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aceitáveis. No domínio académico, as
organizações universitárias mostram ser menos
eficazes do que as suas congéneres politécnicas.

REVISTA PORTUGUESA
DE ESTUDOS REGIONAIS
A Revista Portuguesa de Estudos Regionais tem
um novo site. A reformulação ocorreu não só ao
nível do design da página como também se deu
mais um passo na internacionalização da
Revista: o novo site é bilingue. Visite-o em
www.apdr.pt/siteRPER.
Saiu em Outubro a Edição do n.º 14 da Revista,
referente ao primeiro quadrimestre de 2007.
O 14º número da RPER é composto por um
conjunto de 4 títulos, cujos resumos
seguidamente se transcrevem.

Apesar disso, as diferenças registadas não são,
estatisticamente, significativas. No domínio da
motivação, os Institutos Politécnicos são mais
eficazes do que as Universidades e, para além
disso, as diferenças são, estatisticamente,
significativas.
Por fim, no domínio da adaptação externa, a
situação inverte-se pois verifica-se que as
Universidades são mais eficazes do que os
Institutos Politécnicos, sendo que as diferenças
observadas
não
são,
estatisticamente,
significativas.

«Avaliação dos Destinos Turísticos das Ilhas
dos Açores com Base em Modelos
Gravitacionais »
Palavras-chave: Ilhas, turismo, atractividade,
modelos gravitacionais
Autor: David Bedo, Tomaz Ponce Dentinho

RPER Nº 14
«A Eficácia do Ensino Superior Agrário
Português: Realidade ou Ficção?»
Palavras-chave:
Eficácia
organizacional,
ensino superior, ciências agrárias, Portugal.
Autor: António José Gonçalves Fernandes
Resumo: A distribuição geográfica das
instituições portuguesas com ensino superior
agrário abarca todo o território nacional. Desta
forma, pretende-se assegurar o desenvolvimento
das regiões e do país. Mas, será que estas
instituições são eficazes no cumprimento dessa
missão? Para responder a esta questão, neste
artigo apresentam-se os resultados da avaliação
da eficácia organizacional destas instituições
com recurso a 63 indicadores que permitem
avaliar 9 critérios de eficácia.
Os resultados mostram que os níveis de eficácia
nos diferentes domínios são, globalmente,

Resumo: As ilhas são locais muito importantes
como destinos de turismo e de lazer. No entanto
apresentam atractividades relativas que variam
ao longo do tempo. O objectivo deste artigo é
analisar a atractividade relativa das ilhas no
arquipélago dos Açores utilizando modelos
gravitacionais.
O estudo tenta perceber o efeito do custo de
viagem e das características da oferta (número
de camas, ilha de destino) e da procura (país de
origem). O estudo conclui que os factores
determinantes do turismo dos Açores são a
distância aos países de origem, os produtos dos
países de origem, o número de camas de cada
ilha, as características particulares de cada
destino e também o tempo.
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«Capacidade Territorial de Inovação: O
Desempenho Europeu »
Palavras-chave: Inovação, Sistemas de
Inovação, Territórios e Capacidade de Inovação
Autor: Maria Manuela Santos Natário, João
Pedro Almeida Couto, Maria Teresa
Borges Tiago, Ascensão Maria Martins Braga

«Turismo no Litoral Versus Turismo no
Interior Português. O Destino Turístico
Serra da Estrela»
Palavras-chave: Destinos turísticos do litoral,
destinos turísticos do interior, vantagens
comparativas, vantagens competitivas
Autor: Margarida Maria Fidalgo Costa Vaz,
Anabela do Rosário Leitão Dinis

Resumo: A capacidade económica de um
território está associada à sua dinâmica em
termos de inovação e depende de características
e factores específicos de cada território. Este
trabalho tem como objectivo analisar a
capacidade de inovação dos países Europeus,
baseando-se nos dados do European Innovation
Scoreboard 2004 referente a 33 países.
Recorrendo à análise de clusters procura-se
verificar como se posicionam os diferentes
países relativamente ao registo de patentes,
determinando-se adicionalmente quais os
factores que distinguem os agrupamentos de
territórios com maior e menor capacidade de
inovação.
Os resultados sugerem a existência de quatro
grupos de países e os factores de distinção
identificados apontam para aspectos ligados
com a eficiência institucional, a hierarquização
da sociedade ou “distância de poder”, o nível de
população com educação terciária e as
percentagens de despesas com investigação e
desenvolvimento das empresas.

