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15 de Janeiro de 2007

Editorial
Aí está mais um número do nosso Boletim, dando nota do que se vai passando na APDR. O
destaque é, naturalmente, a próxima realização do 13º Congresso, nos Açores (Ilha Terceira),
que se realiza em simultâneo com o 1º Congresso Lusófono de Ciência Regional e com o 1º
Congresso de Gestão e Conservação da Natureza. As propostas de comunicação já começaram
a chegar e prevê-se que este venha a ser um dos melhores Congressos dos últimos anos, não só
em termos científicos, mas também pelo excepcional local em que se realiza. Lembre-se que o
limite para enviar resumos é o dia 26 de Fevereiro.
Outra importante decisão recente da Direcção tem a ver com a RPER. Na sequência da decisão
do Prof. Henrique Albergaria de deixar a Direcção Editorial da Revista, a Direcção da APDR
entendeu confiar essa missão, por três anos, ao Prof. Pedro Ramos. Será ele, portanto, que, com
total liberdade editorial, conduzirá os destinos da RPER a partir do primeiro número de 2007.
A Direcção da APDR, em nome de todos os associados, gostaria de aproveitar a ocasião para
lavrar um reconhecido agradecimento pela forma como o Prof. Henrique Albergaria conduziu a
Revista nos seus primeiros anos de vida.
Uma última nota sobre o processo em curso de profissionalização da ERSA, que a APDR
aplaude. Está previsto que, já no próximo Congresso de Paris (Agosto 2007) esta
profissionalização esteja a dar os seus frutos.
A Direcção da APDR deseja a todos os associados um ano de 2007 cheio de êxitos pessoais e
profissionais.
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RPER Nº 13
«O Impacto da Universidade do Huambo no
Desenvolvimento do Planalto Central de
Angola»

REVISTA PORTUGUESA
DE ESTUDOS REGIONAIS
A Edição do n.º 13 da Revista Portuguesa da
Estudos Regionais está a sair dentro em breve. É
o número da Revista que fecha o ano de 2006 e
com ele também o contributo da actual
Comissão Editorial dirigida pelo Prof. Henrique
Albergaria. A partir de 2007, a Direcção da
Revista estará a cargo do até aqui membro do
Comité Editorial da RPER, o Prof. Pedro
Nogueira Ramos.
Pedro Nogueira Ramos é Professor Associado
com Agregação da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra. Agregado e
Doutorado em Economia pela Universidade de
Coimbra, Pedro Nogueira Ramos trabalhou
também durante vários anos no Instituto
Nacional de Estatística, tendo sido director das
Contas Nacionais portuguesas. É o sócio nº 131
da Associação Portuguesa de Desenvolvimento
Regional.
No seu extenso e meritório Curriculum
Profissional, conta com uma vasta experiência
com várias Responsabilidades Editoriais,
nomeadamente como: membro do Secretariado
de Redacção de "Notas Económicas - Revista da
Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra", tendo exercido as funções de
Director desta revista no período de Junho
de 2000 a Março de 2002; membro do Comité
Editorial da "Revista Portuguesa de Estudos
Regionais"; membro do Conselho Editorial da
"Revista de Estatística" (até ao fim da edição em
2002); e responsável por várias publicações, no
âmbito do seu trabalho no Instituto Nacional de
Estatística.

Palavras-chave: Modelos de Interacção
espacial, Universidades
Autor: Sílvia Amaral, José Cabral Vieira,
Tomaz Ponce Dentinho
Resumo:
O presente artigo pretende avaliar o efeito da
Universidade do Huambo para a economia da
região. Para isso enquadra-se, formula-se,
calibra-se e simula-se, para diferentes cenários
um modelo de interacção espacial para a Cidade
e Província do Huambo que afere os efeitos pela
procura da variação do ensino universitário no
Huambo.
Os resultados permitem confirmar em primeiro
lugar que o isolamento de uma região face ao
exterior tem efeitos negativos no crescimento da
sua economia. Assim, o impacto de um pequeno
aumento do emprego da Universidade previsto
para o período compreendido entre 2004 a 2009,
que resulta apenas no aumento de 413 de
actividade básica, traduz-se também numa
maior abertura da economia o que implica uma
mudança no multiplicador do emprego básico
de 1,618 para 1,621 e uma variação do
multiplicador do rendimento per capita de 5,512
para 5,521

