de urbanização que o vimaranense, pois a cidade de Braga 

detém maior grau de polarização do que a de Guimarães. 
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RESUMO: Este trabalho examina os agentes sociais e suas ações, que vem modificando a rede de 

cidades de um recorte territorial específico no interior do Matopiba   brasileiro, a Mesorregião Oriental 

do Tocantins e a Mesorregião Extremo Oeste Baiano. É nosso objetivo geral, identificar os agentes 

sociais e suas ações, que vem induzindo o processo de modernização da agropecuária com 

desdobramentos nas cidades dessa região. A pesquisa orientou-se pelo método regional considerando a 

concepção de Santos (1986, p. 55), o sentido de região recomendado por Haesbaert (2010) e os estudos 

de Elias (2007/2011), sobre a formação de Regiões Produtivas Agrícolas (RPAs) onde a autora 

também denomina, caracteriza e problematiza as chamadas “cidades do agronegócio”. De partida, o 

levantamento bibliográfico possibilitou compreender as diferenças no histórico processo de ocupação e 

povoamento dessas regiões, além de caracterizar a delimitação do Matopiba, o mais novo recorte 

espacial no território brasileiro dedicado exclusivamente ao agronegócio. Ademais, o levantamento de 
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dados secundários de diferentes fontes possibilitou identificar os agentes sociais e caracterizar suas 

ações, que vem transformando os espaços urbanos e rurais dessa região. O banco de dados subsidiou a 

elaboração dos documentos cartográficos com auxílio do Sistema de Informações Geográficas ArcGIS, 

versão 10.5. Neste sentido, os primeiros resultados apontam diferenças marcantes entre as 

mesorregiões, notadamente no que se refere ao tamanho populacional das cidades pois, em 2010, do 

lado tocantinense, 60,86% das cidades possuíam até 5.000 habitantes diferentemente do lado baiano, 

onde a maioria das cidades, 75%, detinham população total entre 10.001 e 40.000 habitantes. Por esta 

razão, pode-se afirmar que nas cidades dessas regiões as transformações não ocorreram de forma 

análoga e apresentam peculiaridades que remontam o histórico processo de ocupação e povoamento 

iniciado no limiar do século XX. A Mesorregião Extremo Oeste Baiano reúne cidades de porte 

demográfico expressivo e posição de comando da sua respectiva rede urbana; concentra equipamentos 

raros de atendimento à população no que tange a saúde, educação, setor de serviços e consumo em 

geral e possuem o aparato técnico, científico e informacional que viabiliza o funcionamento das redes 

agroindustriais do agronegócio. Por outro lado, na Mesorregião Oriental do Tocantins permanece uma 

miríade de pequenos núcleos urbanos marcados pela ruralidade e que concentram e redistribuem a 

força de trabalho pouco qualificada para as grandes corporações agroindustriais. Essas cidades também 

servem de residência aos pequenos produtores rurais, trabalhadores e posseiros que buscam no urbano 

os equipamentos de consumo individual e coletivo que ele deve oferecer. 
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RESUMO: Em Portugal, à semelhança do assinalado nos países da bacia do mediterrâneo, ocorreram 

mudanças significativas na paisagem, as quais foram mais repentinas e em larga escala nas últimas 

décadas. Essas transformações associam-se principalmente a alterações na estrutura e composição da 

paisagem, decorrentes de mudanças no uso do solo e coberto vegetal, a par da manifestação recorrente 

de algumas perturbações, como por exemplo os incêndios florestais ou a invasão de espécies exóticas. 

Assiste-se, assim, à rotura de processos ecológicos, fragmentação e perda de habitats, e com isso à 

perda de qualidade da paisagem. A métrica da paisagem tem sido usada na monitorização da paisagem, 

incluindo mudanças na sua configuração (Peng et al, 2010; Pôcas et al., 2011), avaliação dos impactes 

da gestão de determinadas atividades humanas (Proulx & Fahrig, 2010), no apoio a decisões de 

planeamento e conservação da paisagem (Leitão & Ahern, 2002; Sundell-Turner & Rodewald, 2008), 

na análise da paisagem e fragmentação dos habitats (Zeng & Wu, 2005). Com o presente trabalho 

pretende-se analisar, de modo quantitativo, o padrão espacial dos elementos que compõem a paisagem 

e as respetivas transformações, no município da Lousã, tanto numa perspectiva sincrónica, ou seja 

através da comparação de diferentes paisagens num dado momento, como diacrónica, ou seja através 

da comparação da paisagem em diferentes períodos temporais. Para o efeito, são aplicadas algumas 

métricas da paisagem (métricas de área e de orla, de forma, de agregação/fragmentação e de 

diversidade) utilizando a extensão Patch analyst do ArcGIS, tendo por base a Carta Agrícola e 

Florestal de Portugal, de 1971, e a Carta de Ocupação do Solo, de 2010 (Direção Geral do Território). 

Os resultados obtidos mostram importantes alterações na matriz, dominada na década de 70 por 

comunidades florestais de Pinus pinaster, e mais recentemente por comunidades arbustivas, com 

especial destaque para espécies invasores. 
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RESUMO: Sob a égide do modo capitalista de produção, uma das principais características da cidade 

contemporânea corresponde a expansão cada vez mais dispersa e descontínua do seu tecido, decorrente 

das lógicas de reprodução e acumulação de capital pelos agentes produtores do espaço urbano na 

perspectiva da cidade como mercadoria, pois esta passa a ser uma das frentes de apropriação pelo 

capital por meio da extração da renda da terra, promovendo e reforçando a diferenciação socioespacial. 

Entre as razões para a dispersão da cidade, destaca-se a melhoria na mobilidade urbana, devido tanto a 

aquisição de transporte individual como também em função da melhoria dos sistema de transporte 

público e vias de acesso, permitindo deslocamento rápido de parcela considerável da população, ao 
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mesmo tempo em que o setor imobiliário cria produtos residenciais com características específicas 

para determinados segmentos da sociedade. Desta forma, as novas áreas residenciais ocupam espaços 

que antes eram de atividades rurais, conformando assim por um certo tempo a coexistência de duas 

lógicas espaciais: uma de caráter rural e outra urbano, no qual se entrelaçam atividades econômicas e 

modos de vida diferentes. A este novo espaço a literatura tem denominado de periurbano, muito em 

função da expansão de dinâmicas e processos decorrentes da expansão da cidade, seja para finalidades 

residenciais, industriais, serviços ou lazer. Deste modo, neste trabalho analisaremos as lógicas que 

evidenciam a formação do periurbano numa cidade de porte médio no Brasil (Presidente Prudente, no 

estado de São Paulo) e, para isso, utilizaremos de sistemas de informações geográficas (SIG) a partir 

de imagens de satélites em dois períodos e através de trabalho de campo para mapearmos e 

caracterizarmos as novas funções que surgem neste espaço, bem como verificar de que forma tem 

afetado os antigos espaços destinados a produção de alimentos para o abastecimento desta cidade e as 

implicações ambientais advindas da modificação dos tipos de uso de solo de rural para urbano. 
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RESUMO: Numa sociedade em que o volume de dados está a crescer rapidamente e em que 

coexistem várias soluções informatizadas para os gerir e disponibilizar, a União Europeia (UE) tem 

vindo a estimular a criação de Infraestruturas de Serviços Digitais (DSI). As DSI são plataformas, 

geralmente temáticas, que centralizam informação livre de vários países e permitem o acesso, a 

distribuição e a reutilização da informação de forma facilitada e interoperável junto dos cidadãos, das 

empresas e das administrações públicas. O projeto “Cross Harmonization & Exploitation of NATURE 

Datasets – CROSS-NATURE” aplica a abordagem Linked Open Data (LOD) no desenvolvimento de 

uma DSI ibérica para a gestão e a partilha de dados georreferenciados sobre natureza e biodiversidade 

proveniente das administrações públicas de Portugal e Espanha. A utilização de LOD – frequente em 

alguns países anglo-saxónicos e instituições da UE e já mencionada na documentação técnica da 

diretiva INSPIRE – pretende: identificar novos dados de interesse e acrescentar valor à informação; 

melhorar o acesso a novas fontes de conhecimento, mantendo-as atualizadas no futuro; e oferecer 

melhores serviços aos cidadãos. Nesta comunicação apresentam-se dois casos de estudo: (1) Prevenção 

e proteção de espécies nativas das Espécies Exóticas Invasoras (EEI), visando a identificação num 

Web SIG de padrões espaciais e temporais referentes à distribuição e expansão da Vespa velutina na 

Península Ibérica e a sua relação com outros dados geográficos (p.e., mapa ibérico de risco à entrada 

de EEI, criado no âmbito deste projeto de investigação através de modelação de informação 

geográfica); e (2) Proteção de espécies em perigo, através de uma aplicação de Educação Ambiental 

para smartphone que, com base na localização do utilizador, permite identificar as espécies aí 

existentes, as suas características, entre outros aspetos. Os dois casos de estudo, que funcionam como 

provas de conceito, consubstanciam uma solução inovadora na administração pública dos dois países e 

permitem realizar diferentes processos de análise espacial consoante o público-alvo e os seus 

diferentes objetivos. A DSI do projeto CROSS-NATURE contemplará ainda um Endpoint, ou seja, 

uma plataforma que garantirá o livre acesso aos dados do projeto, numa lógica de LOD. 
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RESUMO: As infecções parasitárias provocadas por trematódeos (Platyhelminthes) em bovinos e em 

humanos (hospedeiros definitivos), respectivamente por anfistomas e Schistosoma spp., têm um 

grande impacto em produção animal e em saúde pública, em particular em ecossistemas dulçaquícolas 

tropicais, onde se podem encontrar moluscos gastrópodes, seus potenciais hospedeiros intermediários 

(Botelho et al., 2016; Rosa et al., 2002). Com o objectivo de avaliar o risco de transmissão daqueles 

parasitas associados a biótopos aquáticos efectuou-se a modulação espacial da informação recolhida na 

bacia hidrográfica do Rio Geba (Guiné-Bissau), numa área aproximada de 6175 km2. Numa primeira 

fase procedeu-se à implementação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), onde se integrou a 

informação obtida em 68 corpos de água sobre a presença/ausência de parasitas e de moluscos 

hospedeiros intermediários, características físico-químicas da água e enquadramento biofísico local, 

entre 2009 e 2012. Elaboraram-se mapas de corpos de água, obtidos a partir das imagens de satélite 
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Landsat-TM (Nunes et al., 2012), bem como um mapa de probabilidades da distribuição de moluscos, 

estimado por procedimentos geoestatísticos (Nunes et al., 2013). A sobreposição desta informação 

geográfica com a da distribuição da população humana, variáveis ambientais e os dados de campo da 

presença/ausência de infecções em hospedeiros intermediários e definitivos permitiu obter um mapa de 

risco de ocorrência da transmissão de infecções por trematódeos. De acordo com este mapa as regiões 

de maior risco são as de Bambadinca, Bafatá e Contuboel, no sector central da bacia do Rio Geba. Na 

generalidade, as regiões próximas destes corpos de água são frequentadas por animais (abeberamento e 

pastoreio) e pelas populações humanas, nas suas actividades profissionais (pesca e agricultura), no uso 

doméstico (lavagem de roupa e higiene pessoal, entre outras) e lúdicas (brincadeiras de crianças), 

facilitando a contaminação do meio aquático e incrementando a possibilidade de aquisição de 

infecções parasitárias nesse mesmo meio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infecções parasitárias; Moluscos dulçaquícolas; SIG; geoestatística; Guiné-

Bissau 

 

BIBLIOGRAFIA 

Botelho, M.C., Machado, A., Carvalho, A., Vilaça, M., Conceição, O., Rosa, F., Alves, H., Richter, J., 

Bordalo, A. (2016). Schistosoma haematobium in Guinea-Bissau: unacknowledged morbidity due to a 

particularly neglected parasite in a particularly neglected country. Parasitology Research 115(4), 1567-

1572; 

Rosa, F., Simões, M., Crespo, M.V., Jorge, A.T., Napoco, A., Rodrigues, N., Cotor, M. Ferreira, M.L. 

(2002). Gastrópodes dulçaquícolas na República da Guiné-Bissau. Dados preliminares. Lisboa, Garcia 

de Orta, Série de Zoologia 24(1-2), 155-159; 

Nunes, M.C.S.; Costa, F.L. Rosa, F. (2012). Sistema de informação geográfica e a detecção remota no 

estudo de ecossistemas aquáticos na bacia do rio Geba (Guiné-Bissau). In Actas do XIII Coloquio 

Ibérico de Geografía. Respuestas de la Geografia Ibérica a la Crisis Actual. Santiago de Compostela. 

pp. 919-928; 

Nunes, M.C., Rosa, F., Costa, F. Sousa, A.J. (2013). Factores ambientais relacionados com os habitats 

dos moluscos, vectores de doenças parasitárias na Guiné-Bissau. In Proceedings of the International 

Conference on Cape Verde and Guinea Bissau: Paths of Knowledge and Science. Lisboa. 15p. 

 

 



 

352 
 

ID 374: ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE HOTSPOTS 

TURÍSTICOS EN DESTINOS URBANOS 

 

Luis ENCALADA1; Jorge ROCHA2; Carlos FERREIRA3 
1IGOT - Universidade de Lisboa; luisencalada@campus.ul.pt  
2IGOT - Universidade de Lisboa; jorge.rocha@campus.ul.pt  

3IGOT - Universidade de Lisboa; carlosferreira@campus.ul.pt  

 

RESUMO: El progresivo uso de dispositivos/sensores móviles está promoviendo formas dinámicas de 

recopilación de datos empíricos y, como tal, extendiendo la obtención de (nuevos) datos útiles que se 

presentan como complemento a los datos provenientes de fuentes más tradicionales. Estas prácticas de 

adquisición son también respaldadas por el hecho de que los individuos se han convertido en 

proveedores activos de información, produciendo consciente o inconscientemente grandes cantidades 

de datos (Big data), con elevada resolución espacial y temporal (Sui & Goodchild, 2011). Las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) funcionan como enlace entre la generación e 

intercambio de datos. Actualmente, se recopilan datos de diversas fuentes digitales online, entre las 

cuales se destacan las plataformas de redes sociales, especialmente las que proporcionan un acceso 

abierto al contenido generado pos los usuarios (User-generated content – UGC). El UGC disponible en 

estas plataformas, a menudo geo-localizado, se presenta como un recurso dinámico para el estudio de 

fenómenos sociales, y para las ciencias geográficas (Miller & Goodchild, 2015). En turismo, esta 

información aporta a la comprensión del desarrollo de la actividad, convirtiéndose en una herramienta 

útil para efectuar análisis desde una perspectiva cuantitativa (Leung, Law, van Hoof, & Buhalis, 2013; 

Xiang & Gretzel, 2010). La identificación del comportamiento de turistas a través de sus rastros 

digitales, expresados en sitios de redes sociales, cuando visitan un destino, llena un vacío relevante en 

el conocimiento sobre la movilidad turística intra-destino. La información proporcionada por la 

digitalización de ciertos comportamientos y rutinas proyecta una nueva luz sobre las cronotopías 

turísticas, en diferentes contextos, especialmente en espacios urbanos, paradójicamente más complejos 

y densos, pero también donde la riqueza de nueva información accesible es intensa (Encalada, 

Boavida-Portugal, Cardoso Ferreira, & Rocha, 2017). En esta presentación, analizamos las fotografías 

geo-etiquetas de los visitantes de Lisboa durante su estadía entre 2007 y 2014, como un proxy 

sensitivo para comprender los patrones espaciotemporales intra-destino, que nos permite obtener una 

lectura cuantitativa y geográfica de las atracciones visuales de la ciudad, y de sus cambios a lo largo de 

8 años. Los resultados demuestran que las áreas turísticas pueden ser apropiadamente identificadas y 

diferenciadas de otras con poco o sin valor turístico, y que la componente temporal de los datos se 

convierte en un factor fundamental en la composición de los hotspots de visitantes. 
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RESUMO: La cohesión territorial ha sido y es uno de los principales objetivos a conseguir en el plano 

de las políticas públicas. Se entiende que la cohesión la conforman aquellos “factores que atraen a los 

componentes de un territorio para mantenerlo unido y equilibrado, neutralizando la posible 

intervención de fuerzas disgregadoras y centrífugas” basado en la igualdad de oportunidades, la 

identificación con un proyecto común y en las interrelaciones entre los territorios (Pita y Pedregal, 

2011). Esto revela la necesidad de construir indicadores que midan los desequilibrios territoriales bajo 

un marco comparativo, pero teniendo en cuenta las particularidades de dichos ámbitos. Este escenario 

posibilita el establecimiento de un enfoque propositivo a través de los resultados, facilitando la 
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aplicación de las diferentes políticas públicas en la planificación territorial para alcanzar la 

consecuente corrección de desequilibrios. En este sentido, es importante disponer de datos actualizados 

para proponer nuevas medidas y evaluar las ejecutadas anteriormente. A este respecto, Andalucía 

dispone de una serie de Informes de Desarrollo Territorial (IDTA, en adelante), siendo su última 

versión la de 2010. Desde esta fecha no se ha realizado ninguna reactualización de estos indicadores, 

después de una crisis económica que puede haber tenido importantes consecuencias en el 

des/equilibrio interno de la región. El objetivo del presente trabajo es el de analizar la evolución del 

desarrollo territorial en Andalucía, a través de sus comarcas, en el periodo 2007-2017 o, dicho de otro 

modo, la respuesta a la crisis económica a escala subregional. Para ello, se han seleccionado comarcas 

que responden a cada uno de los tipos de desarrollo territorial establecidos por el propio IDTA: Sierra 

de Huelva (área serrana con recursos ambientales y sociales y baja actividad económica), Alpujarra 

Granadina (área de actividad económica media y presión social y ambiental), Campo de Gibraltar 

(litoral con dinamismo económico y presión ambiental), Sierra de Cazorla (área con baja actividad 

económica y disponibilidades sociales y ambientales medias),  Los Vélez (área con baja actividad 

económica, presión social y disponibilidades ambientales medias), y Subbético de Córdoba (ciudades 

medias interiores con dinamismo social y económico y problemas de gestión ambiental). Todas ellas 

cumplen con un segundo criterio que consideramos clave; son comarcas estrechamente ligadas a un 

Parque Natural, lo cual resulta fundamental para establecer puntos de discusión, entendiendo el 

tradicional debate entre las potencialidades y las limitaciones de las figuras de protección 

medioambiental. A partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, y otras fuentes a 

escala municipal, se pretende establecer un indicador sintético de desarrollo territorial (al “modo” 

IDTA) que muestre la evolución de estas comarcas y, por tanto, las distintas respuestas a la crisis 

económica a nivel subregional. Asimismo, se pretende reivindicar la necesaria actualización del 

Informe ya que, con la crisis, resulta esencial comprobar hasta qué punto se han podido mitigar o 

intensificar las disparidades internas de la región, así como los posibles cambios en las tipologías 

establecidas por el IDTA. 
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RESUMO: As alterações de uso e ocupação do solo estão relacionadas com factores directos como o 

clima, a poluição ou a espécies invasoras, e com factores indirectos como políticos, socioeconómicos e 

demográficos, e podem ocorrer globalmente ou localmente. As actividades humanas definem o uso do 

solo, estando ligadas a elementos interconectados como as actividades agrícolas e o desenvolvimento 

urbano. Este artigo tem como objectivo analisar e compreender o efeito da variação negativa ou 

positiva de variáveis como a população, o emprego, o preço do solo, ou o comércio internacional nas 

alterações de uso do solo agrícola. Os agricultores - principais actores responsáveis pela actividade 

agrícola - foram entrevistados no sentido de se obter as suas intenções de alteração de uso do solo 

agrícola, tendo em conta quatro cenários para o ano de 2025. Os cenários propostos foram (1) A0 – 

intenções de alteração de uso do solo agrícola tendo por base as condições actuais da economia, da 

demografia e ambientais; (2) A1 – uma produção agrícola intensiva; (3) A2 – uma produção agrícola 

em declínio; (4) e A3 – um cenário de crescimento urbano. No sentido de se proceder à simulação dos 

resultados obtidos nas entrevistas foi utilizado como método de análise em autómatos celulares. Torres 

Vedras (Portugal) foi o concelho seleccionado para a realização deste estudo. Este concelho encontra-

se numa área periurbana na região metropolitana de Lisboa, onde predomina a floresta e a agricultura, 

mas que registou, nas duas últimas décadas, um crescimento acentuado de áreas artificializadas. Os 

resultados obtidos demonstram que as alterações do uso solo variam significativamente de acordo com 

os diferentes cenários propostos aos agricultores. Os principais destaques foram: 1) um maior 
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crescimento de terras permanentemente irrigadas no cenário A1; 2) uma maior redução das terras 

aráveis não irrigadas e maior crescimento da floresta no cenário A2; e 3) e o crescimento de cerca de 

40% de áreas urbanas no cenário A3. O índice kappa foi utilizado para verificar o desempenho das 

simulações. Os resultados alcançados neste estudo poderão permitir aos decisores observar 

antecipadamente diferentes futuros no que concerne às alterações de uso do solo permitindo-lhes 

escolher o mais desejável, no sentido de se proporem recomendações de política de ordenamento do 

território em conformidade com as diferentes opções. 
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RESUMO: Os sensores TM (Landsat 5), ETM+ (Landsat 7) e OLI/TIRS (Landsat 8) para além de 

registarem informação nos domínios visível, infravermelho próximo e infravermelho médio também 

registam dados de emissividade. Esses dados de emissividade, analisados em modo multitemporal, 

ganham valor quando o objetivo de investigação é a procura das razões da alteração da temperatura de 

superfície face à mudança de uso / ocupação do solo. De facto, a mudança observada, nomeadamente 

de cobertura vegetal do solo, influencia a alteração da temperatura de superfície. Existe, portanto, uma 

relação entre a ocupação / uso do solo e a temperatura de superfície; evidência que tem sido muito 

estudada com recurso a dados da emissividade (Aina, Adam, Ahmed (2017); Agarwal, Sharma, Taxak 

(2014); Artis, Carnahan, (1982); Chen, Chiu, Su, Wu, Cheng, (2017); Estoque, Murayama, Myint  

(2017)). O problema inicial que se coloca, com muita frequência em estudos desta natureza, é o da 

conversão dos valores digitais em at satellite brightness temperature, para posterior mapeamento da 

temperatura de superfície (land surface temperature (LST)), quando o trabalho exige a utilização de 
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sensores de gerações distintas. O objectivo é, portanto, calcular a LST para conjuntos de dados das três 

gerações de sensores Landsat, usando como referência os resultados obtidos por Cristóbal, Jiménez-

Muñoz, Prakash, Mattar, Skokovi, Sobrino (2018) e por Li, Tang, Wu, Ren, Yan, Wan, Trigo, 

Sobrinho (2013). São usados dados Landsat 5 TM, Landsat 7 EMT+ e Landsat 8 TIRS relativos aos 

anos de 1990, 2000 e 2017, cobrindo os municípios de Catumbela e Lobito – Angola. Os resultados 

revelam: i) um bom desempenho das equações para cálculo da LST; ii) que considerando os valores 

dos índices de vegetação no cálculo melhora-se o mapeamento da LST. 
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RESUMO: O turismo como indústria internacional e maior fornecedor de empregos do planeta, possui 

uma maior variedade de stakeholders quando comparado com outras indústrias definem quatro grupos 

de stakeholders: a população local, os turistas, promotores de turismo e empresários (e.g. serviços de 

alojamento, restauração, transporte, atividades culturais e de lazer, etc.) e órgãos públicos (e.g. 

governos locais. Ministérios, universidades, associações, etc.). Vários autores defendem um maior 

envolvimento dos stakeholders nos processos de planeamento e gestão de destinos e comunidades 

turísticas. Alguns dos benefícios do planeamento participativo são referidos pelo autor, entre eles: o 

fortalecimento da democracia, maior riqueza de informação utilizada nos processos de decisão e 

melhor coordenação entre políticas adotadas e os interesses dos stakeholders. O conhecimento de 

como os turistas valorizam diferentes atividades e recursos das áreas de destino, permite aos agentes da 

comunidade e do turismo, desenvolver estratégias que contribuam para maximizar os benefícios dos 

programas de turismo e reduzir as consequências negativas, contribuindo para um equilíbrio entre os 

desejos dos residentes e as preferências dos turistas. Compreender as preferências geográficas dos 

turistas e como este usam o espaço é fundamental para a administração, planeamento e marketing dos 

locais de destino, sendo um importante contributo para a organização de instalações e serviços 

fundamentais ao funcionamento da atividade, assim como a gestão de diversos impactos. A imagem 

que o turista tem de um destino é um elemento relevante, que deve ser considerado no planeamento 

turístico, tendo em conta que as despesas dos visitantes têm impactos na economia local, e uma 

perspetiva positiva de um destino estimula estadias mais longas e consequentemente mais gastos. Criar 

interações positivas entre residentes e turistas estrangeiros é outro especto fundamental para alcançar e 

manter o desenvolvimento sustentável do turismo Esta comunicação tem como objetivo geral 

demonstrar as possibilidades oferecidas pelas fontes de informação emergentes (e.g. big data) e 

analisar o comportamento espácio-temporal dos turistas no Litoral Alentejano. Para concretizar esta 

ambição, serão seguidos os seguintes objetivos específicos: i) Identificar padrões espaciais dos turistas; 
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ii) Quantificar a capacidade de atração dos pontos de interesse; iii) analisar a variação espácio-

temporal da procura turística; e iv) Avaliar a relação entre a perceção dos turistas e dos decisores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Big data; Estatísticas espaciais; Redes Sociais; Flickr; Panoramio; 

Stakeholders 
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RESUMO: O Urbanismo tem recorrido sobretudo à informação 2D quer para a análise e diagnóstico 

da situação quer para a apresentação de propostas de alteração do todo ou de partes da cidade. Mesmo 
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no momento de produção de indicadores urbanos, recorrendo por exemplo à quantificação da área 

verde existente em relação à população residente, a praxis dita relações numéricas baseadas na área e 

quase nunca no volume. Esta situação justifica-se sobretudo pela morosidade e custo associado à 

obtenção de dados 3D. A tecnologia LiDAR alterou um pouco esta situação. Contudo, foi o recente 

desenvolvimento da tecnologia de obtenção de dados por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) e 

da fotogrametria digital que vieram alterar verdadeiramente esta situação. Neste contexto, os 

objectivos são: i) apresentar a cadeia de aquisição e processamento de dados VANT; ii) analisar a 

qualidade dos resultados obtidos na fase de processamento, nomeadamente no que diz respeito à 

parametrização da extracção de nuvens de pontos; iii) analisar a qualidade do ortomosaico, recorrendo 

a cartografia vectorial de grande escala e a GCP obtidos com estação total; iv) demonstrar a 

usabilidade dos modelos 3D na prática do urbanismo e do planeamento urbano. Foi selecionada uma 

área urbana-industrial de Queluz de Baixo para a aquisição e processamento de dados VANT. Foram 

realizados três testes com variação da parametrização do modelo de extracção da nuvem de pontos. Os 

resultados mostram: i) a importância decisiva da parametrização da nuvem de pontos para a qualidade 

do ortomosaico; ii) a importância da nuvem de pontos para a obtenção de medições “reais” de 

volumes; iii) a importância da nuvem de pontos para a qualidade da visualização 3D de áreas urbanas. 

A visualização dos modelos 3D é realizada online. 
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RESUMO: A mudança do uso/ocupação do solo evoca a fragilidade dos ecossistemas naturais 

terrestres face à ação antrópica. As recentes metodologias de análise e utilização de modelos preditivos 

de machine learning nas áreas dos sistemas de informação geográfica, permitem-nos retratar, 
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monitorizar e quantificar mudanças do uso/ocupação solo, avaliando o passado, presente e potencial 

futuro de fenómenos de índole espacial. A Ilha da Madeira, integrante da região biogeográfica, 

macaronésia, possui uma vegetação natural rica. Sendo a sua floresta Laurissilva património mundial, 

devido ao seu valor excecional universal. A produção de informação e análise, relacionada com 

crescimento urbano e áreas sujeitas à ação antrópica, reveste-se de especial interesse, por forma a 

avaliar os distúrbios decorrentes na paisagem sobre as áreas naturais, prospetando mecanismos 

estratégicos de planeamento de mitigação dos seus efeitos. Tendo por base os dados da Corine Land 

Cover para os anos de 1990, 2000, 2006 e 2012, é explorado quantitativamente a percentagem das 

áreas de mudança, os ganhos e perdas, os seus principais fatores explicativos das tendências espaciais 

de transição, classe nível 2.  As áreas artificializadas obtiveram um ganho de 36%, um aumento de 41 

km², sendo a áreas agrícolas com cultura permanente o principal contribuidor deste ganho com 48%, 

seguindo-se áreas agrícolas heterogéneas com 22%, a pastorícia com 6% e floresta com 2% de 

contribuição. As áreas artificializadas tiveram um maior crescimento no período 1990 a 2000, com 

31%, e 6% de 2000 para 2006, tendo o último período de análise, 0,5% de crescimento. Por forma a 

desenvolver uma análise de mudanças futuras, é necessário definir um modelo de transição dos 

distúrbios da ação antrópica. Baseando-se em variáveis empíricas explicativas destas mudanças. 

Devido à inexistência de alguns dados, foi utilizado o software ArcGIS Map 10.5 para processar e 

exportar para o software Terrset, esta informação. Sendo as variáveis no modelo: a distância aos 

centros urbanos; a distância à rede viária (extraída a partir do Open Street Map); distância às áreas de 

distúrbio iniciais; a elevação e o declive. O Perceptron multicamadas técnica de machine learning, é 

aplicado de modo a verificar a probabilidade de transições ocorrerem, aferindo o nível de influência 

das variáveis explicativas escolhidas e procedendo à avaliação e validação do modelo utilizado. As 

potenciais mudanças do uso/ocupação do solo para o ano de 2040, é desenvolvida com a utilização do 

modelo Markov Chain, com dois principais cenários da ocupação e uso do solo, primeiro sem 

constrangimentos e outro criando um cenário considerando as áreas que contenham caráter especial e 

legal de proteção, tais como: áreas de reserva natural e parques naturais. Este estudo constitui um 

importante recurso no reconhecimento e na análise e avaliação espacial da pressão antrópica sobre os 

ecossistemas naturais, permitindo futura investigação, no que concerne aos impactes resultantes. 
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RESUMO: A introdução da informação geográfica e aspetos espaciais nas empresas, ofereceram 

elementos indispensáveis à definição de estratégias. Com a junção da Geografia ao Marketing 

(Geomarketing), as empresas têm conseguido potenciar os seus recursos, uma vez que apostando no 

estudo da localização dos seus serviços as empresas poderão assegurar o seu sucesso, visto que uma 

boa localização pode permitir uma redução custos e uma melhoria na acessibilidade, assim como obter 

uma vantagem sobre a sua concorrência. O sector do comércio de retalho é conhecido por ter elevados 

valores de densidade por todo o território, não tendo uma orientação “definida” (Dias, 2013), uma vez 

que é um sector fortemente implantado no território. Com o aparecimento de novos formatos de 

comércio de retalho, avanços/melhorias do comércio existente, e, consequentemente, o aumento da 

concorrência entre eles, torna-se imperativo que as empresas comecem a prever a penetração de 

mercado por parte dos concorrentes e se antecipem através da fixação de várias lojas em diferentes 

localizações, sendo necessário encontrar as localizações ótimas e determinar a alocação da procura. 

Com este projeto pretende-se observar a distribuição dos estabelecimentos comerciais em Portugal, 

com especial incidência sob uma das maiores cadeias de distribuição alimentar em Portugal; com a 

utilização de técnicas de cartografia dasimétrica pretende-se obter uma maior precisão na distribuição 

da população, de modo a definir mais corretamente a procura pelos estabelecimentos comerciais; assim 

como comparar as diferenças que os modelos preditivos provocam na modelação do território e como 

estes vão influenciar na escolha das novas localizações para estabelecimentos comerciais de 

proximidade (de modo a potenciar os seus serviços). Os objetivos a alcançar prendem-se com o 

desenvolvimento de uma proposta de localização para novos estabelecimentos comerciais de 

proximidade, sustentada na cartografia dasimétrica para o cálculo preciso da distribuição da população, 

no cálculo de áreas com potencial de aptidão e na aplicação de modelos de redes. Para alcançar os 

objetivos desta comunicação pretende-se: i)Utilizar a cartografia dasimétrica para melhor 

representação (qualidade e precisão) de dados populacionais (censos); ii) Analisar a distribuição dos 

estabelecimentos comerciais; iii) Identificar os fatores explicativos da localização dos 

estabelecimentos comerciais; iv) Estudar os diferentes tipos de modelos espaciais (estatísticos) e 
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técnicas baseadas em Geomarketing; e v) Identificar as localizações ótimas para a abertura de novos 

estabelecimentos comerciais de proximidade. 
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RESUMO: A Transplantação em Portugal conta já com quatro décadas de atividade contínua. Em 

Portugal teve início a 20 de julho de 1969. O contexto nacional à época não era o mais promissor para 

a transplantação, entre muitas outras razões destacam-se a inexistência de centros de 

histocompatibilidade, de legislação que regulasse a colheita e o transplante de órgãos, assim como, 

uma rede de hemodiálise incipiente. Só em 1980 é que se veio a fazer a primeira colheita de órgãos 

vitais, abrindo caminho a uma atividade contínua e sistematizada de modo a possibilitar a perpetuação 

da vida humana, que em essência é a tónica da ciência médica. Passados mais de 30 anos, a 

transplantação em Portugal teve um trajeto notável, através da realização dos mais diversos 

transplantes. Desde então, o número de transplantes efetuados teve um crescimento significativo 
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colocando Portugal na vanguarda da transplantação mundial. Assim, Portugal ocupa hoje um lugar de 

destaque em relação à Transplantação mundial. A transplantação de órgãos é um dos tratamentos mais 

eficazes para salvar vidas na fase final da falência de órgãos, no entanto, esta contínua aquém do seu 

potencial de doação. Contudo, têm-se disponibilizado poucas ferramentas que possibilitem o estudo 

geográfico destes fenómenos, onde o apoio das tecnologias de informação geográfica se pode revelar 

útil. Estrategicamente, o IPST, IP pretende implementar a “utilização de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para potenciar mudança e a modernização administrativa através da integração 

dos sistemas de informação (SI), aumentando-se a sua fiabilidade e interoperabilidade”. O presente 

estágio tem como principal objetivo estruturar e implementar um sistema de apoio à decisão espacial 

(SADE), de modo a auxiliar o IPST a obter uma melhor alocação de recursos. Neste foram 

identificados os seguintes pontos fulcrais de atuação que consistem em: a) Identificar potencial de 

doação nas Unidades Hospitalares da rede de colheita e b) detetar Unidades de Transplante onde seja 

exequível alargar a sua especialidade. Através da disponibilização ao IPST, de uma plataforma 

WebSIG (Mapidea Location Analytics [MLA]), será possível um fácil acesso a cartografia, 

inquirições, assim como análise espacial, por parte de utilizadores sem formação específica. 
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RESUMO: O crime hoje em dia assume uma importância enorme naquilo que é o sentimento de 

segurança dos cidadãos e que na maior parte dos estudos académicos é autointitulado como um fator 

dos que mais pesa quando se fala da tão célebre expressão “Qualidade de Vida”. Sendo esta uma das 

principais preocupações dos governantes, o combate ao crime. Na sociedade em que estamos inseridos 
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o estudo do crime nas cidades é cada vez mais necessário, este reflete-se no planeamento das forças 

policiais a nível da sua intervenção e de onde as mesmas devem estar localizadas no território. O 

estudo da criminalidade permite identificar de forma concisa os padrões de crime, a variedade dos 

mesmos e os seus números numa perspetiva espaciotemporal. Tal facto dá nos a conhecer o estudo do 

crime ou seja conhecimentos para a criação de alternativas na prevenção do crime e no seu combate, 

permitindo zelar pelo bem-estar e segurança da população. O objetivo é modelar o crime em Lisboa, 

tendo como principal foco o espaço e o tempo em que os crimes ocorrem. Dentro da variável espaço, 

pretende-se verificar quais os diferentes espaços onde ocorrem os mesmos tipos de crime e onde 

existem tipos diferentes, verificar se as condições físicas do espaço e as condições sociais do mesmo 

propiciam a atividade criminal. Relativamente há variável tempo, pretende-se entender através dos 

dados disponíveis, a existência de padrões temporais para os diferentes tipos de crime ou se 

eventualmente estes não existem. Em suma, através da união dos parâmetros e métodos de análise, 

espera-se que as condições permitam a modelação espaciotemporal do crime em Lisboa. No intuito de 

alcançar o objetivo serão utilizados como modelo de análise criminal, hotspots, data-mining, método 

de Kernel, Índice I de Morgan, Custo-Distância e Regressão Bayesiana. Os modelos serão integrados e 

utilizados num ambiente de SIG (Arcgis). 
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RESUMO: Esse estudo apresenta contribuições para o aprimoramento dos recursos utilizados, para o 

gerenciamento de riscos geológicos e desastres naturais, combinados aos dados de estrutura e riqueza 

de espécies dos fragmentos florestais, obtidos a partir de parcelas de monitoramento de dados 

ecológicos que, determinam a capacidade de estabilidade dos sistemas naturais, ao demonstrar que as 

modelagens em ambiente SIG - Sistemas de Informações Geográficas ampliam a escala de análise das 

condicionantes e a delimitação de sua influência sobre o relevo, enquanto subsídio à formulação de 

novas metodologias associadas aos estudos de risco e vulnerabilidade, nesse caso, aplicadas ao longo 

de um gradiente altitudinal. A partir do cruzamento dos dados de suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa e inundação, foram realizados modelagens e processamentos digitais através 

de análise espacial e álgebra de mapas, visando correlacionar a riqueza de espécies de forma preditiva 

(TRICART, 1977; WATSON e PHILIP, 1985; CREPANI et al.1996; JOLY et al, 2012; IPT/CRPM, 

2015). A totalidade das áreas amostradas permitiu estabelecer um modelo da superfície que melhor 

representa a área de estudo a partir de dados específicos das amostras coletadas. Os resultados 

demonstram que as encostas intermediárias (entre 50 a 500m), são os trechos do relevo com maior 

índice de diversidade, sobretudo, aos 400m de altitude, com riqueza superior a 200 espécies, essas 

áreas são também, os trechos mais suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e inundação e, 

que as formações de Floresta Ombrófila Densa Montana, acima dos 500m, a riqueza diminui em 

comparação às altitudes intermediárias (400 m). Os resultados podem ser integrados às futuras 

modelagens, ampliando a escala de aplicação dos critérios usualmente adotados em estudos de 

contingência para redução de riscos. As parcelas de estudos ecológicos permitem qualificar dados de 

biodiversidade, capaz de aprimorar as metodologias empenhadas em aplicações através de SIG e, gerar 

subsídios para o ordenamento territorial. 
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RESUMO: Los nuevos requisitos legislativos europeos incorporan la planificación territorial del 

sector ganadero como un elemento clave para corregir los riesgos derivados del mismo, principalmente 

para la población cercana ((Health Council of the Netherlands, 2012; Lupindu et al., 2015; Richter et 

al., 2015; Van Boeckel et al., 2011; 2012) y teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente 

(Ilea, 2009; Gerber et al., 2005). La ubicación de nuevas explotaciones ganaderas dependerá de que se 
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cumplan las regulaciones europeas y en última instancia las de las administraciones estatales y 

regionales en cada caso. Además, es conveniente tener en cuenta las áreas con mayor densidad de 

ganado, donde los riesgos derivados de la actividad ganadera son más altos, y, por lo tanto, deben ser 

consideradas como potencialmente no aptas para nuevas instalaciones. El objetivo de este estudio es 

proponer y validar una metodología para determinar zonas aptas ganaderas teniendo en cuenta la 

legislación vigente, donde se fijan criterios de tipo sectorial, y evitando las zonas donde la 

problemática ganadera es un factor importante. La metodología utilizada se basa en la implementación 

de los criterios legislativos que restringen la ubicación de las explotaciones ganaderas mediante, 

mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los criterios restrictivos se clasificarán según los 

riesgos sobre la salud pública, como la distancia a los núcleos urbanos, riegos sanitarios entre 

explotaciones estableciendo distancias mínimas entre explotaciones de la misma o distinta especie, y 

riesgos medioambientales, como las distancias a zonas con elevada vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas o a áreas protegidas para el medio ambiente. Los SIG intervienen de forma destacada en 

multitud de estudios de investigación territorial con diversos objetivos, como son, resolver problemas 

de planificación y gestión del territorio (Amador y Dominguez, 2005; Baban y Parry, 2001) y 

proporcionar la capacidad de predecir y evaluar su impacto  El área de estudio es una región donde 

existe áreas de alta densidad de ganado con sistemas de producción intensiva, compuesta por 4983 

granjas de las principales especies ganaderas. La región estudiada es la Comunidad Valenciana (CV), 

ubicada en el este de España. Los resultados obtenidos proporcionan las zonas existentes en la CV que 

cumplen con las exigencias contenidas en la legislación vigente orientada a la ordenación territorial en 

el sector ganadero. Además, se han identificado las áreas ganaderas más problemáticas de la región. 