Resumo: O presente artigo pretende enquadrar
o destino Serra da Estrela no contexto dos
destinos turísticos do interior, identificando os
seus concorrentes directos e os que podem
complementar a sua oferta turística. Conclui-se
que há indícios de alteração da dinâmica
turística nacional, com as zonas do interior a
cresceram mais rapidamente que as zonas do
litoral.
A Serra da Estrela teria a ganhar se conseguisse
ter como aliados o Douro (que apresenta uma
maior dinâmica de crescimento) e o Alentejo
Central (o destino mais estabelecido ao nível
dos destinos do interior), e se conseguisse
aumentar o seu perfil competitivo para
concorrer com Trás-os-Montes, que apresenta
argumentos competitivos semelhantes (destino
rural e de montanha).
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Nova edição na «Colecção APDR»
Recriar e Valorizar o Território
(CD-ROM)
A realização do 13º Congresso Nacional da
APDR subordinado ao tema “Recriar e
Valorizar o Território”, nos dias 5 a 7 de Julho
de 2007, no Pólo de Angra do Heroísmo, da
Universidade dos Açores, decorreu com grande
sucesso, bastante acima das expectativas
iniciais, dada a insularidade do local escolhido
para a edição do Congresso Anual. Reunindo
cerca de 200 participantes, entre os quais 81%
de nacionalidade Portuguesa, 10% de outros
países europeus (Itália, Alemanha, Polónia,
Espanha, entre outros) e 9% de Países
Lusófonos (Brasil, Cabo Verde e Guiné Bissau),
o Congresso deste ano revelou-se um dos
maiores Congressos da APDR dos últimos anos,
com cerca do dobro da participação verificada
em anteriores edições.
Na sequência do Congresso, já está disponível a
nova peça da Colecção APDR: “Recriar e
Valorizar o Território” (CD-ROM), com um
total de 145 artigos científicos. Esta publicação
inclui ainda as comunicações apresentadas pelos
especialistas convidados:
“The future of Regional Development and
Cohesion Policies” - Rui Baleiras (Secretário de
Estado do Desenvolvimento Regional);
Soo-Jin KIM (OCDE – Competitividade
Regional e Governança, Paris) – “Regional
development policy in OECD countries”;
Grzegorz Gorzelak (EUROREG / Universidade
de Varsóvia) – “Cohesion Policy – from
Enthusiasm to Doubts, from Equity to
Functionality”;
“Planning for marine conservation: are we all at
sea?” - Gareth Edward Jones (Universidade de
Wales, Bangor, Reino Unido);
“Dos Recursos ao Desenvolvimento” - Manuel
Costa Lobo (CESUR – Departamento de

Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico
da Universidade Técnica de Lisboa);
“Communication Networks and Territorial
Valorization” - Roberta Capello (Instituto
Politécnico de Milão e Regional Science
Association International (RSAI)).

Os restantes artigos que integram o CD-ROM
distribuem-se pelos seguintes 15 temas: As
TICs e o Território; Ensino e Formação;
Recursos, Infraestruturas e Desenvolvimento;
Empreendorismo,
Inovação
e
Internacionalização; Políticas Públicas e
Desenvolvimento Regional; Cidades e Sistemas
Urbanos; Ordenamento do Território e
A
Localização
Planeamento
Urbano;
Residencial; Cultura e Desenvolvimento;
Turismo e Desenvolvimento Sustentável;
Métodos e Indicadores Espaciais; Dinâmicas
Demográficas; Ruralidades e Território;
Indústria e Desenvolvimento Regional; Gestão e
Conservação
da
Natureza.
O preço do CD-ROM é de 20 € (15 € p/ sócios
da APDR). Encomendas directamente por telef.,
fax, e-mail ou on-line (www.apdr.pt).
A todos os participantes do Congresso será
enviado
o
CD-ROM
gratuitamente.
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48º Congresso Europeu da ERSA – Liverpool, Reino Unido
27 a 31 Agosto 2008
Fevereiro de 2008. A aceitação dos resumos não
implica aceitação das comunicações. O prazo
para submissão dos artigos finais (R-sessions) é
a 30 Abril e, para as restantes sessões, 16 de
Junho.