«Concorrência espacial, sistemas de
informação e comunicação, pesquisa de
preços e regulação – um ensaio para o caso
do mercado de combustíveis líquidos em
Portugal»
Palavras-chave: Eficiência de Mercados
Espaciais, Economia da Informação, SIGs, TICs
Autor: Ana Maria Amorim, Sérgio Nunes

O próximo nº da RPER (último nº de 2006) será
composto por um conjunto de 6 títulos, cujos
resumos seguidamente se transcrevem.

Resumo:
Este artigo tem como objectivo o estudo da
implementação de um sistema integrado de
informação, assente em tecnologias SIG, sobre
o mercado de combustíveis que pode trazer
ganhos económicos assinaláveis para os
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consumidores, criar condições para uma
intervenção mais eficaz da entidade reguladora
competente e abrir espaço a novas estratégias
empresariais, quer no mercado de combustíveis
quer no de telecomunicações móveis, de
Internet e fornecedores de bens que utilizem
tecnologia GPS. Quando os bens são
substitutos, o preço é um determinante
fundamental na aquisição e usufruto desse bem.
Contudo, a existência de uma dimensão espacial
na oferta (os produtores não se encontram
localizados num espaço homogéneo), na
procura (conduzindo à impossibilidade de
comparação de preços) e da escassez de
informação disponível, cria condições para
ganhos tendencialmente rígidos à baixa para os
operadores neste mercado. Um objectivo
instrumental é o de disponibilizar informação
fiável e actualizada ao consumidor de modo a
que este possa escolher dentro de uma
determinado raio potencial de procura qual o
preço mais reduzido e o caminho mais curto.

«Identifying Principles for Spatial Policy:
Levels of Intervention»

Palavras-chave: Land Use Planning; Spatial
Policy Analysis
Autor: Paul Cheshire
Resumo:
In Land Use Planning in order to choose the
most suitable geographic scale at which to
implement policies we can follow four
guidelines : 1) conditions vary across space in
ways that mean that there is plausible case for
local tailoring of policies to regional and local
circumstances 2) there is need to consider the
extent to which spillover effects are felt at
different spatial scales 3) it should be identified
whether there are significant economies of scale
or scope affecting the economic policy area 4) it
should be taken into account potential synergies
and co-ordination challenges within and
between economic policy areas.
Decisions need to be taken at the most local
scale feasible, subject to that scale of
government internalising both gains and costs.
This implies different types of decision at
different tiers of government, with major

infrastructure decisions essentially being a
national concern and small developments left to
the local level. Most decisions are mostly more
effectively made at the level of a Functional
Urban Region. It is unarguable the importance
to coordinate physical with financial planning,
once that for development to occur there need to
be the funds.

«O microcrédito: mais uma panaceia?»