Estos resultados proporcionan información valiosa para diseñar y aplicar mejores políticas sectoriales 

por parte de las administraciones públicas, responsables de la gestión de las actividades ganaderas y 

del territorio, a fin de reducir los riesgos para la población asociada a la producción pecuaria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Información Geográfica; Riesgo medioambiental, Riesgo salud 

pública, explotaciones ganaderas; análisis espacial 
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RESUMO: Atuamente, a pesquisa geográfica voltada aos estudos ambientais têm ganho grande 

relevância,  principalmente quando esta é aliada ao planejamento territorial. Para tal abordagem 

devem-se observar certas reflexões teóricas metodológicas para que este meio ambiente único, 

sistêmico e complexo não seja limitado por uma geografia setorizada, incapaz de compreendê-lo em 

dentro de sua complexidade. Desenvolve-se neste trabalho uma proposta de abordagem sistêmica da 

bacia hidrográfica do ribeirão do Tigre inserido no município de Itaúna do Sul, noroeste do estado do 

Paraná - Brasil. Por meio da análise de imagens orbitais do satélite Landsat 5 e 8 bem como dos dados 

estatísticos do IBGE, Ipardes e Emater, foi possível analisar e compreender a evolução do uso da terra 

bem como expor de que maneira as políticas públicas de planejamento territorial se plasmaram na 

paisagem desta bacia hidrográfica, proporcionado uma forma de uso e ocupação que têm se mostrado 

insustentável às características locais, trazendo consigo problemas de âmbito social e ambiental. 
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RESUMO: La proximidad de los espacios protegidos a áreas urbanas con fuerte dinamismo 

demográfico y socioeconómico puede acelerar ciertos procesos de cambio en el paisaje que 

intensifiquen las presiones sobre el mantenimiento de determinados valores tanto naturales como 

histórico-culturales que atesoran. Tal podría ser el caso de la Serra de Arrábida, un parque natural con 

un valioso patrimonio geológico, vegetal, marino y cultural, situado en el suroeste de la península de 

Setúbal (Portugal) y a tan sólo 40 kilómetros de la capital del país. Los estudios más recientes de 

cambios de usos y coberturas del suelo han identificado las grandes transformaciones que se han 

producido en este espacio protegido desde mediados del Siglo XX, constatando procesos de abandono 

agrícola, incremento de usos antrópicos e incidencia de los incendios forestales en el paisaje. Además, 

en los últimos años se están acentuando la presión demográfica y el crecimiento urbano e industrial de 

la zona. El objetivo de esta comunicación será estudiar las posibles conexiones que se pueden 

establecer entre la evolución del paisaje de Serra da Arrábida con las dinámicas socioeconómicas de su 

entorno más próximo. Esto se llevará a cabo, por un lado, con el estudio de los cambios de usos y 

coberturas del suelo tanto del Parque Natural de Arrábida como de los municipios que conforman su 

área de influencia socioeconómica entre los años 1995 y 2010, con la ayuda de los sistemas de 

información geográfica. Por otro lado, se realizará un análisis estadístico pormenorizado de una 

selección de indicadores demográficos y socioeconómicos a escala municipal para estudiar cómo ha 

sido la evolución de la población y la economía del ámbito en los últimos años. Paralelamente se 

podrán detectar los esperables efectos que la crisis económica global haya podido ejercer sobre los 

municipios del área de influencia socioeconómica del espacio protegido. Con todo ello se identificarán 

los principales cambios en el paisaje y a su vez se analizará la evolución socioeconómica de la Serra da 

Arrábida y de su área de influencia socioeconómica, en el periodo temporal más reciente, para poder 
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establecer qué procesos transformadores están ejerciendo  presión y/o amenazan los valores tanto 

naturales como histórico-culturales de este espacio protegido. Además, los resultados obtenidos se 

compararán con los del proyecto de investigación internacional “El paisaje y su evolución como 

indicadores de sostenibilidad del modelo de desarrollo: el caso de las Reservas de la Biosfera en la 

montaña mediterránea noroccidental”, para detectar similitudes con los casos de espacios protegidos en 

España y Francia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: usos y coberturas del suelo; dinámicas del paisaje; economía; espacio 

protegido; Serra da Arrábida 
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EIXO TEMÁTICO 10 - RECURSOS, SUSTENTABILIDADE E CLIMA 
Responsáveis: António Lopes (IGOT), Ana Monteiro (APG), José María Cuadrat Prats (AGE) 

 

Tema: Estão as sociedades preparadas para enfrentar os efeitos adversos das Alterações Climáticas? Serão 
os recursos naturais suficientes para uma população humana em franco crescimento? Serão os novos padrões 
de consumo sustentáveis no futuro? Estas, e muitas outras questões, lançam-nos desafios aos quais é urgente 
dar respostas, não só ao nível individual, mas também enquanto coletivo. Esses desafios podem encontrar 
respostas através do Ordenamento do Território, disciplina em franco progresso, que deverá conciliar 
sustentabilidade e desenvolvimento. Neste espaço de diálogo científico, propõe-se o encontro de ideias que 
possibilitem pensar não só nos aspetos essenciais para o progresso científico, mas também nas suas 
aplicações que possibilitem repensar o nosso futuro coletivo, no uso racional dos recursos ao nosso dispor e na 
sustentabilidade enquanto objetivo multidisciplinar. 
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RESUMO: As condições climáticas de uma região são muito importantes para a produção 

vitivinícola. Anos com alto déficit de água são incompatíveis com os processos fisiológicos normais da 

videira, com repercussões na produção e na qualidade do vinho (Jones e Alves 2012). Este trabalho 

pretende identificar as regiões vitivinícolas mais suscetíveis a precipitações extremas (EPSI) e a 

períodos longos de seca. Para tal, foram calculados 8 índices de precipitação extrema, a partir dos 

dados diários de precipitação da base de dados PT02, entre 1950 e 2003. Os índices utilizados foram: 

PRCPOT, R×1 dia, R×5 dias, SDII, R20, CDD, CWD e R95PTOT. O primeiro refere-se à precipitação 

total nos dias húmidos (precipitação diária ≥ 1 mm). Os dois seguintes descrevem a precipitação 

associada a períodos húmidos extremos, enquanto a SDII reflete a intensidade diária. O R20 é definido 

como a contagem de dias com precipitação ≥ 20 mm, isto é, quantidades de precipitação diária 

moderadas a elevadas. O CWD é definido como o número de dias consecutivos com precipitação 

(precipitação diária ≥ 1 mm) enquanto o CDD refere-se ao número de dias consecutivos sem 

precipitação. O R95PTOT avalia a contribuição das precipitações diárias extremas para a precipitação 

total. Considerando apenas seis índices extremos de precipitação (R×1 dia, R×5 dias, SDII, R20, CWD 

e R95PTOT), o EPSI foi desenvolvido tanto para dados anuais quanto para dados sazonais (Santos et 

al. 2017). Considerando os mesmos índices, avaliamos também as possíveis mudanças das condições 

climáticas futuras (2046-2065). Os resultados mostram que são as regiões vitivinícolas do Minho, 

Terras do Dão, Península de Setúbal e Algarve que apresentam maiores percentagens de área com 

suscetibilidade elevada e muito elevada a precipitações extremas. Os resultados do EPSI mostram 

resultados semelhantes no outono e inverno. Na primavera, a classe de suscetibilidade elevada 

aumenta na região de Lisboa, Trás-os-Montes e Douro. As regiões mais a sul do país, estão sujeitas a 

períodos mais longos de seca. No entanto, o número consecutivo de dias secos (CDD) está projetado, 

entre 2046 e 2065, para aumentar para mais do dobro dos dias, em todo o país. Desta forma, o aumento 

dos períodos secos, provocará uma redução potencial das condições de humidade no solo, com 

consequências no rendimento da vinha. Por outro lado, a precipitação extrema, se ocorrer numa fase 

sensível do ciclo vegetativo, pode provocar alterações fisiológicas na vinha e diminuir a produtividade. 
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O conhecimento dos locais mais suscetíveis a precipitações extremas e a períodos longos de seca é 

fundamental para os profissionais do sector. 
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RESUMO: En la última década en España se ha producido un importante auge en la solicitud y 

concesión de permisos de investigación de hidrocarburos (PI) para determinar la cantidad y calidad de 

recursos de hidrocarburos no convencionales (especialmente el denominado shale gas). Dicho proceso 

se ha dado en un contexto de crisis económico y de cambio a partir de 2012 de la política energética 

gubernamental, pasándose de las ayudas y subvenciones al desarrollo de las fuentes renovables (solar y 

eólica principalmente) a una dirección más cercana al mantenimiento del tradicional modelo fosilista 

protagonizado por el petróleo y el gas natural. El objetivo de este estudio es contextualizar dicha 

evolución de las políticas energéticas públicas en la actual fase de capitalismo financiarizado, tendente 

al aumento del impacto sobre el medio con actividades de extracción ante el imperativo del 

mantenimiento de las tasas generales de crecimiento. Precisamente, la disminución progresiva de la 

generación de valor debido a la extensión de la automatización y la robótica en los procesos 

productivos, hace que sectores importantes del capital se desvíen hacia el crédito y la apropiación de 

servicios y bienes comunes o de los propios recursos naturales. En relación a esto, desde grupos 

ecologistas como “Ecologistas en Acción” se denuncia una tendencia hacia el impulso de políticas 
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extractivistas por parte de la Comisión Europea en países de la Unión Europea, entre ellos España, en 

lo que se califica como un ejemplo de acumulación por desposesión, término acuñado por el geógrafo 

británico David Harvey. En ese sentido, los proyectos de explotación de hidrocarburos por fracking o 

las concesiones mineras pueden constituir un nuevo pilar del modelo económico español, caracterizado 

por su dependencia del turismo, las burbujas inmobiliarias periódicas y servicios de baja cualificación, 

en una posición de relativa periferia respecto a los principales núcleos financiero-industriales de 

Europa. En el debate público existe crecientemente el antagonismo entre los defensores del 

mantenimiento del modelo vigente y los que apuestan por impulsar líneas más ambiciosas a favor de 

las renovables, de cambios en la movilidad de las grandes ciudades y de establecer la mitigación de los 

efectos del cambio climático como eje principal de las políticas económicas y no como una línea más 

subalterna al crecimiento económico ilimitado. Las claves y los argumentos de dicho debate serán 

analizadas mediante un seguimiento de las políticas establecidas por las administraciones públicas y 

las publicaciones sobre medio ambiente y económica de los grandes medios de prensa digital. 
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RESUMO: A termografia infravermelha é uma técnica emergente no campo da climatologia urbana, 

embora seja já muito utilizada em áreas como a construção e a engenharia civil, para o diagnóstico de 

anomalias em edifícios (Silva, 2012) ou, até mesmo, na identificação e quantificação das perdas de 

calor em infraestruturas (Sousa, 2010). Embora atualmente escassos, alguns estudos desenvolvidos 

dentro da climatologia urbana utilizam esta técnica para caraterizar os materiais utilizados nas cidades 

(Doulos et al., 2004) mas, também, para perceber os efeitos, à microescala, dos vários elementos 

urbanos, como árvores e os diferentes tipos de materiais usados nos pavimentos e revestimento de 

edifícios têm nas temperaturas de superfície (Lee et al., 2018). No presente trabalho recorreu-se à 

utilização de imagens térmicas para caracterizar os edifícios da Praça dos Restauradores (Lisboa), do 

ponto de vista da temperatura dos seus materiais, e perceber quais as características com maior 

influência na temperatura registada. Esta técnica, ao longo dos últimos anos, tem vindo a sofrer 

grandes desenvolvimentos e caracteriza-se por ser não-invasiva e não-destrutiva. As imagens captadas 

foram uniformizadas, de forma a permitirem comparação de diferentes dias e diferentes horas. Foram 

calculados diversos parâmetros no programa Rayman, bem como elaborados diagramas solares e 

determinou-se o SVF. Posteriormente, calculou-se, ainda, o balanço radiativo da praça. Concluiu-se 

que os materiais que apresentam temperaturas mais elevadas são o ferro e o plástico, 34% e 17% das 

vezes, respetivamente, ao contrário do mármore (52%) e do cimento (13%) que são os materiais que 

apresentam as temperaturas mais baixas. O branco (63%) foi a cor onde se registou a maior parte das 

temperaturas mais baixas e o verde escuro (40%) e o preto (21%) as cores onde se registaram as 

temperaturas mais altas. Percebeu-se, ainda, que nos dias em que esta técnica foi aplicada, a exposição 

das duas fachadas da praça em estudo não pareceu influenciar a temperatura dos seus materiais. O 

presente trabalho constitui um ponto de partida para futuros estudos sobre o tipo e cor dos materiais 

que são, atualmente, utilizados na construção de edifícios na cidade de Lisboa, percebendo quais os 

impactes nas temperaturas do ar em meio urbano, contribuindo, de certa forma, para a investigação 

sobre medidas de mitigação da Ilha Urbana de Calor de Lisboa. 
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RESUMO: Nas últimas décadas, o progresso económico suportado numa Economia Linear (EL), teve 

como base o uso indiscriminado dos recursos naturais (considerados inesgotáveis), para satisfação das 

necessidades crescentes da população Mundial. Este modelo de desenvolvimento, suportado num 

crescimento económico de abordagem linear: Extrair-Produzir-Consumir-Descartar, sacrificando o 

meio ambiente e as comunidades mais pobres, não se apresenta sustentável no futuro. A necessidade 

de procurar alternativas, conduziu nos últimos anos a propostas para uma mudança dos padrões de 

produção e consumo, que reduzam a pressão sobre os recursos naturais e sobre o clima, atribuído à 

atividade humana. Surge então, uma nova perspetiva denominada de Economia Circular (EC), a qual 

consiste numa abordagem circular no uso de materiais e energia, designada de 4R: Reduzir-Reutilizar-

Reciclar-Recuperar, como forma de reduzir o desperdício dos recursos naturais e a poluição. Embora a 
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base do conceito não seja nova, a adoção de uma abordagem suportada na EC, é ainda um grande 

desafio. Conscientes da necessidade de mudança, Organizações Governamentais têm vindo a apoiar 

essa transição, definindo estratégias, produzindo legislação e propondo a revisão de políticas setoriais 

essencialmente ao nível dos resíduos sólidos, das energias renováveis e da eficiência energética 

assentes nos princípios da EC. A recente aprovação do Plano de Ação para a Economia Circular 

(PAEC) mostra a relevância que o tema tem adquirido também em Portugal onde as matérias-primas 

representam 53 % dos custos da indústria transformadora, 42  %  da  agricultura,  37  %  do  setor  da  

energia (Presidência do Conselho de Ministros, 2017). Nesse contexto, o presente artigo tem como 

objetivo apresentar os principais conceitos da EC, bem como analisar o PAEC e as propostas europeias 

e a sua aplicação às políticas de promoção das fontes de energia renovável. Tendo como base revisão 

crítica da bibliografia pretende-se sustentar uma reflexão que permita dotar de conhecimento e difundir 

resultados sobre os benefícios e obstáculos para a incorporação da EC no contexto Português 

direcionado para o setor das energias renováveis. 
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RESUMO: Apesar de a urbanização ter acelerado o desenvolvimento econômico, social e tecnológico, 

junto a ela criou-se também inúmeras questões e/ou problemas ambientais (REN at al, 2007; FIALHO, 

2012). O clima é uma variável dessa teia de relações que afeta o rearranjo do ambiente urbano, 

carregando a denominação de urbano, pois é compreendido a partir da reorganização da paisagem 

natural, em que há a substituição por um ambiente construído (AMORIM, 2000). O fenômeno 

climático urbano mais conhecido são as ilhas de calor, ou seja, o calor característico de um 
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assentamento em comparação com o seu entorno. Oke (1978) destacou que a característica mais 

marcante das ilhas de calor é a sua intensidade, medida através da diferença entre a temperatura 

máxima presente na área urbana e a mínima da área rural. Neste sentido, o presente estudo objetiva a 

análise das intensidades e magnitudes das Ilhas de Calor em Paranavaí/PR, a partir de dados de 

temperatura e umidade relativa do ar e técnicas de sensoriamento remoto. Para tanto, foram análisados 

as diferenças térmicas e hidrométricas entre diferentes pontos da cidade (dados obtidos com transectos 

móveis), enquanto que a a verificação da temperatura da superfície foi realizada através do 

sensoriamento remoto no infravermelho termal. Os transectos foram feitos em dias com condições 

sinóticas estáveis, utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar fixados à um 

veículo que percorreu dois sentidos distintos da cidade (Leste-Oeste e Norte-Sul). Já a temperatura da 

superfície foi extraída da média de 10 imagens do satélite Landsat 7 do ano de 2014, a fim de 

minimizar o efeito dos elementos atmosféricos diários ou sazonais. O processamento foi realizado em 

ambiente SIG, através da transformação dos valores digitais para temperatura em graus Celsius (ºC). 

Os principais resultados obtidos apontaram que além de possuir diferenças térmicas e higrométricas 

em relação a sua área rural próxima, a estruturação urbana de Paranavaí também cria especificidades 

climáticas no seu espaço intraurbano, como por exemplo, intensidades da ilha de calor de até 5,5ºC 

(DORIGON, 2015). 
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RESUMO: Atualmente, a crescente utilização do carro, como meio de transporte preferencial em 

cidades como a de Lisboa (em grande parte devido aos movimentos ligados à força de trabalho), tem 

um peso considerável no ambiente da cidade. Situação que levanta duas questões: o aumento do 

número de carros a circular; e uma maior quantidade, distribuição e dimensão dos parques de 

estacionamento. Ora, isto leva a uma permanência dos automóveis (parados ou em circulação) 

expostos à radiação solar. Neste sentido, as cores e os materiais de cobertura dos carros são variáveis 

importantes a ter em conta em estudos de ambiente urbano, uma vez que estas influenciam as 

temperaturas das coberturas e do interior dos veículos. O objetivo consiste em conhecer as 

características de reflexão (albedo) dos carros de acordo com sua cor. No dia 7/06/2017, entre as 

12:00h e 15:00h, foram realizadas medições de radiação e outros parâmetros meteorológicos 

(temperatura de superfície dos veículos e do ar, humidade relativa, velocidade e direção do vento), 

num parque de estacionamento no centro da cidade. Para medir as componentes radiativas de pequeno 

comprimento de onda solar (K↓ e K↑), foi utilizado um Piranómetro; para as de grande comprimento 

de onda infravermelho térmico (L↓ e L↑), foi utilizado um Pirgeómetro. Foi medida a radiação sobre o 

tejadilho de 49 carros, de cores branca, cinzento claro e escuro, preto e vermelho. O primeiro 

resultado, mostra a diferença entre o valor do albedo entre cores claras e escuras, como se segue: os 

carros brancos, com valores entre 37-51%; os cinzentos claros entre 19-41%; os de cor preta entre 1-

5%; os cinzentos escuros 1-16%; e os carros vermelhos entre 13-21%. Assim, os carros escuros, 

absorvem muita radiação e refletem pouca e os de cor clara são bastante reflexivos. Então, com a 

mesma radiação a incidir sobre a superfície de um carro, as temperaturas dos mesmos, variam 

substancialmente mediante a sua cor. 
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RESUMO: A Oscilação do Atlântico Norte (NAO – do Inglês North Atlantic Oscillation) é um dos 

fenómenos climáticos mais relevante a condicionar o clima de Portugal Continental. Foi identificada 

como estando fortemente correlacionada com as temperaturas observadas e volumes médios e 

acumulados de precipitação, especialmente durante o inverno boreal nas últimas décadas em Portugal, 

Península Ibérica e Europa (Hurrell, J. (1996); Osborn, T. et al. (1999); Trigo, R. et al. (2002); Hurrell, 

J et al. (2003)).  No que tange especificamente à precipitação em Portugal continental, esta é 

fortemente dependente da fase do dipolo atmosférico (positiva ou negativa), uma vez que, na fase 

positiva, ou seja, quando a diferença de pressão entre os dois centros de ação é superior à média, há 

uma passagem mais regular dos sistemas depressionários e superfícies frontais associadas a norte da 

Península Ibérica, ocorrendo assim anomalias negativas no campo das precipitações (Rogers, J (1990); 

Hurrell, J. (1995); Rogers, J. (1997), Trigo, R. et al. (2002)). Por outro lado, na fase negativa, quando a 

diferença de pressão entre os dois centros de ação é inferior à média, os sistemas depressionários têm 

trajetórias mais meridionais (sobre a Península Ibérica) fazendo com que, numa inversão da situação 

anterior, ocorram anomalias positivas nos campos de precipitação (Rogers, J. (1990); Hurrell, J. 
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(1995); Rogers, J. (1997), Trigo, R. et al. (2002)). Porque a precipitação sob a  forma de chuva é a 

principal fonte de alimentação do escoamento dos rios mediterrâneos, impactos da NAO são 

esperados, conforme o constatado por Trigo, R. et al., 2004 e Lorenzo-Lacruz, J. et al., 2011. Estes 

impactos são de tal magnitude que se podem se estender à manifestação de cheias e inundações 

(Mateus, C. e Cunha, L., 2013; Oliveira, W. et al., 2017). O presente estudo demonstra, através de uma 

análise quantitativa dos volumes médios e acumulados de precipitação, bem como dos caudais que 

lhes correspondem, em correspondência com as fases da NAO, que esta exerce um condicionamento 

de grande impacto nos ritmos pluviométricos e nos caudais dos rios Vouga e Mondego. 
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RESUMO: A cobertura do solo e as características das superfícies em áreas urbanas são variáveis e 

têm extrema importância para a avaliação do clima urbano. Os modelos 3D têm sido cada vez mais 

utilizados no cálculo do balanço radiativo em áreas urbanas, tendo em conta a geometria, a presença de 

vegetação, os materiais das superfícies e as suas características. Contudo, a enorme quantidade de 

superfícies de metal, correspondente ao número crescente de veículos que entram, circulam e 

permanecem todos dias nas cidades, geralmente não são consideradas nestes modelos. Os materiais da 

carroçaria dos veículos, como aços e alumínios pintados, são muito diferentes das paredes, estradas e 

vegetação presente no espaço urbano. Assim, a estimativa da área ocupada pelos veículos estacionados 

e em circulação, considerados em poucos estudos como responsável pelos fluxos de calor na avaliação 

do clima urbano, poderá trazer uma maior complexidade aos modelos 3D, permitindo obter resultados 

mais próximos da realidade. Este estudo tem como principal objectivo colmatar a lucana existente no 

estudo do clima urbano através da avaliação da área ocupada e da quantificação do número de 

automóveis que presentes (estacionados e em circulação) em duas áreas destintas da cidade de Lisboa, 

inseridas nas freguesias de Avenidas novas e Parque das Nações. Para a concretização deste objectivo, 

foi utilizado um conjunto de imagens WorldView-2, obtidas em março de 2016, com uma banda 

pancromática e 8 bandas multiespectrais, com 0,50m x0,5m e 2mx2m de resolução respectivamente. A 
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partir destes dados foi efectuada uma segmentação no software eCognition 8.0, da imagem pelo 

algoritmo multiresolution. Com base nesta segmentação e nas diferentes características espectrais dos 

elementos a identificar, foi efetuada uma classificação supervisionada (com um algoritmo de máxima 

verossimilhança) em 5 classes: 1- Veículos de cor clara; 2 - Veículos de cor escura; 3 - Rede viária; e 

4-Outras superfícies. Os resultados da segmentação e classificação foram muito promissores quando 

comparados com a contagem manual dos veículos presentes nas áreas em estudo, torando-se, por isso,  

uma boa e sistemática abordagem para áreas mais extensas, e com uma maior densidade de rede viária, 

como é o caso de todo o concelho de Lisboa. 
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RESUMO: A designação de logradouro é utilizada para definir, num edifício urbano, a área de 

implantação do mesmo que não pertence ao edifício. Habitualmente, tratam-se de áreas, na sua génese, 

não construídas, que funcionam como espaço de apoio ao prédio e também como área de infiltração. 

Contudo, em muitos casos, sobretudo no contexto de quarteirões urbanos na cidade densificada, 

regista-se, posteriormente ou ainda em fase de construção, a impermeabilização dos logradouros, 

devido à sua ocupação como extensão da área edificada, seja para aumento de áreas úteis das 
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habitações ou comércio do rés-do-chão, seja pela construção de anexos. No âmbito da importância 

crescente da promoção de espaços verdes nas cidades, tem sido dado algum destaque a estas áreas, 

como espaços de importância ecológica no contexto urbano. No caso da cidade de Lisboa, o Plano 

Diretor Municipal em vigor dedica especial atenção aos logradouros - considerando-os parte da 

Estrutura Ecológica Municipal, tendo como função “assegurar a salubridade das construções, 

atendendo, em particular, à ventilação e insolação dos edifícios, garantir a privacidade das habitações, 

o desafogo e a fruição e recreio, assim como a infiltração das águas pluviais” (Art.º 44) -, e 

considerando a importância da sua manutenção ou requalificação (cf. PDML - Planta de qualificação 

do espaço urbano) nos próximos anos. Neste trabalho pretende-se avaliar o potencial que estes lugares 

têm para a promoção do bem-estar em meio urbano. Para isso, utiliza-se o programa computacional 

ENVI-met (versão 4.0). Simula-se o impacte no conforto térmico do incremento de vegetação dos 

logradouros atualmente impermeabilizados, procurando estimar as alterações de uma potencial 

requalificação destas áreas. O espaço de análise selecionado para esta modelação localiza-se em cinco 

logradouros da Avenida Almirante Reis, uma das maiores vias da cidade de Lisboa (via de 2º nível), 

localizada num vale densamente construído, onde a drenagem de ar frio é dificultada pela urbanização. 

Optou-se por selecionar quarteirões que não estão identificados como património paisagístico ou 

espaços a requalificar, para poder avaliar o impacte das mudanças a uma escala de proximidade 

(quarteirão). Os resultados indicam claramente o benefício desta mudança de cobertura, com ganhos 

em conforto térmico (temperatura e humidade relativa) na situação simulada, quando comparada com a 

situação atual. Os resultados indicam que os logradouros podem e devem ser considerados como parte 

integrante de soluções de planeamento urbano que visem um ambiente mais sustentável à escala da 

cidade, mas que podem também constituir um contributo relevante para o conforto da vivência à escala 

local. 
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RESUMO: Desde a entrada de Portugal para a União Europeia em 1985, as políticas públicas de 

agricultura e de desenvolvimento rural, bem como de ordenamento do território e ambiente, sofreram 

muitas intervenções e adaptações. Ao longo dos vários Governos Constitucionais a hierarquia destas 

políticas foi sendo alterada também em função do próprio espaço económico a que Portugal passou a 

pertencer. Estas alterações vieram como o decorrer dos anos a causar impactos significativos no 

ordenamento do território e na sua própria gestão. Passados mais de trinta anos qual é o balanço ou a 

avaliação que se pode fazer no que diz respeito às políticas implementadas e aos seus benefícios ou 

impactos negativos. O que é importante retirar como ilação para o futuro, de forma, a que se possam 

desenhar novos caminhos ou redesenhar o rumo das políticas públicas de ordenamento do território 

num tempo em que as alterações climáticas são uma das maiores ameaças que a humanidade enfrenta. 

Será feita uma análise à legislação, em especial ao PDR2020 e aos PO regionais. A política 

comunitária mais relevante para o setor primário será a PAC, que no 2º pilar contempla um 

determinado grau de decisão a nível dos Estados Membros, pelo que será realizada uma comparação 

com outros países europeus. “A adaptação tem de ser integrada nas políticas da União Europeia. Este 

exercício deve ser cuidadosamente preparado, baseando-se numa sólida análise científica e económica. 

Cada domínio político deveria efectuar uma análise da forma como as políticas poderão ser 

reorientadas ou alteradas para favorecer a adaptação. Esta análise pretende identificar a evolução das 

políticas ao longo dos anos no sentido de se verificar a crescente preocupação com a produção agrícola 

e o desenvolvimento rural, mas também com a preocupação da preservação ambiental, preservação de 

solos e políticas florestais. 
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RESUMO: No âmbito do projeto NoVOID (FCT - PTDC/ATP-EUR/1180/2014) foram identificados 

e classificados os espaços abandonados (ruínas e terrenos vacantes) de quatro cidades portuguesas: 

Guimarães e Vizela, no Ave, Lisboa e Barreiro, na AML. Com o objetivo de caracterizar a sua flora e 

vegetação foi selecionada uma amostra de 20 locais, correspondendo a 60 inventários florísticos e 

respetivas características ambientais. O estudo dos neo-ecossistemas de espaços urbanos abandonados, 

caracterizados por neocomunidades onde se misturam espécies nativas e não-nativas, com potencial 

para alterar o funcionamento ecossistémico, em habitats resultantes da ação humana deliberada ou 

inadvertida, são uma das principais discussões atuais na Ecologia (urbana e das invasões ecológicas). 

A importância desta "neowilderness" para a biodiversidade urbana é objeto de polémica, oscilando as 

posições entre as abordagens mais antropocêntricas (genericamente, todas as espécies são importantes 

e podem prestam serviços ecossistémicos) e ecocêntricas (as espécies têm valor intrínseco, mas o risco 

ecológico das não-nativas tem de ser avaliado, pois as invasoras são uma das maiores ameaças à 
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biodiversidade). A análise multivariada dos inventários recolhidos mostrou que, apesar do domínio de 

espécies generalistas, nativas e não-nativas, (66% na AML, 53% no Ave), são as espécies nativas não 

ruderais que ainda diferenciam os neo-ecossistemas urbanos do Ave e da AML. O valor biogeográfico 

destas espécies, que respondem também a diferentes características climáticas (mais euro-atlânticas a 

norte e mais mediterrânicas a sul) sobrepõe-se a uma homogeneização biótica que caracteriza muitos 

dos vazios urbanos a nível global. Por outro lado, apesar das espécies não-nativas serem apenas 26% 

do elenco florístico, 14% apresentam grande invasibilidade e 8%, também do total, são classificadas 

como invasoras. De resto 68% dos inventários possuem pelo menos 1 espécie invasora, havendo dois, 

um em cada região, com um total de 5 invasoras. Apesar das espécies não-nativas poderem prestar 

serviços ecossistémicos, inclusive as invasoras, estes têm de ser ponderados perante o risco ecológico 

que ameaça seriamente não só os próprios ecossistemas urbanos, e suas inúmeras funções, mas 

também os ecossistemas naturais envolventes. Deste modo, as cidades são, dicotomicamente, agentes 

extremamente importantes quer na perda de biodiversidade (através da urbanização que destrói e 

fragmenta habitats naturais e propaga espécies não-nativas), quer na definição de políticas para travar 

essa perda (a população humana concentra-se nas cidades, onde está o capital financeiro e de 

conhecimento para combater tais alterações ambientais). Nessas estratégias os terrenos vacantes 

urbanos não devem ser esquecidos, pois podem ter um importante papel (ainda que temporário) na 

promoção da biodiversidade no meio urbano. Estudos demonstram que até pode haver benefícios 

económicos se a gestão destes espaços valorizar o "silvestre" e eles forem geridos temporariamente 

como um bem público, servindo para "remendar buracos" na estrutura verde urbana. 
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RESUMO: O avanço nas tecnologias da deteção remota tem proporcionado o conhecimento cada vez 

mais detalhado da superfície terrestre (Coelho et al, 2013). Tais tecnologias permitem calcular os 

valores da temperatura dos alvos à superfície. Nos estudos de climatologia urbana, a deteção remota, 

através da aquisição da temperatura da superfície, tem auxiliado na compreensão da distribuição das 

fontes de calor que contribuem para a formação das ilhas de calor urbanas (Amorim , 2017). O satélite 

Landsat 8, com sensores de infravermelho termal (bandas 10 e 11 do Landsat 8) permitem a 

mensuração da temperatura aparente da superfície, podendo-se diagnosticar as ilhas de calor 

superficiais. As temperaturas dos alvos fornecidas pelo satélite durante o dia (11h – horário local) 

apresentam valores superiores às temperaturas do ar (Amorim, et al, 2011), deste modo, as imagens de 

satélite oferecem o desenho da temperatura local, sendo um importante instrumento para a comparação 

entre o rural e o urbano. Assim, este estudo tem como objetivo a comparação das temperaturas de 

superfície determinadas a partir das imagens termais, numa situação típica de verão e de inverno, em 

Vila Nova de Gaia, concelho com um clima temperado do subtipo mediterrânico e com uma forte 

influência atlântica. Para além das cartas térmicas dos alvos foram elaborados gráficos de análise 

rítmica (Amorim et al, 2016) com o fim de analisar as características do estado de tempo nos dias que 

antecederam as imagens de satélite. Os resultados revelam diferenças superficiais entre o espaço rural 

e o espaço urbano no concelho. No verão, quer a temperatura do ar quer a temperatura dos alvos é 

elevada, fazendo ressaltar os espaços da cidade fortemente edificados, assim como as áreas industriais 

e as áreas devastadas por fogos florestais, onde o coberto vegetal é reduzido ou até mesmo tendo sido 

substituído por solo coberto de cinzas.  No inverno a ação termorreguladora do oceano sobre o litoral é 

evidenciada com clareza, onde as temperaturas são ligeiramente mais elevadas do que algumas áreas 

mais interiores do concelho e áreas urbanizadas. Este trabalho comprovou que a utilização do sensor 

infravermelho termal é uma técnica importante para fornecer a temperatura qualitativa da cidade, que 

pode contribuir na perspetiva do planeamento urbano, na medida em que são definidos padrões na 

distribuição da temperatura da superfície de acordo com o uso e a ocupação do solo. O uso das 
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imagens de satélite foi decisivo para evidenciar as fontes de calor na origem da formação das ilhas de 

calor urbanas. 
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RESUMO: Nas últimas décadas numerosas cidades têm vindo a adotar políticas que visam a 

preservação e reintrodução da natureza na cidade, enformando políticas no sentido de robustecer o 

contacto das cidades e suas populações com a natureza. Estas incorporam uma resposta aos afeitos 

adversos da expansão urbana das últimas décadas que, entre outros impactes e de forma genérica, têm 

vindo a provocar a diminuição e a fragmentação dos territórios. Alguns estudos têm contudo vindo a 

mostrar que os processos históricos de transformação dos espaços naturais derivados da expansão 

urbana têm importantes variações de acordo com o contexto específico de cada cidade (Angel et al., 

2012; Bagan e Yamagata, 2014). Neste trabalho partimos dos resultados prévios de Madureira et al. 

(2011), que analisaram os processos de transformação das espaços naturais no concelho do Porto 
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(Portugal) ao longo do século XX, tendo concluído que se verificaram três tendências simultâneas: a 

diminuição dos espaços e habitats naturais disponíveis; um aumento da fragmentação, com 

consequente diminuição das manchas de habitat contínuo e maior distância entre habitats,  o que 

constitui uma das principais ameaças aos processos ecológicos; e por último uma homogeneizaçaõ 

funcional dos espaços naturais, decorrente da necessidade de ‘projetar’ e ‘recriar’ a natureza na cidade, 

enfatizando a ‘domesticaçaõ’ da natureza. Pretendemos agora avaliar, através de um estudo 

comparado, se estas tendências são passíveis de serem identificadas em Recife (Brasil), que 

apresentando caraterísticas estruturais e morfológicas bem diferenciadas mostra, segundo Magarotto et 

al. (2017), sinais inequívocos de pressão sobre os espaços naturais. Tendo em vista esse objetivo, 

foram identificadas e vetorizadas as diferentes categorias de espaços naturais em Recife utilizando 

coberturas aéreas fotográficas georreferenciadas em dois diferentes momentos temporais (1950 e 

2014), a fim de identificar os processos de diminuição e fragmentação dos espaços naturais. Os 

resultados obtidos permitem-nos contribuir para a discussão sobre as tendências gerais de 

transformação dos espaços naturais nas cidades, mas também sobre as especificidades locais, assim 

como para uma aproximação das diferentes realidades do modo de produção de espaços urbanos. Esta 

aproximação e comparação é de fato profícua em termos de análise espacial, revelando a existência de 

similaridades e dissimilaridades congruentes em realidades distintas nos dois casos de estudo. 
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RESUMO: A procura de medidas de adaptação às mudanças climáticas tem sido um campo de 

pesquisa muito dinâmico nos últimos anos. O leque de medidas de adaptação é muito diverso, mas 

inclui invariavelmente ações relacionadas com os espaços naturais nas cidades. A natureza urbana é 

vista como uma das soluções para a adaptação às mudanças climáticas, contribuindo simultaneamente 

para desafios transversais como a conservação da biodiversidade, a saúde pública ou o bem-estar da 

população (Haase et al., 2014; Nesshöver et al., 2017). As evidências científicas sobre a contribuição 

das áreas verdes para a adaptação às mudanças climáticas têm-se concentrado em três fenómenos 

extremos: nas secas, nas precipitações extremas e, muito particularmente, no aumento da duração, 

frequência e intensidade de ondas de calor (Derkzen, van Teeffelen e Verburg, 2017; European 

Environment Agency, 2016; Geneletti e Zardo, 2016; Monteiro, Madureira e Gonçalves, 2017). De 

facto, os espaços naturais permitem reduzir a temperatura do ar e de superfície, pelo efeito da sombra e 

sobretudo da evapotranspiração, o que proporciona dois principais benefícios: a redução do uso de 

energia e o aumento do conforto térmico. No entanto, e apesar do alargado consenso sobre estes 

potenciais efeitos positivos, algumas críticas têm vindo a ser apontadas ao facto de estes serem 

geralmente enunciados e aplicados de forma genérica, e sem se ter em consideração o contexto 

climático regional de cada cidade, as variações climáticas intraurbanas, ou a contribuição diferenciada 

de cada tipo de área verde para a diminuição da temperatura urbana (Demuzere et al., 2014; Lambert-

Habib, Hidalgo, Fedele, Lemonsu e Bernard, 2013). Neste artigo pretendemos avaliar a influência dos 

diferentes tipos de ocupação do solo nas temperaturas de superfície, numa abordagem multiescalar e 

sensível aos contextos climáticos intraurbanos, e tendo como referência o município de Vila Nova de 

Gaia. Para tal, recorremos à Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental e a imagens 

térmicas processadas a partir do Landsat-8. Os resultados permitem simultaneamente aprofundar o 

conhecimento sobre medidas de adaptação adequadas ao contexto específico de Vila Nova de Gaia e 

contribuir para a discussão sobre a aplicabilidade das medidas genéricas de adaptação difundidas na 

literatura científica e nas plataformas internacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: adaptação climática; áreas verdes urbanas; temperatura; ondas de calor 

 

mailto:hmadureira@letras.up.pt
mailto:anamonteirosousa@gmail.com


  

395 
 

BIBLIOGRAFIA 

Demuzere, M., Orru, K., Heidrich, O., Olazabal, E., Geneletti, D., Orru, H., et al. (2014). Mitigating 

and adapting to climate change: Multi-functional and multi-scale assessment of green urban 

infrastructure. Journal of Environmental Management, 146, 107–115; 

Derkzen, M. L., van Teeffelen, A. J. A., & Verburg, P. H. (2017). Green infrastructure for urban 

climate adaptation: How do residents’ views on climate impacts and green infrastructure shape 

adaptation preferences? Landscape and Urban Planning, 157, 106–130; 

European Environment Agency. (2016). Urban adaptation to climate change in Europe 2016 — 

Transforming cities in a changing climate. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 

Geneletti, D., & Zardo, L. (2016). Ecosystem-based adaptation in cities: An analysis of European 

urban climate adaptation plans. Land Use Policy, 50, 38–47; 

Haase, D., Larondelle, N., Andersson, E., Artmann, M., Borgström, S., Breuste, J., et al. (2014). A 

quantitative review of urban ecosystem service assessments: concepts, models, and implementation. 

Ambio, 43(4), 413–433; 

Lambert-Habib, M. L., Hidalgo, J., Fedele, C., Lemonsu, A., & Bernard, C. (2013). How is climatic 

adaptation taken into account by legal tools? Introduction of water and vegetation by French town 

planning documents. Uclim, 4(C), 16–34; 

Monteiro, A., Madureira, H., & Gonçalves, P. (2017). As áreas de maior privação socioeconómica e 

ambiental serão também as mais suscetíveis a episódios extremos de temperatura? Um estudo 

exploratório no concelho do Porto. Congresso da Geografia Portuguesa: as dimensões e a 

responsabilidade social da geografia - Livro de Atas, 467–470; 

Nesshöver, C., Assmuth, T., Irvine, K. N., Rusch, G. M., Waylen, K. A., Delbaere, B., et al. (2017). 

The science, policy and practice of nature-based solutions: An interdisciplinary perspective. Science of 

the Total Environment, 579, 1215–1227. 

