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Editorial
O

destaque do segundo Boletim APDR do
ano de 2003 é dado ao 44º Congresso Europeu
da ERSA (European Regional Science
Association). De 25 a 29 de Agosto de 2004
irá decorrer no Porto este evento dedicado ao
tema “Regions and Fiscal Federalism” o qual
tem sido cada vez mais objecto de estudo dos
cientistas que se dedicam à problemática da
Ciência Regional.
Destaca-se também a publicação do primeiro
número da Revista Portuguesa de Estudos
Regionais (RPER). Esta revista é uma
iniciativa conjunta do Instituto Nacional de

Estatística (INE) e da APDR e o seu públicoalvo é constituído pelas pessoas com formação
em áreas onde é relevante a questão do espaço
e do território: economistas, urbanistas,
sociólogos, juristas, etc.
No âmbito da “Colecção APDR” referimos a
publicação no mês de Maio de 2003 dos dois
volumes que constituem as Actas do IX
Encontro Nacional da APDR, realizado em
Lisboa em 2002, sob o tema “Nova Economia
e Desenvolvimento Regional” do qual se
publica o respectivo índice.

Índice:
44º Congresso Europeu da ERSA
X Encontro Nacional da APDR
Revista Portuguesa de Estudos Regionais
Livro “Nova Economia e Desenvolvimento Regional”
Publicações recentes
Eventos
Actualização dos endereços electrónicos dos sócios da APDR
Novos sócios

2
3
4
5
10
11
12
12

Editor:
Direcção da APDR
IERU - Praça D. Dinis - Colégio S. Jerónimo; Apartado 3060 – 3001-401 COIMBRA – PORTUGAL
Telefones: (+351) 239 820 938 / 533 Fax: (+351) 239 820 750 E-mail: apdr@mail.telepac.pt Web: www.apdr.pt

2

BOLETIM APDR

44º Congresso Europeu da ERSA
“Regions and Fiscal Federalism”
Porto, 25 a 29 de Agosto de 2004

No próximo ano, de 25 a 29 de Agosto, vai
decorrer no Porto o 44º Congresso Europeu da
ERSA
(European
Regional
Science
Association) o qual está a ser organizado
conjuntamente pela APDR e pela Faculdade de
Economia da Universidade do Porto.
O tema é “Regions and Fiscal Federalism” e
foi proposta a seguinte lista de sessões
paralelas:
- Location of economic activities
- Land use,
markets

real

estate

and

housing

- Regional economic growth
- Entrepreneurship, networks and
innovation
- Producer services
- Globalisation and regional
competitiveness
- Local embedness of multinational
activities
- European Union, European integration
and cross-border development
- Institutions and governess

- Urban and regional planning

- Rural and local development. Natural
resources, environment and tourism

- Transport and communication

- Quantitative methods in regional sience

- Public capital and regional development

- Regional science methodology

- Labour markets and population mobility

3

BOLETIM APDR
- Geographical systems
- Young scientist sessions
A criação de um Mercado Único e a adopção
de
uma
moeda
comum
modificou
significativamente a conjuntura em que as
políticas regionais de desenvolvimento são
implementadas na União Europeia. Os
governos centrais, para além de terem perdido
várias competências para um nível mais
elevado de governo, viram-se obrigados a
descentralisar outras competências para um
nível mais baixo na hierquia da governação
(especialmente em países tradicionalmente
mais centralizados) de modo a alcançar mais
eficiência e eficácia. Estas alterações deram
origem a um papel cada vez mais
proponderante das políticas locais e regionais.
Como consequência, além das restrições
orçamentais e da necessidade de assegurar a
eficiência e a igualdade entre as regiões, o
federalismo fiscal e a sua relação com o
desenvolvimento regional assumiu um papel
de objecto de estudo nos cientistas que
estudam a problemática regional.