Palavras-chave: Microcrédito, Inclusão,
Competitividade
Autor: Manuel Brandão Alves
Resumo:
O Microcrédito é um instrumento de promoção
da iniciativa e do empreendedorismo de pessoas
que, vivendo em situação de exclusão ou préexclusão e não tendo acesso ao crédito normal
do sistema financeiro, demonstram vontade e
capacidade de poderem vir a desenvolver um
negócio que, com elevada probabilidade, poderá
ser bem sucedido.
Ao promover o emprego e a auto-estima dos
excluídos, o microcrédito possibilita a
promoção de uma sociedade mais inclusiva,
mais participativa, mais sustentável a mais
competitiva.
O Microcrédito nasceu na déc. 70, no
Bangladesh, com o trabalho e a dedicação do
Prof. Mohammad Yunus, laureado em 2006
com o prémio Nobel da Paz, O prémio é um
reconhecimento da valia do microcrédito
enquanto tal, mas é, sobretudo uma chamada de
atenção para a circunstância de que as raízes da
ausência de paz se encontram nas situações de
injustiça que persistem junto de muitos dos
nossos concidadãos, de que a falta de acesso ao
crédito é apenas uma delas.
Em Portugal, o movimento do microcrédito
nasceu em 1988 sob impulso da Associação
Nacional de Direito ao Crédito (ANDC). Esta
Associação tem vindo a desenvolver um
trabalho que merece atenção: desde o seu
aparecimento ajudou a promover a criação de
625 micronegócios e mais de 730 postos de
trabalho com um montante de crédito
reembolsável de apenas 2,73 milhões de Euros.
Trata-se de uma demonstração da viabilidade do
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muito que, na sociedade portuguesa, ainda há
que fazer para que, também ela, se torne mais
competitiva e mais inclusiva.

«Spillovers de Conhecimento e
Desenvolvimento Regional: evidência de
Portuga»

«As Dimensões Latentes da Inovação: o Caso
das Regiões Europeias»

Palavras-chave: Investigação, capital-humano,
desenvolvimento
regional,
produtividade,
spillovers de conhecimento

Palavras-chave: Inovação, Sistema Regional de
Inovação, Análise Factorial, Análise de Clusters
Autor: Hugo Pinto, João Guerreiro
Resumo:
A Inovação tem assumido, enquanto factor
crucial para o desenvolvimento económico, um
papel cada vez mais destacado na economia
regional e nas políticas territoriais. Tendo por
base o paradigma de Sistema Regional de
Inovação e os vários tipos de fenómenos que
influenciam o potencial inovador de cada
região, este estudo analisou um conjunto de 175
regiões que englobam todo o território da União
Europeia antes do último alargamento (com 15
estados-membros),
procurando
encontrar
dimensões latentes da Inovação e criar grupos
homogéneos de regiões que apresentassem
perfis semelhantes.
Recorrendo a uma bateria de indicadores do
Eurostat e do European Trendchart on
Innovation, utilizou-se a Análise Factorial de
Componentes Principais para reduzir a
dimensionalidade dos dados. Após se terem
determinado as dimensões com resultados
significativos (Inovação Tecnológica, Capital
Humano,
Estrutura
Económica
e
Disponibilidade do Mercado Laboral) procedeuse a uma Análise de Clusters que evidenciou as
limitações e problemas que continuam a
subsistir nas regiões portuguesas quando
comparadas com outras regiões da UE15.

Autor: Isabel M. Correia, Orlando Petiz Pereira
Resumo:
Uma das discussões interessantes da literatura
económica recente prende-se com o papel da
investigação desenvolvida nas universidades e
dos seus spillovers como estímulos ao
desenvolvimento regional. No entanto, os
mecanismos exactos que ligam o investimento
em educação e o desempenho das diferentes
regiões permanecem desconhecidos.
Este trabalho propõe-se testar a existência de
externalidades positivas da localização das
universidades, bem como da natureza e da
qualidade
da
investigação
por
elas
desenvolvida. Em particular, consideramos (e
testamos) o diferente impacto da investigação
nas ciências sociais – que apresentam um
carácter predominantemente tácito – da
investigação nas ciências naturais, esta com uma
natureza mais codificada. O indicador utilizado
como medida do desempenho das empresas é a
produtividade do factor trabalho, medida pelo
rácio entre o Valor Acrescentado Bruto e o
número de trabalhadores.
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Nova edição na «Colecção APDR»
Recursos Ordenamento Desenvolvimento
(CD-ROM)