A 48ª edição do Congresso da ERSA será
recebida pelo Civic Design Department da
Universidade de Liverpool e pelas secções
britânica e irlandesa da Regional Science
Association International. Escolhida como
Capital da Cultura para 2008, Liverpool tem
sido centro de numerosas iniciativas.
O tema deste Congresso é Cultura, Coesão e
Competitividade - Perspectivas Regionais.
O programa será organizado em torno de uma
variedade de tópicos e inclui sessões plenárias
com leituras por distintos oradores, incluindo o
Professor Ed Glaeser, de Harvard. O número de
tópicos reflectirá o tema central mas, como é
costume, contemplará outros tópicos. Haverá
ainda sessões de jovens investigadores.
Programa Social & Excursões Técnicas
O programa social inclui a sessão de abertura,
um jantar informal e o jantar do Congresso, que
terá lugar num local aprazível no centro da
cidade. Haverá também variedade de excursões
técnicas e será proporcionado um programa para
acompanhantes.
Há uma redução do valor da inscrição para
todos os participantes provenientes de países da
Europa de Leste não pertencentes à União
Europeia, bem como a jovens investigadores até
aos 33 anos de idade.
Para o 48º Congresso, o Urban and Regional
Studies Institute of Groningen organiza uma
sessão especial intitulada “The demography of
the firm and regional economic dynamics:
entries, exits and relocations” (www.ursi.nl).
Submissão de Resumos
Os resumos poderão ser submetidos até 14
Janeiro de 2008, sendo que a notificação de
aceitação dos mesmos será enviada até 29

Para mais informações contactar:
Sandra Robinson (ERSA2008@liverpool.ac.uk)
Ou consultar www.liv.ac.uk/ersa2008/index.htm
Lista de Temas propostos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cultural regeneration and its evaluation
Climate change and its implications for
urban and regional development
The evidence base for regional policy
Regional analysis of enterprise
formation, deformation and survival
The development of air transport in
European regions
Labour mobility in the extended
European Union
The regenerative role of river basin
management
Spatial targeting and urban policy
Geographical information systems and
spatial analysis
Local dimensions of sustainable
development
Globalisation and regional
competitiveness
Migration, diasporas and development
Social segregation, poverty and space
Rural and local development
Dublin and Liverpool: two cities
compared
Cross-border cooperation and
development
Renewable energy; a regional
development perspective
Regeneration of urban districts:
analysis, policy and evaluation
The future for regional policy in
Europe
Public health and regional prosperity
Spatial econometrics
Long-term unemployment and lagging
regions
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23. New technologies, innovation and
space
24. Public finance and regional
development
25. Sustainable development and regional
economic strategies
26. Spatial economic analysis
27. Retail development and
competitiveness
28. Agglomeration, clusters and policy

29. City and regional marketing
30. Location of economic activities and
people: new directions
31. City and regional governance: the role
of city regions
32. Infrastructure, transport, mobility and
communication
33. Learning regions
34. New frontiers in regional science:
theory and methodology

21º Summer Institute da ERSA – Pecs, Hungria
6 a 15 Julho 2008

O 21º Summer Institute da ERSA realizar-se-á
entre os dias 6 e 11 de Julho de 2008 em Pecs,
na Hungria, sob o tema “Spatial Econometrics
and Spatial Computable General Equilibrium
Models”. O curso destina-se sobretudo a alunos
de estudos pós-graduados de Doutoramento ou
jovens investigadores. Face aos financiamentos
obtidos através do Programa Marie Curie, os
custos de participação são mínimos (os fundos
cobrem despesas com a inscrição, deslocações e
custo de vida). As inscrições já estão abertas e
terminam a 10 de Março de 2008.
Informações mais detalhadas sobre o 21º
Summer Institute estão, disponíveis na página
da ERSA (www.ersa.org/prepare).
Para o Summer Institute de 2009, já é conhecida
a escolha de Volos, na Grécia.