O Congresso a realizar no Porto adoptou o
modelo utilizado no 43º Congresso Europeu da
ERSA a realizar em Agosto de 2003 na
Finlândia. Ou seja, para além das sessões
normais haverá também algumas sessões
sujeitas
a
“referee”
(R-sessions);
as
comunicações para estas sessões terão um
calendário mais rígido e terão de ser
submetidas anteriormente de modo a poderem
ser revistas. As comunicações apresentadas
por jovens cientistas (nascidos após 1 de
Setembro de 1971) podem concorrer ao
Prémio EPAINOS. Todos os resumos das
comunicações não podem exceder as 500
palavras e terão de ser enviadas até 16 de
Janeiro de 2004.
Para mais informações consulte a página
www.apdr.pt/ersa ou contacte directamente o
secretariado da APDR através do e-mail:
apdr@mail.telepac.pt

X Encontro Nacional da APDR
“Demografia e Desenvolvimento Regional”
Évora, 26 a 28 de Junho de 2003

Teve lugar

na Universidade de Évora o X
Encontro Nacional da APDR, de 26 a 28 de
Junho de 2003, sob o tema “Demografia e
Desenvolvimento Regional”.
O X Encontro deste ano contou com a
participação de cerca de 110 participantes e
foram apresentadas mais de 80 comunicações
as quais irão futuramente ser reunidas em mais
um livro da Colecção APDR.
As sessões paralelas foram as seguintes:
-

Demografia e Desenvolvimento

-

Inovação,
Novas
Tecnologias
Desenvolvimento Regional

-

Empresas e Desenvolvimento Local e
Regional

-

Espaços Urbanos e Espaços Rurais

-

Novos Desafios e Velhos Problemas do
Mundo Rural

-

Convergência e Políticas Regionais

-

Instrumentos
Análise

-

Economia Pública Local e Regional

-

Recursos Humanos e Desenvolvimento

e

Metodologias

e

de
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Revista Portuguesa
de Estudos Regionais
Nº 1 – Junho de 2003

Foi lançado em Junho o primeiro número da
Revista Portuguesa de Estudos Regionais
(RPER).
A Revista Portuguesa de Estudos Regionais
(RPER) é uma iniciativa conjunta do Instituto
Nacional de Estatística (INE) e da APDR.
O objectivo principal da RPER é a divulgação
da investigação sobre a realidade portuguesa
na área interdisciplinar dos estudos regionais,
locais e urbanos.
Na origem da RPER está a constatação de que
existe, em Portugal, um vasto leque de
pessoas, nomeadamente nas instituições de
ensino superior e nos organismos regionais e
locais da administração, que se dedicam
profissionalmente a esta área e para os quais
esta revista é, decerto, um meio privilegiado
de comunicação, informação e partilha de
experiências.
O público-alvo da revista é constituído pelas
pessoas com formação em áreas onde é
relevante a questão do espaço e do território:
economistas, urbanistas, sociólogos, juristas,
etc.
A RPER apenas publicará artigos em língua
portuguesa ou, ocasionalmente, em língua
inglesa. Será dada especial prioridade a
contributos e artigos que explorem informação
estatística oficial e actualizada.
A edição de Junho é composta pelos seguintes
artigos:
- Dinâmicas territorias de inovação – o caso
do sector têxtil-confecções no Arco Urbano
do Centro Interior - Domingos Santos
Este artigo analisa as dimensões territoriais
dos processos de inovação no quadro do sector
têxtil-confecções do Arco Urbano do Centro