 

 



 

396 
 

ID 375: IDENTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE LAGOS TERMOCÁRSICOS 

COM RECURSO A IMAGENS MULTIESPECTRAIS 

 

Pedro FREITAS1; Gonçalo VIEIRA2; João CANÁRIO3; Warwick VINCENT4 
1IGOT – Universidade de Lisboa; pedro-freitas@campus.ul.pt  
2CEG/IGOT – Universidade de Lisboa; vieira@campus.ul.pt  

3CQE – Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa; joao.canario@tecnico.ulisboa.pt  
4Dépt de biologie/CEN – Université Laval; Warwick.Vincent@bio.ulaval.ca 

 

RESUMO: O Ártico está em mudança acelerada devido à conjugação de vários fatores forçadores que 

resultam num mecanismo designado amplificação do Ártico (Arctic Amplification). O aumento da 

temperatura e da precipitação têm originado a rápida degradação do permafrost, cuja fronteira 

meridional se vai deslocando progressivamente para Norte. Este facto resulta em ameaças para as 

atividades humanas, alterações dos ecossistemas terrestres e novas dinâmicas dos fluxos de gases de 

efeito de estufa que ainda não são comtempladas em modelos climáticos globais. Alterações 

significativas têm afetado a fronteira tundra-floresta, registando-se a expansão das formações 

arbustivas e arbóreas. Atualmente, existe um grande hiato no conhecimento devido à não 

contemplação adequada de pequenos lagos termocársicos (com dezenas a centenas de metros 

quadrados), nos modelos climáticos globais, constituindo estes elementos muito importantes para o 

ciclo global do carbono e para a identificação do seu potencial de degradação. Estes lagos têm 

diferentes formas e composição química, contribuindo de forma distinta para o sistema climático 

global. São hotspots espalhados pelo Ártico e Subártico que favorecem a mobilização do carbono 

orgânico presente no solo e a passagem dos gases de efeito de estufa, com especial destaque para o 

metano, da criosfera para a hidrosfera e para a atmosfera. Recorrendo-se a imagens multiespectrais de 

muito alta resolução (13 cm), capturadas através de uma câmara multiespectral Sequoia introduzida 

num VANT Sensefly eBee e processadas através de software structure from motion, identificou-se o 

limiar mínimo de deteção dos lagos termocársicos em imagens multiespectrais dos satélites Landsat 8 

e Sentinel-2. Conclui-se que o satélite Sentinel-2, regra geral, oferece correlações mais fortes com os 

dados de verdade de terreno, permitindo a monitorização de lagos termocársicos com dimensão 

superior a 350 m2. Demonstra-se que as imagens do satélite Sentinel-2 oferecem possibilidades sem 

precedentes para o estudo e monitorização das áreas onde o permafrost se encontra em estado de 

degradação. Utilizam-se ainda imagens WorldView 2/4 para o mapeamento regional dos lagos 

termocársicos, nomeadamente ao longo de 25 km2 no vale Sheldrake River (BGR) e no vale 

Kwakwatanikapistikw River (KWAK) a leste da Baía de Hudson no Subártico Canadiano, numa zona 

de permafrost descontínuo e esporádico, respetivamente. Procede-se ainda à utilização de imagens 
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Sentinel-2 para o estudo e monitorização da variabilidade da cor dos lagos presentes nesses vales ao 

longo de uma escala temporal de um ano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lagos termocársicos; Sentinel-2; Landsat 8; WorldView; Subártico 

Canadiano 
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RESUMO: O projeto Citizen Sensing (projecto europeu no âmbito do programa ERA4CS) tem como 

principais objetivos: 1) desenvolver um Sistema Participativo de Gestão de Risco Climático capaz de 

incorporar informação local, no quadro das diretrizes sobre adaptação face aos riscos climáticos; 2) 

analisar até que ponto um sistema deste tipo pode contribuir para melhorar o nível de preparação e de 

resposta por parte dos cidadãos e das autoridades de modo aumentar a resiliência urbana em diferentes 

contextos europeus. Estes objetivos serão atingidos a partir da criação de uma plataforma que 

incorporará informação recolhida em quatro estudos piloto: Norrköping (Suécia), Porto (Portugal), 

Roterdão (Holanda) e Trondheim (Noruega). Este projeto encontra-se numa fase inicial, visando 

integrar as novas tecnologias e a perceção dos cidadãos e identificar a melhor forma os 

envolver/mobilizar na criação de uma nova aplicação. A plataforma conjuga informação recolhida 

pelas formas clássicas com informação fornecida pelas pessoas e, simultaneamente, fornece-lhes 

informação para responderem de forma adequada às situações de risco a que estão expostas. Explora-

se o potencial para, perante cada cenário local e suas especificidades, fortalecer a resiliência urbana e a 

capacidade de adaptação. Das caraterísticas da governança adaptativa apresentadas por Munaretto, et 

al. (2014) destacamos a aprendizagem (memória social) e a participação (perspetiva dos cidadãos). No 

entanto, há que referir as dificuldades inerentes a estes processos, desde a incerteza e a inércia dos 

processos que levam ao cetismo e relutância dos cidadãos em participar (Döll & Romero-Lakao, 

2017). Neste sentido foram e serão desenvolvidos workshops de sensibilização e debate das principais 

questões associadas às alterações climáticas (AC), onde se procura identificar o nível de consciência e 

de conhecimento dos envolvidos, as diferenças na sua perceção e nos impactos sentidos, entre outros. 

As AC expoem os sistemas naturais e socioeconómicos a riscos climáticos que resultam da 

combinação entre o comportamento excepcional de elementos climáticos e a vulnerabilidade de quem 

ou do que a eles está exposto (Monteiro et al. 2012). Estes riscos resultam de se considerar a interação 

entre perigo, vulnerabilidade e exposição (IPCC, 2014).  Tendo em mente que o principal objetivo do 

projeto é implementar um sistema participativo, assim como a implementação de abordagens 

inovadoras em relação às estratégias de governança, é da maior relevância analisar a forma como os 
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eventos extremos podem afetar as pessoas, e a forma diferenciada como os vários grupos nas 

comunidades são afetados, essencialmente no que se refere à vulnerabilidade social. Este é um aspeto 

complexo, dinâmico e variável em termos espaciais e temporais (Morss et al., 2011). Alguns autores 

defendem uma colaboração transdisciplinar porque lidar com os riscos climáticos e seus impactos 

implica necessariamente entender as preocupações relacionadas com o risco climático por parte da 

população (Döll & Romero-Lakao, 2017). Gerir os riscos climáticos pode ser uma forma de lidar com 

os eventos climáticos extremos (Yuan et al., 2017) que obriga à adoção de uma abordagem 

interdisciplinar e integrada. 
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RESUMO: As mudanças climáticas impoem às cidades a necessidade de buscas por estratégias 

mitigadoras e adaptativas. Uma forma de compreenção do clima é a utilização de tecnologias que 

decodificam a natureza urbana, como os programas de simulação computacional que fazem o uso de 

arquivos climáticos, muitas vezes disponíveis em bancos de dados. Dentre diversas metodologias 

computacionais, o programa ENVI-met 4.0, desenvolvido pelo Departamento de Geografia da 

Universidade de Bochum na Alemanha, apresenta-se como um software de modelagem tridimensional 

do microclima urbano que requer dados climáticos locais para o desenvolvimento das simulações 

computacionais. Cria-se um modelo tridimensional da área estudada e consideram-se os parâmetros 

climáticos, vegetação, superfícies e estruturas para compreensão e quantificação de suas interações, 

baseando-se na dinâmica dos fluidos e termodinâmica. Contudo, a falta de arquivos climáticos que 

suportem simulações computacionais na área de clima urbano dão margem a erros de metodologia e 

resultados. O objetivo do estudo é apresentar um protocolo de simulação no programa ENVI-met 4.0 

para o clima da cidade de Lisboa, Portugal. Assim, são estabelecidos dois arquivos climáticos criados a 

partir de dados fornecidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e pela Universidade de 

Wyoming nos Estados Unidos, para simulações que ocorram na cidade de Lisboa, Portugal. Percebe-se 

a necessidade de avaliar a sazonalidade dos climas não só de Lisboa, mas de toda e qualquer cidade em 

que deseja-se utilizar como método de pesquisa a simulação computacional, para elaboração de 

arquivos climáticos mais específicos que fomentem a criação de um banco de dados. 
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RESUMO: Neste artigo pretende-se investigar as relações entre as temperaturas/desvios térmicos de 

diversas áreas urbanizadas de uma cidade com diferentes tipos e densidades de ocupação do solo, e as 

chamadas “Zonas Climáticas Locais” (LCZ, Local Climate Zones). Os dados térmicos que constituem 

a base deste estudo foram obtidos através de medições de temperatura em sete postos fixos de 

medição, sujeitos a posterior tratamento estatístico próprio, distribuídos por diversas áreas da cidade 

do Porto, com características distintas (nomeadamente geometria urbana, altura/espaçamento do 

edificado, propriedades de superfície, características físicas do terreno, cobertura vegetal, humidade do 

solo, fluxos de calor antropogénico, etc). A estas diferentes áreas foi aplicado um sistema de 

classificação, baseado em critérios específicos, classificação essa que tem por objetivo uniformizar as 

investigações ao nível da ICU e torná-las comparáveis, uma vez que as propriedades da superfície de 

cada zona são rigorosamente descritas e ilustradas de forma standardizada, através de fichas de 

caracterização de dados padronizados. Foram selecionados dados térmicos, em situações de estados de 

tempo que potenciam a ICU, com vento fraco e pouca nebulosidade, que claramente evidenciam que a 

diferenciação térmica das LCZs é considerável, apresenta magnitude variável e depende muito do tipo 

de morfologia urbana e das propriedades da superfície. Diferenças de temperatura entre zonas de 
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características muito diferenciadas, podem exceder o valor de 5°C. Entre zonas de menor 

diferenciação, as diferenças de temperatura são mais reduzidas, podendo atingir valores mais baixos, 

até cerca dos 2°C, dependendo ainda das condições de comparação. Pretende-se, finalmente, concluir 

sobre a diferenciação térmica das zonas climáticas locais (LCZ), sistematizando/mapeando os 

resultados obtidos, no sentido de uniformizar pesquisas, tonando-as comparáveis de uma forma 

praticamente universal. Se esta interrelação puder ser estabelecida, os resultados poderão ser também 

utilizados para um mapeamento da Ilha Urbana de Calor, em diferentes áreas da cidade em estudo, 

com aplicabilidade prática na mitigação de riscos e benefícios para a saúde humana. 
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RESUMO: As interações entre clima e turismo têm sido das áreas de investigação mais críticas e 

dinâmicas nos campos do turismo sustentável e da geografia ambiental. Embora as preocupações com 

a sustentabilidade se encontrem amplamente estudadas em investigações em turismo, sobretudo desde 

a década de 1970, são mais recentes os estudos com dedicação à simbiose turismo e alterações 

climáticas (sobretudo desde 2000) e os estudos de conforto turístico em espaços públicos urbanos são 

ainda parcos. Quando a atividade turística se apresenta como o setor em maior ascensão a nível 

mundial e considerando as condições climático-meteorológicas como fundamentais para a maturação 

de um destino em certas áreas geográficas, decorre o interesse em determinar os marcos de conexão 

turismo-clima, contrariando visões simplistas e descritivas mais tradicionais. Esta comunicação 

apresenta uma revisão cientifico-métrica de 995 artigos científicos em linguagem anglo-saxónica sobre 

turismo e clima patenteados na base de dados Web of Science. Os objetivos que norteiam a presente 

comunicação prendem-se com: (a) sintetizar as publicações realizadas sobre clima e turismo, desde a 

segunda metade do século XX; e (b) identificar as principais tendências, redes de colaboração e co-

citação (em temáticas e países envolvidos) e providenciar pistas orientadoras para futuros trabalhos. 

Esta investigação insere-se no WP1 de uma investigação individual financiada pela FCT Portugal 

(referência SFRH/BD/129153/2017), intitulada de “A influência do clima e da morfologia urbana na 

atividade turística da Área Metropolitana do Porto – Perceções e simulação do conforto bioclimático 

dos turistas”. Por forma a concretizar este ensaio, realizou-se uma análise in-depth através do uso de 

keywords relacionadas com a matéria em apreço (turismo, clima, meteorologia, alterações climática, 

adaptação e mitigação e sustentabilidade), a partir do qual se sintetizaram os conteúdos em atributos e 

códigos concetuais (e.g., localização, nome da revista, contexto geográfico, métodos de análise, 

abordagem, tipologia de dados, resultados e implicações e tendências). A análise realizada demonstra 

um crescimento desta subárea de investigação, em múltiplas dimensões (e.g., impactes climáticos, 

adaptação e mitigação, sustentabilidade e condições climático-meteorológicas). Apesar de um volume 

significativo de estudos sobre turismo e clima, esta subárea regista uma maior relevância de 

publicações desde 1990. Estes estudos são, ainda assim, concentrados em certas áreas geográficas, 

nomeadamente na Oceânia (Austrália e Nova Zelândia) e na América do Norte (Canadá e Estados 

Unidos da América), onde se confirma também um maior número de autores e de instituições onde se 

trabalham estes temas. Note-se, ainda assim, uma maior relação de cooperação entre autores na 

Europa, especialmente desde início do século XXI. Estes estudos são relevantes em revistas sobre 

climatologia e as hot keys principais prendem-se com as emissões de gases de estufa e impactes de 

alterações climáticas, bem como a sua adaptação em turismo. 
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Tema: O crescimento exponencial dos desastres naturais ocorridos em todo o mundo nas últimas décadas tem 
sido amplamente discutido pela comunidade científica. No caso de desastres com origem hidrometeorológica 
(por exemplo, inundações, tempestades, secas), as ocorrências crescentes podem estar relacionadas com o 
incremento da frequência e magnitude dos fenómenos perigosos, como consequência direta da alteração 
climática. No entanto, o aumento do número de desastres também está relacionado com o incremento da 
exposição ao risco e o aumento da vulnerabilidade, em resultados de más opções no ordenamento e gestão do 
território. Neste contexto, as políticas e práticas para a gestão do risco de desastres devem basear-se no 
estudo aprofundado dos processos perigosos, sustentado pelos melhores métodos e técnicas, mas também na 
análise das consequências, na avaliação da exposição, vulnerabilidade e resiliência. Os tópicos de interesse 
desta sessão incluem (mas não estão limitados a): Avaliação de perigos em contexto de alteração climática; 
Métodos quantitativos, semi-quantitativos e qualitativos para avaliar perigos e riscos; Incertezas associadas às 
avaliações de perigo, de vulnerabilidade e de risco; Análise e gestão de riscos no âmbito do Ordenamento do 
Território e do Planeamento de Emergência. 
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RESUMO: As cheias estão entre os riscos naturais que afetam mais pessoas e causam maiores danos. 

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC 2012) mostrou que alguns 

tipos de eventos extremos, como as cheias, aumentaram em frequência e/ou magnitude. O presente 

trabalho, tem como objetivo, classificar as cheias na região Norte de Portugal, através da aplicação de 

um índice de severidade de cheias (FSI), adaptado de Schroeder et al. (2016). O FSI pretende ser uma 

ferramenta de fácil comunicação e usar uma abordagem alternativa aos métodos de classificação 

padrão, como o período de retorno. Entre 1865 e 2016, registamos 2318 ocorrências de cheias com 

danos materiais, na Região Norte. As ocorrências, a partir dos danos materiais, foram classificadas em 

5 categorias: desde cheias menores (1) a cheias catastróficas (5). Os resultados mostram que as cheias 

graves (3) correspondem à tipologia mais frequente, enquanto as cheias catastróficas (5) ocorrem 

apenas na bacia hidrográfica do Douro. As cheias severas (4) ou catastróficas (5) ocorrem, em média, 

duas vezes por ano. As ocorrências de cheias são favorecidas pela fase positiva do padrão Atlântico 

Este (EA) e pela fase negativa da Oscilação do Atlântico Norte (NAO). Além disso, a metade ocidental 

do Norte de Portugal apresenta maior incidência de ocorrências de cheias devido à maior densidade 

populacional, especialmente na área metropolitana do Porto, aos maiores valores de precipitação e à 

presença de áreas de leitos de cheia com maior risco de inundação. A área metropolitana do Porto, 

concentra 48% de todas as ocorrências, principalmente o centro da cidade do Porto e as áreas 

ribeirinhas próximas do rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia. A alta densidade populacional e 

as áreas densamente urbanizadas levam a uma maior exposição ao risco de cheia, enquanto os 

municípios mais periféricos, com grandes áreas agrícolas/florestais, mostram um menor número de 

ocorrências. O FSI é uma ferramenta de avaliação pós-evento, baseada nos danos das cheias, para 

comunicar a magnitude do risco e, pode assim, contribuir para aumentar a consciencialização pública 

sobre este fenómeno.   
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RESUMO: El cambio climático en la cuenca del Mediterráneo tendrá sin duda un gran impacto en la 

actividad turística. El aumento de la temperatura y el incremento de los periodos de sequía derivarán 

en una reducción de los recursos hídricos disponibles y un aumento de la competencia entre los 

distintos sectores económicos y los servicios ecosistémicos vinculados al agua. El sector turístico tiene 

que adaptarse de forma imprescindible a un nuevo escenario climático y un primer paso para evaluar la 

situación presente e implementar las medidas oportunas es conocer cuál es la percepción que tiene el 

sector sobre las problemáticas actuales y de futuro para poder actuar y aumentar su resiliencia. El 

objetivo principal de este estudio es la presentación de un estado de la cuestión de los principales 

estudios que se han desarrollado alrededor de la percepción del cambio climático por parte del sector 

turístico, con una especial atención en los establecimientos de alojamiento turístico. Existen numerosos 

estudios sobre la percepción del cambio climático en el sector turístico, aunque predominan 

investigaciones básicamente realizadas en establecimientos hoteleros ubicados en el litoral y en las 

inmediaciones de estaciones de esquí. En cambio, se detecta la escasez de investigaciones en otras 

tipologías de establecimientos cómo serían los campings y las casas de turismo rural y también en las 

destinaciones de interior no vinculadas directamente al mar o a la nieve. Las medidas de adaptación 

son distintas en estos diferentes establecimientos y localizaciones y también la percepción del cambio 

climático de sus gerentes, propietarios, empleados y clientes. Este estudio se desarrollará a partir de 

una completa exploración bibliográfica entorno a los estudios e investigaciones desarrollados sobre 

esta temática. Se pretende, así, responder a la imprescindible necesidad de conocer la percepción que 
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tiene este sector económico sobre las posibles problemáticas y retos de futuro que  plantea el 

mantenimiento y desarrollo del turismo. Finalmente, a modo de conclusión, se presenta una reflexión 

crítica sobre las limitaciones y las deficiencias de estos estudios y se proponen alternativas y 

recomendaciones para abordar futuras investigaciones claves sobre la temática que vengan a paliar las 

lagunas de conocimiento detectadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cambio climático, percepción, adaptación, sector turístico, cuenca del 
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RESUMO: A exploração indiscriminada dos recursos naturais e a ocupação irregular dos espaços 

urbanos têm provocado prejuízos diversos às cidades brasileiras, comprometendo a qualidade dos 

serviços públicos como abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte e demais serviços 

essenciais à garantia da qualidade de vida. Nesse contexto, os problemas urbanos decorrentes das 

precipitações pluviométricas têm atingido o município de Maceió, afetando ainda mais a qualidade de 

vida da população. De acordo com Costa (2001), tendo em vista a importância cultural, econômica e 

política, a cidade de Maceió experimentou um surto de crescimento desordenado. Assim sendo, o 

presente estudo teve a finalidade principal avaliar a vulnerabilidade socioambiental junto aos 

problemas relacionados aos deslizamentos de terra e inundações na cidade de Maceió, estado de 

Alagoas, Brasil. Neste sentido, Christofoletti (1999, p. 41), assevera  que a perspectiva sistêmica 

possui dois componentes básicos em sua estruturação e funcionamento, o sistema ambiental físico, que 

constitui o campo de ação da Geografia Física; e o sistema socioeconômico, que corresponde à 

Geografia Humana. Assim sendo, a abordagem adotada buscou analisar as dimensões socioeconômica 

e ambiental para identificar os níveis variados de vulnerabilidade socioambiental.  Para tanto, o uso 

das geotecnologias foi essencial para integração espacial das diferentes variáveis temáticas 
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antropogênicas e físico-ambientais. Tal abordagem permitiu entender como as interações entre os 

atributos físico-ambientais e antropogênicos podem influenciar os níveis de vulnerabilidade 

socioambiental dos espaços urbanos aos eventos climáticos relacionados às chuvas intensas. 

Objetivando descrever e quantificar as relações entre os objetos derivados da modelagem com base na 

realidade, foram mapeadas as parcelas do território com níveis diferentes de vulnerabilidade 

socioambiental, adotando-se variações entre alto, médio e baixo, as quais, por sua vez, tiveram 

ocorrência no espaço aferida por meio dos levantamentos de campo e comparação. Considerando as 

análises realizadas, foi observado que as ocorrências dos tipos de eventos ou desastres na cidade de 

Maceió dependem da interveniência das chuvas e da conjugação de fatores naturais e antropogênicos. 

De maneira geral, a combinação entre os fatores fisiográficos permitiu identificar que 43,15% 

(195,93km2) da área de estudo possui alta e muito alta vulnerabilidade físico-ambiental ao 

deslizamento de terra. No caso das áreas vulneráveis à enchente/inundação, aproximadamente 68,89% 

(330,03km2) da totalidade da área possuem entre muito baixa e baixa vulnerabilidade. Desta maneira,  

foi possível concluir que as populações residentes nas áreas vulneráveis aos problemas de 

deslizamento de terra e enchente/inundação na cidade de Maceió, sobretudo aquelas situadas em áreas 

urbanas já consideradas de riscos iminentes, encontram-se relativamente fragilizadas sob o ponto de 

vista social. 
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RESUMO: As cheias/inundações são um dos desastres naturais mais importantes no território 

Europeu (Moel et al., 2009) sendo responsáveis por perdas humanas, económicas e ambientais (EEA, 

2017). Atualmente, assiste-se a uma crescente preocupação e consciencialização de várias entidades 

dos perigos e danos provocados por estes eventos extremos, refletindo-se numa tendência para o 

aumento dos investimentos que reduzam os seus impactos, bem como, no desenvolvimento de planos e 

projetos que contribuam para uma eficaz gestão do risco. A nível europeu, um exemplo dos esforços 

realizados surge com a implementação da Diretiva Comunitária 2007/60/CE que obriga os Estados-

Membros a desenvolverem estratégias que mitiguem os efeitos negativos associados às cheias, 

culminando com a criação dos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) (UE, 2007). Neste 

estudo, pretende-se analisar as cheias/inundações que frequentemente afetam o centro histórico e 

urbano da cidade de Amarante, uma realidade histórica que já conta com registos de cheias desde o 

século XVII. Entre os vários episódios de cheia que atingiram Amarante destaca-se o evento de 21 de 

março de 2001 devido à elevada magnitude e impactos locais que provocou. Este evento excecional 

originou vários constrangimentos resultando, sobretudo, em elevados prejuízos económicos que 

rondaram o valor de 1,3 milhões de euros e cerca de 67 estabelecimentos comerciais afetados (Tedim e 

Carvalho, 2010). Neste contexto, considerou-se importante definir as áreas críticas à ocorrência de 

cheias, recorrendo-se, para isso, à modelação hidráulica efetuada através do software Iber. Com isto, 

foi possível delimitar diferentes perímetros de inundação associados a períodos de retorno distintos, 

permitindo a simulação de potenciais cenários. Para além disso, foram obtidos outros parâmetros 

descritivos da inundação como a altura da coluna de água e a velocidade do fluxo que são 

componentes essenciais para a avaliação dos impactos. Assim, conclui-se que a modelação de um 

determinado evento de cheia permite obter dados importantes que possibilitam a criação de cartografia 

de risco quando associada à caracterização e avaliação dos elementos presentes nas áreas inundáveis. 

Estes resultados são elementos fundamentais para um adequado ordenamento do território e para 

auxiliar a definição de medidas ao nível do planeamento de emergência. 

 

mailto:marciam_castro@hotmail.com
mailto:atgomes@letras.up.pt
mailto:pmpsantos@campus.ul.pt


 

412 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cheias/inundações; Perímetros de inundação; modelação hidráulica; 

Ordenamento do território; SIG; Software Iber 

 

BIBLIOGRAFIA 

EEA (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report. 

EEA Report No 1/2017. European Environment Agency. 424p; 

Moel, H., van Alphen, J., Aerts, J. C. J. H. (2009). Flood maps in Europe - methods, availability and 

use. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9(2), 289-301; 

Tedim, F., Carvalho, S. (2010). Flood management strategies in frequent and small scale events: 

lessons learned from Amarante (Portugal). Quaestiones Geographicae, 29 (3), 69-84; 

UE (2007). Directiva 2007/60/C E do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2007 

relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. Jornal da União Europeia, L 288, pp.27-34. 

 

 

ID 160: OS EFEITOS DA TEMPESTADE ANA SOBRE A ÁREA ARDIDA EM 

OUTUBRO DE 2017, NA INTERFACE URBANO-FLORESTAL DE BRAGA 

 

António BENTO-GONÇALVES1, António VIEIRA2 
1CEGOT, Dep. Geografia, UMinho; bento@geografia.uminho.pt  
2CEGOT, Dep. Geografia, UMinho; vieira@geografia.uminho.pt  

 

RESUMO: Os incêndios florestais (IF) podem afetar o solo de três formas distintas: pela exposição; 

pelo aquecimento e pela libertação de nutrientes. O aquecimento do solo durante o IF é variável e 

depende do tipo de combustível, da intensidade, da natureza da camada orgânica e das propriedades do 

solo (Batista et al., 1996). As camadas superficiais do solo são diretamente afetadas pelo fogo, 

conduzindo à destruição das camadas orgânicas e da maioria da vegetação, deixando os minerais do 

solo expostos e vulneráveis. As precipitações que ocorrem no outono são particularmente gravosas, 

pois verificam-se pouco tempo após a ocorrência dos IF, não permitindo uma revegetação atempada, 

observando-se frequentemente um aumento da escorrência e da erosão nas áreas afetadas por IF 

(Shakesby et al., 1993; Walsh et al., 1994). Os processos hidrológicos podem ser consideravelmente 

alterados, bem como a vulnerabilidade a enxurradas e à erosão (Shakesby e Doerr, 2006, Stoof et al., 

2012), representando os fluxos de lama e as “flash flood” pós-incêndios um problema nas regiões 

declivosas (Tryhorn et al., 2007), especialmente em interface urbano-florestal (IUF). O grande IF 

(GIF) de Braga queimou com diferentes intensidades, no dia 15 de outubro, 1007 ha, tendo 
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desprotegido a declivosa IUF de Braga. Dia 10 de dezembro, a área foi fortemente afetada pela 

tempestade Ana, com elevados quantitativos pluviométricos, tendo-se registado dezenas de ocorrências 

em Braga, muito em particular na área do incêndio e nas áreas a jusante, com especial destaque para as 

freguesias de Esporões e Fraião. Após o GIF de Braga foi feito um levantamento das áreas queimadas 

com UAV, produzidos ortofotomapas, MDT, elaborado um mapa de severidade, baseado em técnicas 

de Deteção Remota e validado no campo (método BAER) e identificadas de áreas de risco potencial 

(SIG). Assim, cartografaram-se as ocorrências dos dias 10 de maio, com base no “registo de pedidos 

de socorro ou de serviços dos Bombeiros Sapadores de Braga”, cruzando-as com as áreas de risco 

potencial, correlacionando os efeitos da Tempestade Ana com os impactes do GIF. 
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RESUMO: Os incêndios florestais são eventos responsáveis por grandes transições de uso e ocupação 

do solo (Maia, Pausas, Vasques, & Keizer, 2012; Oliveira, Pereira, & Carreiras, 2012). Estes eventos 

são frequentes no território português (Meneses, Reis, & Reis, 2018) e, em alguns casos, catastróficos, 

destacando-se a perda de vidas humanas, danos materiais (onde se inclui a perda de grandes extensões 

de floresta) e os impactes ambientais. Face a esta problemática neste território, esta investigação tem 

por objetivo determinar os locais com maior probabilidade de ocorrência de incêndios florestais 

(POIF) bem como os padrões de uso e ocupação do solo mais afetados por estes eventos. A POIF foi 

obtida cruzando as áreas ardidas entre 1975 e 2017 (1.º semestre de 2017), do qual resultou um mapa 

(mapa POIF). Observou-se que as ocorrências de incêndios florestais e a extensão de área ardida é 

muito variável de ano para ano, sendo a sua distribuição espacial condicionada pelo tipo de ocupação 

do território português. A partir do cruzamento da informação geográfica do mapa POIF com a 

informação geográfica de uso e ocupação do solo (Carta de Ocupação do Solo: COS 1995, 2007 e 

2010) obtiveram-se os padrões de uso e ocupação do solo mais afetados em Portugal continental. Os 

resultados evidenciam a maior incidência dos incêndios florestais em matos e determinados tipos de 

ocupação florestal, nomeadamente as matas de Pinus pinaster e Eucalyptus globulus. Contudo, é 

destacado o aumento de incidência dos incêndios florestais em eucaliptais, dos quais tem resultado 

grandes extensões de áreas ardidas, podendo esta consequência ser explicada pelo aumento de área 

com este tipo de ocupação do solo ao longo dos últimos anos (Maia et al., 2012; Oliveira et al., 2012). 

Quanto à POIF, os três tipos de ocupação anteriormente referidos são os que apresentam a maior 

probabilidade de ocorrer incêndios florestais, destacando-se os valores mais elevados na ocupação por 

matos. Os matos são a vegetação que irá surgir nos primeiros anos após o incêndio florestal, ou seja, é 

um tipo de ocupação que tem aumentado de ano para ano, também agravado pelo abandono agrícola 

(Ferreira-Leite, Bento-Gonçalves, Vieira, Nunes, & Lourenço, 2016), podendo este aumento explicar 

também a incidência e o aumento de áreas ardidas de matos. Os resultados obtidos, nomeadamente o 

mapa POIF, são importantes para o planeamento e ordenamento do território, e constituem uma 

ferramenta essencial para todos os serviços de prevenção e reação nos incêndios florestais. 
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RESUMO: Os processos de erosão hídrica associados a ravinamentos podem traduzir-se em prejuízos 

agrícolas por perda da capacidade produtiva dos solos, pelo que são um dos fenómenos mais  

limitantes à ocupação do território e ao desenvolvimento rural, por redução do espaço agrícola útil 

(Taddese, 2001; Tebebu et al. 2016). Neste trabalho são analisadas as ravinas de Seirós, localizadas 

próximo de Ribeira de Pena, no Norte de Portugal, que se instalaram sobre um coluvião numa área 

agrícola. As ravinas formaram-se após um episódio de chuva intensa, entre os dias 14 e 15 de 

dezembro de 2015. Os valores de precipitação ultrapassaram 20mm num período inferior a 4 horas e 

terão sido suficientes para permitir o galgamento de um canal, de geometria retangular, com cerca de 

49 metros de comprimento, 0,70 metros de largura e 0,75 metros de profundidade. O canal foi 
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construído pelo proprietário do campo agrícola, a montante do mesmo, com o objectivo de reter a água 

de escorrência. O galgamento da água, que esse canal deixou de ter capacidade para conter, foi o fator 

indutor da rápida formação de uma rede de sulcos, de que se individualizaram 8 ravinas. O  

comprimento das mais longas ultrapassou 22 metros. As mais curtas, ficaram-se por cerca de 8 metros. 

A largura situava-se próxima de 1 metro e, nas secções mais profundas, ultrapassavam 2 metros de 

profundidade. A formação destas ravinas implicou o abandono da prática agrícola por um período 

próximo de um ano, após o que foram neutralizadas com recurso a maquinaria. Por esta altura foram 

reparados alguns sectores do canal que colapsaram quando do galgamento. Baseado nos resultados 

obtidos por simulação, um episódio semelhante de precipitação, terá como consequência um novo 

galgamento do canal, o que conduzirá, muito provavelmente à formação de novas ravinas. A 

simulação permitiu ainda estimar a capacidade de retenção do canal existente e o fluxo de escorrência 

gerada para um episódio de precipitação semelhante utilizando o Rational Method para 

precipitação/escorrência. Trata-se de um método clássico utilizado frequentemente em trabalhos 

relacionados com estratégias de controlo erosivo por ação de ravinamentos (Ezezika & Adetona, 2011; 

Ehiorobo et al., 2013). Os resultados obtidos na simulação sugerem que seja feita uma alteração no 

canal, por forma a aumentar o valor da sua profundidade para 1,30 metros. Como forma complementar 

para melhor a eficácia do escoamento, propõe-se ainda o alargamento da base e o aumento do declive 

do canal. 
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RESUMO: A Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro, 

definiu a realização dos Planos de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI), durante o período de 2016-

2021, constituindo o documento de base para a definição de áreas críticas de cheias/inundações no 

território nacional, consolidando um edifício jurídico relativo a cheias que passa, por exemplo, pela 

Lei n.º 166/2008 da Reserva Ecológica Nacional (REN), na qual já se definiam zonas ameaçadas pelas 

cheias (ZAC). No entanto, tomando como exemplo a Região Hidrográfica do Norte de Portugal (RH3), 

onde apenas são contempladas 3 áreas críticas - Porto, Régua e Chaves, no respetivo PGRI, denota-se 

uma tendência minimalista na definição destas áreas num território vasto e com mais locais críticos 

conhecidos, mas que não estão devidamente estudados e onde persiste muito trabalho a desenvolver. A 

área do Vale da Vilariça no distrito de Bragança, setor não abrangido nos PGRI, constitui uma dessas 

áreas, ameaçada por cheias. São vários os eventos documentados nos periódicos regionais e várias as 

marcas de cheia no território, que implicaram graves danos em termos económicos (DRAPN, 2016), 

visto que se trata de uma das áreas agrícolas mais férteis a nível nacional (Búrcio, 2009). Assim, o 

objetivo deste trabalho é dar um contributo geográfico sobre a temática das cheias no Vale da Vilariça, 

através da apresentação de um inventário das ocorrências e da definição de perímetros de inundação 

nas áreas agrícolas. Segundo Ramos (2013), as cheias e inundações só provocam situações de risco se 

existirem elementos expostos (população, propriedades, estruturas, infraestruturas, atividades 

económicas), ou seja, atividades que se encontrem no território inundado e que possuam um 

determinado valor (UNDRO, 1979), podendo ser totalmente destruídas ou gravemente danificadas. Em 

termos de inventário de ocorrências, no Vale da Vilariça registaram-se 19 cheias importantes, entre 
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1715 e 2016. Relativamente aos perímetros de inundação identificaram-se 3 áreas críticas para um 

período de retorno de 5 anos, muito afetadas nos anos de 2010 e 2016: um primeiro setor, localizado 

no “Baixo” Vale da Vilariça, que define uma área aproximada de 58 hectares de culturas agrícolas; um 

segundo setor, na Ribeira da Vilariça, com uma área inundada de aproximadamente 59 hectares; e o 

último setor, localizado nas “Hortas” da aldeia de Sampaio, em que inundam cerca de 7 hectares de 

culturas agrícolas. Segundo os cálculos realizados para o perímetro de inundação relativo às cheias de 

2010 e 2016, inundou uma área aproximada de 104 hectares de culturas agrícolas no Vale da Vilariça, 

o que implicou elevados prejuízos aos agricultores da área, evidenciando a importância de incorporar 

estas e possivelmente outras áreas críticas nos PIGR de 2.ª geração. 
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RESUMO: Os incêndios florestais são considerados um grave risco ambiental e social em Portugal. O 

ano de 2017 foi peculiar, devido à elevada extensão de área ardida, mas particularmente pelas perdas 

humanas e danos materiais que se sucederam. Neste contexto, torna-se crucial avaliar/antecipar o nível 
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de exposição a incêndios das comunidades locais e os fatores de vulnerabilidade da sua população, 

com o intuito de mitigar o risco de incêndio em situações futuras. A freguesia de Alvares, localizada 

no concelho de Góis e na região do Pinhal Interior, foi significativamente afetada pelos incêndios de 

2017, tendo ardido mais de 70% da sua área total, com elevados danos materiais. O presente estudo 

focou-se na avaliação da exposição a incêndios na freguesia, à escala local, a partir da identificação 

dos elementos ou recursos expostos, nomeadamente: i) população (exposição social); ii) edifícios e 

estradas (exposição física); iii) cobertura do solo/vegetação e áreas protegidas (exposição ambiental). 

Cada elemento foi ponderado tendo em conta a sua localização e densidade, à escala de 1 ha, e 

normalizados para uma escala relativa com base nos valores mínimos e máximos encontrados para a 

freguesia; no caso da exposição ambiental, o tempo potencial de recuperação da vegetação e a 

localização da Rede Natura foram integrados como fatores de ponderação. O valor final da exposição 

para cada célula resulta da agregação dos vários tipos de exposição (social, física e ambiental), 

combinado com a probabilidade de arder, sendo avaliada nas vertentes estrutural e dinâmica. A 

exposição estrutural integra a ocorrência histórica de incêndios na freguesia, calculando o número de 

vezes que cada unidade de área ardeu, entre 1980 e 2017. A exposição dinâmica é avaliada tendo em 

conta a probabilidade de arder calculada a partir de simulações de propagação de fogo, em diferentes 

cenários de ocupação do solo e condições meteorológicas. Neste caso, a exposição foi calculada para 

uma área de 55x55 km, com a freguesia de Alvares localizada no centro, assumindo a possibilidade de 

existirem pontos de ignição fora da freguesia. Os resultados preliminares mostram que as povoações 

localizadas na parte norte e este da freguesia estão mais expostas a incêndios, considerando ambas as 

vertentes estrutural e dinâmica. A avaliação dos fatores de vulnerabilidade da população demonstrou 

que dois terços das povoações da freguesia têm mais de 50% de população idosa (> 64 anos), 

proporção que aumenta nas povoações de menor dimensão. Estas características da população indicam 

a necessidade de ajustar as medidas de prevenção e mitigação de incêndios ao nível local, tendo em 

conta a capacidade de resposta da comunidade e os mecanismos de prevenção e proteção que esta pode 

implementar. 
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RESUMO: As margens estuarinas são áreas particularmente sensíveis à ocorrência de inundações 

devido ao facto de nelas se conjugarem diferentes forçadores nomeadamente o efeito da oscilação da 

maré, dos caudais fluviais e de fenómenos de sobreelevação de origem meteorólogica, somando-se a 

estes os efeitos da precipitação e dos sistemas de drenagem urbana.  A previsível subida do nível 

médio do mar (Nicholls et al, 2010) aliada à tendência de crescimento urbano coloca novos desafios à 

gestão da inundação nestas áreas. O uso de diferentes tipologias de fontes históricas para a extração de 

informação sobre episódios de inundação tem sido largamente utilizada, sobretudo em contexto fluvial, 

onde se procura essencialmente o melhoramento da análise da frequência de ocorrência de episódios 

de inundação através da extracção de dados relativos aos níveis máximos atingidos (p.e. Payrastre et 

al, 2011) ou a reconstrução geomorfológica (p.e. Raska et al, 2014). Uma utilização mais alargada tem 

sido feita com aplicações ao planeamento e gestão do risco de inundação (p.e. Santos et al, 2014; Rilo 

et al, 2017 ), onde é cada vez mais relevante conhecer e avaliar os limites e fiabilidade destas fontes. A 

partir do caso de estudo do estuário do Tejo, para o qual se construiu uma base de dados de danos 

provocados por episódios de inundação entre 1865 e 2013 (Rilo et al, 2017) através da extração de 

informação de diferentes fontes históricas (essencialmente jornais), é feita uma análise crítica do uso 

deste tipo de fontes discutindo as vantagens e avaliando as limitações para a extracção de dados sobre 
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inundações estuarinas. A análise aborda a relevância e diversidade de informação que este tipo de 

fontes detém, ao mesmo tempo que avalia os limites de aplicação. O trabalho permitiu obter uma 

caracterização do histórico de inundações estuarinas neste sistema, com especial enfânse nos diferentes 

tipos de danos, ao mesmo tempo que mostra as limitações deste tipo de fontes para a caracterização 

dos factores forçadores. 
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RESUMO: As cheias rápidas ocorrem em bacias de pequena e média dimensão após episódios curtos 

de precipitação intensa. A relevância do seu estudo em Portugal Continental resulta de ser a principal 

causa de mortalidade por processos hidro-geomorfológicos, de acordo com a base de dados 

DISASTER (Pereira et al., 2016), da necessidade de conhecimento da suscetibilidade à sua incidência 

territorial e da inexistência de sistemas de previsão e alerta para a sua ocorrência. 

Este estudo descreve uma metodologia exploratória de avaliação de susceptibilidade a cheias rápidas 

para Portugal Continental, adotando uma abordagem multicritério, a partir de um conjunto de 9 fatores 

condicionantes, definidos ao município: escoamento acumulado, hierarquia fluvial de Strahler, 

rugosidade, declive, depósitos aluvionares, grau de impermeabilização, litologia de elevada 

permeabilidade, Landform Classification e escoamento anual. A atribuição do peso de cada fator 

baseou-se em Análise Hierárquica de Processos (AHP). O score final de susceptibilidade a cheias 

rápidas é obtido pela soma do produto entre o score de cada fator e o respetivo peso. Os resultados 

obtidos pelas várias combinações de hierarquias e pesos de fatores condicionantes indicam como mais 

suscetíveis os municípios incluídos nas bacias dos rios Ave, Leça, Tâmega, Tua, Vouga, Mondego, 

Nabão, Trancão e pequenas ribeiras de Cascais e Oeiras. A Sul do rio Tejo, destacam-se alguns 

municípios das bacias dos rios Sorraia, Odivelas (B.H. Sado), Ardila e Oeiras (B.H. Guadiana). A 

suscetibilidade a cheias rápidas é menor na generalidade dos municípios dos vales inferiores dos rios 

Tejo e Sado, onde predominam as cheias lentas sobre as cheias rápidas. Os scores de suscetibilidade 

obtidos ao município são relacionados estatisticamente com a agregação das ocorrências de perdas 

devidas a cheias rápidas e inundações urbanas, registadas na base de dados DISASTER (1865-2015). 