PREPARE
O PREPARE - "Priority European Programme
in Advanced Regional Economics" é um
programa
destinado
a
estudantes
de
doutoramento e jovens investigadores de
Ciência Regional, financiado pela União
Europeia, através do Programa Marie Curie, em
estreita cooperação com a (ERSA). A principal
actividade do PREPARE consiste numa série de
quatro Summer Institutes, cada um com uma
temática específica e realizados em cidades
diferentes. Estes eventos de 10 dias, com a
participação de peritos nas áreas, incluem:
instruções avançadas num tópico da regional
science, apresentação e discussão da
investigação dos participantes e questões
relativas à construção de uma carreira científica.
Os participantes PREPARE no Summer
Institute serão convidados para uma sessão
especial do congresso da ERSA do ano seguinte
onde terão a oportunidade de apresentar a sua
investigação a peritos europeus.
O público-alvo são alunos de doutoramento e
jovens investigadores com menos de 10 anos de
experiência.
Para
mais
informação
www.ersa.org/prepare/index.html.
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Congresso Mundial RSAI
2008, S. Paulo, Brasil
17 a 19 Março 2008

O Congresso Mundial da Regional Science
Association International (RSAI) realiza-se de
quatro em quatro anos. Os últimos dois
realizaram-se em Lugano (Suiça, 2000), e em
Port Elizabeth (África do Sul, 2004). É uma
oportunidade para investigadores de todas as
partes do Mundo se reunirem, conhecerem
colegas com a mesma profissão e apresentarem
os seus estudos. Terá o habitual formato dos
congressos
passados,
com
convidados,
excursões técnicas, entre outros.
Promovido em parceria pela RSAI, ABER
(Associação Brasileira de Estudos RegionaisSecção Brasileira da RSAI) e Universidade de
São
Paulo/Faculdade
de
Economia,
Administração e Contabilidade, a edição de
2008 do Congresso Mundial irá realizar-se de
17 a 19 de Março de 2008 nesta Faculdade. O
Comité de Organização Local é composto por
Carlos Azzoni, Eduardo Haddad, Joaquim
Guilhoto e Danilo Igliori.
Integração Mundial, países emergentes,
regiões subdesenvolvidos e sustentabilidade
Depois de muitos anos de uma crescente
integração
económica
mundial,
novas
oportunidades e desafios colocaram-se a todos
os países, tanto do chamado “Terceiro Mundo”
como nos países mais ricos, com enormes
impactos a nível regional. A sustentabilidade,
nomeadamente a social e ambiental, revela-se
como um dos mais importantes aspectos neste
processo. Será este o foco deste encontro.
O Programa Final estará disponível a partir de
31 de Dezembro de 2007. É possível efectuar a
sua inscrição a preço reduzido até 31 de Janeiro
de 2008.
www.aber.fea.usp.br/rsai2008/
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14º Congresso APDR
2º Congresso de Gestão e
Conservação da Natureza
LOCAL: Instituto Politécnico de
DATA: 4 e 5 Julho 2008
WEB: www.apdr.pt/congresso/2008

Tomar

RESUMOS: até 14 Março 2008
COMUNICAÇÕES: até 30 Maio 2008

Em 2008, a Direcção da APDR escolheu
a cidade de Tomar para acolher o 14º Congresso,
cujo tema principal é “Desenvolvimento,
Administração e Governança Local”. O
desenvolvimento dos territórios que compõem
um país, como reconhecemos hoje em dia, é um
processo económico, social e político que está
muito dependente da qualidade e “espessura” das
instituições que estão no território e das quais se
espera a assunção de uma importante parte da
responsabilidade de concepção, implementação e
avaliação das políticas de desenvolvimento,
proporcionando condições de sustentabilidade
económica, ambiental e financeira. É essa a
temática principal que a APDR propõe para
discussão nos dias 4 e 5 de Julho de 2008, em
Tomar. Para além deste tema principal, serão
aceites no Congresso comunicações em todas as
áreas de estudo relacionadas com o
desenvolvimento regional e local.
O 14º Congresso da APDR conjuga-se
com a 2ª edição do Congresso de Gestão e
Conservação da Natureza e conta com o apoio
local do Instituto Politécnico de Tomar.