Interior. A primeira parte do artigo sustenta
que o papel dos mecanismos territoriais de
aprendizagem é de importância estratégica na
promoção do potencial regional de inovação.
As investigações no âmbito das políticas
regionais
contemporâneas
permitem
argumentar que a competitividade empresarial
e territorial de longo prazo tem menos a ver
com a tradicional optimização na alocação dos
factores e a eficiência de custos, e mais com o
alargamento da respectiva base cognitiva. Os
resultados empíricos são demonstrativos da
incipiente base interactiva entre os actores que
corporizam o sistema regional de inovação,
uma situação que se traduz na debilidade dos
laços de territorialização das dinâmicas de
inovação prevalecentes nas empresas têxteis e
de confecções inquiridas.
- Competitividade turística regional –
avaliação dos principais mercados, 19912001 - Paulo Águas, Ana Grade e Peter de
Sousa
O artigo apresenta um estudo sobre a
competitividade turística das sete regiões de
Portugal classificadas no nível II da
Nomenclatura de Unidades Territoriais para
Fins Estatísticos (NUTS II): Norte; Centro;
Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo; Algarve;
Açores; e Madeira. A avaliação do
desempenho é efectuada através da aplicação
do instrumento Análise de Quotas de Mercado
(AQM),
complementado por medidas de
concentração e taxas de crescimento, à
variável dormidas nos estabelecimentos
hoteleiros.
No período de 1991 a 2001, as regiões com
posições competitivas menos fortes registam
as evoluções menos favoráveis, excepção para
os Açores, e as regiões com posições
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competitivas mais fortes registam as evoluções
mais favoráveis, excepção para o Algarve. Por
outro lado, as regiões têm desempenhos
relativos distintos entre si nas várias origens,
sendo a singularidade mais intensa entre as
principais regiões turísticas o que pode
potenciar conflitualidade regional na definição
de objectivos nacionais.
- Inserção territorial das actividades
turísticas em Portugal – uma tipologia de
caracterização - João Albino Matos da Silva
e João António Vieira da Silva
O crescimento dos principais indicadores
macroeconómicos associados ao turismo
português, se fazem das actividades que lhes
estão
associadas
uma
das
principais
especializações produtivas do país, vêm
colocar a necessidade de uma reflexão
estratégica sobre a inserção do turismo em
contextos regionais.
Este artigo, ao pretender responder a estas
preocupações, começa por esboçar uma análise
quantitativa da estrutura espacial das
actividades turísticas em Portugal, através da
construção de um índice de localização
turística ponderado, cujo objectivo é o de
analisar o protagonismo destas actividades no
tecido produtivo das regiões portuguesas.
Num segundo momento é desenvolvida uma
tipologia qualitativa cujo objectivo é o de
analisar o potencial de estruturação do turismo
numa base regional.
Finalmente equacionam-se os problemas
nucleares e as áreas estratégicas de
intervenção concordantes com a tipologia
apresentada e baseados nos principais factores
que delimitam o desenvolvimento turístico
sustentável.
- Mobilidade da mão-de-obra entre os
estados de mercado de trabalho da Região
Norte, 1998-2000 – uma aplicação com
cadeias de Markov - Sónia Torres e Rita
Sousa
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Neste trabalho foram analisados os fluxos da
mão-de-obra residente na região Norte (NUTS
II) entre os estados considerados relevantes do
mercado de trabalho, no período de 1998 a
2000. Para o efeito, utilizou-se a base de
micro-dados do Inquérito ao Emprego
realizado pelo INE, de periodicidade
trimestral. A análise incidiu sobre as
probabilidades de transição ocorridas entre os
estados, estimadas no âmbito da metodologia
das Cadeias de Markov em tempo discreto,
para diferentes segmentos populacionais,
sendo
que
os
estados
considerados
correspondem a situações diversas dos
indivíduos perante a actividade económica
(emprego, desemprego, inactividade e suas
desagregações).
- Imigração, desenvolvimento regional e
mercado de trabalho – o caso português Alexandra Manuela Gomes e Susana Baptista
Este artigo procura avaliar o impacto dos
imigrantes nas diferentes áreas da economia
portuguesa,
passando
pela
dimensão
demográfica, social e especialmente pela
económica, mostrando que essa incidência
difere consoante as nacionalidades. Sendo a
comunidade
de
imigrantes
bastante
heterogénea, é possível traçar diversos perfis
socioeconómicos e diferentes formas de
integração no mercado de trabalho, associados
sempre à sua nacionalidade. Procura-se ainda
verificar algumas relações entre as regiões de
destino da imigração, a sua especialização
sectorial, o funcionamento dos mercados de
trabalho e o desenvolvimento regional.
Para obter informações sobre a submissão de
artigos para a publicação na RPER consulte a
página
no
INE
na
internet:
www.ine.pt/prodserv/rper/normas.html
Se desejar esclarecimentos adicionais acerca
da RPER poderá fazê-lo através do e-mail:
rper@ine.pt
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Novo livro da “Colecção APDR”
“Nova Economia e Desenvolvimento Regional”
Actas do IX Encontro Nacional da APDR

Encontram-se

disponíveis os dois volumes
que constituem as Actas do IX Encontro
Nacional da APDR, realizado em Lisboa, sob
o tema “Nova Economia e Desenvolvimento
Regional”.
O livro pode ser adquirido directamente na
sede da APDR ou encomendado via internet,
via e-mail (apdr@mail.telepac.pt) ou via
telefone (239 820 533).