Apesar dos coeficientes de correlação entre os scores de suscetibilidade e o número de ocorrências por 

município serem baixos, justificados pelo facto da base de dados de perdas refletir bastante os 

contextos de exposição e vulnerabilidade e não apenas a suscetibilidade, observou-se uma maior 
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correlação quando o peso do fator grau de impermeabilização médio aumentou. Este estudo 

exploratório aborda a aplicabilidade de modelos multicritério de suscetibilidade a cheias rápidas em 

unidades territoriais administrativas, que são heterogéneas do ponto de vista físico, tornando crucial a 

seleção e a ponderação de fatores condicionantes. Apesar de preliminares, os resultados permitem uma 

diferenciação territorial dos municípios, identificando aqueles mais suscetíveis a cheias rápidas. 
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RESUMO: A ocupação do solo ao longo da costa do município de Setúbal é diversificada, estando 

maioritariamente localizada em cota baixa: a oeste localizam-se as praias; o centro é dominado por 

uma zona urbana densamente povoada; e a este localiza-se uma importante zona industrial. Apesar da 

atividade sísmica em Portugal continental ser considerada moderada, mas tendo em consideração a 

variedade dos elementos expostos no município, pretende-se com este estudo apresentar e discutir a 

implementação dos mapas de evacuação de tsunami em Setúbal. Assim, utilizou-se a modelação 

numérica dos tsunamis de 1969 e 1755 de modo a considerar cenários moderado e elevado, 

respetivamente. Os resultados do modelo mostram que a 1ª onda de tsunami atinge Setúbal entre 30-40 

minutos após o sismo. A altura da inundação é variável: até 9m nas praias, 4.9m no centro e 4 m na 

zona industrial. As velocidades são elevadas, mesmo para um evento moderado (3-6 m/s) e por isso 

são perigosas se uma pessoa for apanhada pelas ondas de tsunami. Por isso, as comunidades costeiras 

têm de evacuar para zonas mais altas antes da chegada da 1ª onda de tsunami. Por esta razão, foram 

criados os mapas de evacuação de tsunami, que indicam os caminhos mais rápidos e seguros até ao 
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ponto de encontro, localizado em local alto e fora das áreas inundáveis pelo tsunami de 1755. Em 

paralelo, foram realizados exercícios de evacuação de forma a testar os mapas. 
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RESUMO: Cities are complex systems that are developed in specific environmental settings and 

condition urban planning and development policies. In many European countries, the increasing 

vulnerability of landscapes, mostly because of the construction of housing and infrastructures, has 

gradually been incorporated into urban planning tools in order to reduce any hazards affecting 

topographical conditions, e.g. landslides in areas of rough terrain. In fact, the geomorphological 

vulnerability of urban environments has been widely studied over the last decade from a broad range 

of perspectives. Interestingly, some recent works analyse the impact that floods, slope processes, 

ground deformation and collapses, may have on newly emerging urban and suburban areas of eastern 

and southeastern European cities. In this context of increasing attention to the increasing vulnerability 

of landscapes within the field of urban geomorphology, this paper considers the city of Sarajevo. Its 

particular geographic setting has maintained a central role in the spatial distribution of its population, 

with residential areas exposed to potential geomorphological hazards. More recently, and despite 

efforts to align the capital of Bosnia and Herzegovina with European regulations for urban 

sustainability, the built environment of the city has moved in an increasingly unsustainable direction as 

a result of post-war and post-socialist urban processes, with a rise in urban areas potentially affected 

by some critical geomorphological hazards, i.e. landslides and flooding. Thus, this paper deals with the 
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urbanisation process occurred historically on the slopes of Sarajevo and pays special attention to the 

constructions developed during the last fifteen years as a result of combined post-war and post-

socialist urban processes. More specifically, it focuses on the political, social and economic factors 

leading up to urbanisation during the post-war period, particularly in areas in the central areas of the 

city where geomorphological hazards were higher. Finally, it analyses the exposition of these 

urbanized slopes to potential geomorphological hazards by focusing on five study areas that are 

representative of the urbanisation process that has taken place in the city since the end of the Bosnian 

War in 1995. 
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RESUMO: Os inventários históricos de movimentos de vertente são frequentemente incompletos, o 

que é geralmente apontado como uma potencial fonte de incerteza que afeta a capacidade preditiva de 

modelos de suscetibilidade. Com base neste pressuposto, o principal objetivo deste trabalho consiste 

em avaliar em que medida a utilização de um inventário de movimentos de vertente incompleto pode 

afetar a capacidade preditiva dos modelos de suscetibilidade. A robustez preditiva de modelos de 

suscetibilidade baseados em inventários incompletos foi testada na bacia do Rio Grande da Pipa, que 

se centra em Arruda dos Vinhos e se estende por 110 km2 em direção à planície aluvial do Tejo. A 

partir de um inventário de 515 deslizamentos superficiais (Oliveira, 2012), ocorridos em vertentes 

naturais, foi aplicado o método estatístico bivariado do Valor Informativo para analisar a influência na 

suscetibilidade de um conjunto de oito fatores de predisposição (litologia, declive, exposição, 

curvatura em plano, razão entre a área de contribuição e o declive, índice de posição topográfica, tipo 

de solo e uso do solo). A estratégia de modelação foi sustentada em rotinas Python e englobou, numa 

primeira etapa, a criação de três blocos independentes de treino/validação dos modelos; para cada 

bloco, foi aplicada uma partição aleatória do inventário total de deslizamentos (515) em dois grupos: 

grupo de treino (70% – 360 deslizamentos) e grupo de validação (30% – 155 deslizamentos). Numa 

segunda etapa, cada grupo de treino de cada um dos três blocos foi subdividido, de forma aleatória, em 

14 subgrupos, aplicando um incremento progressivo de 5% do número total de deslizamentos em 

relação ao subgrupo antecedente; ou seja, o subgrupo de treino 1 é constituído por 5% do total de 

deslizamentos, o grupo seguinte por 10%, e aumentando sucessivamente até o subgrupo de treino 14, 

com 70% do total de deslizamentos (360 casos). A delineação desta estratégia permitiu gerar 42 mapas 

de suscetibilidade baseados em inventários incompletos de deslizamentos. A validação foi 

concretizada com os 30% de deslizamentos pertencentes ao grupo de validação independente do grupo 

de teste, projetando curvas de predição e calculando as respetivas áreas abaixo da curva. Os resultados 

mostram três padrões preditivos distintos nos modelos de suscetibilidade obtidos com inventários 

incompletos: i) grande dispersão da capacidade preditiva (modelos que utilizam menos de 20% de 
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deslizamentos); ii) aumento progressivo da capacidade preditiva (com o aumento progressivo do 

número total de deslizamentos entre 20% e 60%) e iii) estabilização da capacidade preditiva dos 

modelos de suscetibilidade (utilização de mais de 60% do número total de deslizamentos). Este 

trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

I.P., no quadro do projeto BeSafeSlide – Protótipo de Sistema de Alerta para Movimentos de Vertente 

de Baixo Custo para Melhorar a Resiliência da Comunidade e Adaptação às Mudanças Ambientais 

(PTDC/GES-AMB/30052/2017) e pela Unidade de Investigação UID/GEO/00295/2013. S. C. Oliveira 

é financiado por uma bolsa Pós-Doutoramento (SFRH/BPD/85827/2012) pela FCT – Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, I.P. 
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RESUMO: A base de dados Disaster inclui 1969 ocorrências únicas (cheias e movimentos de massa 

em vertentes) que, independentemente do número de pessoas afetadas geraram mortos, feridos, 

desaparecidos, evacuados e desalojados em Portugal Continental (1865-2015). As ocorrências estão 

agrupadas em 130 eventos Disaster, que foram selecionados tendo em conta os seguintes critérios: (i) o 
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evento Disaster tem de incluir um mínimo de 3 ocorrências Disaster; qualquer evento Disaster deve ser 

delimitado por 3 dias consecutivos sem registo de ocorrências Disaster; e (iii) os eventos Disaster 

devem ter coerência espacial. Os objetivos deste trabalho são os seguintes: (i) resumir e caracterizar os 

eventos Disaster atualizados para o período de 1865-2015; (ii) caracterizar os Tipos de Tempo 

associados aos eventos Disaster e a presença de Rios Atmosféricos; (iii) apresentar o catálogo nacional 

de eventos Disaster; e (iv) apresentar exemplos de eventos Disaster com impactos na Península 

Ibérica. Todos os eventos Disaster foram caracterizados tendo em conta os seguintes atributos: tipo de 

evento (e.g. movimentos de massa em vertentes, cheias, cheias rápidas, inundações urbanas); data de 

início/fim do evento (ano, mês, dia); distritos afetados; Tipo de Tempo dominante do evento 

desencadeante; presença ou ausência de Rios Atmosféricos; duração em dias; número de ocorrências 

Disaster; número de mortos, feridos, evacuados, desalojados e total de afetados. A classificação diária 

dos Tipos de Tempo, centrada em Portugal foi determinada para o período de 1865-2015, juntamente 

com a precipitação diária acumulada e a precipitação acumulada do ano climatológico para os 

percentis de 10, 50, 90 e 95, tendo por base a informação da Reanálise do século XX. Os eventos 

Disaster registados no norte e centro de Portugal foram desencadeados maioritariamente por Tipos de 

Tempo de SW, W, NW e Ciclónico, enquanto no Sul de Portugal os eventos Disaster estão mais 

associados aos Tipos de Tempo de E e SE. O Tipo de Tempo Ciclónico está largamente associado a 

sistemas convectivos que podem gerar cheias rápidas e inundações urbanas normalmente responsáveis 

por um número elevado de mortos e feridos. Os Tipos de Tempo com uma componente de oeste (NW, 

W, SW) podem estar associados a longos períodos de precipitação que desencadeiam cheias 

progressivas nos grandes rios e movimentos de vertente nas áreas montanhosas. O catálogo de eventos 

Disaster está disponível online (http://www.ceg.ulisboa.pt/forland/) no site do projeto FORLAND - 

Riscos hidro-geomorfológicos em Portugal: forçadores e aplicações ao ordenamento do território. Este 

catálogo constitui uma importante fonte histórica e meteorológica na caracterização de eventos de 

cheias e movimentos de massa em vertentes danosos em Portugal nos últimos 150 anos. Além disso, 

contribui para a compreensão da força motriz de origem meteorológica na ocorrência de eventos hidro-

geomorfológicos em Portugal. 
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RESUMO: A avaliação da suscetibilidade a movimentos de vertente para Portugal Continental 

apresentada neste trabalho baseia-se na exploração de três inventários de instabilidades: (1) inventário 

extraído da base de dados DISASTER, construída a partir de registos em jornais no período 1865-

2010, constituído por 235 pontos representando movimentos de vertente que, independentemente do 

número de pessoas, causaram vítimas mortais, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados; (2) 

inventário de 1421 pontos representando movimentos de vertente que foram reportados por jornais em 

Portugal durante o período 1865-2010 (incluindo a base de dados DISASTER), mas também outras 

ocorrências independentemente da magnitude das respetivas perdas; e (3) um inventário detalhado 

contendo 7387 movimentos de vertente representados por polígonos e datados de 1950 até 2015. Este 

último inventário foi produzido com fotointerpretação e trabalho de campo em 14 áreas de estudo 

selecionadas, distribuídas ao longo do país e cobrindo 11.547 km2 (13 % da superfície do país). Para 

efeitos de modelação, cada inventário foi considerado como um todo, não considerando o tipo de 

movimento. Foram considerados sete fatores de predisposição: altitude, declive, índice de posição 

topográfica (TPI), litologia, tipo de solo, unidades ecológicas e água disponível (diferença entre 

precipitação e evapotranspiração potencial). A altitude, declive e TPI foram extraídos do modelo 

digital de elevação fornecido pela Agência Europeia do Ambiente, com pixel de 25m. A litologia foi 

derivada do Mapa Geológico de Portugal (escala de 1: 500.000) fornecida pelo Serviço Geológico 

Português. As 283 classes do mapa original foram reduzidas para 25 classes litológicas. O tipo de solo, 

as unidades ecológicas e a água disponível foram obtidos do Atlas Ambiental Digital de Portugal, na 

escala 1: 1 000 000. Todos os fatores de predisposição foram classificados e representados numa 
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estrutura de dados matricial, com células de 25 m. A suscetibilidade à ocorrência de movimentos de 

vertente foi avaliada utilizando o método estatístico do Valor Informativo. Para comparação e controle, 

foi também aplicada uma AHP (Analytic Hierarchy Process) aos fatores de predisposição para 

estabelecer pesos relativos baseados na escala de influência de Saaty. A ponderação dos fatores de 

predisposição foi realizada em duas etapas: primeiro, entre os fatores e, segundo, entre as diferentes 

classes de cada fator. No total, foram realizados 5 modelos de suscetibilidade a movimentos de 

vertente, que foram validados e comparados com as curvas de taxa de sucesso e taxa de predição. Os 

resultados obtidos apontam dois modelos de suscetibilidade a movimentos de vertente como os mais 

confiáveis: o modelo produzido com a AHP e o modelo estatístico produzido com o método Valor 

Informativo e o inventário de movimentos de vertente (3) que é extrapolado com sucesso para a 

totalidade do território de Portugal. 
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RESUMO: A participação pública tem vindo a assumir uma importância crescente nos processos de 

planeamento e gestão territorial. Especificamente no que respeita às zonas costeiras, muitos países 

conferem um papel nuclear ao envolvimento dos stakeholders nos processos de planeamento. Estes 

processos envolvem um elevado grau de complexidade, designadamente em resultado dos desafios 

inerentes à convergência entre as partes, estando os interesses individuais muitas vezes sobrepostos ao 

entendimento entre as partes (Sanò et al., 2011). Esta complexidade tende a agravar-se com a 

vulnerabilidade das zonas costeiras aos efeitos das alterações climáticas, nomeadamente à subida do 

nível médio do mar e à ocorrência de eventos climáticos extremos, sendo espectável que estas 

vulnerabilidades se traduzam num aumento e intensidade do risco resultante de cheias, inundações e 
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galgamentos costeiros, bem como da submersão permanente de áreas litorais de baixa altitude (Ferreira 

et al., 2006). Acresce que estes territórios se destacam pela atratividade que exercem, com elevadas 

concentrações populacionais e de atividades económicas, e pelo seu elevado valor ecológico, associado 

à biodiversidade destas áreas (Abbott, 2013). Tais especificidades colocam um conjunto de novos 

desafios, incluindo os do domínio do planeamento e ordenamento do território. Neste contexto, a 

revisão de literatura e entrevistas a atores-chave em questões ligadas ao ordenamento do território em 

zonas costeiras em Portugal Continental, revela que o reconhecimento destes riscos e vulnerabilidades 

tem dado origem à criação de agendas para a adaptação às alterações climáticas a diversas escalas 

territoriais. Estas visam a definição e implementação de diferentes medidas para a resolução de 

conflitos decorrentes dos diversos usos e que tendem a aumentar a resiliência destes territórios. Os 

resultados apontam ainda para a emergência de novos conflitos decorrentes da aplicação das referidas 

medidas que se refletem entre as várias escalas de governança e também entre os stakeholders com 

níveis de conhecimento, objetivos e interesses diferentes para estes territórios (Gibbs, 2016). 
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RESUMO: A falta de políticas públicas e de infraestrutura adequada para o crescimento e 

desenvolvimento das cidades, têm sido problema latente para qualquer gestor público. As ocupações 

desordenadas se proliferam exponencialmente, enquanto as ações do poder público não conseguem 

acompanhar esse crescimento, gerando um passivo social enorme. Com as mudanças climáticas e a 

ocorrência de fenômenos atmosféricos extremos têm se intensificado, assim como sua intensidade. O 

Rio de Janeiro têm sido cenário de grandes desastres naturais nos últimos anos, com incidentes 

terríveis como os ocorridos no Morro da Carioca em Angra dos Reis, no ano de 2010 e o grande 

desastre na região serrana do Estado em 2012. Para evitar estes desastres, é preciso entender o 

processo de construção da vulnerabilidade das comunidades. O processo de ocupação é, sem dúvida, 

peça fundamental nesse processo. Foram considerados os estudos demográficos do município, os 

mapeamentos de risco realizados últimos anos e o histórico de desastres nas últimas três décadas. 

Desta forma buscou-se analisar a relação no aumento populacional e as ocupações desordenadas, com 

o histórico de desastres no município. Neste caso, Angra dos Reis foi tomada como objeto de estudo, a 

fim de se entender o processo de formação de suas comunidades e as condições que fazem a cidade 

estar entre as 50 mais suscetíveis à desastre no Brasil. A partir da pesquisa bibliográfica realizada fica 

evidente que o desenvolvimento populacional do município e a dinâmica de ocupação, foram 

influenciadas diretamente pelos grandes empreendimentos instalados no município nas últimas 5 

décadas. Os investimentos do poder público em infraestrutura não acompanharam esse processo, 

deixando um grande passivo social. Os fatores geomorfológicos e geográficos do município, 

favoreceram uma grande ocupação das encostas, principalmente na região central, onde a planície 

costeira tem estrita faixa. Isto explica os padrões de ocupação apresentados e o fato de 70% da 

população residente na região central, estar morando em morros. Outro dado bastante relevante, é que 

cerca de 57% da população do município estaria vivendo em área de risco, segundo mapeamento 

realizado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, em 2011. Se considerado a população total como 

sendo de 170.000 habitantes, de acordo com os dados do IBGE, temos uma população de cerca 96.900 

habitantes vivendo em áreas de risco. A geomorfologia do Município e as condições climáticas, 

associadas a uma alta taxa de ocupação desordenada, principalmente nas encostas certamente 

contribuíram para a ocorrência dos desastres mencionados. O fato é que se as fortes chuvas 
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acontecessem e não houvesse essa condição de vulnerabilidade, muitas mortes seriam evitadas e os 

transtornos seriam consideravelmente menores. Diante disto, cabe aos gestores, investir em 

infraestrutura e em políticas públicas de habitação, bem como em legislações e fiscalizações mais 

eficazes a fim de evitar a propagação destes cenários de extrema vulnerabilidade social, onde a mais 

leve das brisas é capaz de transformar um evento natural em um grande “desastre natural”. 
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RESUMO: As inundações são um dos desastres naturais com maior impacto a que a sociedade está 

exposta e que não são possíveis de evitar, afetando as pessoas e causando elevados danos nas infra-

estruturas e nas actividades económicas. As inundações fluviais são o resultado do extravasamento das 

margens dos rios, e Águeda foi identificada como zona com risco potencial significativo de inundações 

fluviais em Portugal Continental - Zonas Críticas (ZC), pela Agência Portuguesa do Ambiente. O 

objectivo do projecto é melhorar a prevenção das inundações, minimizando a perda de vidas e 

reduzindo os prejuízos económicas nas ZC, através do uso de um Sistema de Previsão e Alerta de 

Inundações Fluviais (FFAS). O sistema de informação foi desenvolvido com base na combinação de 

modelos meteorológico, hidrológico e hidráulico de inundações, permitindo processar dados 

hidrométricos e de previsão numérica de precipitação, e produzir mapas de previsão de perigo de 

inundação. A análise e a classificação destes mapas são realizadas, automaticamente, através da 

comparação com limites, predefinidos, de classes de perigo de inundação. No caso da previsão indicar 

a existência de perigo inundação são gerados e disseminados níveis de alerta, através de uma aplicação 

web, uma aplicação móvel e de SMS. O desenvolvimento e a implementação do sistema consistem em 

quatro etapas principais: preparação, previsão, alerta e disseminação. Os modelos de previsão 

numérica do tempo realizam a previsão quantitativa de precipitação, e a verificação do ajustamento 

destas previsões é realizada com base nas observações da rede meteorológica. O modelo hidrológico 

HEC-HMS permite, através da utilização de observações e/ou previsões da precipitação na bacia 

hidrográfica, calcular os hidrogramas de cheia, enquanto o modelo hidráulico de inundação HEC-RAS 

estima a representação do escoamento no canal e na zona inundável. A representação geométrica da 

superfície do terreno onde se desenvolve o escoamento superficial e dos obstáculos onde este é 

condicionado, é um dos fatores críticos na modelação hidráulica de inundações pois, como dado de 

entrada do modelo, influencia o caudal de ponta de cheia e a extensão da inundação. Foi produzido um 

Modelo Digital de Superfície de escoamento resultante da integração de dados LiDAR, de nuvens de 

mailto:palex@ipcb.pt
mailto:luisapereira@ua.pt
mailto:sandra.mourato@ipleiria.pt
mailto:fabio@ua.pt
mailto:miguel.tavares@cm-agueda.pt
mailto:alfredo.rocha@ua.pt


  

435 
 

pontos de imagens de elevada resolução espacial e de cartografia a escala grande. O levantamento dos 

dados LiDAR e das imagens foi realizado através de Unmanned Aerial Vehicle. O FFAS permite a 

análise em tempo real das situações de emergência nas zonas inundáveis, através da previsão do perigo 

de inundação para sete dias actualizado a cada seis horas. Este sistema é uma ferramenta de apoio à 

decisão, útil para as entidades com competência na área da avaliação e gestão do risco de inundação. 
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EIXO TEMÁTICO 12 - DINÂMICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Responsáveis: Ana Ramos (IGOT), Lúcio Cunha (APG), Miguel Angel Luengo (AGE) 

 

Tema: As Dinâmicas Geomorfológicas passadas e actuais apresentam um importante significado na 
construção e interpretação de paisagens e territórios, sendo um dos temas centrais dos estudos de Geografia 
Física e, dentro destes, um dos que se revela de maior importância em termos ecológicos, ambientais, sociais 
e culturais. A enorme diversidade temática e escalar que envolvem (dinâmicas estruturais e climáticas; 
dinâmicas fluviais, glaciares e eólicas; dinâmicas litorais, de planície e de montanha; dinâmicas cársicas, 
graníticas, areníticas e xistosas; dinâmicas de vertentes e de fundo de vale; dinâmicas urbanas e rurais) faz do 
estudo das Dinâmicas geomorfológicas um tema muito diversificado, interdisciplinar, aplicado e útil em termos 
geográficos. O importante papel que representam na leitura e interpretação dos espaços geográficos, dos 
territórios e das paisagens torna-as importantes no planeamento e no ordenamento do território, tanto pela 
avaliação das intervenções humanas como na minimização das consequências de algumas intervenções 
menos ajustadas. Os estudos sobre recursos naturais, impactes ambientais e riscos naturais são em grande 
parte servidos pelos estudos mais teóricos ou mais aplicados sobre Dinâmicas Geomorfológicas. Neste 
sentido, convidam-se todos os investigadores em Geomorfologia a apresentar os seus trabalhos ao XV 
Colóquio Ibérico de Geografia, permitindo-nos discutir experiências e metodologias, confrontar estudos de caso 
e aplicações de trabalho, ou seja a aprender uns com os outros a trabalhar as dinâmicas geomorfológicas nos 
seus diferentes aspectos. 
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RESUMO: Os processos erosivos podem ser entendidos sob duas óticas, dependendo da escala 

temporal adotada. Do ponto de vista do tempo geológico (morfogênese – SUERTEGARAY e NUNES, 

2001) é um processo natural de esculturação do relevo. Por outro lado, pela perspectiva do tempo 

histórico (morfodinâmica – SUERTEGARAY e NUNES, 2001), são tidos como problema ambiental 

diante da aceleração de suas dinâmicas por ações sociais, principalmente pela retirada da vegetação. 

Assim, o objetivo central deste trabalho foi recuperar uma ravina por meio da técnica de paliçada. Para 

tanto, instalou-se três barreiras de paliçadas de bambu ao longo de sua extensão (uma fora e duas 

dentro) e, atrás de cada uma, empilhou-se sacos de ráfia cheios de terra. A intenção foi conter a 

velocidade do escoamento superficial e promover a infiltração da água. Posteriormente cercou-se a 

área para impedir a entrada do gado bovino, que poderia se alimentar da vegetação que regenerasse, ou 

quebrar as paliçadas. Além disso, coletou-se amostra de solo para realização de análise granulométrica 

pelo método da pipeta (EMBRAPA, 1997), para inferir sua suscetibilidade a erosão, e instalou-se nas 

proximidades uma mini-estação meteorológica automática para obtenção de dados pluviométricos. 

Foram realizados cinco trabalhos de campo para coleta dos dados de chuva e registro fotográfico da 

recuperação da área degradada. Com a análise granulométrica obteve-se a textura franca, com 

predominância de areia média, podendo-se inferir um solo com relativa suscetibilidade a erosão. Os 

trabalhos de campo referem-se aos seguintes períodos: 30/09/2017 - 28/10/2017; 28/10/2017 - 

25/11/2017; 25/11/2017 - 16/12/2017; 16/12/2017 - 09/02/2018; 09/02/2018 - 22/03/2018 e com os 

respectivos totais acumulados de chuva de 155,7 mm; 162,75 mm; 169,8 mm; 264,9 mm; 42,6 mm. Os 

resultados acerca da relação entre os índices pluviométricos e a recuperação da área degradada foram 

visíveis a partir da segunda observação, com pequenas mudanças no adensamento e crescimento da 

vegetação, chegando ao último trabalho de campo com a vegetação cobrindo as paliçadas e 

ultrapassando o tamanho das cercas, mesmo com índice de chuva bem abaixo em comparação com os 

períodos anteriores. Dessa forma, ficou clara a eficácia da técnica da paliçada de bambu na contenção 

do avanço do processo erosivo e restabelecimento da vegetação. Deve-se ressaltar a importância do 

isolamento do gado bovino da área, fator que pode, além de impedir o crescimento da vegetação, 

acelerar o crescimento da feição erosiva. 
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RESUMO: Diferentes usos e coberturas da terra podem ser observados ao longo da histórica de um 

local, e esses usos podem resultar em alterações nos aspectos geomorfológicos em diferentes escalas 

espaciais, que são passíveis de reconhecimento através da literatura, imagens de registro e trabalhos de 

campo. No presente trabalho são exemplificadas as alterações nos aspectos geomorfológicos em área 

de estudo de Silva (2009; 2017), originadas ou intensificadas a partir do uso de determinadas técnicas, 

num primeiro momento com finalidade agrícola e agropecuária e, num segundo momento, com intuito 

de construção de loteamentos populares. Essas alterações originam as feições e formas tecnogênicas 

(PELOGGIA et al., 2014) a partir do reconhecimento das ações das sociedades em suas origens. O 

trabalho englobou a área de dois loteamentos da cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, 

Brasil: os Conjuntos Habitacionais Jardim Humberto Salvador e Augusto de Paula, e parte do setor 

noroeste destes loteamentos, que ainda é destinado ao uso agropecuário. Para a verificação das 

alterações em grande escala, resultantes em formas e feições tecnogênicas (novas formas de relevo 

resultantes da ação humana), utilizou-se fotografias aéreas de diferentes períodos e imagem atual do 

Google Earth. Na fotografia aérea de 1962, em escala 1:25.000 e de 1978, em escala 1:20.000, 

verificou-se a baixa densidade de matas e a existência de feições erosivas lineares e assoreamento dos 

canais de drenagens. Na fotografia aérea de 1995, em escala 1:25.000, e na imagem do Google Earth 

de 2016 notou-se a existência do loteamento nas áreas de topo e vertentes das colinas. Contudo, na 
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fotografia aérea de 1995 identificou-se apenas o arruamento, diferente da imagem do Google Earth, na 

qual observam-se construções e arruamentos asfaltados. Foram identificadas feições tecnogênicas nas 

fotografias aéreas, como feições erosivas intensificadas pela ação da sociedade, alterações nas 

morfologias e profundidades (aparentes) dos canais de drenagens devido aos processos de 

assoreamento. Incluiu-se estas feições no mapa geomorfológico de Nunes et al. (2006), com o intuito 

de relacionar as feições tecnogênicas aos compartimentos do relevo e seus processos geomorfológicos 

atuantes principais. 
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RESUMO: At the junction of the Himalayas with other large mountain systems such as the 

Karakoram, Tian Shan, Kunlun and Hindu Kush lies the Pamir Mountains, including mountains 

exceeding 7000 m in its northernmost fringe. This is the case of the Trans-Alay Range, where Lenin 

Peak (7134 m) is located. This communication focuses on its northern slope, from the glaciated 

environments until the Alay valley floor, a wide semi-arid valley running E-W at altitudes between 

2500 and 3000 m. In August 2017 we visited the area with the objective of mapping the main 

geomorphological features and collecting samples for terrestrial cosmogenic dating in order to 

reconstruct glacial oscillations in the area during the Late Quaternary. In this preliminary approach, we 

introduce the main geomorphological units observed in the area from the valley floor to the highest 

lands: 1) Valley floor (2900 to 3330 m): this area must have been ice-free during the Last Glaciation 

and is currently being intensely shaped by fluvioglacial processes, namely by large alluvial fans 

reworked by aeolian activity. We also observed a sequence of fluvial terraces generated both by the 

Alay river as well as by the tributaries; 2) Hummocky terrain (3330 to 3500 m): During the Late 

Quaternary glaciers reached the foot of the mountain and spread across the flat environment forming 

two main moraine systems intensely reworked by postglacial dynamics. The hilly terrain made of 

steep-sided ridges and conical hills includes also tens of ephemeral lagoons and (semi)permanent 

lakes; 3) U-shaped glacial valley (3500 to 3800 m). The main glacial valley includes a sedimentary 

cover tens of meters thick composed of glacial till that is being eroded by mass movements and 

alluvial processes, which also favour the development of several river terraces down-valleys. Two 

moraine systems are distributed near the glacial front at 3730 and 3780 m, respectively; 4) Mountain 

valleys (up to 4600 to 4800 m). Several mountain ridges are distributed at both sides of the main valley 

forming both single U-shaped and hanging glacial valleys. The highest mountains hold cirque and 

small alpine glaciers with fronts reaching elevations of 3700-3800 m. The non-glaciated environments 

are affected by intense periglacial processes, with widespread solifluction, landslides, talus cones, 

debris flows, etc., as well as evidence of permafrost conditions, as revealed by the presence of rock 

glaciers and protalus lobes; 5) Glaciers. The entire northern wall of the mountain is fully glaciated. 

Depending on topographical conditions, the lower limit of the glaciated environment is located at ca. 

3800-4500 m, where the high sediment supply conditions the existence of a debris-covered glacier. 
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The glacial front is now located at the confluence of the two main alpine glaciers at 3810 m. The 

results of the samples which are being now processed through cosmogenic dating will provide the 

chronological framework for glacial stages that have shaped the area surrounding the Lenin Peak since 

the Last Glacial Maximum. 
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RESUMO: O Vulcão do Fogo é o vulcão mais ativo do arquipélago de Cabo Verde, bem como de 

todo o Atlântico oriental, com, pelo menos, 26 erupções nos últimos 500 anos. A última erupção 

decorreu de 23 de novembro de 2014 a 8 de fevereiro de 2015. Teve origem no flanco ocidental do 

Pico do Fogo e as escoadas afetaram uma área com cerca de 4,5 km2 no interior da Caldeira, 

praticamente destruindo de forma completa as povoações de Bangaeira, Portela e Ilhéu de Losna, bem 

como as áreas limítrofes importantes à sua sustentabilidade económica. A aplicação de técnicas de 

detecção remota em conjunto com os SIG têm-se revelado muito importantes para cartografia 

topográfica e geomorfológica de pormenor em áreas habitadas de elevada actividade vulcânica, 

apresentando uma ampla gama de técnicas para a cartografia da morfologia vulcânica, da sua dinâmica 

e risco associado. Estes métodos vêm também colmatar algumas limitações dos estudos 

vulcanológicos clássicos, relacionadas com a escala, dificuldades de acesso e com perigos inerentes à 

actividade vulcânica em curso. Neste estudo, foram utilizadas fotografias aéreas da área de Chã das 

Caldeiras, obtidas através de um levantamento realizado em dezembro de 2016 com um veículo 

autónomo não-tripulado (VANT) de asa fixa SenseFly Ebee, assim como imagens de satélite 
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WorldView-2 e Pleiades-1, com 0,5 m de resolução, obtidas a 19 de agosto de 2013, 29 de novembro 

de 2014 e 8, 9 e 25 de dezembro de 2014. Através de fotointerpretação foram cartografadas as 

escoadas lávicas com um detalhe sem precedentes, para o qual foi determinante a utilização conjunta 

das imagens de satélite de muita elevada resolução e do ortofotomapa de ultra elevada resolução (0,07 

m) e respectivo modelo digital de superfície obtidos a partir dos levantamentos realizados com o 

VANT. As características espetrais da superfície das escoadas foram analisadas a partir de uma 

imagem Sentinel-2, obtida a 22 de janeiro, através da qual foi possível calcular índices de oxidação. Os 

resultados obtidos mostram melhorias significativas face às cartografias existentes no que diz respeito 

ao detalhe da delimitação e da análise morfológica dos fluxos de lava, à distinção entre os tipos de lava 

(a’a e pahoehoe) e à diferenciação entre as escoadas e depósitos piroclásticos. A análise do índice 

espectral de oxidação mostrou uma clara diferença entre os fluxos de lava recentes, históricos e pré-

históricos, cujo valor vai aumentando com a idade. Os contrastes são igualmente assinaláveis na 

vertente leste da ilha com um máximo de oxidação entre os 200 m e 1300 m de altitude. Os trabalhos 

enquadram-se no projeto FIRE - Vulcão da Ilha do Fogo: investigação multidisciplinar sobre a erupção 

de 2014 (FCT-PTDC/GEO-GEO/1123/2014) financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
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RESUMO: O litoral é amplamente reconhecido como um território perigoso já que, para além dos 

processos normais da dinâmica litoral, ocorrem também fenómenos hidrodinâmicos que podem ser 

considerados perigosos. De entre eles destacam-se a erosão costeira, a intrusão de água salina e as 

inundações súbitas provocadas por temporais, tsunamis e storm surge. A desregulação de ecossistemas 

acaba por estar associada a estes perigos. A eles se associam os efeitos do atual período quente 

(período quente moderno), decorrente da normal variabilidade climática da Terra, para além da ação 
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antrópica. Este período quente tem levado a um aumento do nível médio do mar desde segunda metade 

do século XIX/início do século XX. Para além disso, projeções mais recentes apontam para um 

aumento do nível do mar de 0,5 metros, podendo atingir valores próximos de 1 metro até 2100. 

Existem também vários estudos que admitem a intensificação dos temporais e alterações no clima de 

agitação marítima decorrentes desta alteração climática. Perante isto, os estudos de perigosidade 

costeira no contexto das alterações climáticas são pertinentes no âmbito do ordenamento do território. 

Assim sendo, o presente estudo pretende proceder à avaliação da perigosidade costeira no arco litoral 

Caparica-Espichel no contexto das alterações climáticas através da aplicação/adaptação da 

metodologia The Coastal Hazard Wheel 3.0 (Appelquist, 2013; Appelquist et al., 2015; Appelquist et 

al., 2016). Para isso, realizou-se uma adaptação da CHW 3.0 à escala da área de estudo, considerando 

as seguintes variáveis: sistemas litorais, exposição às ondas, amplitude de maré, balanço sedimentar e 

exposição a temporais. A combinação destas variáveis forma os vários ambientes costeiros. Foram 

espacializadas todas as variáveis e construída a CHWmf, incluindo no extremo do grafismo os valores 

dos perigos costeiros considerados para cada ambiente costeiro. Foram posteriormente cartografados. 

Este estudo demonstra a utilidade desta metodologia na gestão e ordenamento do território. 
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RESUMO: A partir de dados bibliométricos extraídos das dissertações e teses desenvolvidas em 58 

programas de pós-graduação em Geografia no Brasil, as quais fizeram uso do conceito de geossistema, 

entre 1971 e 2015, aponta-se que o estudo geossistêmico realizado a nível nacional ocorre(eu) 

majoritariamente através do subcampo “ambiental”, tendo, todavia, em grande parte das pesquisas, a 

dinâmica geomofológica como ponto de partida. Assim, tais estudos demonstraram a possibilidade 

integrativa entre sociedade e natureza surgida com o conceito de geossistema, possuindo no enfoque 

geográfico-geomorfológico a base estruturadora de suas análises (VITTE, 2011). Indica-se ainda que é 

por meio de autores ligados ao subcampo da geomorfologia que tem ocorrido importantes reflexões 

acerca do uso do conceito e, sobretudo, de uma abordagem sistêmica “renovada” junto aos estudos 

geográficos, conforme observável em Christofoletti (1999), Vicente e Perez Filho (2003) e Ross 

(2006). Apresentam-se, assim, dois pontos de reflexão aparentemente contraditórios: (1) a trajetória de 

uso do conceito de geossistema (1971 - 2015) evidencia pouca relação entre programas de pós-

graduação de diferentes estados e regiões, especialmente entre os mais recentes; (2) não obstante, há 

uma multiplicidade de temas abordados nos programas analisados, o que pode favorecer o diálogo 

entre diferentes pesquisadores. Neste âmbito, objetiva-se realizar uma discussão a respeito da 

necessidade de interligar a prática investigativa geossistêmica no Brasil. Para isso, indica-se a 

possibilidade da “criação de distintos núcleos de pesquisa sobre o conceito de geossistema”, o que vem 

facilitar não somente a escolha de bancas de trabalhos monográficos, mas o desenvolvimento de 

projetos interinstitucionais sobre o tema. Tal “instrumento - núcleo” apresenta-se, assim, enquanto 

uma alternativa basilar ao desenvolvimento teórico e prática sobre o tema, dada a possibilidade de 

cooperação. Enquanto considerações preliminares surgidas com tais instrumentos, avista-se: (1) o 

crescimento do uso do conceito para análise de distintos ambientes físico-geográficos; (2) o cenário 

colaborativo de aplicação do geossistema; (3) a troca de experiências dado ao know how dos distintos 

grupos pesquisa; (4) a valorização do trabalho em rede e do crescimento de grupos interdisciplinares; e 

(5) a possibilidade de pensar a(s) matriz(es) curricular(es) da Geografia brasileira voltada para a 

complexidade geográfica nacional. De certo, a criação destes núcleos auxiliará o reconhecimento do 
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complexo paisagístico e ambiental brasileiro por meio de uma abordagem geossistêmica, favorecendo, 

assim, o debate dialógico sobre o tema. 
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RESUMO: O presente estudo apresenta resultados da combinação de dados de meio físico com 

ocorrência de espécies florestais visando a interpretação dos processos que incidem no relevo, nesse 

caso, através das unidades fitogeográficas como síntese de representação dos fenômenos da superfície 

e cobertura vegetal. A sistematização de dados ecológicos se deu através do trabalho de campo e pela 

integração de estudos sobre floresta, solos e relevo (SANT’ANNA NETO, 1993; IBGE, 2012; ROSS 

et al.; 2014). A caracterização física dos solos foi obtida pela coleta e amostragem em perfis pré-

selecionados (EMBRAPA, 2013), posteriormente, utilizou-se da análise espacial e álgebra de mapas, 

para identificar as diferenciações fitogeográficas sobre a planície costeira. Através disso, foram 

gerados dados matriciais compostos de informações biogeofísicas, interpolados e limitados por 

polígonos das Unidades Básicas de Compartimentação do Meio Físico, como forma de integrar os 

elementos do substrato geológico-geomorfológico-pedológico da paisagem, sendo representados na 
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escala 1:20.000 (TRICART, 1977; CASSETI, 1991; CREPANI et al.1996; IG/CPLA, 2014). Os 

resultados demonstram que, as unidades fitogeográficas apresentam significativa importância para 

compreensão de eventuais mudanças ambientais e, as análises realizadas sobre compartimentos de 

natureza deposicional, indicam que a maior riqueza de espécies florestais está nas áreas em que 

prevalecem os processos morfodinâmicos. Entre os fatores observados, tem-se que a ciclagem de 

nutrientes é altamente intensificada pelas taxas de pluviosidade e o acúmulo de matéria orgânica no 

solo, sobretudo, nos trechos de menor altitude que, demonstra a influência do relevo na composição e 

estrutura florestal, nesse caso, ocorre à relação direta entre o meio físico e cobertura vegetal, o que 

contribui por ampliar a coesão do substrato. Por fim, conclui-se que, os estudos baseados em 

ecossistemas demonstram a possibilidade de ampliar o horizonte de perspectiva científica da Geografia 

Física, uma vez que, esta passa a ser entendida como um aspecto da Ecologia, ao integrar em sua 

abordagem, as complexidades dos sistemas naturais. 
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RESUMO: Os hidrossistemas cársicos possuem características físicas e hidrodinâmicas complexas e 

originais, o que lhes confere uma enorme especificidade e os torna muito diferentes de outros 

aquíferos. A existência de uma rede subterrânea irregular e interconectada de poros, fissuras, fracturas 

e condutas de diferentes formas e dimensões incute nos hidrossistemas cársicos uma enorme 

heterogeneidade e não-linearidade. A dualidade da hidrodinâmica cársica reflecte a forte 

heterogeneidade destes meios e verifica-se desde os processos de infiltração, ao armazenamento, à 

circulação no interior do maciço e, consequentemente, ao comportamento das exsurgências 

(quantidade de caudal e características físico-químicas da água drenada). O estudo da complexa 

relação entre a recarga e a descarga é efectuado no hidrossistema cársico de Degracias-Sicó (região 

centro-oeste de Portugal), tendo como base os dados horários e diários da precipitação (recarga) e do 

caudal (descarga) na principal exsurgência do hidrossistema (bordadura ocidental) ao longo de 5 anos 

hidrológicos (2010/11–2014/2015). A metodologia utilizada baseia-se na análise de séries temporais 

(time series analysis) com a aplicação às séries de dados de uma análise correlacional (tempo) e 

espectral (frequência). Considerando o hidrossistema como uma ‘caixa negra’, este método aplica 

operações matemáticas sobre a resposta global do hidrossistema cársico a uma sucessão de eventos de 

recarga, procurando identificar a forma e o tempo de resposta da exsurgência a um determinado evento 

hidrometeorológico e conhecer o(s) modo(s) de circulação da água no maciço cársico. Para validar os 

resultados obtidos são analisados os registos horários e diários, ao longo de 4 anos hidrológicos, da 

temperatura (ºC) e da condutividade eléctrica (µS/cm) da água drenada pela mesma exsurgência. Os 

resultados obtidos neste estudo revelam, inequivocamente, a marcada dualidade que caracteriza o 

funcionamento deste hidrossistema cársico, ao identificar-se: (i) uma componente de escoamento 

rápido, correspondente a circulação rápida numa rede funcional de canais preferenciais de drenagem 

subterrânea; (ii) o predomínio do escoamento de base reflectindo a enorme capacidade de 

armazenamento, a inércia, a não-linearidade e o poder regulador e filtrante deste hidrossistema. Estes 

resultados permitem discutir de que forma a dualidade do funcionamento hidrodinâmico constatada na 
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análise recarga - descarga se pode considerar como o reflexo das complexas características internas do 

maciço cársico (grau de carsificação; estruturação e funcionalidade da rede de drenagem), 

contribuindo, assim, para aprofundar o conhecimento dessas mesmas propriedades físicas internas. 
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RESUMO: Este trabajo tiene como objetivo evaluar los procesos geomorfológicos en su actividad y 

consecuencias ecogeomorfológicas, en un ámbito de media montaña mediterránea, otorgando una 

especial atención a la conectividad hidrológica y las áreas fuentes de sedimento. Este ámbito se 

corresponde con la cuenca alta del río Grande (38 km2) situada en la Sierra de las Nieves (Málaga, 

España), caracterizada por una orografía compleja, fisiográfica y geológica. El clima es mediterráneo, 

con un gradiente altitudinal de régimen seco en cotas bajas, a subhúmedo en elevadas. Los usos del 

suelo y coberturas vegetales ofrece una gran variedad: naturales, con bosque (pinsapares y pinares), 
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matorral y pastizal; y antrópicos, de cultivos leñosos tradicionales, castañares, y cítricos y tropicales. 