Na sequência da última edição do Congresso
Nacional da APDR 2006, decorrido em Viseu,
no qual se reflectiu, entre outras temáticas,
sobre

a

relação

entre

os

Recursos,

o

Ordenamento e o Desenvolvimento do território
estará disponível dentro em breve (Fevereiro
2007) uma nova peça da Colecção APDR:
“Recursos, Ordenamento e Desenvolvimento”
(CD-ROM), com um total de 80 artigos

Os restantes artigos que integram o CD-ROM

científicos.

distribuem-se pelos seguintes 15 temas:

Esta publicação inclui ainda as comunicações
apresentadas pelos sobre a temática central do
Congresso, bem como a apresentação de
Encerramento do Congresso sobre Portugal e os
Fundos Estruturais pós 2006. Estas são:

O Microcrédito: mais uma panaceia? Manuel Brandão Alves (Instituto Superior de
Economia e Gestão e Presidente Associação
Nacional

de

Direito

ao

Crédito

-

Microcrédito) e
Identifying Principles for Spatial PolicyPaul Cheshire (London School of Economics
e Presidente da European Regional Science
Association - ERSA),
Portugal and Choesion Policy 2007-2013 Rui Nuno Baleiras (Secretario de Estado do
Desenvolvimento Regional).

Recursos, ordenamento e desenvolvimento
regional (7); Conhecimento, inovação e
tecnologia (10); Empreendorismo e "capacity
building" regional (4); Perspectivas para as
políticas
urbanas
(4);
Transportes,
comunicações e desenvolvimento (4); Recursos
naturais, turismo e ordenamento do território
(12); Cidades, cultura e desenvolvimento (4); O
futuro dos espaços rurais na Europa e em
Portugal (4); Os recursos demográficos e o
desenvolvimento local e regional (3);
Descentralização, serviços públicos e finanças
municipais (4); Regiões e desenvolvimento em
contextos internacionais (8); Localização, fluxos
interregionais e competitividade (3); Casestudies de desenvolvimento local (7); Estudos
sectoriais, planeamento e território (3); Sessão
ATI: Atractividade do terriório e inovação (3)

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).
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47º Congresso Europeu da ERSA – Paris, França
29 Agosto a 2 Setembro 2007

O 47º Congresso da European Regional Science
Association (ERSA) em 2007 vai realizar-se
conjuntamente com o 44º Congresso da secção
de expressão francesa da ERSA, a Association
de Science Régionale de Langue Française
(ASRDLF). O Congresso decorrerá entre os dias
29 de Agosto e 2 de Setembro de 2007, em
Paris, subordinado ao tema central “Governança
Local e Desenvolvimento Sustentável”.

O tema central do Congresso reflecte as
preocupações ambientais e sociais que são
tratadas ao nível dos processos de
desenvolvimento local, as problemáticas da coexistência dos vários níveis de governança e dos
diferentes actores envolvidos nestes complexos
processos. O objectivo é a melhoria dos
processos de implementação do ordenamento do
território e das políticas de desenvolvimento ao
nível local. Nos últimos anos este tema tem sido
muito debatido a par do desenvolvimento da
Políticas Regionais, em particular em regiões
metropolitanas, e vindo cada mais a ser
valorizado como factor-chave na atracção de
populações quer residentes, quer agentes
económicos. Que análises podem ser efectuadas
sobre estas matérias? Teremos meios para medir
os efeitos reais de consciencialização sobre esta
problemática?

tradicionalmente tratados pelas Ciências
Regionais e sessões dedicadas a jovens
cientistas (nascidos antes de 1 de Setembro
1973) que podem candidatar-se ao Prémio
EPAINOS. Os prazos a ter em atenção são os
seguintes: Submissão de Resumos: até 26
Janeiro; Aceitação de Resumos: 28 Fevereiro;
Submissão de comunicações para R-sessions:
até 30 Abril; Aceitação de comunicações para
R-sessions: 31 Maio; Inscrição c/ desconto: até
15 Junho; Submissão de comunicações para
todas as sessões excepto R-sessions: até 30
Junho.