Volume 1
Capítulo 1 – Comunicações da Sessão
Plenária
Agglomeration and growth with migration and
knowledge externalities
Masahisa Fujita; Jacques-François Thisse
Regional Science: a Science in Crisis?
Graham Clarke
Capítulo 2 – Novas
desenvolvimento regional

Tecnologias

e

Cities and the "new economy". The clustering
of the software industry in Oslo
Arne Isaksen
Incidencias de la utilización de las tecnologías
de la información a través del análisis cluster
Begoña Campos; María del Pilar López;
Javier Lorenzo
La difusión regional de las nuevas tecnologías
y su modelización
Antonio Pulido; Ana María López

Nueva economía en Portugal y España.
Balance y situación regional
Luis Macorra y Cano; Ruth Clarena Martínez
El comercio electrónico como elemento de
desarrollo regional en la Unión Europea:
especial referencia a la Península Ibérica
Juan Carlos Rodríguez Cohard; Enrique
Bernal Jurado
ICT adoption in Italian manufacturing:
evidence from a Bank of Italy survey
Silvia Fabiani; Fabiano Schivardi; Sandro
Trento
Technologies
of
information
communication
enterprises
and
performance in the Stock Market
Francisco José Sanches Tomé

and
their

Papel da Sociedade de Informação no quadro
de
desenvolvimento
das
Regiões
Ultraperiféricas – o caso da Região Autónoma
da Madeira
António Almeida
Tecnologias de Informação e desenvolvimento
regional, novas configurações relacionais e
novas proximidades - o processo de
construção da memória do território
Paulo Alexandre Neto
As políticas públicas no desenvolvimento da
Sociedade da Informação em Portugal
Luís Pereira
Os caminhos da inovação em Portugal continuidade ou ruptura?
Domingos Santos
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Internet na escola: visão e utilização por
alunos dos ensinos secundários e terceiro ciclo
do básico de escolas do Minho
Álvaro Manuel Reis da Rocha
Capítulo 3
convergência

-

Políticas

regionais

e

As implicações da ponderação da densidade
populacional para as NUTE Alto Trás-osMontes e Douro
Francisco Diniz; Paulo Mourão
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Regional convergence, polarisation and
mobility in the European Union, 1980-1996
José Villaverde
Capítulo 4 - O turismo na Nova Economia
Dynamic and localized density dependence in
the hotel industry: benchmarking between
Florence (1940-1996) and Seville (1945-1999)
Luciana Lazzeretti; Giancarla Brusoni;
Francesco Capone

A implementação de um plano regional: o caso
do PROZED
Júlia Barbosa Lourenço

Los vínculos entre turismo y construcción.
Dos sectores clave de la economía balear
Margarita Alemany; María Antonia García;
Margarita Payeras

Os impactos regionais da política industrial: o
caso do PEDIP II
Laurentina Cruz Vareiro; José Cadima
Ribeiro; José Freitas Santos

The impact of location on hotels results. An
analysis of tourist firms in Cuenca
Dioni Elche Hortelano; Ángela González;
María José Ruiz Ortega

Política tributária e re-localização
Edson Domingues; Eduardo Haddad

Tourism impacts and the projected fiscal costs
and benefits of a professional soccer stadium
in McKinney, Texas
Terry L. Clower

Aplicação da eco-eficiência a nível micro
(empresas) e sua contribuição para o
desenvolvimento regional sustentável - o caso
do Programa PROSSET
Ana Paula Duarte; Constança Peneda
A política regional europeia e os novos
alargamentos: questões de convergência,
crescimento e desenvolvimento regional
Vítor Braga
Avaliação do impacte territorial. Um
instrumento de promoção do desenvolvimento
territorial sustentado
Rui Amaro Alves
Incentivos à localização em Trás-os-Montes e
Alto Douro (os séculos X-XVI)
Paulo Jorge Reis Mourão
Perturbaciones
asimétricas:
un
empírico para las regiones españolas
Adolfo Maza

