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fundamentação 
No ordenamento do território, o novo quadro legal português, aponta caminhos para 
uma profunda alteração da atual praxis urbanística. 
O presente curso (com participação do Jorge Carvalho, da Fernanda Paula Oliveira, e 
restante equipa) pretende apresentar e desenvolver uma proposta global de 
ordenamento e os caminhos para uma nova prática, capaz de ultrapassar a falta de 
eficácia, justiça e transparência dos processos de transformação do uso do solo que 
vão ocorrendo. 
Pretende-se que o curso se desenvolva em cada município interessado, envolvendo 
em cada caso um grupo de técnicos e decisores, que permita com base em casos 
concretos identificados pelo município em causa, discutir e aprofundar processos 
executórios e perequativos. 
O programa genérico do curso está disponível aqui, sendo devidamente adaptado à 
escala e dinâmica de cada um dos municípios que se manifestar interessado. 
 
 
objetivos gerais  
O curso visa desenvolver e certificar competências técnicas, no intuito do profissional 
vir a contribuir para um Planeamento e uma Administração Urbanística mais eficazes, 
partindo dos problemas e desafios presentes no Território e formulando um modelo 
para lhes dar resposta, no respeito pelo atual quadro legal. 
 
 
objetivos específicos  
No final do Curso, os Participantes serão capazes de: 

 Percecionar as questões fundiárias e financeiras presentes no processo físico 
de construção da cidade;  

 Identificar os instrumentos de ordenamento que podem ser mobilizados e o 
respetivo potencial; 

 Perspetivar a articulação de Instrumentos e Ações para atingir Objetivos 
identificados; 

 Operacionalizar os instrumentos de execução urbanística e de perequação, 
entendendo o seu alcance e importância para a qualificação da prática 
urbanística e desenvolvimento de operações urbanísticas estruturantes. 

 
destinatários 
Formação dirigida a técnicos e políticos municipais  
 
Número máximo de formandos a admitir: 15 
 
 
forma de organização 
Formação-ação 
 
 
métodos pedagógicos a utilizar 
Os métodos pedagógicos a adotar centram-se na articulação de sessões teóricas e 
práticas visando a compreensão: das razões para a ineficácia do sistema de 
planeamento; de como os diversos instrumentos, com especial incidência nos de 
execução urbanística, poderão ser utilizados para enquadrar dinâmicas e resolver 
problemas. 

Qualificação da prática urbanística municipal: 
- Dos planos às ações; 
- Execução urbanística e perequação 

 

Formação Intra - sob consulta 



conteúdos programáticos 
A título de exemplo apresentam-se os seguintes conteúdos 

 

coordenador 

Prof. Doutor Frederico Amado de Moura e Sá, Professor Auxiliar Convidado do Depar-
tamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território . 

equipa de formadores 

Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho 
Urbanista, Doutor em Ciências Aplicadas ao Ambiente e professor de Urba-
nismo. 
A sua atividade profissional tem incidido, de forma diversificada, no ordena-
mento do território, articulando exercício profissional, docência e investiga-
ção. 
É professor e investigador na UA desde 1991. 
Foi diretor do Departamento de Administração Urbanística da CM Évora 
durante os anos 80. 

Coordenou a investigação “Custos e Benefícios, à escala local, de uma Ocupação Dispersa”. 
Em atividade liberal e como sócio da UEst, tem colaborado com diversos municípios, em proces-
sos de assessoria à administração e na coordenação de planos, regulamentação executória, 
projetos urbanísticos e operações executórias  

Fernanda Paula Oliveira  
Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Doutorada em Ciências Jurídico Políticas. 
Tem participado em inúmeros cursos de pós-graduação, ações de forma-
ção, workshops, colóquios, seminários, jornadas e conferências organizados 
pelos mais variados organismos públicos e privados, quer a nível nacional, 
quer a nível internacional. 
Em matéria de planeamento tem integrando equipas de trabalho, ou colabo-
rando a título individual, em projetos relacionados com a elaboração e revi-
são dos mais variados instrumentos de gestão territorial, promovidos por 

instituições governamentais e camarárias. 
Fez parte, entre outras, da Comissão nomeada para a Revisão da Lei dos Solos (2011) e do gru-
po de trabalho que elaborou o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (RJIGT) (1997). Tam-
bém colaborou com a DGT na elaboração do Guia dos Contratos para Planeamento e nos Estu-
dos de Enquadramento para a Revisão da Lei dos Solos. 
Destaca-se, ainda, como autora de um vasto leque de publicações e artigos. 
Para mais informações cfr. http://www.fd.uc.pt/~fpaula/ 



 Frederico Amado de Moura e Sá 
Urbanista, Doutor em Arquitetura pela FAUP, Mestre em Planeamento pela 
UA e Licenciado em Engª Civil pela FEUP. 
É Docente da UA desde 2008 e membro efetivo do GOVCOPP. 
Está envolvido em diversos projetos de investigação, projetos europeus e 
de prestação de serviços nas áreas do planeamento urbano, da mobilidade 
e da qualificação de espaços públicos. 
É sócio gerente da UEst (uest.mobi) estando envolvido em diversos traba-
lhos nas áreas da execução urbanística, do desenho urbano, do planea-

mento urbano e da mobilidade  

Carina Pais 
Arquiteta urbanista, doutorada em Engenharia do Território (IST-UL), mestre 
em Planeamento Regional e Urbano (UA) e licenciada em Arquitetura do Pla-
neamento Urbano e Territorial (FA-UL). 
Exerce atividade profissional na área do urbanismo desde 2004, tendo como 
principais interesses o desenho urbano estruturante, os modelos de execução 
e financiamento e a perequação de benefícios/encargos da urbanização. 
Fez parte das equipas de investigação dos projetos “Ocupação Dispersa: Cus-
tos e Benefícios” (UA/UE/DGT) e PERCOM “Equidade e eficiência no proces-

so de urbanização: um modelo de execução perequativa” (IST-CESUR). 

Gil Ribeiro  
Arquiteto, urbanista e investigador. Doutorando em Arquitetura e Computa-
ção (Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa). Gil também tem 
curso de doutoramento em arquitetura (especialidade em Morfologia Urbana 
e dinâmica), pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, mes-
tre em Arquitetura e Cultura Urbana pelo Politécnico da Universidade de Ca-
talunha e licenciatura em Arquitetura pela Escola de Arquitetura da Universi-
dade do Minho. 
Foi professor na Universidade de Calgary e investigador Universidade de 

Aveiro onde foi o coordenador executivo do projecto internacionalmente premiado BikeEmotion. 
Gil desenhou vários sistemas de bicicletas partilhadas tanto nos EUA como na Europa. Colabo-
rou em vários escritórios de arquitetura com destaque para os RCR-Arquitects, vencedores do 
Pritzker 2017. Sócio gerente da UEst. 