PROGRAMA PROVISÓRIO
Sexta, 4 de Julho
10h 00 – 11h 00 Recepção dos participantes
11h 00 – 11h 30 Abertura Oficial
11h 30 – 13h 00 Sessão Plenária
13h 00 – 14h 00 Almoço
14h 15 – 16h 00 Sessões Paralelas
16h 30 – 18h 15 Sessões Paralelas
18h 30 – 19h 30 Assembleia Geral APDR
Sábado, 5 de Julho
09h 00 – 10h 30 Sessões Paralelas
11h 00 – 12h 45 Sessões Paralelas
12h 45 – 14h 15 Almoço
14h 15 – 16h 00 Sessões Paralelas
16h 30 – 18h 00 Sessões Paralelas
18h 00 – 18h 30 Sessão de Encerramento
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Secretariado
•
•

Rita Azevedo
ou
Filipa Amorim

APDR
Praça D. Dinis, Colégio S. Jerónimo
Apartado 3060
3001-401 COIMBRA
Portugal
Tel.: (+351) 239 836 068
Fax: (+351) 239 820 750
E-mail: apdr@mail.telepac.pt
Internet: www.apdr.pt/congresso/2008
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Eventos e
Publicações
Publicações:
Regions, Land Consumption and Sustainable
Growth. Assessing the Impact of Public and
Private Sectors. (2005). Oedzge Atzema, Piet
Rietveld and Daniel Shefer. Edward Elgar
Publishing.
Environmental Governance and
Decentralisation (2007). Albert Breton,
Giorgio Brosio, Dalmazzone S., Giovanna
Garrone (eds). Edward Elgar Publishing.
Sustaining Agriculture and the Rural
Environment. Governance, Policy and
Multifunctionality (2004). Floor Brouwer (ed).
Edward Elgar Publishing.
Innovation, Agglomeration and Regional
Competition (Fevereiro de 2008). Charlie
Karlsson, Börje Johansson, Roger R. Stough
(eds). Edward Elgar Publishing.
Regional Knowledge Economies. Markets,
Clusters and Innovation (2007). Philip Cooke
Carla De Laurentis, Franz Tödtling, Michaela
Trippl. Edward Elgar Publishing .
Planning Cities for the Future. The Success
and Failures of Urban Economic Strategies in
Europe (2007). Peter Karl Kresl. Edward Elgar
Publishing.

Eventos:
17-20 Fevereiro 2008/Hawai
47º Encontro Anual da Western Regional
Science Association. Não são aceites resumos.
Contacto para informações: David Plane,
plane@email.arizona.edu ou no sítio da WRSA:
//geog.arizona.edu/wrsa

17-19 Março 2008/São Paulo, Brasil
8º Congresso Mundial da RSAI. Organizado
pela Associação Brasileira de Estudos Regionais
(ABER). São aceites artigos de qualquer área da

ciência regional. Prazo de submissão dos artigos
completos:
30
de
Novembro
2007.
www.aber.fea.usp.br/rsai2008

26-30 Março 2008/Arlington Washington, DC
47º Encontro Anual da Southern Regional
Science Association.
Prazo submissão de resumos: 15 Dezembro
2007 www.regionalscience.org/srsa/

6-8 Abril 2008/VA, USA
Conferência International "A Suburban
World? Global Decentralization and the New
Metropolis." www.mi.vt.edu

7-10 Abril 2008/Oxford, Reino Unido
RES Easter School in Econometrics
Prazo de submissão dos artigos: 20 Janeiro 2008
www.nuff.ox.ac.uk/users/nielsen/res/EasterScho
ol2008.html
25-27 Abril 2008/Westport, Co Mayo, Ireland
22º Irish Economic Association Annual
Conference
Prazo de submissão dos artigos: 18 Janeiro 2008
www.iea.ie

15-16 Maio 2008/ Dijon, France
10º Journées d'Economie Expérimentale
Prazo de submissão dos artigos: 14 Fevereiro
2008
www.escdijon.eu/fr/evenement/jee2008.asp
15-17 Maio 2008/Kyoto, Japan
11º Uddevalla Symposium
Spatial Dispersed Production and Network
Governance in Global Economic Integration
-Modularity, Coordination and Structural
Instability
Para mais informação contactar Iréne
Johansson, University West,
irene.johansson@hv.se