análisis

Análisis de la movilidad interna de los
trabajadores de hoteles y restaurantes de
Andalucía mediante un modelo de duración
Juan Antonio Campos Soria; José Luis
Sánchez
An application of the tourism penetration
index to the Balearic Islands
Margarita Payeras; Margarita Alemany;
Llorenz Pou
Da avaliação da distribuição regional do
turismo em Portugal às implicações no seu
processo de desenvolvimento
Maria Celeste Aguiar Eusébio; Paula Malta
Estructura salarial en la hostelería Andaluza
Luis Colomer Real; José López Rubio;
Antonio Turmo Fernández
Análisis del desajuste educativo en hoteles y
restaurantes de Andalucía mediante un Modelo
Logit Multinomial
Andrés Marchante; Bienvenido Ortega; José
Luis Sánchez
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A engenharia turística como factor de
desenvolvimento regional: alguns conceitos e
aplicações
Ana Isabel Rodrigues
O desenvolvimento do turismo nas áreas
protegidas portuguesas - análise de alguns
indicadores
Maria João Carneiro
Turismo termal e desenvolvimento local: uma
análise comparada do Ribeiro (Galiza) e do
Alto Tâmega (Portugal)
Veronika Lapa; Xerardo Pereira; Xulio
Pardellas; Carmen Padín
Turismo no espaço rural brasileiro e
desenvolvimento regional: o caso de Minas
Gerais
Andreia Roque; Edgard Alencar

Volume 2
Capítulo 5 - Economia pública regional e
municipal
La distribución de recursos en un sistema
descentralizado: principios y restricciones
impuestas por el proceso de integración
europea
Santiago Alvarez García; Antonio Aparício
Pérez
The Belgian federal (party) system and the
opportunities and limits of Flemish
policymaking
Carl Devos; Tom Verstraete; Pieter Lesaffer
Who is fitting better to Portuguese local
demand for public choice: central government
or municipal governments?
José Neves Cruz
La financiación de los gobiernos regionales:
suficiencia financiera, autonomía y
corresponsabilidad fiscal. Análisis del caso
español
Santiago Alvarez García; Antonio Aparício
Pérez

Precios para el servicio de suministro de agua:
una aplicación a nivel municipal
Marían Ángeles García Valiñas
Departing from property taxation in Portugal,
why not?
Rui Nuno Baleiras
Capítulo 6 - As áreas urbanas
Áreas de influência das cidades de Lisboa e
Vale do Tejo
Duarte Rodrigues; Francisco Vala; José
Monteiro
Polarização e aglomeração: dois fenómenos de
concentração da actividade económica
Vítor João Pereira Martinho
Urbanismo comercial e desenvolvimento
regional: os casos de Braga e Barcelos
Raquel Vale Mendes; José Cadima Ribeiro;
José Freitas Santos
Privatising the solid waste management in
Egypt: challenges of the current process in
Cairo
Sara Pires; Joana Lima; Pedro Matos
Information technologies and evolution of the
producer services geography in Île-de-France
(1978-1997)
Céline Boiteux-Orain; Rachel Guillain
Knowledge Intensive Business Services
(KIBS) and their role in innovation systems in
cities; the case of Management Consultancy in
Oslo
Heidi Wiig Aslesen
Lisboa e nova economia: desafios para a
gestão
Duarte Rodrigues; Teresa Barata Salgueiro
Avaliação de imóveis: os vizinhos são
importantes?
Rubens Alves Dantas; André Matos Magalhães
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Capítulo 7 - Conhecimento,
humanos e competitividade

recursos

Análise de alguns impactes regionais da
Universidade de Évora no meio envolvente
Maria da Conceição Rego
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Aplicação do Modelo do "Diamante" de Porter
ao triângulo dos mármores alentejanos
Regina Salvador
Criação de PME's na Região Norte no âmbito
do programa RIME durante o QCAII
Nelson Duarte