Os preços das inscrições são, antes de 15 de
Junho: para membros 360 €, para não-membros
410 €, para beneficiários do desconto 240 € e
para acompanhantes 120 €. Depois de 15 de
Junho: para membros 420 €, para não-membros
470 €, para beneficiários do desconto 290 € e
para acompanhantes 120 €.
A inscrição c/ desconto destina-se a todos os
participantes com origem na Europa de Leste e
a todos os jovens cientistas (menos de 33 anos,
a 1 de Setembro de 2007) que se candidatem ao
Prémio EPAINOS. A inscrição como
acompanhante inclui recepções, jantar do
congresso, almoços e cafés.

A Comissão Organizadora Local é constituida
pelo Presidente André Torre (Institut National
de la Recherche Agronomique), pelo Vice presidente Franck Vallerugo (Ecole Supérieure
des Sciences Economiques et Commerciales) e
Marion Le Dantec (Im@gine) no secretariado.
http://sadapt.inapg.inra.fr/ersa2007/index.php

Haverá também, tal como todos os anos,
também sessões subordinadas aos temas
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47º Congresso Europeu da ERSA – Paris, França
29 Agosto a 2 Setembro 2007

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
AB.
AC
AD.

Lista de Temas do 47º Congresso da ERSA
New frontiers in regional science: theory and methodology
Location of economic activities and people: new directions
Regional economic modelling and spatial econometrics
Geographical information systems and spatial analysis
Regional policy in Europe
Regional economic growth and development
Globalization and regional competitiveness
Infrastructure, transport, mobility and communication
Residential economy
Cross-border cooperation and development
Metropolitan areas: processes and policies
Urban policies, Economic Effects of Land Use Planning
Environment, natural resources and sustainability
Local dimensions of sustainable development and Global Warming
Rural and local development
Leisure, tourism and regional development
New technologies, innovation and space
Entrepreneurship and inter-firm relationships
Spatial Labour market Issues
Migration, diasporas and development
Social segregation, poverty and space
Social policy and social capital
Role of local institutions
Local and regional public finance, fiscal policies
Decentralisation, regional planning and development
New forms of territorial governance
Governance of urban regions
Governance of rural areas
Land use competition and land use conflicts
Territorial marketing
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20º Summer Institute da ERSA – Bratislava, Eslováquia
2 a 11 Julho 2007

O 20º Summer Institute da ERSA realizar-se-á
entre os dias 2 e 11 de Julho de 2007 na
Universidade de Bratislava, sob o tema
“Analysis of networks: visualising, measuring
and modelling spatial interaction”. O curso
destina-se sobretudo a alunos de estudos pósgraduados 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).
Informações mais detalhadas sobre o 20º
Summer Institute estarão, em breve, disponíveis
na página da ERSA (www.ersa.org)

Profissionalização da ERSA

A partir da Primavera de 2007, a ERSA tornarse-à uma associação profissionalizada, o que
significa que terá instalações próprias e um
profissional administrativo contratado, pelo
menos, a meio-tempo. A sede da ERSA prevêse que seja na Universidade de Louvain la
Neuve, uma universidade situada nas
vizinhanças de Bruxelas e com uma forte
tradição na área das Ciências Regionais. De
entre os factores que contribuíram para a
escolha de Bruxelas para a localização da sede
da ERSA conta-se a maior facilidade no acesso
a Fundos Europeus e, por outro lado, melhores
possibilidade de comunicação com os agentes
da Política Europeia. É um dos objectivos da

ERSA levar a comunidade científica a intervir
mais no processo de construção das políticas
regionais e de base territorial.
Apesar de uma das funções do profissional da
ERSA ser a angariação de fundos de apoio às
actividades da Associação, será, ainda assim,
necessário um esforço financeiro adicional que
se repercutirá no aumento do valor das
inscrições no Congresso Anual, já a partir de
2007 (a título exemplificativo, a inscrição, antes
de 15 de Junho para membros, sobe de 250 para
360 Euros).
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2007 – Recriar e Valorizar o Território