En una primera etapa se confeccionó el mapa geomorfológico, aplicando la metodología IGME 

(Martin-Serrano et al., 2004). Posteriormente, combinando pendiente, asociaciones 

litológicas/morfoestructura y unidades morfológicas y de procesos (derivadas del mapa 

geomorfológico), se genera el mapa unidades de diagnóstico (Van Zuidam y Van Zuidam-Cancelado, 

1978; Ferre, 1997; Rodrigo Comino et al., 2014). Estas unidades se valoró según la actividad de los 

procesos geomorfológicos mediante el inventario en campo, con especial interés a la conectividad 

hidrológica y de sedimentos. Finalmente, se realizó un evaluación multicriterio para la evaluación 

final. Entre los resultados destacan procesos y morfologías asociados a las aguas superficiales, en 

especial, en unidades de pendientes >15-20%, en relieves de rocas metamórficas y peridotíticas. Estas 

unidades acrecientan su importancia en la dinámica geomorfológica cuando se encuentran conectadas 

con la red de fluvial, bien por regueros o cárcavas activas, bien por caminos rurales, convirtiéndose en 

áreas fuente de sedimentos al curso principal. Esta evaluación permitirá centrar futuras investigaciones 

en aquellas áreas más activas para su estudio detallado mediante el análisis del modelo digital de 

terreno de alta resolución y la aplicación de índices de conectividad hidrológica. 
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RESUMO: Los cambios de usos del suelo de las últimas décadas han dado lugar a notables impactos 

ambientales en los ecosistemas mediterráneos. Aquí se pretende conocer la vulnerabilidad actual de los 

suelos en dos cuencas hidrográficas del Mediterráneo Sur peninsular, y evaluar si los cambios 

acaecidos durante las 3 o 4 décadas precedentes han incrementado o frenado dicho riesgo ambiental. 

Para ello se han seleccionado dos cuencas hidrográficas de la provincia de Málaga, caracterizadas por 

condiciones climáticas mediterráneas con matices dispares, en transición desde un régimen más 

atlántico, al oeste, a otro más semiárido, al este, y con una cubierta vegetal muy modificada por la 

actividad humana desde hace más de 2.000 años. En los sistemas eco-geomorfológicos del 

Mediterráneo Sur peninsular ha sido posible determinar, a lo largo del gradiente pluviométrico 

longitudinal, un umbral de degradación del suelo (Ruiz Sinoga y Romero Díaz, 2010) situado en torno 

a los 500-600 mm de precipitación anual, por encima del cual serían los factores bióticos los 

encargados de controlar los procesos geo-ambientales, mientras que por debajo del mismo, dicho 

control estaría a cargo de los factores abióticos. Cada una de las cuencas seleccionadas se ubica a un 

lado de dicho umbral, con lo que cabe suponer una desigual dinámica hidro-geomorfológica, 

manifestada en una variabilidad espacio-temporal de los procesos geoambientales. Los análisis de 

cambios y variabilidad se realizan a partir de información visual y digital de imágenes multiespectrales 

de los satélites Landsat 5-8, Spot-5 y Sentinel 2 (https://earthexplorer.usgs.gov/), de las que se extrae 

información temática relevante, no visible en fotografías aéreas convencionales. Para clasificar las 

diferentes cubiertas del suelo se aplicaron mejoras en las imágenes, así como índices de vegetación y 

suelo (Pérez y García, 2013). Esta aproximación escalar se complementa con la obtenida en análisis de 

propiedades edáficas indicadoras, realizadas en más de 450 muestras de suelo. Los resultados muestran 

la existencia de un ciclo de retroalimentación orgánico, que se manifiesta en las áreas más húmedas, 

con un control de los factores orgánicos sobre los procesos erosivos y de degradación de las 

formaciones superficiales, mientras que en las más secas, con un control del ciclo de retroalimentación 

estructural, mediante bloqueo superficial, y por tanto, una mayor incidencia de los procesos de 

degradación del suelo. 
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RESUMO: O estudo trata-se de uma análise da evolução da paisagem dunar no município de Areia 

Branca (RN, Brasil) ao longo dos últimos 50 anos. Objetiva identificar processos antrópicos e naturais 

que interferem na evolução dos campos de dunas móveis do município. Os métodos estão relacionados 

à análise diacrónica da paisagem dunar por meio de produtos de sensoriamento remoto que foram 

georreferenciados e vetorizados em ambiente SIG. Esta análise foi apoiada por trabalhos de campo 

realizados nos anos de 2010 a 2018. Os resultados apontam para uma ligeira redução das áreas de 

dunas no município, ratificando o quadro identificado por Medeiros (2017). Uma análise de pormenor 

na porção noroeste do município identificou um processo de extinção de dunas barcanóides de 

relevante interesse ambiental e dotado de valor patrimonial para uso geoturístico (Gray, 2004; Lopes et 

al., 2012). Este processo está associado à dispersão de Prosopis juliflora abundantes na área de estudo 

(Medeiros et al., 2018) e tende a provocar uma descaracterização geomorfológica que interfere no 

equilíbrio ambiental e paisagístico local. A extinção dessas dunas, do ponto de vista local, tende a 

interferir nas relações de identidade e pertencimento, típicas do lugar em sua concepção puramente 

geográfica (Cruz, 2003). Percebe-se a necessidade de estudos mais detalhados para compreender 

melhor as possíveis consequências desse processo, no que respeita às alterações geomorfológicas; do 

ponto de vista de aproveitamento geoturístico; e, ainda, quanto às relações identitárias e de 

pertencimento ao lugar, que ora se transforma e tende a se consolidar como uma paleopaisagem 
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(Barros, 1999). Por fim, podem-se apontar estratégias visando a uma melhor gestão do ambiente e da 

geodiversidade do município, quanto ao uso geoturístico das dunas móveis, objetivando minimizar 

impactes ambientais e potencializar a geoconservação da paisagem dunar. 
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EIXO TEMÁTICO 13 - INOVAÇÃO TERRITORIAL, GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO 
Responsáveis: Mário Vale (IGOT), Flávio Nunes (APG), Oriol Nello (AGE) 

 

Tema: A sessão “Inovação territorial, governança e desenvolvimento” tem por objetivo aprofundar as 
consequências das dinâmicas de desenvolvimento dos territórios e as respostas inovadoras e alternativas para 
uma distribuição social e espacial mais equitativa dos seus benefícios. A tendência para a concentração 
espacial dos ganhos derivados da inovação e tecnologia tem gerado contestações sociais e políticas, que se 
traduz em geografias do descontentamento na Europa (ex. BREXIT), mas também em respostas afirmativas e 
alternativas ao atual modelo de desenvolvimento, especialmente na Europa do Sul. A sessão discutirá, entre 
outros, os seguintes tópicos: Impacto regional da crise económica e dinâmicas pós-crise; Crescimento regional 
divergente e os “territórios que não importam”; Crise social e respostas cidadãs; Sistemas de inovação 
regionais e locais, de carácter nacional ou transfronteiriço, e o seu papel para o desenvolvimento territorial; 
Dinâmicas territoriais de inovação (a diversas escalas); Emergência de atividades inovadoras e 
desenvolvimento das cidades e regiões; Respostas de política de coesão para o desenvolvimento de territórios 
periféricos; Diversidade dos modelos de governança territorial para o desenvolvimento regional e local. 
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RESUMO: El objetivo de esta comunicación corresponde a un intento de descortinar lo que pueden 

ser los posibles escenarios para el futuro de la Unión Europea, teniendo en cuenta la complejidad de la 

gestión de un problema sin precedentes en su historia, es decir, la salida de un Estado miembro - el 

Reino Unido - y, por otra parte, la multiplicidad de retos que tendrá que afrontar en los próximos años, 

en particular, al nivel de la demografía (migraciones y envejecimiento de las estructuras de la 

población), la seguridad energética y el cambio climático, la seguridad, el capital humano y la 

renovación del modelo económico, teniendo como punto de partida un amplio conjunto de estudios y 

documentos oficiales sobre estas temáticas. Tendremos como punto de partida documentación 

bibliográfica que, sobre este asunto, ha venido a ser publicada desde mediados de la década pasada. 

Así, trataremos de analizar las diferentes perspectivas, incluidas en estudios y análisis, que autores 

como Philippe Defarges, Alberto Alesina y Francesco Giavazzi, Mark Leonard o Joergen Moeller han 

presentado en cuanto a lo(s) camino(s) que la Unión Europea podrá/deberá recorrer en el futuro de 

medio y largo plazo. En un segundo momento, intentaremos identificar, a partir de la documentación 

comunitaria, los cinco escenarios propuestos por la Comisión Europea: escenario 1: “seguir igual”, 

escenario 2: “sólo el mercado único”, escenario 3: “los que desean hacer más, hacen más”, escenario 4: 

“hacer menos pero de forma más eficiente” y escenario 5: “hacer mucho más conjuntamente”.De este 

modo, vamos a comparar lo que podríamos designar de una “visión académica”, insertada en los 

diversos estudios y análisis a los que se ha referido anteriormente, con las recientes propuestas que, a 

este nivel, fueran presentadas por la Comisión Europea. Terminaremos nuestra comunicación con una 

“perspectiva de autor” en la construcción de escenarios, teniendo en cuenta el necesario pragmatismo 

que debe marcar los futuros caminos de la construcción comunitaria. 
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RESUMO: O presente artigo objetiva defender uma perspectiva equilibrada de desenvolvimento, 

advogando por alternativas de desenvolvimento rural centradas no protagonismo da agricultura 

familiar, reconhecendo a importância da atuação estatal para a reprodução desse segmento social, mas 

também suas amplas possibilidades de inserção nos diferentes mercados. Argumenta-se que o caminho 

mais profícuo para um desenvolvimento rural alicerçado na centralidade da agricultura familiar reside 

na articulação entre Estado e mercados, como vias para a promoção de transformações positivas nos 

espaços rurais. Processo que pode – e, de certa forma, já o tem sido para o caso brasileiro – estimulado 

por políticas públicas que articulem essas duas instituições. Para tanto, adota-se uma abordagem 

teórica pautada em revisão de literatura de referenciais de cunho conceitual e empírico que embasam a 

compreensão de que o desenvolvimento rural consiste em um processo viável, mesmo sob a lógica 

macroeconômica atual. Defende-se a possibilidade de utilização, pelas políticas públicas, dos 

instrumentos oferecidos por essa lógica para construir uma compreensão multidimensional de 

desenvolvimento rural. Conclui-se que um desenvolvimento rural equilibrado demanda a construção 

de diretrizes nacionalmente articuladas, sob um viés crítico à estrutura social assimétrica engendrada 

mailto:maiara.sodre@hotmail.com
mailto:medeiroshespanhol@gmail.com


  

457 
 

pela lógica macroeconômica, mas também conectado com as dinâmicas locais. Sobretudo, um 

desenvolvimento rural capaz de percorrer caminhos múltiplos, adotando estratégias diversificadas e 

buscando oportunidades de mudança no sistema vigente a partir do seu interior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento rural; Políticas públicas; Agricultura Familiar; Estado; 
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RESUMO: La subida del nivel del mar es uno de los principales retos del siglo XXI. Hasta la fecha, la 

problemática ambiental ha sido abordada principalmente por las ciencias naturales centradas en la 

realización de estudios sobre el aumento de temperatura, la subida del nivel del mar o la disminución 

de la precipitación en función de los distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero a 

la atmosfera. A nivel de gobernanza, la escala internacional y nacional han sido las que han centrado la 

mayor parte de los esfuerzos en el diseño de políticas ambientales. Sin embargo, la escala local se está 

revelando como escala crucial en el abordaje de la problemática climática. El presente trabajo se centra 

en la comprensión e identificación de respuestas innovadoras a los retos generados por el cambio 

climático desde la gobernanza a escala local. El trabajo se estructura a través de una doble 

aproximación. En primer lugar, se realiza una revisión de la literatura académica internacional, y en 

segundo lugar, se explora la temática con el caso empírico del Delta del Llobregat de Barcelona. De 

acuerdo con las predicciones elaboradas por el IPPC, ésta es una zona con importante probabilidad de 

ser ambiental, social y económicamente afectada por el cambio climático. A través de un análisis 

documental de documentos de planificación y entrevistas en profundidad a agentes locales, el trabajo 

explora la capacidad de respuesta de los agentes institucionales, económicos y sociales de la zona, 

aportando información que permite avanzar  en la identificación de potencialidades y deficiencias en la 

gobernanza local del cambio climático. 
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RESUMO: Nos territórios de Douro (Portugal) / Duero (Espanha) e São Francisco (Brasil) o vinho e a 

vinha têm uma grande importância na paisagem e na economia. A Região Demarcada do Douro é 

considerada uma das mais antigas do mundo na regulamentação da actividade vitivinícola e adquiriu 

uma grande notoriedade associada ao vinho dito do porto (ou Porto). Na Península Ibérica, a Ribera 

del Duero e La Rioja ganharam importância recentemente como comarcas vinícolas, ao ponto de se 

terem convertido, na denominação de origem mais prestigiada na Espanha. No Submédio São 

Francisco, em pleno semiárido brasileiro, produzem-se frutas e vinhos. Este espaço é considerado um 

dos maiores produtores mundiais de fruticultura irrigada, a que se soma a produção de vinho. 

Pretende-se contribuir para a compreensão de regiões onde uma agricultura muito especial (ligada à 

produção de vinho) domina a economia, vistas a partir do sistema de governança. Duas questões 

norteiam o trabalho: Quem são e como se articulam os agentes envolvidos no processo de governação 

no Douro, no Duero e no S. Francisco? E o que se aprende com a análise comparativa, dada a 

importância da especificidade de cada caso e o contexto de cada país? Pretende-se investigar 

acontecimentos, processos e instituições do passado, para verificar sua influência na sociedade atual. 

No quadro teórico, aprofunda-se o entendimento sobre governança e estabelece-se um diálogo com a 

abordagem institucionalista. Os elementos de suporte são dados estatísticos, bibliografia de âmbito 

teórico e conceptual, entrevistas e pesquisas de campo. Os resultados mostram realidades naturalmente 

distintas. Contudo, em geral, no processo de gestão do Douro/Duero e do São Francisco, vistas como 

áreas de produção de vinho, o modelo de governança é muito marcado por dois atores: o Estado e o 

setor privado. 
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RESUMO: A sustentabilidade da atividade pesqueira converteu-se num tema central de estudo nas 

Ciências Sociais desde o último quarto do século XX, no contexto da crise do sector pesqueiro que se 

fez sentir na Europa, resultado da gestão deficiente dos seus recursos limitados. Na costa atlântica da 

Península Ibérica localizam-se comunidades que tentam encontrar saídas para a reestruturação 

produtiva e para a crise económica que afeta este sector. Estas comunidades apresentam grandes 

diferenças ao nível da sua dependência da pesca, e encontram-se em áreas afetadas por políticas 

destinadas a reduzir o esforço pesqueiro, que provocam fortes tensões e põem à prova a sua capacidade 

de adaptação aos novos cenários socioeconómicos. Este trabalho pretende analisar as tendências 

globais e regionais da gestão sustentável da pesca, e debater as implicações teóricas e práticas de 
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alguns modelos de gestão de ecosistemas na Península Ibérica, em concreto do Parque Marinho Luiz 

Saldanha, em Portugal, e da reserva marinha de interesse pesqueiro Os Miñarzos, em Espanha. Ainda 

que estes dois instrumentos de gestão e proteção dos ecossistemas marinhos tenham nascido com 

objetivos e prioridades diferentes, ambos enfrentam desafios similares em relação à sua gestão e 

manutenção, aos efeitos provocados sobre os beneficiários tradicionais destes espaços, e à introdução 

de novos usos e usuários nos mesmos. Os resultados mostram uma evolução nos sistemas de 

governança territorial, favorecido em parte por estas formas de proteção e gestão que estimulam a 

participação da sociedade civil no desenvolvimento sustentável das zonas costeiras. No entanto, 

também se identificaram disfuncionalidades que impedem a potencialidade destas ferramentas. 
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RESUMO: As derradeiras décadas do século XX foram marcadas por um intenso processo de 

modernização baseado na técnica, ciência e informação, constituindo o meio técnico-científico-

informacional. No mundo rural este meio se dá de forma mais voraz, com a expulsão dos pequenos e 

médios produtores e trabalhadores, ou submetendo-os aos ditames do grande capital, substituindo mão-

de-obra e formas tradicionais, por maquinários, produtos químicos e profissionais mais qualificados, 

criando novas relações de trabalho e sucumbindo outras. Assim, tem-se por objetivo analisar as 

relações de trabalho na lavoura canavieira de Alagoas-Brasil frente à modernização técnico-científica, 

baseando-se em algumas categorias imprescindíveis: modernização técnico-científica, inovações – 

Castillo e Frederico (2010), Rossini (2016); agroindústria canavieira, relações de trabalho – Andrade 

Neto (1984), Carvalho (2009), Sampaio (2015); técnica, globalização e novas dinâmicas territoriais – 

Elias (2005) e Santos (2008). A modernização e relações de trabalho estão bastante visíveis no recorte 

espacial analisando, onde o processo produtivo está cada vez mais verticalizado: inovações 

tecnológicas no preparo do solo, plantação, adubação, irrigação, colheita, processamento dos produtos 

finais; melhoria na logística dos transportes; expansão da cana-de-açúcar para áreas não tradicionais – 

Agreste Alagoano. Pensando nestas mudanças têm-se como análise os seguintes grupos: Coruripe, 

maior produtor de açúcar e álcool (Norte/Nordeste); Usina Caeté com produção de açúcar cristal 

superior; e Usina Leão que exporta mel rico invertido para os EUA. Entretanto, precisam-se apontar as 

contradições no mundo do trabalho ocasionadas por estas inovações: massas de desempregados e 

subempregados, diminuição no valor médio do salário etc. Para reverte esse quadro é preciso, por 

exemplo, integrar a agroindústria canavieira com empreendimentos de grande porte, pensar estratégias 

que absorvam maior força de trabalho atrelada às modernizações, visto que a cana continua sendo a 

atividade mais lucrativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Modernização Técnico-Científica; Agroindústria Canavieira; Relações de 

Trabalho; Alagoas-Brasil 
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RESUMO: El crecimiento de las desigualdades urbanas en las ciudades ibéricas ha comportado un 

aumento de la segregación residencial de los grupos sociales, es decir de la tendencia de los 

ciudadanos a separarse entre sí sobre el espacio en función de sus características socioeconómicas. Las 

consecuencias de dicho fenómeno sobre las condiciones de vida, la educación, la salud o el acceso a 

los servicios han sido reiteradamente estudiadas. Menor atención ha recibido, en cambio, su relación 

con el comportamiento electoral y las actitudes políticas de los ciudadanos. La presente aportación se 

propone precisamente estudiar esta relación en un territorio que se ha caracterizado, en los últimos 

años, tanto por el incremento de las desigualdades como por la existencia de una aguda crisis política: 

Cataluña.  Así, se exploran las diferencias en la participación y el posicionamiento político entre las 
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personas residentes en los barrios más vulnerables, los más acomodados y aquellos sin segregación 

extrema. Para ello, se utilizan diversas fuentes nunca empleadas conjuntamente hasta la fecha: el mapa 

de la segregación urbana de Cataluña a escala de secciones censales; datos relativos a la participación 

y posicionamiento político de la población entre 15 y 34 años de la Encuesta de Juventud de Cataluña 

(EJC) de 2017; y los resultados electorales de las elecciones de diciembre de 2017 para el Parlament 

de Cataluña a escala de sección censal. Los resultados muestran que la segregación urbana puede ser 

un factor particularmente útil para explicar las lógicas de participación política y del comportamiento 

electoral, superando con ello las agregaciones territoriales clásicas, por áreas geográficas, tamaños de 

población o tipo de hábitat. Por otro lado, los resultados aportan elementos interesantes sobre la 

existencia de un efecto barrio no solo sobre las condiciones de vida, sino también sobre las 

percepciones, el imaginario y las actitudes políticas. 
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RESUMO: La cohesión territorial es uno de los conceptos fundamentales en la construcción europea 

(Medeiros, 2016; Yserte, Mancha, y Cuadrado, 2007), y de todas las políticas comunitarias, la 

cooperación transfronteriza es una de las políticas fundamentales para avanzar hacia el objetivo de 

cohesión (Dühr y Nadin, 2007). Las diversas etapas en las que se divide la evolución de esta política 

muestran un progresivo aumento de la participación y realización de proyectos de cooperación 

(Oliveras, Durà, y Perkmann, 2010; Perkmann, 1999). Para su fomento, las instituciones europeas 

crearon el fondo INTERREG a inicios de los años 90 (Camacho y Melikhova, 2010), y su presupuesto, 

divido en diferentes apartados, ha ido también en aumento desde su creación. El objetivo de esta 

presentación es hacer una comparativa de los procesos de cooperación transfronteriza establecidos en 

las fronteras ibéricas en los últimos años. Partiendo de los datos de proyectos INTERREG para la 

convocatoria 2007-2013, es posible entender las diferentes redes que se establecen entre los diferentes 

actores que toman parte en los proyectos transfronterizos (Feliu, Berzi, Vicente, Castañer, y Llussà, 

2013). De cada uno de ellos, la metodología, basada en el análisis de cada uno de los proyectos 

INTERREG, ha permitido analizar la tipología, los actores líderes y el resto de participantes, así como 

la financiación. Todo ello mapificado para observar su distribución territorial. El análisis se ha 

realizado por igual en las fronteras españolas con Portugal y Francia, para poder ser comparadas y 

entender si los procesos que se generan en una de ellas se repiten, o si por el contrario, los 

comportamientos difieren. Los resultados muestran las peculiaridades de cada frontera, dónde factores 

como los condicionantes físicos, el modelo de poblamiento, el desarrollo económico y las asimetrías 

institucionales juegan un papel fundamental para comprender los resultados obtenidos. Paralelamente, 

se ha analizado en concreto también el papel que tienen los actores locales en estos procesos. Se han 

tenido en cuenta su participación en proyectos INTERREG, así como en las diferentes estrategias de 

cooperación que se han llevado a cabo, destacando las Eurociudades. También se ha hecho una 

comparativa entre las dos fronteras para comparar el diferente resultado en cada una de ellas. Como 

principales conclusiones podemos afirmar que en líneas generales se repiten procesos, aunque haya 

algunas particularidades de cada territorio. Por otro lado, cabe decir que las asimetrías institucionales y 

el modelo de poblamiento son los factores más determinantes que determinan las formas en que se 
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establece la cooperación, ya sea en la distribución de proyectos, como en la creación de estructuras de 

cooperación. 
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RESUMO: Em diversos sectores da fronteira da Guiné-Bissau verificam-se deslocações regulares das 

populações entre os países vizinhos com vista à realização de atividades agropecuárias, comerciais, 

sociais, étnicas, religiosas ou aquisição de serviços (Arragain e Salliot, 2001; Fanchette, 2001; Tam-
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Tam, 2009; Tomás, 2010; Dione, 2013). Este estudo tem como objectivo avaliar a importância destas 

atividades no desenvolvimento das regiões transfronteiriças da Guiné-Bissau, nos sectores norte, com 

o Senegal, e leste e sudeste com a Guiné-Conacri. Para tal, foi recolhida informação socioeconómica in 

situ e realizados inquéritos nas regiões fronteiriças, de forma a analisar as condições de aquisição de 

bens e serviços e avaliar quais os motivos das deslocações populacionais entre países limítrofes. 

Paralelamente, foram efectuados registos de tráfego em locais seleccionados ao longo das principais 

estradas internacionais, ponderando as características dos postos fronteiriços, o tipo de rodovia que 

cruza a fronteira e o meio de transporte utilizado. Os resultados mostram que existe uma grande 

facilidade nas deslocações transfronteiriças, particularmente devido à grande afinidade étnica, cultural 

e linguística entre os países vizinhos e à inexistência de acidentes naturais relevantes na linha de 

fronteira. Estes aspectos associados à atractividade do comércio e dos serviços reflectem-se no 

desenvolvimento da rede viária e da acessibilidade nas regiões de fronteira (Melo et al., 2006) bem 

como na frequente mobilidade transfronteiriça das populações. O transporte de mercadorias e o 

movimento regular de pessoas, são comuns praticamente em toda a linha de fronteira da Guiné-Bissau, 

embora mais frequentes com o Senegal. Verifica-se que a fronteira no seu conjunto é muito permeável 

não constituindo uma barreira à circulação de pessoas e bens, mas o volume de mercadorias e os 

movimentos de populações são particularmente condicionados pelo tipo e qualidade das estradas e a 

estrutura da rede viária. O Senegal, um dos países limítrofes mais desenvolvidos da região, tem um 

papel económico mais relevante do que a Guiné-Conacri, polarizando mais deslocações da população 

da Guiné-Bissau, sobretudo para a aquisição de bens escassos, trocas comerciais a preços mais 

vantajosos ou procura de serviços específicos ou de melhor qualidade no país vizinho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Regiões de fronteira; Comércio e serviços; Acessibilidade; Guiné-Bissau 

 

BIBLIOGRAFIA 

Arragain, F., Salliot, E. (2006). Forums de dialogue transfrontalier. Frontière Sénégal - Guinée Bissau. 

Frontières et Intégrations en Afrique de l’Ouest, 35p; 

Dione, I. (2013). Santé et territoire en Haute Casamance: Logiques socio-économiques et territoriales 

d’accès aux soins dans un espace commun à la Gambie, la Guinée Bissau, le Sénégal et la Guinée. 

ESO, Travaux & Documents, 36, 67-77; 

Fanchette, S. (2001). Désengagement de l’état et recomposition d'un espace d'échange transfrontalier: 

la Haute-Casamance et ses voisins. Autrepart, (2001/3), 19, 91-113; 



 

468 
 

Melo, A.R., Costa, F.L., Cabral, A.I., Nunes, M.C. (2014). Acessibilidade e ocupação do solo em 

regiões de fronteira da Guiné-Bissau. GOT. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, 6, 223-

239; 

Tam-Tam. (2009). Tam-tam. O eco da actualidade transfronteiriça. Procas, Enda Diapol, 1-2, 3, 4; 

Tomás, J. (2010). Porqué un rey joola cruza la frontera y el outro no? Pinceladas sobre una 

investigación en curso en la frontera entre Guinea Bissau y Senegal. In 7º Congresso Ibérico de 

Estudos Africanos, 13p. 

 

 

ID 118: ORDENAMENTO TERRITORIAL EM ÁREAS PROTEGIDAS: A 

INTEGRAÇÃO DOS PLANOS DE DIFERENTES ESCALAS 

 

Marcelo AFONSO1 
1IGOT - Universidade de Lisboa; marceloafonso1@campus.ul.pt 

 

RESUMO: Apesar de inserirem-se em políticas de ordenamento territorial, os planos de ordenamento 

de áreas protegidas (POAP) relacionam-se com outras políticas (desenvolvimento regional, ambientais, 

agrícolas etc.). Inserem-se, também, na problemática das sobreposições e articulações dos conflitos de 

interesses (Ferrão, 2011). Esses planos atuam em espaços geográficos definidos e gerenciados, 

permeados por uma rede sociopolítica complexa, indo ao encontro da ideia de “geografia do poder” de 

Raffestin (1993). Os POAP devem considerar as políticas, programas e planos territoriais e setoriais 

dos diferentes níveis, buscando formas de compatibilizá-los com seus objetivos (Esteves, 2015). Ao 

mesmo tempo, os planos de ordenamento territorial devem observar a presença de áreas protegidas e 

levar em conta os seus planos de gestão. Este artigo tem o objetivo de analisar a integração entre os 

planos de diferentes escalas com os planos de ordenamento e de manejo de áreas protegidas, a partir do 

estudo dos casos do Parque Natural do Alvão (Portugal) e da Floresta Nacional de Ipanema (Brasil). 

Em Portugal há dois tipos de documentos de planejamento espacial: os programas e planos de 

ordenamento territorial e os programas operacionais voltados às políticas de desenvolvimento e coesão 

regionais (Marques da Costa, 2013). No caso português, foram analisados os seguintes instrumentos: 

Rede Natura 2000, Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, proposta do Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Região do Norte, Plano Regional de Ordenamento Florestal 

do Douro, Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega, Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica do Douro e os Planos Diretores Municipais de Mondim de Basto e de Vila Real. No 

Brasil não há um debate consolidado sobre uma política nacional de ordenamento territorial e sua 
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construção encontra-se em atraso em relação ao contexto internacional (Rückert, 2007). No caso da 

Floresta Nacional de Ipanema foram analisados o Plano de Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio 

Tietê e os Planos Diretores Municipais de Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Iperó e Sorocaba. 

Concluiu-se que os instrumentos de ordenamento portugueses estão articulados entre si. A maioria dos 

planos estudados leva em consideração a existência do Parque Natural do Alvão e integra-se a ele, o 

que não ocorre no Brasil, onde quase todos os instrumentos analisados desconsideram a Floresta 

Nacional de Ipanema, sendo que algumas políticas territoriais tendem a atuar até mesmo como fator de 

risco à área protegida. 
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RESUMO: O esforço financeiro realizado na última década com a construção intensiva de 

equipamentos públicos de apoio à prática desportiva, quer quotidiana quer eventual, revelou uma 

lógica muito centrada no território municipal, sem ter em conta dinâmicas socioeconómicas 

intermunicipais, induzindo muitas vezes situações de sobre ou subequipamento. Esta constatação 

constitui um desafio científico, e motivou a investigação que agora se apresenta - projeto ASSIM - 

Activating Service-Sharing at Inter-municipal scale. O ASSIM tem como o objeto conhecer a 

utilização intermunicipal existente e avaliar o potencial de futura gestão intermunicipal de 

equipamentos desportivos municipais na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). O projeto tem como 

parceiros o CEACT/UAL – Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território, o CICS.Nova – 

Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, a CCDR-LVT, o IPDJ – 

Instituto Português do Desporto e Juventude e as câmaras municipais da Amadora, Loures, Odivelas e 

Vila Franca de Xira. Estes quatro municípios foram selecionados por serem contíguos e pela sua 

dimensão, bem como pelo uso intensivo das suas instalações desportivas, nomeadamente através da 

realização ou acolhimento de eventos intermunicipais. Numa fase inicial levantaram-se todos os 

equipamentos de propriedade e gestão municipal, num total de 127 equipamentos. Destes, foram 

selecionados 2 em cada município com reconhecido potencial intermunicipal – 1 piscina e 1 pavilhão 

multiusos -, para estudo mais detalhado quer das condições de oferta da prática desportiva (análise 

morfológica de cada equipamento), quer como dos utentes destes locais (análise socioeconómica). 

Partindo da hipótese que os eventos desportivos de âmbito supramunicipal constituem uma 

oportunidade para a gestão partilhada dos recursos existentes, seguiu-se a análise da dinâmica social 

decorrente destas atividades. Para tal realizou-se um inquérito com o objetivo de conhecer o público 

que se desloca a estes equipamentos para assistir a eventos de âmbito regional/nacional. Pretende-se 

deste modo, saber de onde vêm, como se deslocam, com que frequência, e quais os custos associados a 

cada deslocação. Os resultados preliminares já nos permitem confirmar o potencial de captação 

supramunicipal deste tipo de equipamentos, bem como a criação de valor para o município onde se 

realizam. Estas são as bases que suportarão a definição de recomendações sobre a superação de 
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disfunções e incapacidades, que precisam de ser sistematizadas, para garantir a eficiência económica e 

a participação do maior número de cidadãos possível, contribuindo igualmente para a qualidade de 

vida no território. 

 

PALAVRAS-CHAVE: intermunicipalidade; gestão intermunicipal; equipamentos desportivos; Lisboa 
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RESUMO: Tendo como objectivo contribuir para a discussão relativa aos modelos de governança 

territorial para o desenvolvimento regional e local, a presente comunicação pretende comparar as 

formas de governança e as principais políticas e projectos de smart cities nas cidades de Dublin e 

Barcelona. Considerando os diferentes contextos geográficos e as formas de governança e 

implementação de projectos de smart cities nas duas cidades, defende-se que estes dois exemplos 

permitem analisar possíveis diferenças e factores-chave para a implementação e sucesso de políticas 

públicas urbanas. Em primeiro lugar, o caso de Dublin pode ser tomado como paradigmático de uma 

cidade onde o sector privado e uma orientação de empreendedorismo urbano se encontram 

particularmente visíveis na definição das políticas urbanas e dos seus projectos de smart cities, 

influenciando o seu desenvolvimento e efeitos. Por sua vez, a cidade de Barcelona, em particular após 

a mudança de governo da cidade em 2015, pode ser tomada como uma cidade onde políticas e 

projectos de smart cities são acompanhados por uma orientação política que se poderá designar como 

“progressista” e crítica das propostas hegemónicas de definição e implementação de políticas públicas 

em geral, e de smart cities em particular, potenciado o surgimento de outras soluções. Desta forma, 

pretende-se comparar e problematizar a implementação de políticas que, por um lado, possam 

potenciar uma reprodução de dinâmicas de concentração de inovação e desenvolvimento económicas e 

de desigualdades sócio-espaciais, e, por outro, políticas urbanas que adoptem formas de governança e 
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projectos com o objectivo de se afirmarem como críticas e alternativas a tal reprodução. Sendo que, 

importa frisar, o facto de ambas as cidades implementaram projectos de smart cities, bem como 

partilham enquadramentos institucionais e sócio-económicos comparáveis a uma escala macro, 

permite uma problematização não-dicotómica relativamente à implementação de projectos de smart 

cities, ainda que sem deixar de reconhecer a importância dos enquadramentos geográficos e 

institucionais para a definição e implementação de tais projectos (Shelton et al, 2015). Mais 

concretamente, pretende-se identificar e analisar a organização institucional e enquadramento 

geográfico das duas cidades, as formas de governança e estratégias relativamente a políticas urbanas e 

de smart cities, bem como os seus principais projectos, racionais e objectivos. Por último, importa 

referir que esta comunicação se desenvolve a partir de trabalho de campo e entrevistas realizadas a 

actores-chave em ambas as cidades, bem como à análise de documentos oficiais e bibliografia 

secundária referentes às políticas e projectos em análise. 
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RESUMO: Esse trabalho objetiva relacionar o conceito de ancoragem e o papel da universidade para 

o desenvolvimento local. A ancoragem implica na descontextualização do componente móvel do 

conhecimento e em sua recontextualização em outro cenário, o que requer condições institucionais que 

viabilizem sua fixação e possibilitem a transformação da realidade local. Perpassando esse conceito, 

está o entendimento do território enquanto uma construção social, cuja principal característica resulta 

da interação entre os agentes que nele atuam. Em uma economia do conhecimento, baseada da 

intangibilidade de seu elemento principal, faz-se necessário o entendimento desse componente fluido 

que é o conhecimento no âmbito territorial. Por sua vez, a universidade é um agente do conhecimento 
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e da inovação, sendo um ator importante na recontextualização do conhecimento móvel. A abordagem 

da tríplice hélice, seguindo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), ressalta esse papel da universidade e 

preocupa-se com os pactos estabelecidos entre essa instituição, as empresas e o sector público, dando, 

pois, à universidade um papel ativo no desenvolvimento econômico de uma localidade. Crevoisier e 

Jeannerat (2009) e Vale e Carvalho (2013) apontam para a necessidade de colocar o conhecimento 

como elemento central em modelos de inovação que considerem a questão do território. Ao estudar 

como a universidade atua para a fixação do conhecimento em uma realidade, com o intuito de 

desenvolvimento econômico, esse trabalho é um tentativa de construção de respostas a tais lacunas. 

Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores, pesquisadores e agentes da 

inovação da Universidade Federal de Itajubá – Unifei – Campus Itabira, em Minas Gerais, Brasil. 

Esses atores do conhecimento e da inovação foram questionados em relação à atuação da universidade 

enquanto um agente transformador da realidade em que estão inseridos, tendo como conceitos 

norteadores a ancoragem do conhecimento, o território e a inovação. Os resultados demonstram a 

necessidade de clareza e articulação nos papéis atribuídos a cada um dos atores envolvidos, sob pena 

de os resultados obtidos não corresponderem às expectativas e planeamento iniciais, produzindo 

resultados aquém da potencialidade de um sistema de inovação. 
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RESUMO: Assim como a urbanização brasileira esteve a serviço da expansão do capital na fronteira e 

a constituição da rede urbana esteve atrelada ao precário desenvolvimento regional, a metropolização 

está comprometida com política socioespacial voltada à criação e ao reconhecimento de espaços de 

interesse político e econômico, dotados de atrativos e funcionalidades com capacidade de proporcionar 

a máxima exploração dos recursos e das mercadorias próprias das metrópoles: a força de trabalho, o 

solo urbano, a terra metropolizada, as atividades e os serviços indispensáveis à coletividade. Este 

artigo analisa a produção cientifica e política relacionada com a metropolização e a gestão 

metropolitana, com foco na análise comparativa do desenvolvimento das regiões metropolitanas 

brasileiras e em estudo de caso da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC, estado de 

Mato Grosso. O presente estudo aborda a problemática da produção do espaço metropolitano e as 

desigualdades nas metrópoles brasileiras e mato-grossense, com base na literatura especializada e no 

Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). A política e a gestão metropolitanas no Brasil 

contam com escassos e ineficientes instrumentos jurídicos e econômicos para a promoção do 

desenvolvimento metropolitano e para a efetivação das funções sociais das cidades e das metrópoles, 

em verdade, a atuação dos agentes políticos e econômicos está dissociada das demandas sociais e da 

complexidade geográfica das regiões metropolitanas. Conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano 

no Brasil (2014), as diferenças entre as regiões metropolitanas reduziram e o Brasil é um país de Alto 

Desenvolvimento Humano, mas resistem disparidades inter-regionais e intrametropolitanas. O 

processo de metropolização estabelece uma lógica de concorrência entre as metrópoles, sendo possível 

afirmar que existem regiões metropolitanas deprimidas, dinâmicas, consolidadas e proeminente. De 

fato, diante da não efetividade da política metropolitana nos estados, não se pode afirmar que o 

desenvolvimento das regiões metropolitanas decorre de projetos estratégicos de alcance metropolitano 

nem da prestação das funções públicas de interesse comum. As regiões metropolitanas que têm 

perdido população e importância econômica (deprimidas) são: Belém, São Luis, RMVRC e Grande 

Vitória. Por seu turno, existem regiões metropolitanas com taxas positivas de crescimento demográfico 

e econômico (dinâmicas), a saber: Belo Horizonte, RIDE-DF e Manaus. Em que pese à variação 

estatística dos indicadores demográficos e econômicos das regiões metropolitanas de Curitiba, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, essas podem ser consideradas consolidadas por causa do “perfil 
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metropolitano”. Ademais, considerando a expressividade da população, produção e área metropolizada 

da macrometrópole paulista, essa é uma metrópole proeminente. A RMVRC assume seu papel 

“periférico” na rede urbano-regional do país e apresenta contradições socioeconômicas nas unidades 

de desenvolvimento humano. Nesse sentido, a metrópole mato-grossense ilustra bem que a 

metropolização no Brasil é estratégia política para geração de excedentes humanos e financeiros. 
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RESUMO: O período de 2000 a 2015 foi marcado por dinamismos econômicos distintos, 

primeiramente por um crescimento contínuo da economia brasileira e paranaense e, em seguida, por 

perda de dinamismo, reflexos das crises econômica e política. Neste período, a variação da população 

do Estado do Paraná foi de 16,7% (nas microrregiões ficaram entre 32,1% e -12,1%), enquanto a 

variação do emprego total para o Estado foi de 88,3%, com nenhuma microrregião apresentando 

diminuição do total de empregos (com variações entre 52,0% e 176,6%). Mas, quais as microrregiões 

que perderam população e quais foram as que apresentaram maior dinamismo do emprego? Qual foi o 

impacto nas suas estruturas produtivas? É neste contexto que o objetivo deste trabalho é analisar a 

importância dos setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento no dinamismo e na 

transformação espacial da estrutura produtiva das microrregiões do Estado do Paraná (Brasil) entre 

2000 e 2015. Na metodologia utilizou-se indicadores de análise regional (o Quociente Locacional, o 

Coeficiente de Reestruturação, dentre outros), e também o método shift-share, com uma nova proposta 

de cálculo, para verificar se foram fatores endógenos ou exógenos os responsáveis pelo dinamismo 
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diferenciado e pelas transformações estruturais ocorridas. Em ambos, utilizou-se o emprego como 

variável, agregados por graus de intensidade de tecnologia e conhecimento, de acordo com a 

OECD/Eurostat. As principais características relacionadas com a distribuição das atividades 

econômicas no espaço, bem como com os principais elementos que influenciaram no dinamismo e 

desenvolvimento regional formam o componente teórico utilizado. Os resultados mostraram que os 

subsetores dos Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento (SPIC), dos Serviços Intensivos em 

Conhecimento (SIC) e das Indústrias de Baixa Tecnologia (IBT) foram os mais importantes na geração 

de empregos para a Macrorregião, mas foram os subsetores com maior tecnologia e conhecimento que 

apresentaram as maiores variações percentuais. Na distribuição espacial, quanto maior a tecnologia e o 

conhecimento do setor, maior a concentração. Uma característica nova para o Estado é que esta 

concentração ocorreu em regiões periféricas, demonstrando um novo comportamento locacional e 

reestruturações produtivas significativas. As regiões menos dinâmicas, aquelas que estão menos 

integradas e que apresentam menor relevância para a economia estadual, continuam com os subsetores 

da Agropecuária, das IBT e dos SPIC como os mais importantes em suas estruturas produtivas. Outro 

resultado relevante é o papel das características endógenas no dinamismo da Agropecuária, das IBT e 

dos SPIC. Enquanto as influências exógenas foram, de forma geral, as mais relevantes nos subsetores 

com maior intensidade de conhecimento e de tecnologia. Estes resultados demonstram que o 

planeamento regional no Paraná deve levar em consideração esses elementos diferenciadores entre as 

microrregiões, assim como a importância de se investir em fileiras produtivas microrregionais já 

consolidadas, mas também nos setores que exigem maior conhecimento e tecnologia, sendo estes 

últimos o maior desafio para o Estado do Paraná. 
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RESUMO: Após a crise do Ébola na África Ocidental (2014/2016), este tema passou a ser alvo de 

interesse por diversos campos do conhecimento. Desenvolveram-se, assim, variadas abordagens sobre 

a estrutura do conhecimento científico voltado para esta doença (e.g. Hagel et al, 2017). Considerando 

a inovação como base para competitividade e crescimento económico (Freeman, 2002) e, ainda, a 

produção do conhecimento, as relações entre territórios em múltiplas escalas e os diferentes tipos de 

proximidade (Balland,Boschma&Frenken, 2014) como elementos fundamentais dos Sistemas Globais 

de Inovação (Binz&Truffer, 2017), busca-se analisar as variadas estruturas espaciais das publicações 

internacionais relacionadas ao Ébola, como forma de perceber os processos que desencadearam 

inovações em tecnologias farmacêuticas para esta doença. Foram identificadas publicações indexadas à 

base Web of Science entre 1977 e 2016, a partir das quais identificou-se a afiliação institucional dos 

autores, georreferenciando-os regionalmente pela base GADM. Analisando dez períodos de crises e 

intervalos epidemiológicos, foram identificadas as regiões com mais parceiros em publicações 

(Degree), as regiões mais estratégicas para a manutenção dos fluxos e para a polinização cruzada 

(Betweenness Centrality) e, ainda, as regiões que publicaram juntas com maior frequência em cada um 

dos momentos, aqui interpretadas por “Ligações de Confiança”.  Foi possível concluir que regiões de 

países que sofreram crises participaram com frequência na publicação de artigos. Porém, poucas vezes 

estas regiões destacaram-se como intermediadoras nas redes. Este papel foi desempenhado, 

principalmente, por regiões dos Estados Unidos, Canadá, França e Alemanha. Sobre o número de 

parceiros, destacam-se três momentos anteriores a 2014: 1977-1999 – destacando-se regiões dos 
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Estados Unidos, Alemanha e República Democrática do Congo –; 2000-2002, com um ecossistema 

diversificado – destacando-se regiões de África, América Anglo-Saxônica, Europa e Japão –; 2002-

2013, quando as regiões africanas perderam progressivamente expressão diante das regiões 

anteriormente destacadas, enquanto estas últimas cresceram numericamente. Analisando as ligações de 

confiança, identifica-se esta mesma estrutura temporal pré 2014, onde: 1977-1999, marcando a relação 

EUA-EUROPA-ÁFRICA; 2000-2002, marcando a participação do Japão neste sistema; 2002-2013, 

destacando as relações de confiança entre regiões japonesas e estadunidenses. Assim, foi possível 

estabelecer uma diferenciação de papéis entre integração e peso de cada região nestas redes globais. 