Universidade, protecção e comercialização do
capital intelectual: reexame de fundamentos
económicos e aspectos críticos
Alcino Pinto Couto
O impacto do ensino superior em cidades de
média dimensão: o caso da Região Centro
Henrique Albergaria; João Barbosa Melo;
Alfredo Simões
Articulação entre escalas territoriais nas
políticas de emprego na União Europeia e em
Portugal
Tiago Carrilho Ribeiro
A geografia da sociedade e economia do
conhecimento na União Europeia
Teresa Alves
Globalização e interinstitucionalização do
conhecimento
Marilise Pagliosa Massola; José Ricardo
Gonçalvez
Informação,
conhecimento:
uma
visão
territorial
Ascensão Braga; Felisberto Marques Reigado
Spécificités éducatives et scientifiques des
régions et compétences pour innover des
entreprises: une application à l'industrie
française
Caroline Hussler; Patrick Rondé

O papel das pequenas e médias cidades no
contexto do modelo de desenvolvimento rural:
uma primeira abordagem
Francisco Diniz; Alexandre Poeta; Patrícia
António; Conceição Silva
Labor Market Pooling
Guido de Blasio; Sabrina di Addario
Capítulo 9 - Condicionantes regionais do
Investimento Externo
Location of foreign direct investment in a
regional integration area
José Pedro Pontes
O território nas estratégias das empresas
transnacionais
Lucília Caetano; Norberto Santos; Rui Gama
An explicative model for regional location of
Foreign Direct Investment. An application to
the Spanish economy
Raquel Díaz Vázquez
Capítulo 10 - Problemática regional fora da
Europa
Produção teórica em Economia Regional: uma
proposta de sistematização
Luiz Ricardo Cavalcante

e

Análise da base de exportação das regiões do
Brasil
Carlos Alberto Piacenti; Cristiano Stamm;
Jandir Ferrera Lima; Moacir Piffer

New firm formation: an empirical study for
Portugal
Carla Azevedo Lobo; José da Silva Costa

Ciclos económicos comuns no Nordeste do
Brasil
André Matos Magalhães

Capítulo 8 - Iniciativa
desenvolvimento local

empresarial

Aplicação do Modelo do “Diamante” de Porter
ao turismo algarvio
Regina Salvador
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Estratégias para o desenvolvimento regional:
sugestões metodológicas para a formulação de
políticas de intervenção na indústria baiana
Simone Uderman
Elementos
para
uma
estratégia
de
desenvolvimento regional em Moçambique
Cássio Rolim
Capítulo 11 - Planeamento, dinamismo e
competitividade
Análisis de la estructura productiva de la
economía española: enfoque Input-Output para
el período 1955-1993
Rosa Duarte; Julio Sánchez; Cesar Ortiz
A proximidade e a competividade: um préestudo à competividade na raia central ibérica
Maria Manuela Natário; Felisberto Marques
Reigado; Paulo Alexandre Neto
Dimensões da competitividade territorial
António de Jesus Fernandes de Matos
Os
vectores
não
económicos
do
desenvolvimento económico. O Alentejo e a
Reforma Agrária

Fernando Chagas Duarte
Regional interaction and growth dynamics: the
Spanish case
Miguel A. Marquez; Julián Ramajo; Geoffrey
Hewings
O zoneamento ecológico-econômico (ZEE)
como instrumento de política pública:
planejamento virtual, planejamento sem rumo
ou pseudo-planejamento?
Luciene Rodrigues
Planeamento do ordenamento e planeamento
do
desenvolvimento.
Contributos
para
melhorar a sua articulação
Rui Amaro Alves
Planeamento estratégico aos vários níveis da
administração pública: uma análise comparada
João Pedro Couto; Ana Paula Sousa Cabral
Paulo
Tipologia de classificação de sistemas
territoriais: aplicação às regiões NUTS III
portuguesas
Marisa Isabel Silva Cesário; Maria Teresa
Noronha

Publicações Recentes
Du local à l'Europe - Les
nouvelles politiques
d'aménagement du
territoire
Christel Alvergne e François
Taulelle
PUF, Paris, 2002
Geographies of Labour
Market Inequality
Editores: Ron Martin, Philip
S. Morrison
Routledge, Outubro 2002
Urban Futures
Editores: Malcolm Miles,
Tim Hall
Routledge, Fevereiro 2003

Sustainable Cities
Graham Haughton, Colin
Hunter
Routledge, Fevereiro 2003

Urban Ethnic Encounters
Editores: Aygen Erdentug,
Freek Colombijn
Routledge, Julho 2002