20-24 Maio 2008/Quebec, Canadá
Canadian Regional Science Association
http://eratos.erin.utoronto.ca/crsaacsr/CRSA2008meeting.htm

22-23 Maio 2008/ University of Salerno, Italy

12

BOLETIMAPDR - Nº 1 – 2007

5º Workshop for Italian PhD Students in
Economics (WISE)
Prazo de submissão dos artigos: 29 Fevereiro
2008 www.csef.it/

27-29 Maio 2008/ Prague, Czech Republic
Regional Studies Association Annual
International Conference
Prazo de submissão dos artigos: 29 Fevereiro
2008 www.regional-studies-assoc.ac.uk/

29-30 Maio 2008/ Warsaw, Poland
IV International Conference on
Globalization, Energy and Environment
Prazo de submissão dos artigos:
www.sgh.waw.pl/gee2008

5-7 Junho 2008/ Salamanca, Spain
XI Applied Economics Meeting
Prazo de submissão dos artigos:
10 Março 2008
www.revecap.com/encuentros

6-8 Junho 2008/Stockholm, Sweden
IABE-2008 Stockholm-Summer Conference
Prazo de submissão dos artigos:
www.sh.se/iabe-stockholm

7-9 Junho 2008/ Kansas City, MO
37ª Conferência Anual da Mid Continent
Regional Science Association.
Organizador: John Leatherman, Kansas State.
www.oznet.ksu.edu/mcrsa/annual_conference.ht
m

4-5 Julho 2008/ Évora, Portugal
2º Encontro Anual da Revista Portuguesa de
Economia
Prazo de submissão dos artigos: 1 Abril 2008
www.cefage.uevora.pt/pej

9-11 Julho 2008/Berlin, Germany
8º International Socio-Economic Panel User
Conference (SOEP 2008)
Prazo de submissão dos artigos: 29 Fevereiro
2008 www.diw.de/soep2008

4-7 Agosto 2008/Atenas, Grécia
3º International Symposium on Economic
Theory, Policy and Applications
Prazo de submissão de resumos: 7 Janeiro 2008
www.atiner.gr/docs/Economics.htm

27-31 Agosto 2008/Liverpool, Reino Unido
48º Congresso da ERSA
Esta edição conta com uma sessão especial
intitulada “The demography of the firm and
regional economic dynamics: entries, exits and
relocations”. A submissão dos abstracts encerra
a 14 de Janeiro de 2008.
www.regional-studies-assoc.ac.uk/

26-27 Setembro 2008/Gold Coast,
Queensland, Australia
How Globalisation is Shaping the AsiaPacific: Multi-disciplinary Perspectives
Prazo de submissão dos artigos: 31 Março 2008
www.bond.edu.au/about/faculties/bus/gdc/index
_gdc.html

13-14 Junho 2008/Frankfurt, Germany
The Industrial Organisation of Securities
Markets: Competition, Liquidity and...
Prazo de submissão dos artigos:
15 Janeiro 2008 www.ifkcfs.de/index.php?id=1302&L=0

Evaluation and Program Planning journal’s
Call for Paper for Special Issue on:
Evaluating the Impact of Transport Projects
Abstracts até 31 de Janeiro de 2008
(www.elsevier.com/locate/evalprogplan)

20-21 Junho 2008/Barcelona, Spain
International Workshop in Economic
Geography
Prazo de submissão dos artigos: 15 Fevereiro
2008 //idea.uab.es/worecogeo/

3-5 Julho 2008/Kiel, Alemanha
Modelling the Spatial Economy – Org. jointly
by the German Speaking Section of ERSA,
the August Lösch Society and the Kiel
Institute of the World Economcy
Prazo submissão de resumos: 29 Fevereiro 2008
See more at www.ersa.org - News - Conference
Announcements
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Territoriales: du Désir au Devenir
http://www.esad.ulaval.ca/evenements.php
16-18 Janeiro 2008/Lille, França
Colóquio Le Littoral: Subir, Dire, Agir
http://www.ifresi.univ-lille1.fr/littoral2008.htm