ABSTRACTS: 26 Fevereiro 2007
COMUNICAÇÕES: 30 Maio 2007
LOCAL: Universidade dos Açores –Angra do
Heroísmo DATA: 5 a 7 Julho 2007
WEB: www.apdr.pt/congresso/2007/
A 13ª edição do Congresso Anual da APDR
será no ano de 2007 dedicada ao tema Recriar
e Valorizar o Território e terá lugar em
Angra do Heroísmo (Universidade dos Açores Departamento de Ciências Agrárias), entre os
dias 5 e 7 de Julho de 2007.
A grande novidade desta edição do Congresso
da APDR é que ela conjugará consigo o
lançamento do 1º Congresso Ciência Regional
de países Lusófonos e o 1º Congresso de Gestão
e Conservação da Natureza. Esta iniciativa
conjunta conta com o apoio do Departamento de
Ciências Agrárias da Universidade dos Açores –
Campus de Angra do Heroísmo, o Governo
Regional dos Açores, a Direcção Regional de
Turismo, a Direcção Regional de Estudos e
Planeamento, a Direcção Regional do
Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos, a Associação Brasileira de Estudos
Regionais (ABER), a Associação das
Universidades de Língua Portuguesa (AULP), a
Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, a

Universidade Agostinho Neto (Angola), a
Universidade da Guiné-Bissau entre outras.

Recriar e Valorizar o Território
O desenvolvimento regional não é apenas
acessibilidade aos bens e serviços mas também
a capacidade de criar bens e serviços a nível
local e regional. Por outro lado o valor do
território só é revelado quando é usado e quando
há conflitos entre usos alternativos. Finalmente
o território é em si mesmo um sistema
complexo onde instituições, tecnologias,
mercados e ecossistemas interagem entre si.
Num local remoto como os Açores, como em
muitas outras regiões periféricas, sente-se que o
desenvolvimento não tem apenas a ver com o
acesso aos bens e serviços. Muito para além
disso é necessário que a capacidade de criar e
produzir se desenvolva, recrie e valorize de
forma sustentável.
Assumindo o espaço como território e como
sistema, sujeito a múltiplas e complementares
interpretações provenientes das diferentes
disciplinas científicas, a APDR convida todos os
cientistas e agentes ligados à problemática do
desenvolvimento regional sustentável a focarem
a sua abordagem na capacidade criativa e
multidimensional dos territórios. O desafio está
lançado!
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As temáticas das sessões paralelas são as seguintes (lista provisória):

1.

Agricultura e desenvolvimento regional sustentável

2.

Conservação da Natureza e Desenvolvimento Regional

3.

Desenvolvimento Sustentável de Zonas Costeiras

4.

Recursos, ordenamento e desenvolvimento regional

5.

Conhecimento, inovação e tecnologia

6.

Políticas urbanas

7.

Transportes, comunicações e crescimento

8.

Turismo e desenvolvimento regional sustentável

9.

Cultura e desenvolvimento local

10.

Ruralidade e urbanidade na Europa contemporânea

11.

Migrações e mercados de trabalho

12.

Finanças locais, descentralização e Administração Pública

13.

Localização, fluxo interregionais e competitividade

14.

O planeamento económico local em tempo de globalização

15.

Métodos em Ciência Regional

16.

Sistemas de informação geográfica e análises espaciais

PROGRAMA PROVISÓRIO

Quinta, 5 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
Sexta, 6 de Julho
08h 45 – 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 Sessão de Encerramento
20h 00 – 23h 00 Jantar de Encerramento