Enquanto muitas regiões encontram-se integradas neste sistema, poucas são aquelas de maior destaque 

e com relevância contínua. Destaca-se, ainda, a importância da compreensão das “Ligações de 

Confiança”, possibilitando identificar os principais eixos de trocas contínuas de conhecimento. 
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RESUMO: Os territórios, sejam eles urbanos ou rurais, de baixa ou alta densidade, caracterizam-se 

por dinâmicas que afetam a sua capacidade de desenvolvimento e influenciam a qualidade de vida das 

pessoas. Não existe, no entanto, uma fórmula mágica de como planear e gerir um território. O processo 

de governação de um espaço não é avaliado apenas por indicadores de urbanismo, índices de 

engenharia ou fórmulas matemáticas. A estes juntam-se razões de “coração” e “alma”, que traduzem o 

grau de satisfação de cada indivíduo face ao espaço em que vive e às estratégias e políticas adotadas. 

Estes pressupostos, constituem a génese daquilo que se convencionou chamar de governança – 

processos partilhados e participados de gestão dos territórios. Num país marcado por duas grandes 

concentrações, entre Braga e Aveiro e entre Leiria e Setúbal (onde residem 2/3 dos portugueses), 

torna-se fundamental dotar outros territórios de elevados níveis de qualidade, não em nome de um 

idílico e inatingível equilíbrio (que nunca existiu!), mas sim porque todo o país interessa e todos os 

territórios têm o dever se ser "territórios de sucesso". Em simultâneo, o discurso científico, técnico e 

político tem vindo a sublinhar a importância da escala regional como alavanca fundamental para o 

desenvolvimento territorial e para a promoção dos objetivos de competitividade, coesão e 

sustentabilidade expressos nos principais documentos de política europeia. Face ao âmbito de análise 

contextual, esta comunicação procura refletir sobre os princípios orientadores, os processos de ação e 

os resultados da atuação dos agentes e das políticas locais para o desenvolvimento de estratégias de 

cooperação transfronteiriça entre o Norte de Portugal e a Galiza, apresentando os principais resultados 

e algumas conclusões exploratórias da investigação em curso. Estes resultados apontam para um 

modelo de governança e cooperação muito positivo e com fortes perspetivas de crescimento, uma vez 

Euro-Região (que é composta por duas regiões nacionais: Galiza e Norte de Portugal) tem vindo a 

constituir uma espécie de minimercado de seis milhões de pessoas, com um capital humano de alto 

potencial, com universidades de mérito internacional e vistas como fontes de conhecimento ao serviço 

da economia transfronteiriça. A proximidade económica, histórica, cultural é vista como 

complementaridade e não como ameaça à identidade de cada região, funcionando como motor de 

vários organismos de cooperação conjunta, de que é exemplo, o Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial (AECT) Galiza/ Norte de Portugal, onde tem sido concretizados muitos projetos de 

cooperação transfronteiriça. 
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RESUMO: Nas sociedades contemporâneas, extremamente conectadas, novas possibilidades para o 

desenvolvimento territorial são criadas pelo Estado e por atores locais. Logo, a formação de esferas 

públicas ganha papel central nos debates e decisões locais, para Ruckert (2005), “as experiências 

comunitárias [...] tenderão a se consolidar enquanto escalas efetivas de poder local, porquanto poder 

genuíno das populações que constroem seus destinos pela via da publicização do privado, no sentido 

da publicização da sociedade civil”. Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar a relação entre a 

esfera pública, através das rádios comunitárias (radcom), e possibilidades de desenvolvimento local. 

Justifica-se a escolha das radcom por sua escala e por ter surgido de debates pela democratização e 

acesso à comunicação. Habermas (1984) entende a esfera pública como mecanismo para deliberação e 

decisão pública de questões relacionadas ao desenvolvimento da sociedade. Para Thompson apud 

Barnett (2003) as práticas midiáticas rearticularam os espaços do público e da ação privada, 

entendendo a disponibilidade dos atores e eventos em novos contextos e locais. Assume-se que a 
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radiodifusão, primeiro meio de comunicação de massa a disseminar-se no mundo, representa uma 

mudança na vida social e política, pois rearticula os dois reinos da vida social, neste sentido podemos 

compreender que o “[...] significado histórico da radiodifusão na remodelação dos significados da vida 

pública decorre de sua espacialidade distintiva e de uma temporalidade. A radiodifusão cria as 

possibilidades de estar em dois lugares ao mesmo tempo”. (BARNETT, 2003, p.44). No Brasil, após 

um amplo período de manifestações e funcionamento ilegal, as radcom foram autorizadas a funcionar 

em 1998 por uma legislação estatal, passando a possuir um limite para funcionamento de 1 km de raio 

e ter uma programação voltada para a divulgação da cultura do local de debates comuns às áreas em 

que se encontram, enfatizando mais uma vez seu papel para a disseminação de políticas públicas 

locais. Por fim, visando trabalhar empiricamente com os dados, propõe-se a análise de rádio 

comunitária localizada no município de Varre Sai, interior do estado do Rio de Janeiro, onde foram 

analisadas sua capilaridade – efetivamente são reconhecidas pela população local -, a participação – se 

os cidadãos utilizam essas rádios – e a pluralidade – se o discurso transmitido pelas mesmas transmite 

a diversidade de pensamento. Logo, pretende-se inferir neste recorte territorial como essas rádios 

podem efetivamente funcionar como mecanismo para articulação comunitária com o Estado. 
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ID 521: A GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

CONSTITUIÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - BRASIL 
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RESUMO: Atualmente, no contexto da globalização a inovação torna-se o leitmotiv para a busca de 

competitividade de empresas e países, com destaque a criação de habitats de inovação, entre eles os 

parques tecnológicos. A primeira experiência de parque tecnológico no mundo surgiu na década 1950, 

o Stanford Research Park, com o apoio da Universidade de Stanford (Califórnia, Estados Unidos), 

baseado em parcerias entre universidades e empresas. A partir dos anos 1970, influenciados pelo 

sucesso dos Estados Unidos surgiram várias iniciativas de parques tecnológicos na Europa, 

particularmente no Reino Unido, com as universidades Cambridge e Heriot-Watt e, na França, o 

Sophia-Antipolis, com o objetivo de promover o processo de interação universidade-empresa. Além do 

Reino Unido e da França, outros países da Europa passaram a incentivar a criação de parques 

tecnológicos nos anos 1980 ,em Portugal o Lispolis (Lisboa) e Taguspark (Oeiras) e na Espanha,o 

Parque Tecnológico de Bizkaia-Zamudio,o Parque Tecnológico de Barcelona (Catalunha) e o Parque 

Tecnológico de Valência. Além destas experiências, surgiram outras na Ásia, como Coreia do Sul e 

Japão, com a criação de technopolis (tecnópoles) com o objetivo de criar novas tecnologias e 

desenvolver regiões atrasadas do país. (CASTELLS e HALL, 1994; SPOLIDORO E AUDY, 2008; 

MELO, 2015). Além destes foram criados, Parque Tecnológico da Universidade de Pune (Índia), 

Hsinchu Science Park (Taiwan), Technology Park Malaysia (Malásia). No Brasil os parques 

tecnológicos surgiram a partir da década de 1980, graças aos investimentos e incentivos a projetos de 

inovação, além da criação do Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Todavia, é a partir dos anos 2000, que ganha 

dimensão com o surgimento de novos projetos de parques tecnológicos incentivados pela Lei de 

Inovação (Lei 10.973/04 em nível federal e pela criação do Sistema de Parques Tecnológicos – SPTec 

– no estado de São Paulo. Este texto tem como objetivo compreender a formação de ambiente de 

inovação na região do Estado de São Paulo, com ênfase em cidades médias. Ao analisar os parques 

tecnológicos de São José do Rio Preto e Marília observa-se que a instalação deve-se as condições 

gerais de produção presentes nestas cidades.  Tais parques  visam alavancar o desenvolvimento 

regional. 
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RESUMO: Um conjunto de fatores como a globalização, a complexidade e a fragmentação da 

sociedade, a imprevisibilidade do futuro, a(s) crise(s) financeira(s), o “enfraquecimento” do Estado, a 

mudança ideológica para o mercado, a desconexão entre autoridades públicas e cidadãos, explicam, em 

parte, o falhanço dos modelos tradicionais da ação e da gestão pública. Todos estes elementos 

incrementaram dificuldades para o Estado e para a Administração no seu exercício de regulador e da 

condução do planeamento e organização do território, originando a necessidade de formas de 

coordenação entre instituições, níveis territoriais e atores. Assiste-se atualmente a uma multiplicação 

de organismos, de instituições, de redes que intervêm sobre o território, acopladas no aumento do 

número de sub-sistemas que se desenham num plano horizontal e vertical, com uma incidência em 

diferentes níveis de autoridades, de poder e de uma diversidade de stakeholders. Este processo de 

fragmentação faz do sistema territorial uma organização cada vez mais complexa e mais difícil de 
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gerir. Face a este enquadramento, o trabalho tem como objetivo analisar e avaliar estratégias de 

intervenção e formas de gestão do território, complementares ao planeamento tradicional, com novas 

abordagens e atores que se têm vindo a difundir um pouco por todo o mundo, e que em Portugal 

ganham cada vez mais significado. Inicialmente com a acupuntura urbana, passando por outras 

abordagens, até ao urbanismo tático, vamos encontrando difundidos motes de intervenção e gestão do 

território. A metodologia prende-se com uma revisão bibliográfica do contexto e das abordagens; 

analisa a geografia variável destas iniciativas; foca-se no programa BIP/ZIP para avaliar a sua 

incidência em Lisboa. Os resultados iniciais demonstram que as abordagens são diversas e cada vez 

mais incidentes; funcionam como complemento ao planeamento tradicional; e a sua incidência e 

importância no programa BIP/ZIP é marcante, designadamente ao nível da diversidade de grupos e de 

novos atores. 
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RESUMO: A questão do desenvolvimento sustentável, trazida para a agenda política pela ONU, vem-

se desenvolvendo e estabelecendo desde a década de 1970. Com a Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente, adotada em Estocolmo, 1972, o Relatório Brundtland publicado 

em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Declaração do Rio e a 

Agenda 21 em 1992, preocupam-se com o desenvolvimento de metodologias que promovam a gestão 

sustentável do território apoiadas na participação da população nos processos e nos instrumentos de 

gestão do território. Nesse contexto, surge uma iniciativa, o orçamento participativo (OP), que tem as 

suas origens em Porto Alegre, Brasil, em 1989. O OP pode ser considerado como um exemplo 

informal de gestão urbana, com a participação direta da população na determinação de prioridades em 

relação a parte do território do orçamento municipal e mais recentemente no território nacional. Em 

Portugal, a primeira fase (até 2004) enquadrou processos consultivos e presenciais; a segunda fase 

(pós-2005) englobou processos deliberativos com a possibilidade de uma participação “multicanal”. 

Também, nesta última fase, as Juntas de Freguesia desenvolveram processos autónomos dos 

municípios. Os novos atores, grupos e movimentos de cidadãos são uma forma de manifestação da 

sociedade que tem no OP uma oportunidade de promover a defesa dos interesses do grupo e a 

sustentabilidade do território. Estes movimentos podem ser organizados por territórios como o bairro 

ou a freguesia, ou por grupos de interesse ao nível do município e regional. Esta pesquisa analisa os 

resultados do OP nacional e dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa que o adotaram e em 

particular o de Lisboa, que surgiu em 2008, sob várias perspetivas, para caracterizar a participação 

pública, a forma como os projetos são organizados, os processos de votação, que tipo de grupos ou 

movimentos se organizam e a sua contribuição para a sustentabilidade dos territórios. 
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RESUMO: Peripheral regions place great expectations on higher education institutions (HEIs) to 

increase human capital not only through their mission of education and production of knowledge but 

also as engines of attraction for students from the outside, from the main city regions and richer areas. 

While HEIs in those lagging regions need to attract students, the regions also need to retain them after 

graduation. Only a limited number of the best graduates, however, will probably get the few “good” 

jobs in those regions. Hence, the likelihood of outside students returning to their regions of origin or 

other, once finishing higher education is very high. Migration of graduates, and particularly the 

migration of recent graduates, has been quite researched in general in relation with employability 

issues. There are also some studies that connect graduates’ migration with former migrations of 

students and on the probability of return to the region of origin of those students, after graduation. 

Patrick Rérat frames students’ and graduates’ migrations in a life course perspective with three main 

components covering the past, the present and the future; the family’s social trajectory, the migration 

trajectory and the professional trajectory. Push-pull factors effects similar to migration flows in general 

have been identified on students’ or graduates’ migrations; the latter however involve highly qualified 
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or talented young individuals making them distinctive from common migrations. Studies on the access 

to public higher education in Portugal have analysed the students’ migration flows and have inferred 

that there is a stratification of institutions. Distance is not the only factor that determines students' 

choices. The reputation and position in the rankings of the HEIs is critical in attracting students and 

may induce students’ flows of different intensities. Most studies on access do not consider the micro-

level migration decisions of students. This study aims at understanding some aspects of those 

processes and analyses the students’ migration flows by fields of study or programmes, by grades and 

region of origin, for a sample of small Portuguese public universities located in the hinterland, in 

second tier cities. The methodology includes an extensive analysis of databases on the access to public 

higher education in Portugal, and a comparative or relational qualitative analysis of local surveys on 

the characteristics and perceptions of the students’ social background. Those universities in peripheral 

regions are very dependent on the demand of students from outside of their own districts and are not 

able to capture a sufficient number of local students, to reduce this dependency. Local candidates with 

higher grades, tend to leave and enrol outside in a larger city, Lisbon and Porto above all. This 

migration flow induces a social downgrading in the region of origin. The outward flows generate 

however counter flows of students coming from the outside to the region, due to the Portuguese public 

system of allocation of vacancies and numerus clausus. Understanding those flows of students and the 

underlying causes is relevant to design regional development policies that aim at fostering human 

capital. 
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EIXO TEMÁTICO 14 - ESPAÇOS RURAIS E DE BAIXA DENSIDADE 
Responsáveis: Luís Moreno (IGOT), Teresa P. Correia (APG), Juan I. Plaza Gutiérrez (AGE) 

 

Tema: A abordagem dos espaços rurais e de baixa densidade (ERBD) é objeto de múltiplas atenções, com a 
observação de várias dimensões da realidade dos territórios extra-urbanos, e convoca-nos para a 
apresentação e discussão de diversos trabalhos nesta área. Contemplam-se diferentes escalas de abordagem, 
das supranacionais às regionais e locais, diversas temáticas e distintas abrangências do tempo. O futuro que 
se projeta sobre esses espaços, com desafios e riscos, merece também preocupação. Concebem-se então 
enfoques e análises em diferentes domínios, de modo independente ou com relações entre eles: pluralidade de 
significados, perceções e representações de ERBD, bem como questões sobre cultura, identidade e 
apropriações; as funções de ERBD e as atividades, das económicas – agricultura(s) e floresta, vários tipos de 
transformação produtiva, serviços, turismo… – às sociais, culturais e de cuidados com o ambiente e a 
paisagem; a diversificação e o pós-produtivismo; relações rural-urbano-rural, envolvendo numerosos domínios 
(dinâmicas da população, mobilidades, problemática agroalimentar); condições, processos e expressões da 
tradição e da inovação (técnica, social, institucional, organizacional); o desenvolvimento dos ERBD, processos 
e intervenientes, (governança, políticas públicas, ordenamento e planeamento, territorialização e gestão; 
resultados e impactos de medidas de políticas desenvolvidas em ERBD. 
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RESUMO: El olivar es un cultivo en expansión por todo el mundo como consecuencia del incremento 

del consumo de aceite de oliva, algo que tiene mucho que ver con el reconocimiento de sus cualidades 

saludables, razón que explica también el importante diferencial de precios que alcanza respecto a otras 

grasas vegetales con las que compite. Uno de los casos más destacados de expansión olivarera es el 

que está teniendo lugar en el Alentejo, a raíz de la entrada en funcionamiento del embalse de Alqueva 

que, con una capacidad de 4.150 hm³, es considerado el mayor de Europa occidental. Este proceso no 

hace sino reforzar la especialización productiva que el sur de la península ibérica viene 

experimentando en las últimas décadas donde el papel protagonista lo sigue teniendo Andalucía, a la 

que se están sumando igualmente algunas comarcas extremeñas y manchegas. El propósito de esta 

comunicación es analizar las causas y claves que permiten entender el origen y la consolidación de la 

que en muy pocos años se ha convertido en una de las áreas olivareras más dinámicas de Europa, capaz 

de consolidar a Portugal en la cabeza de los mayores productores mundiales. La investigación supone 

una puesta al día de trabajos previos, que han sido completados con la realización de nuevos 

reconocimientos sobre el terreno y la recogida de información cualitativa procedente de entrevistas en 

profundidad con informadores españoles y portugueses. Se ha recurrido a conceptos relacionados con 

el desarrollo rural, la globalización y el enfoque institucional para fundamentar teóricamente el trabajo. 

Entre las conclusiones principales se destacan las razones que están decantando a los agricultores a 

preferir los métodos de producción superintensivos. De la misma manera, se da razón de la 

internacionalización de las inversiones y se identifica un modelo de agronegocio neo-productivista, si 

por ello entendemos el propósito de obtener grandes volúmenes de aceite sin renunciar a la 

incorporación de ciertas prácticas más propias del post-productivismo, como pueda ser la obtención de 

calidades elevadas en un producto que, sin embargo, se vende mayoritariamente a granel a la gran 

distribución. 
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RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar o debate concernente às recentes formas de 

territorialização do capital (Pitta; Cerdas; Mendonça, 2017) no MATOPIBA (Brasil), envolvendo o 

conceito de green grabbing (Vidal, 2008; Fairhead et al., 2012) e seu desdobramento como crise da 

modernização e sua gestão estatal. Tal abordagem situa as transformações nas formas de apropriação 

da terra marcadas por um caráter discursivo ambiental, que no entanto, legitimam as mais diversas 

onerações e dilapdações de áreas públicas e de camponeses posseiros no país. Também mostra o 

vínculo ainda maior entre o Estado e o capitalismo financeiro, com base justificada na questão 

ambiental (Smith, 1988). Essa questão, ganhando a “grande mídia”, parece conformar a opinião 

pública, distanciando-a, no entanto, dos pormenores envolvidos nessa trama que contribuem cada vez 

mais para a concentração de renda, espoliação (Harvey, 2004) e reterritorialização (Haesbaert, 2004) 

de posseiros, crise do trabalho e direção de ações estatais aos interesses privados. Nos aproximamos 

desse conjunto de questões através de artigos científicos, relatórios, projetos, leis e reportagens sobre o 
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processo de implantação e modificação da legislação ambiental no Brasil. Processo pelo qual as 

empresas no Médio São Francisco na Bahia, obteriam vantagens ligadas a apropriação e venda de 

terras (em geral públicas) para produção de energia solar, eólica ou mesmo para constituir Cotas de 

Reserva Ambiental, acompanhando a dinâmica fundiária da recente ocupação do chamado 

MATOPIBA. Ao tratar disso, buscamos também observar em que sentido essas impactam as 

comunidades de posseiros na região. Tal mudança qualitativa no trato da questão da terra, vinculando 

novas formas de apropriação e financeirização, amplia o impacto nas comunidades de posseiros e a 

dilapidação do patrimônio público, sendo no entanto, o Estado um copartícipe central dessa virada, 

principalmente ao colaborar e permitir a flexibilização das leis ambientais e contribuir para a 

estruturação e financiamento aos grandes investimentos agropecuários e extrativos que eles fomentam. 

Esse conjunto de questões que vinculam o Estado, a preservação, a conservação, o mercado financeiro 

e os conflitos territoriais compõem o quadro aproximativo da dinâmica que pretendemos apresentar em 

mais pormenores. 
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RESUMO: Apresentamos uma crítica de duas das mais importantes perspectivas que informam o 

campo dos estudos rurais confrontando-as entre si e com as condições hodiernas de reprodução social 

do campesinato brasileiro. Quando, em 1970, tal campo foi estabelecido, dizia-se voltado a discutir 

particularidades que caracterizavam o rural. As categorias que encerravam essas particularidades 

referiam-se a recortes espaciais ou grupos sociais, de maneira que apontavam, todas, para o estudo de 

determinadas condições de reprodução social. Acréscimos nesse mesmo campo reapresentaram essa 

problemática em termos da relação entre reprodução do campesinato e do capital. Assim, uma 

polarização implícita entre rural e urbano, na qual o urbano podia aparecer como polo do 

desenvolvimento capitalista era dissolvida, referindo-se, as particularidades, a duas formas que se 

haviam autonomizado na modernização e que concorriam diferentemente na sua reprodução. 

Contemporaneamente, a pergunta sobre o que diferenciaria o rural numa sociedade hegemonizada pelo 

urbano reaparece e organiza uma das perspectivas referidas, dedicada a multifuncionalidade e 

pluriatividade, incremento da participação de rendimentos não agrícolas no orçamento camponês, etc. 

Em seus variados enfoques, ela investiga se há e quais são os novos conteúdos do rural. Em paralelo, a 

outra perspectiva responsável por informar esse campo debruça-se sobre as modalidades de 

apropriação fundiária presentes atualmente no campo, em como expressam características da 

reprodução capitalista e definem possibilidades de acesso à terra. Manejam, em seus enfoques também 

diversos, as noções de territórios camponeses e do agronegócio, de territorialização do monopólio e 

monopolização do território, abrangendo análises sobre as diferenças nas relações de produção na 

pequena e grande agricultura e a recriação da questão agrária. Apresentadas as questões que orientam 

cada uma, temos por objetivo confrontá-las entre si e com as atuais condições de reprodução do 

campesinato brasileiro, problematizando a especialização de cada uma em um grupo de fenômenos que 

aparecem, não obstante, fundidos, ao menos na realidade concreta que investigamos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Novo rural; questão agrária; campesinato brasileiro; acumulação primitiva; 

expansão do capital e crise 
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RESUMO: La frontera entre España y Portugal es la más antigua de Europa y una de las más extensas 

y estables. Sin embargo, es uno de los territorios con menos densidad de población de la Península 

Ibérica y de Europa. A su vez, presenta avanzados y elevados procesos de envejecimiento. El objetivo 

de este estudio es hacer un repaso sobre la evolución histórica, social y demográfica de este espacio 

transfronterizo; examinar cuáles han sido los procesos y causas destacables para que esta zona sea las 

más despoblada de la Península; y qué medidas son las que se han llevado a cabo, y se llevan, para que 
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estos espacios no lleguen a un declive irreversible. El caso de estudio se centra en 37 municipios de la 

Raya que van desde Badajoz-Alentejo hasta Huelva-Algarve, 20 españoles y 17 portugueses. El 

trabajo se apoya tanto en la metodología del Análisis Geográfico Regional, como en el uso de distinta 

bibliografía y estadística. Se realiza además un diagnóstico del estado de la cuestión (densidad 

poblacional en espacios fronterizos) y de las dinámicas socio-espaciales y económicas. Excepto la 

zona del Bajo Guadiana y en menor medida del eje urbano Badajoz-Elvas, el resto del territorio 

presenta preocupantes bajas densidades. La causa de este hecho es histórico, porque durante un largo 

período de tiempo estos espacios eran considerados como lugares donde no había nada, y económicos 

porque durante la década de los 60-70 hubo un fuerte éxodo rural, impulsado por la necesidad de 

mejorar la renta y la calidad de vida que los espacios urbanos supuestamente ofrecían. La conclusión 

de por qué los espacios fronterizos no presentan una realidad aún peor se debe a la entrada de España y 

Portugal en la Unión Europea y la ayuda económica y social a través de los fondos europeos (Interreg, 

FEDER, LEADER, ...). Sin embargo, ¿es esto suficiente? ¿Cómo afecta la cooperación transfronteriza 

en estos espacios y población? Y, por último, según la dinámica, ¿estos espacios dejarán de presentar 

tan baja densidad? 

 

PALAVRAS-CHAVE: frontera, densidad, espacios fronterizos, Península Ibérica 

 

BIBLIOGRAFIA 

Calderón, F.J. (2015). Repasando la frontera hispano-portuguesa: Conflicto, interacción y cooperación 

transfronteriza. Estudios Fronterizos, 16(31), 65-89; 

Gutiérrez, J. A., Pérez, J.M. y Mora, J. (2010). Dimensión y tipología de los movimientos 

transfronterizos en la frontera entre España (Extremadura) y Portugal (Alentejo y Región Centro). 

Documents d’Anàlisi Geogràfica, 56(1), 133-148; 

Jurado-Almonte, J. M. y Pazos-García, F. (2016). Población y turismo rural en territorios de baja 

densidad demográfica en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 71, 247-272; 

Jurado-Almonte, J. M. y Pazos-García, F. (2018). La Frontera como Recurso Turístico. Posibilidades 

del Bajo/Baixo Guadiana. Revista de Estudios Andaluces, 35, 1-34; 

Lois, R. C. y Carballo, A. C. (2015). La frontera hispano-lusa en la actualidad: una visión geográfica. 

Revista de historiografía, 23, 191-21; 

Márquez, J., Jurado, J.M. y Pazos, F. (Coords.) (2016). Desarrollo local en territorios de fronteras. 

Servicio de publicaciones, Universidad de Huelva, Collectánea 205. 

 



  

497 
 

 

ID 88: EMPARCELAMENTO COMO INSTRUMENTO DE SUSTENTABILIDADE 

DOS ESPAÇOS RURAIS DE BAIXA DENSIDADE. CASO DE ESTUDO: CONCELHO DE 

ALCOUTIM 

 

Carlos AMARAL LUDOVICO1; Carla ROLO ANTUNES2 
1Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve; carlosludovico@net.sapo.pt  

2Universidade do Algarve – Faculdade de Ciências e Tecnologia; cmantunes@ualg.pt  

 

RESUMO: A fragmentação das propriedades rústicas é um problema significativo em algumas 

regiões, nomeadamente em espaços rurais de baixa densidade, como é o caso do concelho de 

Alcoutim, com uma área de 575,4 km2 e localizado no Nordeste Algarvio, onde abundam 

propriedades de reduzida dimensão e cada proprietário é titular de várias parcelas dispersas. 

Considera-se fundamental o processo de emparcelamento rural que estabelece como objetivos garantir 

a melhoria da qualidade de vida da população rural e o correto ordenamento fundiário, contribuindo 

assim para a sustentabilidade do meio rural. O estudo desenvolvido teve como objetivos principais 

analisar a fragmentação (Demetriou et al., 2013) e dispersão das propriedades no concelho de 

Alcoutim; avaliar a recetividade dos proprietários ao emparcelamento e elencar instrumentos que 

suportem custos associados ao processo, para se estimular os proprietários a aderirem. Para medição da 

fragmentação foram utilizados os índices de Simmon’s e de Januszewki (Coelho e Portela, 1994), que 

têm em consideração o número de parcelas por exploração, a distribuição do tamanho, variando entre 0 

e 1, sendo que quanto menor for o valor maior será a fragmentação (King e Burton, 1982). Com base 

nos dados cadastrais da propriedade rústica avaliou-se a dimensão média da propriedade, o número 

médio de propriedades e a área média por proprietário. A área ocupada por propriedades é de 

56.356,2513 ha (98% da área do concelho), totalizando 5.527 proprietários. Num universo de 45.087 

prédios, a área média da propriedade não ultrapassa 1,30 ha e cada proprietário tem, em média, cerca 

de 8 propriedades. As propriedades com menos de 5,00 ha são a maioria dos prédios rústicos (95%), 

representando 47% da área. As propriedades com mais de 100 ha são 21, representando 6,8% da área. 

Os índices de fragmentação de Simmon’s e de Januszewki são 0,1226 e 0,3501, respetivamente. Da 

análise do cadastro predial conclui-se que existe extrema fragmentação neste território, revelando 

elevado potencial para ações de emparcelamento. Para avaliar a recetividade dos proprietários de 

prédios rústicos ao emparcelamento foram realizados inquéritos, concluindo-se que estes se 

apresentam recetivos e sensibilizados para a problemática da fragmentação, mostrando sinais evidentes 

de uma potencial participação em ações de emparcelamento. No entanto, também foi evidente que os 

proprietários revelaram algum grau de relutância na adesão ao emparcelamento se as despesas 
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inerentes ao processo tiverem de ser totalmente suportadas por eles, cerca de 23% manifestaram 

mesmo que perderiam o interesse. Este facto revela a importância em disponibilizar mecanismos e 

instrumentos financeiros que suportem os custos associados ao emparcelamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fragmentação; emparcelamento, Alcoutim; espaço rural 
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RESUMO: Devido à convergência de múltiplas crises – alimentar, ambiental, climática, energética e 

financeira – emerge em escala global o land grabbing, que se refere a atual expansão da apropriação de 

terras (trans)nacionais. Como é um processo em expansão, muitos pesquisadores se dedicam a 

entender o processo a partir de distintas abordagens, recortes territoriais e opções metodológicas. 

Embora seja histórico em toda América Latina, há questões teóricas pertinentes, pois as análises, 

muitas vezes, não consideram a formação territorial da América Latina e do Paraguai. A partir da 

análise de diferentes pesquisas sobre o referido processo e da realidade paraguaia, identificamos 

elementos necessários para entender o land grabbing. Dentre estes elementos, o mais significativo é 

que o objetivo do land grabbing não é apenas a expansão da apropriação de terras (trans)nacionais, mas 

sim o controle do território através de diferentes estratégias, com o objetivo de acumular capital em um 

contexto de crise de sobreacumulação (Harvey, 2003). O controle deve considerar o território como 

multidimensional e multiescalar, pois frequentemente as pesquisas compreendem o território apenas 

como extensão e não como território de vida e portador de outros recursos. Este trabalho tem como 
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objetivo realizar uma contribuição teórica sobre o controle do território, identificando elementos, 

tendências e particularidades do processo na América Latina e Paraguai. Para atingir estes objetivos, 

utilizaremos como procedimentos metodológicos realização revisão bibliográfica sobre o tema em 

diferentes escalas; trabalhos de campo no Paraguai; construção de entrevistas com movimentos sociais 

e órgãos do governo paraguaio. Como principais resultados destacamos que o controle do território 

paraguaio ocorre majoritariamente pelo capital estrangeiro, no qual podemos identificar três fases ao 

longo da história, todas em consonância com os ciclos de acumulação do capital propostos por Arrighi 

(1996), sendo: 1) 1870 até a década de 1950; 2) meados da década de 1950 até 1990; 3) final da década 

de 1990 até os dias atuais. Cada uma destas fases apresentam impactos e formas de resistências 

distintas. Atualmente, o Paraguai apresenta a maior concentração de terras no globo, há expansão do 

agronegócio frente a retração da agricultura camponesa, gerando insegurança alimentar, não realização 

da reforma agrária e agricultura sem camponeses. 
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RESUMO: El Campo de Murcia (450,2 km2) corresponde a las pedanías del sur del municipio de 

Murcia, que forman parte de la llanura del Campo de Cartagena – Mar Menor, donde no hay cursos 

permanentes de agua. La población se sitúa junto a fuentes o manantiales y sobre todo en un rural 

disperso gracias a los aljibes. Se practica una agricultura de secano, con baja productividad por la 

escasez y aleatoriedad de las precipitaciones. En el siglo XXI la ocupación continúa siendo baja, 

apenas 25 hab/km2, frente a los más de 500 hab/km2 de media municipal. En los últimos años, el riego 
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con aguas subterráneas ha permitido el desarrollo de cultivos hortofrutícolas de interés comercial, y la 

bonanza térmica y el bajo precio del suelo han favorecido los desarrollos urbanísticos del tipo “resort”. 

Para ocuparse en las producciones o para residir en los resorts se generó una demanda de población 

extranjera que ocasionó un ligero incremento de población. La crisis urbanística y las crisis del agua 

(sequías) han ocasionado que parte de los resorts estén vacíos y, los trabajadores agrícolas que 

ocupaban las casas del disperso rural se desplazaran a las entidades de población con mayores 

servicios, dejando espacios de vacíos demográficos en el medio rural. Entre los objetivos se desea 

explicar cómo en las dos primeras décadas del siglo XXI se produce la ocupación del Campo de 

Murcia. Metodológicamente, es un estudio regional diacrónico; para el diagnóstico se aplica el análisis 

DAFO y para las tendencias el método Delphi. Se atiende a las demandas de población por el 

desarrollo de cultivos hortofrutícolas en regadío y la disponibilidad de viviendas en resort. Además de 

las fuentes estadísticas y de la bibliografía, se ha llevado a cabo un intenso trabajo de campo con 

objeto de observar los cambios en los cultivos y en los asentamientos de población; y entrevistas a los 

pedáneos del área de estudio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: secanos; regadíos; población inmigrante extranjera; desarrollos urbanísticos 

“resort”; poblamiento rural 
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RESUMO: Enlazando con la orientación prevista en el eje temático 14 del XVI Coloquio Ibérico de 

Geografía, Espacios Rurales y de Baja Densidad, se presenta la propuesta de comunicación que lleva 

por título Paisaje y patrimonio vitivinícola en la raya del Duero: nuevos actores y nuevas estrategias 

productivas. Se parte de la constatación de que, a diferencia de lo acontecido en los valles y terrazas 

del centro de la cuenca del Duero (Ribera del Duero, Rueda, Toro…) o del valle del Duero portugués 

en la DO Terras Durienses (Baixo Corgo, Alto Corgo y Douro Superior), los viñedos cultivados en los 

bancales de las profundas entalladuras que el Duero y sus afluentes labran en la frontera hispano 

portuguesa, la Raya del Duero, han experimentado un proceso de abandono que ha deteriorado unos 

paisajes agrarios de valor excepcional. Este aspecto es especialmente significativo en la parte española. 

Sin embargo, desde hace apenas dos décadas, estos vinos y viñedos están apareciendo en la escena 

productiva impulsados por nuevos actores (particularmente bodegueros) que desarrollan iniciativas tan 

atentas a la calidad del vino como a los valores inmateriales del paisaje en el que se cultiva la viña. La 

presente aportación tiene como objetivo analizar la producción vitivinícola en la vertiente española de 

la Raya, identificando y tipificando actores y estrategias, para centrarse específicamente en aquellas 

atentas a los valores patrimoniales de estos paisajes. Para ello se recurre a la cartografía de viñedos y 

bodegas, haciéndose un seguimiento de la información que proporcionan tanto los organismos 

reguladores como las propias bodegas. Finalmente, se realizarán entrevistas a los actores más 

significativos. Las conclusiones apuntan a que hay al menos cuatro tipos de perfiles productivos. 

Todos tienen un valor destacado y clara incidencia en la dinámica de la producción vitivinícola, pero 

no todos revelan similar compromiso con los valores patrimoniales y paisajísticos que giran en torno a 

la vid y al vino. Se destaca finalmente, la importancia de la RB Internacional Meseta Ibérica como 

referente ineludible en la gestión de estos espacios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimonio, paisaje, viñedo, Raya, Duero 

 

 

 

 

mailto:baraja@fyl.uva.es
mailto:dhluque@ubu.es


 

502 
 

BIBLIOGRAFIA 

Molinero, F.; Cascos, C. (2017): La revitalización del patrimonio territorial por la explotación vitícola 

en La Ribera del Duero: viticultura y paisaje, Actas del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos 

Españoles. Madrid, 25-27 de octubre de 2017, 2125-2137; 

Silva, R. y Fernández, V. (2017): El nuevo paradigma del patrimonio y su consideración con los 

paisajes: Conceptos, métodos y prospectivas, Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 63/1, 129-151; 

UNESCO (2017): Una nueva hoja de ruta para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y su 

Red Mundial de Reservas de Biosfera, Estrategia del MAB (2017-2025), Plan de Acción de Lima 

(2016-2025) y Declaración de Lima.  

 

 

ID 153: POLÍTICAS PÚBLICAS INTERVENIENTES: AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

NO PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA NO BRASIL 

 

Reinaldo KNOREK1; Rui Pedro JULIÃO2 
1Universidade do Contestado – UnC (SC, Brasil); reinaldok@unc.br  

2CICS.NOVA / NOVA FCSH; rpj@fcsh.unl.pt  

 

RESUMO: Este artigo inquire os conceitos sobre a ciência do Desenvolvimento Territorial e 

Regional, tendo como base a concepção do Programa Território da Cidadania (PTC), de modo geral, 

uma análise sobre a implantação dessa política pública de governo no Brasil, e as ações de intervenção 

governamental no mesmo. Para SEBRAE/MG (2008, p. 5), dito de outra maneira, as Políticas Públicas 

são a totalidade de ações, metas e planos que os governos - nas esferas nacionais, estaduais ou 

municipais - traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. São certas ações que 

os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) e, 

sobretudo, são aquelas que eles entendem como demandas ou expectativas a serem supridas para 

melhorar a vida da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não 

pela sociedade. Isto ocorre porque a sociedade não consegue se expressar de forma integral (SCHIK, 

2016, p.146). Todas as ações que os Governos, nas três esferas, realizam a fim de solucionar 

problemas na sociedade, podem ser consideradas como Políticas Públicas. No que tange o método 

utilizado, para este artigo será: quanto aos procedimentos, bibliográfico-documental; quanto aos 

objetivos, exploratório-explicativo, tendo como fonte os órgãos oficiais do Governo Brasileiro, onde 

serão apresentados os dados e as ações sobre os investimentos governamentais e as ações efetivadas no 

PTC no Brasil. Assim sendo, apresentar-se-ão dados geográficos, ações estruturais e os fundamentos 
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das políticas públicas de governo - não de Estado - implantadas e voltadas ao desenvolvimento 

territorial brasileiro. Esse programa foi lançado em 2008, pelo Governo Federal de Luiz Inácio Lula da 

Silva, e gerou mudanças estruturais, de acordo com o Portal da Cidadania, (2016), devido ao 

desdobramento territorial: dos 264 territórios rurais, o PTC passou a contemplar nesse período 120 

regiões do país, uma vez que as mesmas apresentam baixo dinamismo econômico como: IDHM - 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, muitos adeptos ao Programa Bolsa Família (PBF), 

emprego e renda, entre outros. A partir daí, por meio de considerações geográficas, são apresentadas 

transferências voluntárias, com o intuito de desenvolver projetos estruturais de desenvolvimento 

territorial, no tripé econômico, social e ambiental. Ao implementar esse programa de governo o Estado 

busca, a partir dessas transferências voluntárias, programar ações transformadoras para melhorar a vida 

econômica e social da população, tendo como base as intervenções territorializadas, financiadas a 

fundo perdido, por meio de projetos, nas diversas áreas como: a) infraestrutura, b) apoio à produção e, 

c) cidadania e direitos (KNOREK, 2016, p.12). O artigo apresentará, nessa configuração geográfica, os 

resultados das ações dos investimentos utilizados e aplicados nestas três áreas, em busca do 

desenvolvimento territorial, dentro dos cento e vinte Territórios da Cidadania no Brasil. 
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RESUMO: O número de pequenas explorações familiares em Portugal diminuiu na última década 

com tendência para maior concentração da produção agrícola nacional nas explorações de grande 

dimensão (INE 2016). No sentido de avaliar qual o papel que estas explorações familiares têm e 

podem ter no futuro, no sistema alimentar, selecionámos duas regiões NUTS3 em Portugal, o Alentejo 

Central e o Oeste, no âmbito do Projeto H2020 SALSA – Small farms, small food businesses and 

sustainable food and nutrition security. Foram caracterizadas as diferentes explorações de pequena 

dimensão (até aproximadamente 5ha e 8 Unidades Económicas) e procurámos identificar os desafios 

que enfrentam e as estratégias que seguem para lidar com o sistema alimentar regional complexo no 

qual se situam. Recolhemos informação a partir de entrevistas a informadores chave, questionários a 

produtores e empresas alimentares ligadas à agricultura familiar, grupos focais e workshops, incluindo 

ainda outros atores do sistema alimentar. Foram selecionados quatro produtos relevantes em cada 

região e o sistema alimentar foi estudado para cada um desses produtos. Identificamos três fatores 

relevantes que afetam o sucesso das pequenas explorações: i) a densidade das pequenas explorações 

nestas duas regiões; ii) o acesso a cadeias de comercialização seguros e contínuos (por ex. de um 

centro urbano principal); e iii) a capacidade dos produtores de se associarem para incrementar o seu 

poder de negociação na venda e compra de fatores de produção, transformação e diferenciação dos 

seus produtos. As regiões selecionadas apresentam diferenças marcadas quanto à pequena agricultura 

familiar, nomeadamente relativas ao nível de organização e assim também da sua viabilidade como 

atividade económica. Identificámos uma agricultura familiar mais dinâmica, mais estável e com 

maiores possibilidades de continuidade, quando existem condições benéficas para a criação de redes de 

venda, troca, apoio, transformação e distribuição, quer a nível da produção quer ao nível institucional. 