Postcolonial Urbanism
Editores: Ryan Bishop, John
Phillips, Yeo Wei Wei
Routledge NY, Abril 2003

Intelligent Cities
Nicos Komninos
Spon Press, Abril 2002

Metropolitan Governance
and Spatial Planning
Editores: William Salet,
Andy Thornley, Anton
Kreukels
Spon Press, Novembro 2002

Remotely Sensed Cities
Editor: Victor Mesev
Taylor and Francis, Março
2003
Transport Planning
David Banister
Spon Press, Maio 2002
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Experimenting for
Sustainable Transport
Remco Hoogma, Rene
Kemp, Johan Schot,
Bernhard Truffer
Spon Press, Fevereiro 2002
Globalization and National
Economic Welfare
M. Panic
Palgrave Macmillan, Janeiro
2003
The Multinational
Enterprise, EU
Enlargement and Central
Europe – The Effects of
Regulatory Convergence
Yusaf H. Akbar
Palgrave Macmillan,
Fevereiro 2003

World Regional
Geography
Lydia M. Pulsipher
Palgrave Macmillan,
Setembro 2002
Europe and Globalization
Henryk Kierzkowski
Palgrave Macmillan, Junho
2002
Urban and Regional
Planning and Development
Series
Tim Marshall, John Glasson
e Peter Headicar
Ashgate, Fevereiro 2002
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Democratic Planning and
Social Choice Dilemmas –
Prelude to Institutional
Planning Theory
Tore Sager
Ashgate, Novembro 2002
The Reform of the CAP
and Rural Development in
Southern Europe
Charalambos Kasimis e
George Stathakis
Ashgate, Fevereiro 2003

Eventos
13 a 16 de Julho de 2003
3º Congresso “European and
American Planning
Scholars”
Local: Leuven, Bélgica
Informações:
www.aesop-acsp.org
18 a 19 de Julho de 2003
5º Congresso Internacional
da IRSA – Indonesian
Regional Science Association
Local: Bandung, Indonésia
Informações:
www.irsa2003.cjb.net/

27 a 30 de Agosto de 2003
43º Congresso da ERSA
Local: Jyvaskyla, Finlândia
Informações:
www.jyu.fi/ersa2003

27 e 28 de Novembro de 2003
XXIX Reunião de Estudos
Regionais (AECR)
Local: Santander, Espanha
Informações: www.aecr29.com

20 a 22 Novembro de 2003
Encontro Norte-Americano
Anual da RSAI
Local: Filadélfia, E.U.A.
Informações:www.narsc.org/re
gistration.html

24 a 28 de Agosto de 2004
44º Congresso Europeu da
ERSA
Local: Porto, Portugal
Informações: ww.apdr.pt/ersa
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Actualização dos endereços electrónicos dos sócios
Pede-se

a todos os sócios da APDR que
enviem para o e-mail da Direcção
(apdr@mail.telepac.pt) o endereço electrónico
mais utilizado e pelo qual desejam receber

trimestralmente a
Boletim da APDR.

versão

informática

do

Novos Sócios

Desde a publicação do último número do Boletim, aderiram à APDR os seguintes novos sócios:
221 – Anabela Narciso Ribeiro, mestre em Engenharia Urbana, docente na Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;
222 – Maria Gabriela Coelho, licenciada em Economia, técnica superior na Câmara Municipal
de Alandroal;
223 – Cristóvão Crespo, mestre em Gestão Financeira, Governador Civil do Distrito de
Portalegre;
224 – José Figueira, licenciado em Sociologia, técnico superior na Câmara Municipal de
Vendas Novas;
225 – José Manso, doutorado em Economia, docente na Universidade da Beira Interior;
226 – Francisco Rocha Antunes, licenciado em Gestão;
227 – Ricardo Ventura Machado, licenciado em Gestão e Ordenamento;
228 – José Manuel Rebelo Santos, professor adjunto na Escola Superior de Ciências
Empresariais, actualmente a desenvolver o doutoramento na área da Demografia e
Recursos Humanos na Universidade de Évora;
229 – Renato Jorge dos Santos Vaz, licenciado em Engenharia Agro-Industrial;
230 – Paulo Jorge dos Santos Neves, Presidente da Globalgarve – Agência de Desenvolvimento
Regional.