Sábado, 7 de Julho
09h 00 – 19h 00 Excursão Técnica
As inscrições estão abertas e deverão ser feitas o
mais rapidamente possível. A inscrição cobre,
por cada participante, os almoços, as pausas
para café, o Jantar Oficial, os transportes
previstos pela organização entre o hotel e o
local do Congresso e a Excursão Técnica
(viagem de barco -ida e volta- e visita à Ilha de
S. Jorge, com almoço incluído) e está sujeita aos
seguintes preços:
a) Até 4 de Junho: 120 Euros
b) Depois de 4 de Junho: 180 Euros
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Os sócios da APDR beneficiam, como sempre,
de um desconto de 25 Euros;
Os participantes podem ainda inscrever
acompanhantes, beneficiando estes do jantar
oficial e do passeio (almoço incluído). Os
preços da inscrição do acompanhante são os
seguintes:

a) Até 4 de Junho: 100 Euros
Só para o Jantar Oficial: 40 Euros
Só para a Excursão Técnica*: 70 Euros
b) Depois de 4 de Junho: 120
Só para o Jantar Oficial: 50 Euros
Só para a Excursão Técnica*: 80 Euros
* O passeio consistirá numa viagem de barco
(ida e volta) e visita à Ilha de S. Jorge, com
almoço incluído.

Secretariado
•
•

Rita Costa
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/2007

Comissão Científica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfredo Simões
António Gomes de Meneses
António Rodrigues
Augusto Idrissa Embalo (Guiné)
Carlos Aguiar
Celestino Almeida
Cláudio Furtado (Cabo Verde)
Eduardo Dias
Emiliana Silva
Fátima Amorim
Fernando Lopes
Francisco Barros
Henrique Albergaria
Helena Calado
João Azevedo
João Carlos Nunes
João Guerreiro
João Paulo Barbosa de Melo
João Porteiro
Jorge Sousa Brito (Cabo Verde)
José Cabral Vieira
José Cadima Ribeiro
José Carlos Gonçalves
José Manuel Machado Soares
José Silva Costa
José Virgílio Cruz
Leonor Cancela
Luís Cancela da Fonseca
Manuel Brandão Alves
Mário Fortuna
Miranda Miguel (Angola)
Paulo Borges
Pedro Beja
Ricardo Serrão Santos
Rita Anastácio
Rui Amann
Rui Monteiro
Rui Monteiro da Câmara Pereira
Tomaz Ponce Dentinho
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Eventos e Publicações
Publicações:

Arnott, Richard; McMillen, Daniel (2005)
“A Companion to Urban Economics” Ed.
Blackwell Publishing
Este livro faz um excelente state-of-art da
economia urbana com grande nível intelectual e
paralelamente apresenta uma revisão extensiva
da literatura académica existente. Inclui um
porte fólio internacional de autores e temáticas,
compilando 29 olhares distintos de especialistas
na áreas que reflectem e demonstram o próprio
espírito moderno da economia urbana. É uma
obra de referência. (568 páginas)
Schubert, Uwe & Störmer, Eckhard (2007)
“Sustainable Development In Europe:
Concepts, Evaluation and Applications”.
Edward Elgar Publishing
Conteúdo: Preface Part I: Sustainable
Development – Making the Concept
Operational for Evaluation Part II: Methods of
Evaluating SD • Methods and Tools – Multiregional and National Context • Methods and
Tools – Regional and Local Context • Methods
and Tools – Focus on Individual Institutions
Part III: National Evaluation Culture • State-ofthe-Art in European Countries • State-of-the-Art
in Another Industrialised Country
Inclui os autores: J. Aizsalnieks, K. Arbter, T.
Bauler, A. Bonifazi, P. Bryla, T. CorbièreNicollier, J. Dictus, T. Eser, C. George, G.
Hajnal, P. Hardi, M.F. Hofreither, I.
Kaltenegger, P. Knoepfel, M. Langer, G.
Lettmayer, N. Luhde-Thompson, A. Martinuzzi,
J. Medhurst, W. Meyer, M. Münster, A.
Nicoletti, A. Predota, E. Schmid, U. Schubert,
B. Simon, F. Sinabell, E. Störmer, G.
Struhkamp, A. Thierstein, C.M. Torre, M.
Walser