Indicadores destas condições incluem principalmente as cooperativas de produtores, com maior 

densidade na região Oeste que na região do Alentejo Central, cujas funções compreendem (entre 

outras): unir os interesses comuns dos produtores, organizar a produção partindo de um entendimento 

das necessidades do mercado, atingir preços e quantidades competitivas que não atingiriam de maneira 
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individual, e explorar novos canais de venda a partir da transformação dos produtos frescos que 

proveem das explorações. 
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RESUMO: A crise económica da última década obrigou a medidas extremas que produziram 

consequências na população e na atividade económica, agravadas nos territórios classificados como 

rurais ou de interior, face à evidente emigração, perda e envelhecimento da população e maiores taxas 

de desemprego. Em março de 2015 164 municípios foram declarados “de baixa densidade” e 

“privilegiados nos fundos da EU”. A partir de uma base de dados com os programas e mensagens 

políticas dos 308 presidentes de câmaras eleitos em 2013 e em 2017 analisam-se as estratégias locais 

para alcançar um nível razoável de desenvolvimento sustentável, combater o despovoamento rural e as 

desigualdades territoriais e atrair pessoas e empresas para os seus concelhos. Avaliam-se assim as 

estratégias do poder local para combater estes condicionalismos e comparam-se os programas dos 

autarcas com a atuação do governo do Partido Socialista, que colocou em prática no início de 2017 o 

Programa Nacional para a Coesão Territorial. Defende-se a responsabilização dos municípios na 

gestão dos seus territórios face aos problemas da gestão da floresta, especialmente quando a questão 

dos fogos florestais atingiu proporções em 2017 que obrigaram, finalmente, a uma intervenção política 

forte no terreno, assim como a gestão da água, que também deveria ser prioritária. O que se observou 

em 2017 e primeiro trimestre de 2018, quando as principais barragens do país atingiram níveis 

mínimos, exige uma análise rigorosa do problema da água em Portugal e uma forte intervenção 
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pública, de iniciativa local, mas com uma componente de aplicação de medidas de políticas públicas a 

nível nacional. Especialmente porque o uso que se tem feito da água tem sido claramente abusivo. 

Apresenta-se o exemplo da Barragem do Maranhão e os problemas do olival intensivo, que em nada 

contribui para a economia local, e defende-se que as decisões e políticas públicas têm de ser apoiadas 

na ciência e nos especialistas, tanto nas áreas da agronomia e da engenharia florestal, como nas 

ciências sociais que também devem ser chamadas para dar o seu contributo para as soluções de 

combate ao despovoamento, à atração de população qualificada aos territórios desprotegidos e à gestão 

dos mesmos. 
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RESUMO: A existência e transcendência de um “problema do jovem agricultor” na Europa têm vindo 

a ser reconhecidas na comunidade científica (Zagata & Sutherland, 2015) e política (European 

Commission, 2012) e são baseadas na perceção da falta de renovação geracional no sector agrícola na 

União Europeia (CEJA, 2017). Apesar das medidas de apoio e incentivo existentes, os jovens 

agricultores enfrentam barreiras que dificultam o seu estabelecimento como empresários agrícolas. 

Focado no caso da Região do Alentejo (NUT II), no Sul de Portugal, uma região eminentemente 

agrícola que representa um terço do território continental, este artigo tem como objetivo identificar o 

conjunto de barreiras que impedem a instalação de jovens agricultores e avaliar o papel das políticas e 

programas de financiamento públicas neste sentido. A metodologia foi dividida em quatro fases: 1) 

revisão bibliográfica, abordando os desafios de jovens agricultores em Portugal e na União Europeia; 

2) entrevistas com pessoas-chave e com diferentes organizações ligadas à agricultura, a nível regional 

e nacional; 3) grupo focal, reunindo diferentes tipos de jovens agricultores e outros atores de 

relevância (ex. responsáveis de políticas agrícolas) na região; 4) análise dos dados e compilação dos 

resultados. As etapas empíricas foram realizadas no verão de 2017. Os dados recolhidos foram 

analisados com recurso à codificação temática (Guest et al. 2012). Tornou-se claro neste estudo que, 

apesar do investimento público em apoio a jovens agricultores, não há uma avaliação consistente do 

impacto a longo prazo deste investimento. Como principais resultados verificámos que a posse e o 

acesso à terra parecem determinantes para explicar a capacidade de instalação com sucesso de um 

jovem agricultor. Por outro lado, verificámos que a construção das políticas públicas e os modelos de 

implementação dos instrumentos financeiros e técnicos de apoio existentes são frequentemente 

demasiado rígidos e exigentes e não se compatibilizam com as necessidades dos jovens que se 

instalam como agricultores. Desta forma, até agora os instrumentos existentes não foram capazes de 

alterar a tendência dominante de uma estrutura etária cada vez mais desequilibrada na agricultura 

portuguesa. Verifica-se assim a necessidade de analisar o impacto das medidas de apoio a jovens 

agricultores adotadas ao longo dos últimos 20 anos, de forma a ajustar e melhor direcionar as 

ferramentas políticas e financeiras de apoio. 
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RESUMO: Actualmente, convivem processos de extensificação e intensificação da produção 

agrícola, que afectam em diversos graus muitas regiões europeias, e que estão a mudar radicalmente o 

mosaico de paisagens rurais a nível continental (Pinto-Correia, Primdahl & Pedroli, 2018). De certa 

forma, a ocorrência simultânea de ambos os tipos de processos numa única região poderia ser 

considerada como uma forma de bipolaridade territorial. Em princípio, certos factores de natureza 

espacial (por exemplo, o alcance dos perímetros legais de acesso à água de rega) poderiam explicar 

parcialmente os locais onde cada um desses modos de produção é dominante. No entanto, os factores 

explicativos e os processos resultantes são mais complexos do que qualquer modelo linear, ou baseado 

na suposta racionalidade económica dos agricultores, poderiam indicar (Muñoz-Rojas & Pinto-Correia, 

2018). De facto, é cada vez mais evidente que os factores culturais, sociais e ambientais locais também 

são determinantes na configuração final dos usos dos solos agrícolas e na consequente sustentabilidade 

dos territórios e regiões onde estão localizados. Este é o caso do Alentejo (Portugal), onde a recente 
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expansão de culturas irrigadas em modos intensivos e super-intensivos, propagadas pela crescente 

disponibilidade de água das barragens, coexiste de forma complexa no tempo e no espaço com outros 

sistemas agrícolas tradicionais extensivos, e até de produção biológica (Muñoz-Rojas & Pinto-Correia, 

2018). Como exemplo desta complexidade, neste artigo vamos discutir os resultados comparativos 

obtidos na avaliação da sustentabilidade da produção intensiva e extensiva de olivais no Alentejo, em 

contraste com um sistema silvo-pastoril, o montado, que apesar de estar em declínio, ainda é 

dominante a nível regional (Godinho et al., 2014). Para apoiar esta análise, apresentaremos os 

resultados obtidos nas seguintes atividades: I) Análise secundária das interpretações dominantes legais, 

políticas, sociais, tecnológicas, profissionais e jornalísticas do olival e do montado e suas implicações 

para a sustentabilidade regional; II) Identificação dos mecanismos institucionais de governança 

existentes e preferidos pelos agricultores em cada um dos dois sistemas analisados; III) Definição de 

uma série de cenários futuros que podem ajudar a melhorar a sustentabilidade dos sistemas agrícolas a 

nível regional. Em última instância, o artigo pretende contribuir para a discussão sobre até que ponto a 

bipolaridade e complexidade do território rural alentejano é sustentável, e quais são as possíveis 

soluções de médio e longo prazo para os desafios que tal situação implica. 
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RESUMO: La situación de los espacios rurales europeos en general, y los andaluces en particular, no 

se puede entender actualmente sin tener en cuenta la incidencia de la iniciativa LEADER, tratando de 

reducir no sólo las diferencias de estos espacios con las áreas urbanas sino también entre las 

disparidades internas que diferencian a sus territorios más dinámicos frente a los más deprimidos. Los 

estudios realizados para el periodo 2000-2006 para el conjunto de Andalucia  (CAÑETE et al. 2017) 

han puesto de manifiesto tanto las desigualdades en el reparto territorial de las inversiones en esos 

espacios, como la dispar participación de sus actores (CEJUDO  et al., 2017) o su heterogénea 

repercusión en el desarrollo rural. La presente comunicación tiene por objetivo analizar la incidencia 

de la iniciativa LEADER en el denominado “rural profundo” utilizando para ello las variaciones 

existentes en las inversiones entre el periodo 2000-2006 y 2007-20013. Nuestra hipótesis de partida es 

que en el último periodo de programación se han acentuado los desequilibrios de estos espacios en 

relación con el denominado rural dinámico en la media en que la crisis financiera y económica afectará 

a los colectivos y territorios más vulnerables. Por otra parte, la investigación que se plantea también 

permitirá contribuir a acotar lo que se entiende por “rural profundo” en Andalucia. Término cuyos 

límites son conceptualmente difusos, y que puede presentar variaciones metodológicas importantes 

según la región o área a la hora de establecer su delimitación. 
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RESUMO: Espaço privilegiado, a Região Demarcada do Douro (RDD) sobressai não só pelo cenário 

paisagístico excecional, mas também pelo seu património arquitetónico, cultural e social distintivo. 

Implantada em solo xistoso onde se multiplicam os socalcos vitícolas, desde a década de oitenta do 

século XX passou a ser encarada numa perspetiva multifuncional, conjugando-se a produção vitícola 

com a comercialização dos vinhos e o turismo. Todavia, aprofunda-se o abandono das explorações 

agrícolas, enquanto se acentua o declínio demográfico. Há que reverter esta situação. Para tal, 

despontam novas apostas tendo como mentores jovens com formação, como projetos de enoturismo 

que recuperam o património arquitetónico, mas também os vinhedos atendendo a preocupações 

ambientais. Assim sucede com o Projeto Da_Vide, coordenado por um jovem engenheiro que, ao 

percecionar uma acentuada poluição ambiental na RDD no período das podas, decorrente da 

combustão das vides, idealizou uma otimização dos recursos endógenos onde a vinha, as questões 

ambientais e de eficiência energética, para além da vertente social e económica, fossem privilegiadas. 

mailto:mpina@letras.up.pt


 

512 
 

Projeto que tem por base o “Modelo de Produção Agrícola em Ciclo Aberto de Carbono”, transforma 

as vides em produtos de artesanato, madeira de fibras de vide, papel, cartão, produção de bioenergia e 

de combustíveis sólidos “inteligentes”, ou mesmo artigos com comportamento físico equivalente à 

cortiça. É, pois, possível uma aposta numa bioeconomia, numa economia circular. Outra aposta 

distinta é a decorrente da Sysadvance. Empresa que iniciou as suas funções em 2002 como spin off de 

uma I&D universitária, na atualidade produz equipamentos de separação e purificação de gases 

abrangendo diversas áreas: química, farmacêutica, metalomecânica, alimentar, vitícola e energia. 

Baseia-se em recursos humanos altamente especializados, na inovação tecnológica e na qualidade. 

Uma das apostas corresponde à purificação de biogás, obtido a partir de desperdícios alimentares ou de 

resíduos agrícolas como as vides que, depois de transformados, são purificados aumentando a sua 

concentração de metano. É uma solução ecológica para a remoção do H2S, que proporciona a 

produção do combustível necessário para alimentar as frotas de veículos das empresas. Por outro lado, 

ao controlar-se o nível de oxigénio em contacto com o vinho, melhora-se a qualidade dos vinhos e 

evitam-se contaminações, quer na fase de fermentação, quer na trasfega dos vinhos ou na mistura intra-

cubas de armazenamento e no próprio engarrafamento dos vinhos. Assim se multiplicam os exemplos 

de inovação tendo por base a vinha e o vinho, sendo, porém, necessário catalisar nesta dinâmica todos 

os estratos sociais, numa perspetiva inovadora, sustentável e não desvirtualizadora deste património. É 

sobre este espaço, a RDD, que nos vamos debruçar, tendo por base um amplo trabalho de campo, que 

conjugamos com pesquisas documentais e entrevistas semi-estruturadas a responsáveis de associações 

de desenvolvimento local e setorial, dos autóctones, para além dos jovens empreendedores e 

empresários aqui referenciados. Lentamente, prepara-se um novo futuro para a RDD. 
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RESUMO: Nas últimas décadas do século XX, inúmeros discursos em defesa da agricultura familiar 

foram feitos, todos imbuídos de argumentos que buscavam mostrar a importância desta categoria 

social, tanto para a sociedade, como também para a economia do país. Anteriormente à década de 

1990, os debates sobre as políticas públicas para a agricultura familiar não eram tarefa fácil, pois, por 

muito tempo esta fora considerada inferior e incapaz de gerar riqueza para o país. Foi somente a partir 

de meados da década de 1990, que o Estado passa a reconhecer a importância da agricultura familiar 

para o desenvolvimento do país, criando políticas que servissem de base para a reprodução social desse 

segmento. Neste novo contexto, as políticas públicas passam a valorizar, sobretudo, a diversidade 

econômica, social e política existente em seus territórios, intensificando a necessidade do enfoque 

territorial, partindo do entendimento que o espaço adquiriu um caráter cada vez mais multidimensional 

(pluriativo) e menos setorial (essencialmente agrícola). Dentre estas mudanças, destaca-se a criação da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), e a institucionalização do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) no ano de 2003, medidas adotadas pelo governo para colaborar no enfrentamento da 

fome e da probreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para tal, este 

trabalho tem por objetivo apresentar cinco variáveis que caracterizam a evolução do Programa entre os 

anos de 2003 e 2015, quais sejam: Municípios atendidos pelo PAA; Evolução orçamentária; 

Quantidade de produtos (t); Número de agricultores beneficiados; e Evolução do número de projetos 

aprovados, em escala nacional, como também por macrorregiões brasileiras (Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte, Sudeste e Sul). Destarte, para apresentar as análises efetuadas nesta pesquisa realizou-se revisão 

bibliográfica acerca dos temas, bem como, levantamento de dados de fonte secundária em sites oficiais 

do IBGE (Censo Agropecuário de 2006), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), entre outros. O Programa surge como resposta e possibilidade de transformação social no 

meio rural, todavia, sua abrangência ainda é limitada e concentrada em termos espaciais. Embora os 

recursos tenham sido ampliados significativamente, os dados nos mostram em termos de tendências, 

que a partir do ano de 2015, os cortes orçamentários por parte do Governo Federal têm resultado em 
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consequências negativas, afetando agricultores, entidades e famílias beneficiárias, imprimindo um 

cenário incerto de continuidade do Programa. 
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RESUMO: A presença de cidadãos estrangeiros nas áreas rurais portuguesas não é um fenómeno 

novo. À semelhança de outros países do sul da Europa, na década de 1980 e 1990 residiam em áreas 

rurais de Portugal, nomeadamente na Serra Algarvia e no Litoral Alentejano, cidadãos da UE15 

(Williams e Patterson, 1998; Cavaco, 2003; King, Warnes e Williams, 2000). A presença de 

estrangeiros em regiões de baixa densidade, como o interior alentejano, foi reforçada com a chegada de 

imigrantes oriundos de países do Leste europeu no final dos anos 1990 e início do novo século 

(Fonseca, Alegria e Nunes, 2004). Mais recentemente, Portugal está a acolher novos fluxos 

migratórios internacionais para os espaços rurais, quer de natureza turístico-residencial, quer de 

natureza laboral (Velez de Castro, 2014; Sampaio, 2011). Esta diversidade de fluxos migratórios 

tornou-se um fator chave na compreensão das mudanças registadas nas áreas rurais, colocando grandes 

desafios ao nível da articulação de interesses empresariais e ambientais, por um lado, e na provisão de 

habitação, serviços de saúde e de educação, num ambiente de grande diversidade étnica, por outro. 
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Além disso, essa recomposição territorial, resultante da incorporação de territórios marginais nos 

processos de globalização a escalas mais vastas, implicam um reposicionamento dos lugares (Glick-

Schiller e Çağlar, 2009). O objetivo desta comunicação é explorar o reposicionamento de algumas 

áreas rurais portuguesas, que através das migrações internacionais de diferente natureza (lazer, 

trabalho, reforma e investimento) são incorporadas nos processos de globalização mundial. Com base 

na análise comparativa do Litoral Alentejano e da Região Oeste, pretende-se contribuir para o 

conhecimento da relação entre as migrações internacionais para as áreas rurais e sua revitalização e 

desenvolvimento sustentável. O estudo combina a análise de dados de fontes secundárias e entrevistas 

junto de atores-chave e imigrantes em ambas as regiões. 
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RESUMO: This study provides evidence on spatio-temporal patterns of socio-economic performance 

across rural small areas (freguesias) in Portugal between 1991 and 2011, and investigates the factors 

underlying the differences in relative performance occurred during that period. The first part of the 

study provides a spatial analysis of change in key indicators of rural socio-economic outcomes, and 

shows there is considerable heterogeneity in performance, particularly between accessible and remote 

rural areas. Accessible rural areas tend to have better performance compared to more remote areas. A 

number of factors help explain these disparities, including differences in economic structure, 

demographic composition and human capital, availability of services of general interest and other 

consumption amenities, and accessibility to the urban hierarchy. The second part of the study test the 

relative influence of these potential explanatory factors by developing econometric regression models 

for rural population and employment growth. In addition, the regression analysis investigates the 

nature of the spillover effects between urban and rural regions in Portugal. We measure the effect of 

proximity to main urban centres as a driver of rural population and employment growth, or decline, 

after controlling for the other explanatory factors. Our empirical approach follows that of Veneri and 

Ruiz (2013) for a cross section of small regions from 14 OECD countries, and accounts for economic 

structure and socio-economic factors, besides proximity to urban centres, on rural growth. The results 

generally suggest that proximity to urban areas has a positive impact on the growth of nearby rural 

areas, while the effect for more remote rural areas tends to be mixed. The importance of the spillover 

effect also differs according to the size of urban areas. The study also makes a contribution by creating 

a new socio-economic dataset using small-scale geographies (freguesias), while the majority of 

previous studies focusing on Portugal use large aggregate spatial units at the level of NUTS2 or 

NUTS3, and to smaller extent LAU1 (i.e. municipalities). 
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RESUMO: De uma forma geral, planos de ordenamento e gestão de território permanecem 

essencialmente tecnocráticos, devido à fraca ou inexistente participação dos agentes territoriais. Em 

zonas rurais, este fenómeno é enfatizado pela dificuldade de promover a participação de uma 

população frequentemente descrente e dispersa. O afastamento entre a tomada de decisão e as 

necessidades e opiniões dos agentes interessados pode influenciar de forma negativa a execução dos 

planos definidos. Surge então a necessidade de aliar uma abordagem participativa à análise territorial 

de forma a encontrar estratégias em conformidade com a realidade local. Neste sentido, apresentamos 

a metodologia “Jogo do Território”. O Jogo de Território é uma abordagem participativa que permite 

mapear visões negociadas dos vários agentes territoriais, tendo como base o próprio território (Lardon, 

2013). O jogo divide-se em três fases: 1) desenhar um diagnóstico conjunto das principais dinâmicas 

do território; 2) imaginar uma visão comum para o futuro; e 3) decidir um conjunto de acções a ser 

tomadas no presente para ir de encontro à visão definida. Para exemplificar a utilização desta 

metodologia, apresentamos a sua aplicação ao Sítio do Monfurado (SM). O SM integra a rede Natura 

2000 pela sua diversidade de habitats e de espécies com valor de conservação. Ainda que o estatuto 

garanta alguma protecção que não se verifica noutras áreas de montado, o SM está sujeito a forças 

motrizes externas que podem ameaçar a sua conservação (Ferraz de Oliveira & Pinto Correia, 2017). O 

Jogo de Território aqui apresentado focou-se nas dinâmicas sentidas e acções necessárias para travar 

ou potenciar estas dinâmicas, e foi norteado pela pergunta “Que tipo de agricultura é que podemos ter 

no Sítio do Monfurado, de forma a preservar a biodiversidade?”. O jogo realizou-se em Abril de 2018 

com doze jogadores. Os participantes incluíram gestores de terra, representantes de administração local 

e investigadores. Entre os jogadores, verificou-se um consenso geral sobre o interesse na preservação 
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do SM com as suas características actuais. A diminuição da população activa e intensificação da 

produção pecuária surgiram como obstáculos à preservação de Monfurado. Foi identificada a 

necessidade de valorizar o Sítio e os seus produtos, através de compensações económica que 

estimulem uma dinâmica socioeconómica, mantendo os valores naturais existentes. Ao longo da 

discussão, prevaleceu a ideia de privilegiar a gestão do território à dimensão do Sítio e não apenas da 

propriedade, para uma visão integrada de ordenamento. Quanto à utilidade da metodologia, 

verificámos alguma relutância por parte dos participantes em comprometerem-se com representações 

espaciais. Contudo, a representação espacial fomentou uma discussão próxima à realidade local e das 

necessidades concretas. 
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RESUMO: Dentro de la práctica del desarrollo rural neoendógeno en la Unión Europea, y 

concretamente, del enfoque LEADER, en el periodo 2007-2013, y de la medida 421 de los Programas 

Desarrollo Rural, se realiza la puesta en marcha de proyectos de cooperación transnacional (PCTN), es 

decir, proyectos entre al menos dos estados miembros. Para este tipo de cooperación entre distintas 

áreas rurales es necesario realizar un proceso de reflexión. ¿Qué buenas prácticas se han llevado a 

cabo?, ¿qué efectos tangibles e intangibles han aportado?, ¿qué soluciones se pueden plantear a 
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distintos problemas que han aparecido en cuanto a la implementación de este tipo de proyectos?, ¿por 

qué la diferente implicación de los Grupos de Acción Local (GAL) en los PCTN?. En definitiva, se 

persigue como objetivo principal analizar la práctica de la aplicación de los PCTN, y tratar de plantear 

alternativas a las problemáticas que tuvieron en su implementación. Tras la consulta de los informes de 

cada uno de estos PCTN, para Finlandia y España, y de los cuales se ha extraído una serie de 

información relevante,  se prepara un cuestionario que se ha enviado a los principales responsables de 

los PCTN más representativos de cada país (8 en el caso de Finlandia y 6 en el caso de España), 

gerentes de los GAL y coordinadores de proyectos. Se han abordado como cuestiones principales en el 

trabajo: número de GAL y procedencia (distribución nacional y regional); periodo de duración del 

pryecto; origen y marco de realización; presupuesto; problemáticas afrontadas; soluciones a 

implementar; impactos; innovaciones; objetivos; actividades y productos; y reflexiones personales de 

los entrevistados –efectividad y permanencias después de la implementación-.  

Como avance de resultados y conclusiones se puede afirmar que a pesar de que los GAL en todos los 

estados miembros participan en esta clase de iniciativas, como líderes del partenariado o como un 

miembro más dentro del paternariado; su nivel de implicación varía ampliamente. Los más comunes 

campos de trabajo para toda la Unión Europea han sido el turismo y la cultura, seguidos por la 

naturaleza y el medio ambiente. Las empresas, las Organizaciones No Gubernamentales y los GAL son 

los más comunes actores implicados de los PCTN. Las actividades más habituales son el intercambio 

de conocimiento, intercambio de visitas, la formación y la creación de productos para el desarrollo de 

estos territorios. En definitiva, se trató de intercambiar experiencias y buenas prácticas, captando 

innovación, consiguiendo una relación horizontal más cercana entre áreas rurales. El problema 

derivado del distinto uso de diferentes idiomas, la carencia de experiencia y cultura de cooperación, el 

encontrar los adecuados socios, la propia existencia o no de química entre los implicados, además de 

las posibles restricciones y limitaciones burocráticas en las reglas para poner en práctica los PCTN son 

elementos a considerar en este tipo de procesos. En definitiva, el incremento del conocimiento, la 

capacitación, la construcción de capital e innovación social son elementos que se han generado como 

impactos. 
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RESUMO: A relevância dos ambientes florestais para a prossecução de objetivos de educação 

ambiental, conservação e valorização patrimonial, utilização recreativa ou turística, apresenta-se como 

elemento indissociável da sociedade pós-moderna e da ruralidade pós-produtivista. Em Portugal, 

sobretudo na sequência dos efeitos devastadores dos incêndios florestais que ocorreram no período de 

junho a outubro de 2017, esta temática assume ainda uma maior visibilidade. No contexto da 

investigação sobre as novas funções das paisagens florestais, emergem preocupações em áreas como, 

por exemplo, as invasões biológicas, a aprendizagem ou as experiências recreativas/turísticas de 

grande valor simbólico, o que faz das atividades de educação ambiental uma oportunidade para 

sensibilizar e envolver a sociedade nesse desígnio, em particular quando é possível acompanhar o 

renascimento de uma mancha florestal relevante após os efeitos de um grande incêndio florestal. No 

caso da Mata do Sobral (espaço florestal integrado na Rede Natura 2000), no âmbito de uma 

candidatura ao POSEUR, fixaram-se como principais desafios, por um lado, detetar, controlar, 

erradicar e prevenir a flora exótica invasora e, por outro, definir ações de conservação e valorização do 

património florestal biótico, designadamente educação ambiental, de que resulta, para efeito desta 

comunicação, a apresentação dos resultados preliminares da investigação em curso. Quanto à flora 

exótica invasora, a instalação de quatro áreas amostra (1x1 metro) permite acompanhar a germinação 

pós-incêndio, em áreas invadidas pelas espécies Acacia dealbata e Hakea sericea. Em relação ao 
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segundo domínio, considerando apenas a fase posterior ao referido incêndio, estão em curso no 

território ações como a instalação de uma rede planeada de geocaching, segundo um traçado que pode 

ser utilizado nas ações de educação ambiental a desenvolver no território, o que permitirá acompanhar 

a evolução da renovação da mata, com distintos públicos-alvo. Os primeiros resultados indicam, quatro 

meses após a ocorrência de incêndio florestal, que se verificam os comportamentos conhecidos para 

estas espécies pirófitas. Desta forma, na área queimada de Acacia dealbata, verificou-se a ocorrência 

de 105 plântulas desta espécie, com altura média de 1 centímetro, alcançando 2,5 centímetros nos 15 

dias seguintes. No caso da Hakea sericea verifica-se o mesmo: germinação de 84 plântulas, com altura 

média de 0,4 centímetros, triplicando em 15 dias (1,2 centímetros). 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços Florestais, Educação Ambiental, Invasoras, Geocaching, Mata do 
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RESUMO: Nas áreas rurais do interior de Portugal continental, um número considerável de lugares 

têm vindo a registar sucessivos decréscimos da sua população residente. O fenómeno não é novo e as 

suas causas são conhecidas. Ao longo do século XX, os diferentes ritmos de emigração, tanto para as 

Américas como para a Europa (pós-guerra) e para África (anos 60) deixaram marcas profundas na 

sociedade portuguesa. Inúmeros foram os lugares que assistiram à partida de homens e mulheres em 

idade ativa, fugindo da fome, da miséria, da guerra, ou buscando o emprego e o sustento que lhes 

faltava bem como o sonho de uma vida melhor para si e para os filhos… Os que não puderam ou não 

quiseram paragens mais longínquas migraram em direção aos grandes centros urbanos ou mesmo às 

sedes de concelho, onde se concentram as actividades económicas (emprego) e os serviços públicos, 

nomeadamente os de cuidados primários de saúde e de ensino (MARTINS, 2011). Esta saída de 

residentes, associada a elevadas taxas de mortalidade e baixas taxas de natalidade, num quadro de 

progressivo envelhecimento da população, têm originado decréscimos significativos no número de 

habitantes em muitos lugares, sobretudo nos de menor dimensão. Alguns, inclusive, já se extinguiram. 

Tendo por base os dados do Instituto Nacional de Estatística analisámos o comportamento da 

população residente durante um século (1911-2011), lugar a lugar, em cinco municípios do interior 

centro (ex- NUT III Pinhal Interior Sul), para aferir o seu tempo de vida espectável. Ou, se 

preferirmos, a sua “esperança de vida”, conceito usualmente aplicado para “determinar o número 

aproximado de anos que um determinado grupo de indivíduos nascidos num mesmo ano irá viver, se 

mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento” (INE). A adaptação deste conceito para a 

situação particular dos lugares suscita diversas questões: a) Qual será qual o número aproximado de 

anos de vida que um lugar terá se as condições demográficas se mantiverem? b) E poderemos estimar 

o número de gerações em cada lugar até ele deixar de ter residentes? c) E qual o melhor método para 

fazer essa estimativa? A resposta a estas questões dependerá naturalmente das variáveis e dos 

pressupostos incluídos no modelo adotado. Considerando sempre que a(s) tendência(s) demográfica(s) 

da(s) última(s) década(s) se manterão, o que é, claramente, uma simplificação e uma generalização 

conceptual. O que aqui apresentamos é uma análise do comportamento da população por lugar, em 

cinco municípios, a partir de representações gráficas da sua “esperança de vida”, numa leitura 
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prospetiva de identificação de padrões de comportamento espacial. Uma parte importante deste 

trabalho incide na criação de cenários para as próximas décadas, aspeto essencial para compreender a 

grave situação de decréscimo populacional de extensas áreas do interior do País e se poder agir. 
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RESUMO: La región de Castilla y León es actualmente referencia en España y a escala internacional 

del diseño de un modelo de regulación del recurso micológico cuyas bases, sustentadas en desarrollar 

una gestión sostenible del aprovechamiento de las setas, se iniciaron a finales de los años noventa del 

siglo XX en la comarca soriana de Almazán, en el ámbito del Grupo de Acción Local ADEMA. Se 

plasmaron después en el desarrollo del proyecto LIFE Micología y aprovechamiento sostenible (2001-

2003) que significó el surgimiento del modelo Myas en el que participaron 11 ayuntamientos mediante 

la adjudicación a ADEMA de la regulación de 42 montes de utilidad pública, que suponían una 

superficie inicial regulada en Soria de 30.030 Ha. Dos Decretos regionales, aprobados en 1999 y 2017, 

marcan los hitos de un proceso de regulación que se orienta, inicialmente, a los aprovechamientos 
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micológicos de los montes de Castilla y León, sobre todo de propiedad pública, hasta llegar al Decreto 

de 2017 que regula el recurso micológico de una forma integral, puesto que atiende a la conservación 

de las especies de hongos silvestres, a la gestión y aprovechamiento sostenible de las setas, a la 

comercialización destinada al consumo alimenticio y a la promoción del turismo micológico. Los 

objetivos de esta comunicación se centran en analizar las etapas de este proceso, de óptimos 

resultados, resaltando, sobre todo, los elementos de este modelo de gestión ―dotado de gran 

flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones específicas de cada territorio― relacionados 

con la regulación del aprovechamiento micológico y que, actualmente, bajo 11 Unidades de Gestión de 

Aprovechamiento Micológico (UGAM) afectan a 439.180 Ha en Castilla y León. Se identificará el 

papel desempeñado por las distintas Administraciones Públicas y por los Grupos de Acción Local en 

este proceso que ha desembocado, como recoge el Decreto de 2017, en reconocer tres tipos de 

aprovechamientos micológicos forestales ―regulados, reservados y episódicos―, en la creación de 

acotados micológicos, en la regulación de los permisos de recolección, en los parques micológicos y 

en la importante función de las entidades gestoras y propietarias. 
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RESUMO: En España los territorios turísticos de interior han experimentado una evolución generada 

por fuerzas endógenas y exógenas. Dichas dinámicas son unidireccionales, irreversibles, acumulativas 

y no anticipadas (Butler, 2011). Las innovaciones y mejoras de estos territorios se muestran a partir de 

la llegada de turistas experimentados, que demandan cada vez más servicios personalizados y de 

calidad. Conjuntamente los agentes locales, la presión medioambiental, los nuevos hábitos de turistas y 

residentes, y los planes de la administración en inversión pública han favorecido la valorización de 

estos territorios turísticos (Canoves, et al, 2017; Prat, 2013; García Hernández, 2014). La crisis 

económica de 2008 ha afectado a la actividad turística, reduciendo la capacidad de consumo de la 

población y ha forzado la reestructuración del sector turístico hacia una mayor concentración 

empresarial. Este proceso ha sido más acentuado en los territorios de interior afectando a iniciativas 

pequeñas e innovadoras que se han visto forzadas a reinventarse para continuar con la actividad 

turística. Nuestros objetivos han sido conocer y analizar el grado de sostenibilidad de los clústeres 

formados alrededor de un producto turístico en los territorios de interior de España. Este estudio 

explica la construcción de indicadores, en relación con tres niveles de análisis (clúster turístico, destino 

turístico y territorio). Los indicadores seleccionados han permitido analizar la sostenibilidad del clúster 

turístico, medir el grado de resiliencia del destino y el nivel de dinamización del territorio. En 

conclusión, podemos afirmar que el sistema de indicadores ha mostrado que, en estos territorios, a 

medida que se van desarrollando los productos turísticos, se establecen vinculaciones más densas entre 

los agentes locales y se va reduciendo la colaboración con los agentes externos. Así, la creación de un 

clúster alrededor de un producto turístico, con la participan los diferentes agentes, genera dinámicas 

socioeconómicas de alcance loca y desarrollo endógeno que incorporan variables medioambientales y 

sociales, propias del desarrollo sostenible. 
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RESUMO: As alterações climáticas são um tema recorrente (Santos, et al., 2002) se bem que nem 

sempre pareça haver uma tomada de consciência, por parte da sociedade, para as consequências que 

acarretam. No âmbito da problemática dos fogos, as alterações climáticas constituem um fator 

adicional (Sanseverino-Godfrin, et al. 2017) que juntamente com outros leva a uma situação de 

extrema vulnerabilidade especialmente nas áreas de baixa densidade onde a floresta assume um papel 

determinante. Tendo como referência as simulações para o período de 2080-100, em que se preveem 

aumentos significativos da temperatura se o Dióxido de Carbono não diminuir (Kovats et al., 2014) e 

em alguns trabalhos recentes (Garzón, de Dios, e Ollero, 2008) que alertam para alterações no coberto 

vegetal, apresenta-se um estudo empírico sobre o caso da Pampilhosa da Serra, concelho montanhoso 

do centro do país, densamente florestado e duramente fustigado pelos incêndios de 2017. Partindo 

deste caso concreto, onde nos anos setenta do século passado existia um anel de medronheiros em 

redor das aldeias, testemunhando um conhecimento intrínseco, por parte das populações, de como se 

proteger dos fogos, este estudo discute a validade de algumas medidas, nomeadamente as constantes 
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da Agenda XXI do Município e as recomendações do ICNF, (2016) em favor da diversificação da 

floresta com base em espécies autóctones que, se implantadas, poderão não só retomar esta medida de 

proteção, como também induzir atividades dinamizadoras da economia local. Os dados recolhidos 

foram complementados pela auscultação dos técnicos da Câmara Municipal e da população de 3 

aldeias através de inquéritos (Aldeias Fundeira, do Meio e Cimeira) visando identificar pontos de 

convergência entre o estado da arte delineado e as acções implementadas ou previstas. A análise 

efetuada permite-nos sistematizar um quadro de desafios estruturantes entre os quais a promoção de 

atividades relacionadas com o cluster da floresta, agricultura social e produtos alimentares de 

qualidade que, em conjunto com projetos turísticos e de Natureza, poderão trazer um sopro de 

resiliência e inovação de base territorial a áreas que, de outra forma, estarão mais do que nunca 

suscetíveis aos efeitos das alterações climáticas e às consequências severas e cada vez mais 

irreversíveis dos fogos florestais. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alterações climáticas; floresta; fogos; resiliência; inovação 

 

BIBLIOGRAFIA 

Garzón, M. B., de Dios, R. S., & Ollero, H. S. (2008). Effects of climate change on the distribution of 

Iberian tree species. Applied Vegetation Science, 11(2), 169–178; 

ICNF. (2016). Espécies Arbóreas Indígenas em Portugal, Continente – Guia de Utilização. Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas. Obtido Abril 30, 2018, de 

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/prdflo/resource/doc/ICNF_EspeciesIndgenas_Edicao2016-

2.pdf;  

Kovats, S., Valentini, R., Bouwer, L., Georgopoulou, E., Jacob, D., Martin, E., Rounsevell, M., et al. 

(2014). Europe. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional 

Aspects.Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (pp. 1267–1326). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: 

Cambridge University Press; 

Sanseverino-Godfrin, V., Garbolino, E., & Hinojos-Mendoza, G. (2017). Evolution of the legal 

prevention measures concerning forest fire risk in a context of climate change. Safety Science, Risk 

analysis and land use planning: managing safety on the short and long range, 97, 73–80. 

Santos, F. D., Forbes, K., & Moita, R. (2002). Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and 

Adaptation Measures - SIAM Project. Lisboa: Gradiva. 