3-6 Junho 2008/Centro de Québec
Colóquio Ports et Littoraux, Espaces des
Métamorphoses

7-8 Abril 2008/Sétif, Algérie
Colóquio Développment Durable et
l’Exploitation Rationnelle des Ressources
– Université Ferhat Abbes
mailto:Pieem_Fac@Hotmail.com

14

BOLETIMAPDR - Nº 1 – 2007

Destaque:
Políticas de Planeamento e Ordenamento do
Território no Estado Português

Autor: Rui Manuel Amaro Alves
Título: Políticas de Planeamento e
Ordenamento do Território no Estado Português
Edição: Fundação Calouste Gulbenkian e
Fundação para a Ciência e Tecnologia, Lisboa,
2007.

O livro é constituído por oito capítulos, para
além da introdução e conclusão. No segundo
capítulo, de enfoque mais teórico, o autor
discorre sobre a evolução dos conceitos de
território, planeamento e ordenamento do
território, para de seguida, nos capítulos
seguintes, se debruçar sobre as principais
transformações que caracterizam os Estados
contemporâneos e a importância que nelas
assume o sistema de planeamento e
ordenamento do território, enquanto instrumento
orientador das suas intervenções na organização
do território. Especial ênfase é atribuída ao

Estado Português. O sexto capítulo, corpo
central da obra, centra-se no campo das políticas
propriamente ditas e da sua implementação, em
que são desenvolvidos diversos assuntos
temáticos, como o quadro institucional, o
sistema de planeamento e seus instrumentos, a
forma como os recursos naturais, culturais e
patrimoniais do território são integrados no
planeamento e ordenamento do território, a
orientação
territorial
das
actividades
económicas e das comunidades humanas, rede
urbana e políticas urbanas, entre outros. No
sétimo capítulo, são abordadas questões
relacionadas com a integração, articulação e
coordenação em planeamento e ordenamento do
território, e de seguida, no oitavo, é introduzida
a questão da avaliação dos planos, das políticas
e dos instrumentos. O nono capítulo apresenta
um conjunto de orientações de política para o
futuro tendo em vista a melhoria da eficácia das
políticas de planeamento e ordenamento do
território do Estado português, fazendo alusão a
adaptações e a novos instrumentos que poderão
contribuir de forma efectiva para essa melhoria.
As orientações estão organizadas em quatro
blocos: i) sistema de planeamento em si mesmo;
ii) melhoria da integração articulação e
coordenação; iii) relações entre o planeamento e
o mercado e; iv) a reforma da organização
político-administrativa.
A obra contém ainda, em anexo, numa grelha
comum, uma sistematização de políticas e
instrumentos de política de planeamento e
ordenamento do território em diferentes países.
Segundo o autor, o livro representa,
simultaneamente, uma síntese e uma reflexão
crítica sobre as políticas de planeamento e
ordenamento do território em Portugal a partir
da adesão à CEE, em 1986, numa perspectiva
integrada, dinâmica e multidisciplinar, com
especial interesse para todos aqueles que
interagem com o planeamento e ordenamento
do território.
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Alteração de apartado na morada da APDR
Anunciamos aos nossos prezados sócios que o número do Apartado da APDR foi alterado de
3060 para o novo 3010.
Deste modo, a correspondência deverá ser enviada para:

APDR
Praça D. Dinis
Colégio de S. Jerónimo – IERU
Apartado 3010
3001-401 Coimbra

16

BOLETIMAPDR - Nº 1 – 2007

SÓCIOS DA APDR (Actualização a 31 de Dezembro de 2007)
Em 2007, a APDR teve o prazer de receber 9 novos sócios, que cordialmente saudamos.

252 José Esteves Robalo
253 Maria Lúcia de Jesus Pato
254 Rui Pedro Rocha Cunha Monteiro
255 Maria Teresa Couceiro da Costa Ramos
256 Joana Lage Peixoto
257 Pedro Afonso Nunes Correia Fernandes
258 Ana Figueiredo Nunes Braga
259 António José Gonçalves Fernandes
260 Cristina Isabel Abreu Soares Fernandes