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/prdflo/resource/doc/ICNF_EspeciesIndgenas_Edicao2016-2.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/prdflo/resource/doc/ICNF_EspeciesIndgenas_Edicao2016-2.pdf


 

528 
 

ID 435: COLECTIVOS DESFAVORECIDOS EN TERRITORIOS ESCASAMENTE 

POBLADOS DE ANDALUCÍA. PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES EN LEADER 

(2000-2013) 

 

Eugenio CEJUDO1; José Antonio CAÑETE2; Francisco Antonio NAVARRO3 

Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Granada. España cejudo@ugr.es 

Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Granada. España joseaca@ugr.es  

Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Granada. España favalver@ugr.es 

 

RESUMO: La implicación y el beneficio de los grupos desfavorecidos existentes en el medio rural en 

el enfoque LEADER y los Programas de Desarrollo Rural, son cuestiones prioritarias y necesarias. En 

este trabajo se estudian los beneficiarios finales de dichos programas lo que permite observar la 

diversa tipología existente a la vez que poner el acento en aquellos colectivos más desfavorecidos, al 

tiempo que más necesarios para el desarrollo de los territorios rurales, como son los jóvenes y las 

mujeres. Se realiza, por un lado, un estudio cuantitativo de los beneficiarios de las actuaciones 

ejecutadas dentro del eje LEADER durante el periodo de programación 2007-2013 en Andalucía, y, 

por otro, se compara los resultados obtenidos con los registrados en el periodo de programación 2000-

2006. Dicho estudio utiliza como punto de partida la escala regional profundizando el análisis a través 

de los 52 Grupos de Acción Local existentes en la citada Comunidad Autónoma y, en menor medida, 

el análisis municipal. Los resultados parecen apuntar que, en la práctica, ha existido y persiste una 

discriminación negativa hacia los grupos y territorios desfavorecidos del medio rural andaluz. El 

periodo de crisis y las dificultades en el acceso al crédito se vuelven a cebar en los mismos actores y 

espacios del periodo anterior. Ahora bien, las dificultades a la hora de encontrar trabajo en el mundo 

urbano y en actividades ligadas a la construcción o los servicios a los que acudían jóvenes y mujeres, 

ha hecho que algunos espacios y colectivos, como los citados anteriormente, hayan apostado por el 

mundo rural y a actividades ligadas y desarrolladas en él como refugio ante la crisis. 
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RESUMO: Este trabalho incide sobre políticas de desenvolvimento em áreas rurais classificadas em 

Portugal, mais especificamente sobre estratégias e instrumentos de política agroambiental de diretiva 

comunitária e sua transposição para território nacional abrangido por áreas protegidas da rede Natura 

2000. Assim, decorrente da especificidade territorial das áreas classificadas, a investigação reflete 

sobre o papel que a dimensão ambiental, na sua vertente de conservação da natureza, assume nas 

várias políticas e medidas de desenvolvimento nacionais delineadas para estas áreas. Às estratégias 

nacionais de implementação da política agroambiental não são alheias questões históricas e culturais, 

tais como a importância da agricultura e das questões agrícolas como referência do mundo rural e, 

igualmente, o peso que as questões ambientais ocupam nas sociedades e nos espaços rurais. Em 

Portugal, tal como nos outros países do Sul da Europa, a introdução da questão ambiental na política 

agrícola teve início com a aplicação do Regulamento da UE 2078/92 (Buller et al., 2000; Jollivet, 
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1997; Rodrigo, 2001). A aplicação deste regulamento no país foi, todavia, pouco ambiciosa, e evadiu 

em grande medida a questão ambiental (Rodrigo, 2001). É, contudo, possível encontrar no país 

estratégias de política que legitimam modelos de desenvolvimento integrados para as áreas rurais. A 

Intervenção Territorial Integrada (ITI) de Castro Verde apresenta-se como um caso de sucesso de 

aplicação das medidas agroambientais. Este caso evidencia que as estratégias de desenvolvimento rural 

assentes na componente de conservação da natureza podem servir os objetivos de requalificação das 

áreas rurais desfavorecidas, quando as medidas são adaptadas aos territórios e desenhadas de «baixo 

para cima», demonstrando que, nos processos de desenvolvimento rural sustentável, os modelos da 

governança territorial rural assumem extrema relevância. No âmbito da análise aqui proposta, 

procedeu-se à análise de informação escrita e estatística disponibilizada pela Autoridade de Gestão do 

PRODER e pelo IFAP para o período 2007-2013, e procedeu-se à elaboração de entrevistas a atores 

considerados chave, designadamente representantes das entidades com intervenção na Estrutura Local 

de Apoio (ELA) da ITI de Castro Verde no período 2007-2013. A conjugação das diferentes 

metodologias teve por objetivo recolher informação sobre três dimensões: dimensão programática, 

sobre a ITI de Castro Verde e funcionamento da ELA; dimensão territorial, sobre os impactos da 

medida no território por ela abrangido, não só ao nível da agricultura, mas também nos territórios 

circundantes no que se refere a questões de desenvolvimento mais abrangentes; e dimensão ambiental, 

sobre os objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade da medida. O sucesso de Castro 

Verde na aplicação das medidas agroambientais em Portugal decorre de vários fatores: primeiramente, 

do facto de esta medida ter sido pensada e delineada, de «baixo para cima» pela Associação de 

Agricultores, em associação com uma ONG de Ambiente e com o apoio dos órgãos de governo local; 

em segundo lugar, do facto de a medida estar em funcionamento há mais de 20 anos, permitindo a sua 

adaptação e enraizamento locais; em terceiro lugar, do facto de os órgãos que integram a ELA 

possuírem uma vasta experiência, não só ao nível da sensibilização e divulgação do projeto, mas, 

sobretudo, ao nível do acompanhamento técnico dos beneficiários. Na mesma perspetiva, o facto de a 

medida ser adaptada ao território e estar relacionada com problemas específicos, o abandono e 

conversão de sistemas cerealíferos extensivos e a redução do habitat de avifauna estepária, tem 

resultado em mudanças de atitude e contribuído para a sustentabilidade a longo prazo do projeto, 

excedendo os impactos do setor primário, com o desenvolvimento de atividades turísticas em torno da 

observação das aves estepárias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: políticas, desenvolvimento rural, áreas rurais classificadas, rede Natura 2000, 

ITI de Castro Verde 
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EIXO TEMÁTICO 15 - EXCLUSÃO, DESIGUALDADES E (IN)JUSTIÇA ESPACIAL 
Responsáveis: Jorge Malheiros (IGOT), Fátima Matos (APG), Victor F. Salinas (AGE) 

 

Tema: A desigualdade e a exclusão remetem para lógicas de interseccionalidade, conjugando diferentes 
domínios de vulnerabilidade (classe, idade, género, etnia, orientação sexual…) e assumindo uma expressão 
espacial multiescalar, que funciona, simultaneamente, como resultado e condicionante. No momento presente, 
marcado pelos efeitos da recente crise financeira e socioeconómica, ocorrem processos que tendem a 
acentuar determinadas formas de exclusão e injustiça espacial, designadamente: os desequilíbrios 
demográficos, nomeadamente o envelhecimento da população, com expressões no isolamento, perda de 
mobilidade e despovoamento; a afirmação de novas estruturas familiares, com impactos, por exemplo, na 
habitação; a volatilidade dos mercados de trabalho em contexto neoliberal, que contribui para novas geografias 
do desemprego ou do emprego precário; os novos comportamentos gerados por valores e modos de vida 
emergentes, nomeadamente pelos coletivos LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais), 
frequentemente descriminados, por exemplo nas formas de apropriação do espaço público; as práticas racistas 
que reduzem as oportunidades dos grupos racializados (afro-descentes, latino-americanos, ciganos e outros) e 
contribuem para acentuar a segregação. Este Eixo Temático toma como referencial a (in)justiça espacial e 
pretende suscitar o debate, apelando a comunicações direcionadas para as seguintes grandes linhas: 
Transições e ruturas nas esferas sócio-espaciais com impacto na (in)justiça espacial, com destaque, embora 
não exclusivo, para os processos acima mencionados; Respostas inovadoras às situações referidas, 
descrevendo processos, enfatizando elementos originais e realçando a sua expressão territorial. 
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RESUMO: A habitação é essencial para o crescimento económico do país e para o bem-estar dos 

cidadãos, sendo, igualmente, um direito fundamental. Apesar do aumento da construção habitacional 

verificado nas últimas décadas, persistem carências significativas nesta matéria, que as políticas 

seguidas até aqui não têm conseguido resolver, pelo que é necessário repensar as políticas públicas. Os 

desafios que se colocam atualmente à habitação, desafiam a configuração da ação pública pela sua 

importância estratégica e mais-valia enquanto instrumento chave para a melhoria da qualidade de vida 

das populações, qualificação e atratividade dos territórios e promoção da sustentabilidade dos mesmos, 

sendo necessária a procura de soluções e de respostas suscetíveis de configurarem uma nova geração 

de políticas de habitação. Hoje, em Portugal, são vários os desafios que se colocam à habitação, que 

resultam: (1) da dinâmica demográfica, das alterações dos modos de vida e das condições 

socioeconómicas das populações; (2) da combinação de carências conjunturais com necessidades de 

habitação de natureza estrutural, derivadas das políticas de habitação anteriores; (3) da diversidade e 

especificidade das suas expressões territoriais, à luz quer de processos de degradação, quer de 

dinâmicas de regeneração em curso. A política de habitação em Portugal, teve como modelo, a 

disponibilização de uma oferta pública de habitação para os grupos mais vulneráveis e carenciados, 

não havendo uma oferta com apoio público para as populações que, apesar de terem rendimentos mais 

elevados, não conseguem aceder a uma habitação adequada no mercado sem que isso implique uma 

sobrecarga excessiva sobre o seu orçamento familiar. Este modelo revela-se cada vez mais desajustado 

face às carências habitacionais da atualidade. Com efeito, o grupo de pessoas em situação ou risco de 

vulnerabilidade aumentou consideravelmente, em parte pelo envelhecimento populacional, mas 

também pelo aumento da pobreza, do número de agregados familiares monoparentais e das famílias 

que, por causa da crise recente, deixaram de poder cumprir com as suas obrigações em matéria de 

crédito habitacional. Outro grupo que tem sido, bastante penalizado no acesso à habitação, são os 

jovens, quer pela falta de oferta de habitação no regime de arrendamento a preços que possam 

suportar, quer pela dificuldade em conseguir um empréstimo para a compra de casa, situação que 

coloca a sua oportunidade de autonomização cada vez mais adiada. Esta comunicação pretende, em 
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primeiro lugar, efetuar uma caracterização da habitação social a partir dos dados do INE, no período 

temporal de 2009-2015, bem como uma análise às necessidades habitacionais, com base no recente 

levantamento efetuado pelo IHRU. Trata-se de uma abordagem quantitativa e extensiva, que inclui 

uma comparação das situações observadas ao nível de municípios e regiões, incidindo, 

particularmente, sobre quatro dimensões-chave: 1) concentração da habitação social, 2) qualidade 

urbanística, 3) sustentabilidade financeira e 4) a precariedade habitacional. Em segundo lugar, perante 

o recente documento lançado pelo governo “Para uma Nova Geração de Políticas de Habitação” 

pretende-se realizar uma análise do mesmo, para se perceber o que muda em termos de habitação 

social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação social; Política habitacional; Portugal 
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ID 124: ESTRANHAMENTOS COTIDIANOS: A LÓGICA FRAGMENTÁRIA DO 

LAZER EM UMA CIDADE MÉDIA BRASILEIRA 

 

Rizia Mendes MARES1 

Universidade Estadual Paulista, Campus Presidente Prudente/SP-BR; rizziamendesmares@gmail.com  

 

RESUMO: Analisamos formas de diferenciação e desigualdade socioespaciais imbricadas às práticas 

de lazer que reconfiguram a sociabilidade urbana, cunhando novos conteúdos aos centros das cidades, 

cuja centralidade é tensionada pela distinção no acesso às áreas de consumo de bens e serviços por 

parte dos citadinos, inclusas as atividades de lazer e as práticas lúdicas. O recorte empírico escolhido 

foi a cidade de Vitória da Conquista, localizada no Centro Sul do estado da Bahia, região Nordeste do 

Brasil. Em pesquisas anteriores, concluímos que nessa cidade ocorrem alterações substanciais em sua 

estrutura espacial e no conteúdo das relações que compõem o cotidiano urbano, esse último, eleito 

como um campo de possibilidades, ou a ordem próxima (LEFEBVRE, 2008a), a partir do que 

adentramos às práticas espaciais e averiguarmos os distintos modos de apropriação do espaço, 

entendendo o cotidiano, desse modo, como prática desafiadora da racionalidade imposta à cidade 

(CERTEAU, 1994). A questão principal defendida foi que o lazer tornou-se uma nova força produtiva 

integrada a uma lógica de produção espacial promotora de processos de separação espacial e 

aprofundamento das desigualdades sociais. Em uma cidade que é estruturada sob tais condicionantes, 
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os citadinos tendem a reproduzir as cisões e constrangimentos em seu cotidiano, expressas através de 

práticas espaciais denunciadoras da negação à centralidade urbana, à cotidianidade, imbuídos no 

direito à cidade (LEFEBVRE, 1991; 2001; 2008b).  Essas questões desenvolveram-se segundo uma 

metodologia de trabalho pautada, sobretudo, na execução de entrevistas semiestruturadas aos sujeitos 

sociais, com diferentes níveis de renda, escolarização, ocupação, localização residencial, dentre outros 

fatores, através das quais desvendamos as experiências socioespaciais destes, apreendendo os 

significados atribuídos ao espaço com base em suas práticas espaciais. Com os resultados obtidos 

através dessa técnica, pudemos produzir informações que permitiram desvelar as representações do 

espaço e os espaços de representação (LEFEBVRE, 2000) dos sujeitos pesquisados, explicitando o 

conteúdo dos processos socioespaciais engendrados na cidade. Concluímos que o lazer se articulou 

como meio e produto da formação de novas áreas centrais e caminho interpretativo sobre a formação 

de processos socioespaciais que segmentam a sociabilidade através de modos desiguais de 

uso/consumo desse elemento, demarcando os lados daquele que usa e daquele que consome a cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Urbanização; Cidades Médias; Lazer; Diferenciação socioespacial; Práticas 

Espaciais; Vitória da Conquista 
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RESUMO: Propõe-se no presente trabalho, desenvolver uma análise geográfica da violência no estado 

de Alagoas a partir dos usos do território, com ênfase em Murici, município dominado pela 

monocultura da cana-de-açucar que conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em 2016, apresentava uma população de 28.462 habitantes, localizado na Mesorregião do Leste 

Alagoano. Composta por seis microrregiões e 52 municípios, a referida Mesorregião possui 06 dos 25 

municípios com maior índice de homicídios por arma de fogo do Brasil, segundo o Mapa da Violência 

2016. No desenvolvimento da presente investigação tomou-se como base o Mapa da Violência no 

período compreendido entre 2012 e 2014, onde Murici registrou uma taxa média de homicídios por 

arma de fogo de 100,7 por 100 mil habitantes; e a categoria território usado, concebida por Santos 

(1996), por entendê-la como basilar na identificação e compreensão de diferentes fenômenos sociais. 

Do ponto de vista da metodologia, partiu-se de um levantamento bibliográfico aonde buscou-se 

avançar na  análise do território usado, respaldado em Santos (1996) e aprofundar a discusão sobre 

violência, tomando como base Arendt (2009), Chul-Han (2016) e Melgaço (2010); pesquisa 

documental, afora trabalhos de campo no município de Murici, o que possibilitou o mapeamento das 

áreas de maior ocorrência de homicídios. Assim foi possível estabelecer relações entre a formação 

territorial do estado Alagoas e a violência, desde a implantação da monocultura canavieira que 

modelou parte significativa do seu território ao longo de mais de três séculos. Desse processo, resulta 

uma sociedade fragmentada e desigual, marcada pela miséria de considerável parcela da sua 

população, contribuindo para os elevados índices de violência conhecidos pelo estado, especialmente 

nos últimos tempos. Com efeito, segundo o Mapa da Violência 2017 (Instituto Sangari), dos cinquenta 

municípios brasileiros com mais de 10.000 (dez) mil habitantes, com maiores índices de óbitos por 

arma de fogo (HAF) catorze (14) estão em Alagoas, dentre eles, Murici, que aparece em segundo lugar 

na referida lista. 
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ID 155: A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E O DIREITO À CIDADE 
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RESUMO: O atual contexto da reprodução capitalista há uma avanço de políticas neoliberais em todo 

o mundo em que se luta contra a tentativa de perdas de direitos conquistados, como por exemplo os 

trabalhistas, que estão sendo retirados sob o argumento da necessidade de adaptação produtiva, 

econômica e social para garantir a continuidade da produtividade e competitividade no mundo 

capitalista. Passa-se hoje por mais uma crise de acumulação e a aparente única saída é de que 

processos de privatizações e de reformas trabalhistas são fundamentais para a superação da crise. No 

caso brasileiro a reforma trabalhista, realizada em 2017, faz com que o trabalhador de baixa renda 

passe a viver no limite da sobrevivência. Trata-se de um processo generalizado mas é nas metrópoles e 

grandes cidades brasileiras que o fundamento/resultado desse processo, a segregação socioespacial, se 

vivencia com maior dramaticidade. Essa é a questão central que procuraremos analisar. Se até anos 90 

do século XX a expressão espacial dessa segregação era a expansão das periferias urbanas, marcadas 

pela precariedade e as vezes inexistência de serviços básicos de saúde, educação, infraestrutura, hoje 

temos que esses espaços que eram tidos pelos empreendedores imobiliários como espaços de reserva 

(ROBIRA, 2005), passam a ser os espaços possíveis para a reprodução do capital. Trata-se de um 

processo que dialeticamente se constitui a partir da formação de centralidades periféricas que , se de 

um lado proporcionam a melhoria da vida dos habitantes locais, levando a esses espaços uma 

potencialidade para a conquista da justiça espacial e a luta pelo direito à cidade, por outro, a partir da 

chegada de bens sociais e infraestruturais nesses lugares, faz com que os preços do solo urbano 

aumentem implicando na impossibilidade da permanência da vida para muitos de seus moradores que 

foram pontas de lança” desse processo de urbanização. Por isso é fundamental discutir 

conceitualmente a partir de autores como Lefebvre(2008), Harvey(2011), entre outros, a constituição 

das centralidades periféricas e as novas relações centro periferia. Para isso tomaremos como estudo a 

transformação de um bairro periférico de São Paulo, Itaquera, que de lugar de trabalhadores pobres 

passa, a partir de Operações urbanas (O.U.) no caso a O. U. Rio Verde Jacu, a ser novo espaço de 
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investimentos imobiliários, aprofundando a segregação socioespacial ao tornar essa área uma 

centralidade periférica e fazendo com que novas periferias surjam nos limites da área metropolitana. 
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RESUMO: Este contributo visa refletir, de forma genealógica e multiescalar, sobre os processos de 

(re)produção das dinâmicas de (in)justiça socioespacial, a partir da análise no longo termo de um 

território “paradigmático” (cf. Flyvbjerg, 2006) no que diz respeito às questões, dinâmicas e 

paradigmas de intervenção que têm caraterizado a Área Metropolitana de Lisboa nas últimas décadas. 

Na Alta de Lisboa, território em constante mudança localizado na margem setentrional do concelho de 

Lisboa, tem coexistido, nas últimas três décadas, uma pluralidade peculiar e turbulenta de fenómenos e 

práticas: desde a questão dos chamados “bairros de lata” à sua “erradicação” por mão do Programa 

Especial de Realojamento; das ambições do planeamento de grande escala (Plano de Urbanização do 

Alto do Lumiar; ver Pinho, 2011) baseado no conceito de mixité, a um dos maiores casos de parceria 

público-privada em Portugal (SGAL), até os fracassos, contradições e sucessos das estratégias de 

ordenamento; a coexistência de problemas de exclusão e insegurança com habitação de luxo e 

condomínios fechados; e uma rede de atores públicos e do terceiro setor complexa e dinâmica. Este 
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contributo, a partir do reconhecimento da escassa atenção académica dedicada a este território 

(exceções são: Pinho, 2011; Amilcar et al., 2013; Varady e Matos, 2017), visa oferecer uma perspetiva 

de longo-prazo e multifatorial sobre a trajetória deste contexto por muitas razões único. A partir da 

longa atividade de observação participante (2014-2018) desenvolvida dentro do Grupo de Segurança 

do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa – que reúne a maioria dos atores públicos e do terceiro setor 

ativos no contexto local – o contributo amplia progressivamente a visão ao fim de abranger a 

interseção das dinâmicas institucionais e socioespaciais caraterísticas da história da Alta de Lisboa; e, 

a partir desta última, refletir sobre a rede de relações multinível e fatores estruturais que caraterizam a 

reprodução das dinâmicas de (in)justiça em territórios urbanos em turbulenta transformação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transformação socioespacial; Dinâmicas institucionais; Planeamento urbano; 

Políticas urbanas; Governança multinível; Justiça territorial 
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RESUMO: Hannah Arendt (2001) tem uma conceção de espaço público interessante. A autora 

defende que a realidade se constrói na esfera pública, espaço que permite diferentes visões e 

apresentações do que são as pessoas e do que é a realidade. Por se defender aqui a mesma ideia, 

consideram-se as ruas de Luanda um espaço público privilegiado para se observar a atividade das 
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zungueiras, vendedoras ambulantes. As ruas são parte integrante da arquitetónica do território urbano, 

que é organizado e abriga a vida pública da população angolana, sendo possível lá encontrarmos 

referências às interações entre quem regula, quem vive – e como vive – e quem convive no espaço 

público urbano. Outras referências teóricas incontornáveis são as de Goffman (1971, 2010) com a 

ainda atual designação de “territórios do eu”, Frémont (1980) e mais recentemente de Raffestin (1993) 

com a designação de “espaço vivido”. Estes conceitos relacionam-se bem com a gestão da coexistência 

em espaços públicos urbanos que aqui se defende caracterizar a atividade das mulheres zungueiras. Em 

Angola as mulheres são erradamente tidas como vítimas e invisíveis no sistema económico, mas a 

realidade das profissionais da “zunga” vem dizer precisamente o contrário. Estas mulheres são muitas 

vezes o único sustento da família, estão bem inseridas na dinâmica urbana, no tecido social e 

económico (Grassi, 1998), perpetuando fortes redes de solidariedade, e na história do país. Neste 

sentido, afigura-se importante compreender o modo como o espaço urbano é vivenciado e apropriado 

por estas vendedoras e, consequentemente, avaliar qual o seu impacto no desenvolvimento territorial 

da capital. Partindo de uma contextualização histórica marcada pelo passado de guerra colonial e pelas 

recentes evoluções, incluindo as urbanísticas, que Angola tem experimentado, apresentar-se-á o papel 

das zungueiras, que mesmo por via de uma prática informal e fora das estruturas institucionais, se 

defende permitir atribuir (novos) significados ao espaço público urbano. O presente trabalho tem, 

assim, por objetivo refletir acerca da prática das zungueiras, do seu dia-a-dia, da utilização que fazem 

do espaço e das suas experiências de vida. Estas mulheres são as maiores responsáveis pela 

“zungarização” do comércio nas ruas de Luanda (Santos, 2011). Apesar de também existirem homens 

zungueiros, por as mulheres estarem em maior número, e serem muitas vezes alvo fácil de violência 

por parte dos fiscais, decidiu-se que seriam o grupo-alvo selecionado. Também se optou por selecionar 

apenas zungueiras vendedoras de alimentos (frutas, legumes, carne seca e peixe). Para concretizar este 

trabalho, além da observação direta pelas ruas do Município de Maianga, realizaram-se entrevistas 

(curtas e realizadas durante a zunga) a 8 mulheres, maiores de idade e mães de família. Acredita-se que 

a dinâmica destas mulheres constitui um fator transversal à dinâmica territorial em Luanda. O 

conhecimento aprofundado destas dinâmicas constitui-se como eixo para a criação e regulação de uma 

esfera de intervenção, que se acredita dever partir do Estado, que suscite uma melhoria na arte da 

zunga. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Zungueiras; Alimentos; Espaço Público; Território; Espaço Urbano 

 



  

541 
 

BIBLIOGRAFIA 

Arendt, Hannah (2001) [1958]. A Condição Humana (R. Raposo Trad.). Lisboa: Relógio D’Água; 

Frémont, Armand (1980). A região, espaço vivido. Coimbra: Almedina; 

Grassi, Marzia (1998). “O Papel da Mulher empresária angolana no desenvolvimento do país: 

empresárias de Luanda e Benguela”. Economia Global e Gestão. Edição da AED/ISCTE. Vol. III, 1-

2/98, pp. 209-226: 

Goffman, Erving (2010) [1971]. Relations in Public. Microstudies of the Public Order. New 

Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers; 

Raffestin, Claude (1993). Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática; 

Santos, Orlando (2011). “Mamãs quitandeiras, kínguilas e zungueiras: trajectórias femininas e 

quotidiano de comerciantes de rua em Luanda”. Revista Angolana de Sociologia, 8, 35-61. 

 

 

ID 215: O TRABALHO SOB CONDIÇÕES ADVERSAS DO CLIMA: NOTAS SOBRE 

O COTIDIANO LABORAL DE VARREDORAS(ES) DE RUAS DE PRESIDENTE 

PRUDENTE/SP/BRASIL 

 

Lidiana Pinho MENDES1; José Tadeu Garcia TOMMASELLI2 
1FCT UNESP; lidianapinhomendes@gmail.com  

2FCT UNESP; tadeu.tommaselli@unesp.br  

 

RESUMO: Compreendemos, assim como Sant’Anna Neto (2004), que os diferentes grupos sociais 

não experimentam e nem se relacionam com o tempo e o clima da mesma forma. Neste sentido, o 

presente artigo busca evidenciar as relações entre clima, trabalho e saúde pelo prisma de uma rotina de 

trabalho realizada no espaço urbano de uma cidade média tropical: varrição pública de Presidente 

Prudente, São Paulo, Brasil. A atividade está sujeita a um conjunto de condicionalismos como trabalho 

“a céu aberto”, andar durante um turno de oito horas sob o sol, executar movimentos repetitivos, 

muitas vezes encurvadas(os), estar em contato direto com o lixo urbano, permanecer em vias de grande 

movimentação de veículos, sem local próprio de descanso, almoço e até mesmo de usar o banheiro. É 

uma atividade realizada majoritariamente por mulheres, grande parte com idade avançada. Somado a 

isso, no âmbito social, a atividade é pouco valorizada, de baixo prestígio social e de baixo 

reconhecimento caracterizando a invisibilidade da função, assim como identificou Costa (2004). O 

presente artigo objetiva desenvolver reflexões voltadas a compreender a dinâmica climática de 

Presidente Prudente/SP, Brasil, a partir de sujeitos [varredoras(es)] que atuam em espaços abertos.  
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Para caracterizar as situações térmicas as quais são submetidas(os) as(os) varredoras(es) adotamos o 

índice IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo), com as suas 3 componentes de recolha  

(LAMBERTS; XAVIER, 2008). sendo o cálculo realizado no “Software de Monitoramento de 

Exposição de Sobrecarga Térmica” com base em valoresfornecidos pelo INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia. O referido índice foi adotado devido ao seu reconhecimento na legislação trabalhista 

brasileira para a caracterização de ambientes de trabalho termicamente insalubres (BRASIL, 1945). 

Realizamos, também, entrevistas com diferentes sujeitos envolvidos com a atividade de varrição, com 

destaque a entrevista com o técnico em segurança do trabalho da empresa responsável pela limpeza 

pública da cidade. Os resultados obtidos, permitem  identificar a alta frequência de eventos que 

ultrapassam os limiares recomendados pela legislação brasileira para garantir a saúde e bem-estar do(a) 

trabalhador(a). Para atividades de intensidade moderada, o limite térmico é de 26,7 C°. Acima deste 

valor a atividade não pode ser realizada sem supervisão e pausas controladas. As temperaturas 

consideradas insalubres representam em média 37% das horas analisadas. Portanto, nestes episódios as 

atividades laborais não poderiam ser desenvolvidas continuamente, sendo necessário estabelecer 

pausas a fim de zelar pela saúde das(os) varredoras(es). Apesar da alta ocorrência desses eventos, 

concentrados, sobretudo, nos meses de novembro a abril (primavera e verão), entre as 12h e 16h 

(horário local), constatamos na entrevista com o técnico em segurança do trabalho que este não é um 

risco considerado. Consequentemente não é monitorado, controlado ou compensado. O presente 

trabalho é parte constituinte do projeto de mestrado: “O trabalho subalterno sob condições adversas do 

clima: análise da rotina laboral de varredoras(es) de ruas de Presidente Prudente/SP”. Fomentado pela 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo), processo: 2017/02399-9. 
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RESUMO: A realidade contemporânea portuguesa é caracterizada pela  existência de uma 

significativa diversidade cultural em território nacional, decorrente do processo imigratório português. 

Gerir esta diversidade assume-se como um dos principais desafios na atualidade, uma vez que parte 

das comunidades imigrantes e seus descendentes vivenciam situações de exclusão social, associadas a 

uma diferenciação espacial na ocupação do território – segregação das populações alvo de exclusão 

social. Como resposta a este desafio, políticas e práticas de domínios variados têm vindo a ser 

implementadas, nomeadamente ao nível da educação. Decorrentes das orientações da política no 

domínio da educação, as iniciativas de educação não formal, em particular, constituem-se como 

importante campo de investigação, no sentido de se perceber o seu contributo para a promoção da 

integração/inclusão e exercício de cidadania. No entanto, a sistematização de entidades, atores, 

parcerias e projetos exemplos de práticas de educação não formal não está ainda suficientemente 

compilada e difundida pelos domínios académico, político e esfera pública. Assume-se como objetivo 

central desta comunicação/artigo a caracterização de um território de base local/comunitária de prática 

de educação não formal e integração de população imigrante e seus descendentes. Mais concretamente, 

procurar-se-á: i) partir de breve discussão do quadro conceptual considerado que incluí os conceitos de 

exclusão social, diferenciação espacial, educação não formal, integração e cidadania; ii) caracterizar o 

perfil socioeconómico de um território com registo de concentração de populações imigrantes e 

descendentes de imigrantes socialmente excluídas e em que ocorram iniciativas de educação não 

formal; iii) e  sistematizar o conjunto práticas de educação não formal, existentes nesse território, 

promotoras da integração/inclusão desta população e exercício de cidadania. Como principais 

resultados espera-se ser possível reconhecer a relação dialética entre os conceitos de exclusão social, 

educação não formal e cidadania consubstanciada numa dimensão de (in) justiça espacial/territorial. 
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RESUMO: O município de Buritis, localizado na região Noroeste do Estado de Minas Gerais, Brasil, 

tem passado por dinâmicas socioespaciais oriundas de grupos de atores e políticas públicas distintas, 

com relação à produção agrícola, que reconfiguraram seu espaço rural e agrário.  Nas Regiões 

Produtivas do Agronegócio (RPAs), entendidas como espaços em que dinâmicas vinculadas ao 

agronegócio globalizado se manifestam, na qual considera-se que Buritis está enquadrada, o 

desenvolvimento se dá de forma desigual, com a presença de espaços de exclusão, onde direitos 
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básicos não são garantidos e acessados por parte da população. Outro quadro paralelo à alta 

produtividade do agronegócio, são os 24 assentamentos rurais presentes no município, fruto de lutas 

pela terra dos movimentos sociais, em uma região de grande concentração fundiária. Nesse quadro, a 

pesquisa pretendeu a partir do conceito de RPAs identificar que a garantia de acesso à direitos básicos, 

após a conquista da terra, são cotidianamente violados. Graças à predominância de processos alheios 

às necessidades locais, comandadas em sua maior parte, por empresas que se apropriam dos recursos 

sem necessariamente garantir retorno ao desenvolvimento destas regiões, os espaços de exclusão, 

entendidos como áreas dentro ou próximas de outras que estejam passando por processos 

socioespaciais dinâmicos de desenvolvimento, com geração de riquezas, porém seletivamente e 

desigualmente distribuídos, se tornam cada vez mais presentes. A partir da utilização de metodologia 

qualitativa, com a realização de trabalhos de campo e aplicação de entrevistas à atores chaves, 

identificou-se que o aceso à água, não é garantido de forma permanente e necessária para a 

manutenção de atividades domésticas básicas das famílias, muito menos produtivas, função essa, da 

desapropriação de terras para a reforma agrária. Apesar da riqueza de seus recursos hídricos, o 

munícipio é banhado pelas águas do Rio Urucuia importante afluente do Rio São Francisco e com 

grande disponibilidade hídrica, isso não vem garantindo acesso igualitário à este recurso. Com a 

expansão da produção agrícola de grãos, (Buritis é o terceiro maior produtor de soja do estado de 

Minas Gerais) e o avanço da aquisição de tecnologias para irrigação, como os pivôs centrais, o acesso 

vem ficando mais comprometido, graças à instalação de diversas barragens para a manutenção destas 

tecnologias. As barragens e a diminuição da vazão dos rios em épocas de escassez de chuvas, 

comprometem a manutenção de inúmeras famílias de agricultores, ou seja, essa insegurança hídrica 

também está vinculada à insegurança alimentar e nutricional e logo à autonomia nas decisões de cada 

família. A partir da não garantia de acesso à água, os assentados se veem sujeitos à práticas e trocas 

desiguais e desvantajosas muitas vezes, com outros atores da localidade, como a parceria ou o 

arrendamento de suas terras, sendo opções de garantia e permanência em suas terras, porém com sua 

autonomia comprometida pela falta de oportunidades e acessos. 
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RESUMO: O trabalho objetiva discutir o direito à cidade e a justiça espacial no contexto das pequenas 

cidades do Rio Grande do Norte – Brasil. A pesquisa foi orientada pelo pressuposto de que a falta de 

planejamento urbano e regional, a política pública seletiva e a má gestão da cidade, geraram espaços 

urbanos, cujos atributos técnicos, científicos e informacionais são insuficientes para produzir uma 

capacidade operacional no âmbito das pequenas cidades. Para a afirmação do pressuposto mencionado, 

o diálogo entre a pesquisa empírica – levantamento de dados primários e secundários - e a pesquisa 

teórica  se fez presente, sendo a discussão sobre o direito à cidade efetuada por Lefebvre (2011) em 

conjunto com a discussão sobre justiça espacial encaminhada por Harvey,  as principais referências 

teóricas utilizadas. Dentre as conclusões efetuadas destacam-se: o direito à cidade e a justiça espacial 

devem ser temas de discussão da Geografia, isto porque a reprodução do capitalismo via reestruturação 

produtiva e globalização, tem contribuído para que os problemas antes apenas nas metrópoles e nas 

grandes cidades, também se façam presentes nas pequenas e médias cidades;  a expansão do capital, ao 

promover a homogeneização do espaço, promove também, transformações socioespaciais que se 

expressam espacialmente e no modo de vida das populações; as mudanças que ocorrem nas pequenas 

cidades conduzidas pelo avanço das relações capitalistas retratam a crise urbana discutida existente nas 

metrópoles, evidenciada pela falta ou precariedade da moradia, o não acesso ao saneamento básico, 

bem como a uma educação de qualidade e trabalho, considerados como fundamentais à própria 

condição de ser no mundo no século XXI; a base tecnológica da sociedade contemporânea é 

excludente, exigindo poucos trabalhadores com elevada qualificação, liberando grandes contingentes 

populacionais com baixa escolaridade, conduzindo o desemprego é a se tornar uma ameaça à à própria 

reprodução social. Por fim, a pesquisa mostrou que o princípio da equidade, visto como um 

fundamento da justiça espacial tem sido comprometido no âmbito das pequenas cidades pela ausência 

de planejamento urbano e regional, bem como de políticas territoriais e sociais, cujo resultado se 

expressa na atualidade por meio dos diversos problemas mencionados, os quais não permitem aos seus 

habitantes exercer de forma coerente o direito à cidade tornando essas cidades espaços de exclusão, 

onde a justiça espacial se faz de forma ausente. Do ponto de vista prático o trabalho se coloca como 

uma contribuição a discussão sobre a cidade pequena, bem como oferece uma orientação à 
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implementação de políticas públicas que tornem as pequenas cidades espaços menos desiguais e com 

maiores possibilidades do exercício da cidadania, síntese do direito á cidade e da justiça social. 
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RESUMO: actual de las mismas (Boschma y Martin, 2010). De esta manera, las decisiones  
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RESUMO: O conceito de gentrificação tem ganho relevância no atual contexto português. O 

persistente  problema habitacional na sociedade portuguesa ganha novos contornos aquando da crise 

económica, das mudanças na lei das Rendas. O mercado habitacional socorre-se de novas estratégias 

assentes na reabilitação e regeneração urbana, na dinamização do arrendamento habitacional e na 

procura de novos públicos associados ao turismo. A gentrificação, enquanto processo de recomposição 

social da população em determinado território decorrente das transformações urbanas ocorridas nesse 

território, nomeadamente através de operações de renovação e regeneração urbana traduz novas 

situações de carência habitacional, de limitações no direito à cidade e de desigualdades socioespaciais. 

Este artigo procura debater a operacionalização do conceito de gentrificação e algumas das limitações 

na verificação da ocorrência do processo confrontando dois casos de estudo distintos: um território 

reconhecido como situação de gentrificação no municipio de Lisboa e outro menos estudado, no 

município de Oeiras. Como se pode comprovar a ocorrência de gentrificação? Que métodos e 

instrumentos de recolha de informação podem ser utilizados? A reflexão apresentada é estruturada em 

três partes. A primeira incide sobre a componente teórica do estudo: o conceito de gentrificação, a sua 

complexidade e as possibilidades de comprovar empiricamente a ocorrência de gentrificação. Na 

segunda descrevem-se os territórios em análise e a metodologia mista a que se recorreu para detecção 

de evidências que comprovem a ocorrência de gentrificação. O trabalho de campo implica um 

conhecimento geral destes territórios, da sua história, da evolução dos movimentos migratórios e das 

dinâmicas urbanas considerando-se as alterações recentes. Esta contextualização é feita através de 

análise estatística, documental e cartográfica. O trabalho de campo é ainda acompanhado de 

observação nos territórios em análise, levantamentos fotográficos a confrontar com fotos antigas para 

verificação e comprovação de alteração do cenário urbano. Na secção três confrontam-se os resultados 

obtidos. As análises realizadas possibilitam a discussão em torno da ocorrência ou não de gentrificação 

nos territórios e das políticas públicas urbanas que potenciaram ou limitaram o processo. Procura-se 

ainda refletir sobre os métodos de detecção do processo entanto estratégias de mitigação do mesmo. 

Quando se verifica a ocorrência de gentrificação já é demasiado tarde para impedir o desenvolvimento 

da mesma? Será legitimo considerar os mesmos métodos de investigação para realidades distintas? 
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RESUMO: No contexto da urbanização mundial, a desigualdade entre os diferentes grupos sociais 

apresenta-se num processo crescente e preocupa os estados nacionais e as instituições internacionais. 

No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU/2016), vários eventos têm sido organizados para 

debater essa questão e apontar estratégias políticas, sociais e econômicas com o objetivo de propor 

alternativas para diminuir a pobreza e a desigualdade. Nesse sentido, o aumento da desigualdade nas 

cidades tem se revelado de grande importância para a análise e compreensão da moradia informal e da 

desigualdade. Segundo Malheiros (2016) a habitação social relaciona-se ao "combate à pobreza e à 

exclusão social e a necessidade de integrar e valorizar os bairros e a habitação social", que são 

características do processo de produção do urbano. Referindo, ainda, o mesmo autor que "as políticas 

de habitação pública portuguesas mudaram significativamente ao longo dos últimos 80 anos, 

ajustando-se aos quadros político-económicos vigentes". Este estudo considera a propriedade pública 

da terra em Brasília (Distrito Federal-DF/Brasil) como importante instrumento do Governo do Distrito 

Federal para realizar as políticas urbanas, para moradia da população de baixa renda. Especificamente, 

analisa as relações entre a distribuição espacial dos assentamentos realizados pelo poder público e os 

assentamentos informais e compara os resultados obtidos da política habitacional, em diferentes 

períodos espaços temporais - as políticas dos assentamentos, formais e informais iniciais são 
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comparadas com as atuais. Ou seja, são dois processos distintos de desigualdade, bem como, seus 

efeitos sobre grupos sociais assentados em diferentes espaços, estratégicos e não estratégicos, que 

rebebem diferentes ações políticas para moradia e para regularização fundiária. A desarticulação 

espaço-temporal entre as políticas públicas setoriais, que atingem estes lugares, associa-se à 

desigualdade e à informalidade para moradia. A metodologia utilizada aborda a identificação dos tipos 

de assentamentos e de irregularidades; os programas habitacionais; os instrumentos de regularização 

fundiária estabelecidos; as informações documentais coletadas e sistematizadas nos planos 

governamentais e os dados sociais, demográficos e econômicos (Companhia de Planejamento do 

Distrito Federal- CODEPLAN). Com isso, foi possível apontar que o governo abandona os 

instrumentos tradicionais da política habitacional para baixa renda, sem atingir os objetivos propostos. 

Entretanto, as atuais políticas não proporcionam o fim da desigualdade, nem o direito à cidade 

conforme desígnios da Nova Agenda Urbana, pois eleva a vulnerabilidade da propriedade imobiliária 

dos mais pobres, devido a inserção da relação bancária no processo de aquisição da casa própria. 
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RESUMO: Lisboa é das cidades europeias cuja população é mais envelhecida (OECD, 2015; SHARE, 

2016), representando os maiores de 65 anos cerca de ¼ da população residente, muitos dos quais 

vivem sós. O rápido envelhecimento está bem patente no aumento da proporção dos “grandes idosos”: 

em 2011, mais de metade (53%) da população idosa de Lisboa correspondia ao grupo dos 75 e mais 

anos e os maiores de 80 anos eram já cerca de 30% (INE, 2011). As diferenças territoriais são 

evidentes - Ajuda, Benfica, Olivais, Alvalade e Alcântara são as freguesias mais envelhecidas com 

quase 1/3 da população com 65 ou mais anos – e, embora Carnide, Marvila e Lumiar figurem entre as 

mais jovens, são estas as freguesias onde se observou um maior acréscimo de população idosa entre 

2001 e 2011. A reforma administrativa de Lisboa (Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro, alterada pela Lei 

n.º 85/2015, de 7 de agosto) implicou a transferência de competências da Câmara Municipal para as 

Juntas de Freguesia (JF), uma das quais é a área da “Habitação e Intervenção Comunitária”. Assim, 

passou a caber à Junta de Freguesia promover e executar “projetos de intervenção comunitária, 

nomeadamente nas áreas da ação social, da cultura, da educação e do desporto em especial em bairros 

de intervenção prioritária” (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). Num inquérito realizado às Juntas de 

Freguesia sobre problemáticas e prioridades sociais, a população idosa e o envelhecimento foram 

apontados como a problemática social de maior grau de importância, e consideradas “Insuficientes” e 

“Muito insuficientes” as respostas sociais existentes nas freguesias (II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-16). O objetivo principal deste estudo é averiguar de que modo a transferência de competências 

para as Juntas de Freguesia se tem traduzido na melhoria das respostas sociais à população idosa. Dois 

dos programas destinados aos mais velhos, que estavam sob a responsabilidade da CML e que 

atualmente são desenvolvidos pelas JF, são o Programa praia campo sénior e o Programa 

envelhecimento ativo e saudável, mas algumas freguesias têm vindo a promover outras ações. A 

investigação evidencia as vantagens decorrentes da maior proximidade e capacidade de intervenção 

das freguesias em responder aos problemas decorrentes do envelhecimento da população, ainda que se 

coloquem questões de justiça espacial decorrentes da clara diferenciação no tipo de apoio que, em cada 

freguesia, é prestado aos séniores. 
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RESUMO: El trabajo de campo, desarrollado durante la primavera de 2017 en el parque urbano 

Morningside Park de la ciudad de Nueva York, me ha ofrecido la oportunidad de reflexionar sobre la 

observación como técnica de investigación. En los manuales de metodologías o de técnicas de 

investigación en ciencias sociales se explica detalladamente cómo preparar y realizar la observación, 

cómo recoger la información y cómo analizarla, pero es menos frecuente encontrar perspectivas sobre 

la reflexividad, la posicionalidad o la autoetnografía de las personas investigadoras en relación a esta 

técnica. En esta comunicación se pretende explicar cómo las horas pasadas en el lugar de la 

investigación han permitido acumular multitud de percepciones, emociones y reflexiones, que no sólo 

informan de lo que allí pasa y se observa, sino también de lo que la investigadora percibe, siente y 

registra como parte del proceso investigador. Sucesivas y reiterativas capas de observación en el 

mismo parque, pero desarrolladas en diferentes días y horas, condiciones meteorológicas variadas y en 

diferentes fechas han construido una mirada amplia, compleja que puede ser interpretada de forma 

caleidoscópica. En un primer momento el espacio ha sido explorado desde la experiencia de outsider 

sin conocer aun la historia del lugar, sin prejuicios previos derivados de la imagen ofrecida por la 
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prensa, la literatura, la historia urbana o las conversaciones del vecindario. Abierta a la observación 

plena, dispuesta a captar la belleza de este espacio verde, las primeras visitas se cargaran de imágenes 

positivas, plenas. Sin embargo las apreciaciones de los colegas geógrafos y sus preguntas sobre mi 

trabajo de campo se orientaron siempre en relación a mis sentimientos de inseguridad, a mis miedos, al 

hecho de desarrollar las observaciones en solitario en un lugar que ellos percibían como inseguro, 

complejo, poco confortable. Mi punto de partida no podía estar más alejado de lo que me transmitían 

quienes conocían el lugar desde su experiencia de residentes locales. A partir de estas miradas 

confrontadas, me interesa pensar reflexivamente, desde una perspectiva autoetnográfica crítica, sobre 

mi posicionalidad y sobre cómo ésta se ve transformada durante el  desarrollo del trabajo de campo a 

medida que se amplía el conocimiento del lugar desde diferentes frentes y diferentes fuentes. 
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RESUMO: Esta apresentação mede os efeitos de deslocação urbana forçada que o PER – Programa 

Especial de Realojamento instituiu ao longo da sua implementação (1993-2018) na Área Metropolitana 

de Lisboa. Baseada num mapeamento completo dos mil núcleos de barracas e duzentos bairros de 

realojamento, bem como dos fluxos de realojamento entre ambos (quantos agregados familiares foram 

transferidos de uns para os outros), procura analisar o grau de desenraizamento das redes laborais e 

sociais que o programa implicou, bem como do grau de despossessão urbana que acarretou. Tendo o 

PER coincidido com um profundo processo de restruturação urbana (duma cidade ainda industrial para 

uma metrópole terciária e polinucleada), a reconfiguração do espaço urbano que o programa permitiu 

nas áreas abrangidas tem de ser vista à luz do direito que as populações pobres têm ao espaço urbano 
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central e privilegiado. Nesse sentido, questiona-se se a periferização e dispersão das comunidades 

residentes nos núcleos de barracas – diferente de concelho para concelho – garantiu esse direito. 
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