Gatrell, Jay D.; Reid, Neil (2007)
“Enterprising Worlds - A Geographic
Perspective on Economics, Environments &
Ethics” - Series: GeoJournal Library , Vol. 86.
Eds. Springer

McMillen, Daniel; McDonald, John (2006)
“Urban Economics – Theory and Policy”” Ed.
Blackwell Publishing
Armstrong, Harvey; Taylor, Jim (3ª ed. 2006)
“Regional Economics and Policy” Ed.
Blackwell Publishing

Crampton, Jeremy (2006). “Mapping - A
Critical Introduction to GIS and
Cartography” Ed. Blackwell Publishing
Wilson, Jonh; Fotheringham, A. Stewart (2006)
“The Handbook of Geographical
Information Science” Ed. Blackwell
Publishing

Eventos:

21-24 Fevereiro 2007 / Hyatt-Regency in
Newport Beach, California, USA.
46th Annual Meeting of the WRSA
geog.arizona.edu/wrsa

29-31Fevereiro 2007, Charleston, South
Charleston, South Carolina, USA
46th Annual Meetings of the Southern Regional
Science Association
www.regionalscience.org/srsa/

Fevereiro 2007 / Porto, Portugal
1º Seminário Internacional
“Políticas de Inovação Regionais”
Submissão de resumos até 15 de Novembro
2006
www.fep.up.pt/conferencias/regional2007/

16-17 Março 2007 / Coimbra, Portugal
Panel Econometrics Course
www4.fe.uc.pt/panel
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2 - 5 Abril 2007 / Lisboa, Portugal
Regional Studies Association Conferência
Internacional
“Regions in Focus”
Submissão de resumos até 28 de Fevereiro 2007
www.regional-studies-assoc.ac.uk/

20 - 22 Abril 2007 / Genebra, Suiça
Workshop Internacional da IASC and SCE
“Computational and financial econometrics”
Submissão de resumos até 2 de Março 2007
www.csdassn.org/europe/cfe07/

6 - 9 Maio 2007 / Vancouver, Canadá
20º Congresso da Pacific Regional Science
Association
“Creative City Regions: Examining Their
Role in the Pacific Rim”
prsco2007.confmanager.com/main.cfm?cid=647
&nid=5264

10 – 12 Maio 2007/ Budapeste, Hungria
Conferência ERGICHCS
“Innovation and Change in Health Care
Systems”
Submissão de resumos até 15 de Fevereiro 2007
www.ergo-inch-health.de

14 – 17 Junho 2007 / Siena, Itália
Conferência Internacional “Políticas para a
Felicidade”
Submissão de resumos até 31 Janeiro 2007
www.unisi.it/eventi/happiness

2 - 6 Julho 2007 / Istambul, Turquia
16ª Conferência Internacional “InputOutput”
Submissão de resumos até 15 de Janeiro 2007
www.iioa.org/conferences-16th.htm

12 – 13 Julho 2007/ Atenas, Grécia
2ª Workshop ICA
“Análise Geoespacial e Modelação“
Inscrições até: 25 Março 2007
www.ggy.uga.edu/people/faculty/xyao/Worksho
p2007/

11 - 13 Julho 2007 / Foz do Iguaçu, Brasil
10ª Conferência Internacional
“Computers in Urban Planning and Urban
Management”
www.stt.eesc.sc.usp.br/cupum/

12 – 14 Julho 2007/ Cambridge, Reino Unido
1ª Conferência Mundial da Associação de
Econometria Espacial
Submissão de resumos até 15 de Janeiro 2007
www.sea2007.com/index.html

15-17 Agosto 2007 /Bangor, Northern Ireland
37ª Conferência RSAI-British andIrish section
Submissão de resumos até 31 de Janeiro 2007
www.rsai-bis.org
20 – 23 Agosto 2007 / Amesterdão, Holanda
1ª Conferência Internacional
“Desafios da Geografia na Europa”
Submissão de resumos até 15 de Janeiro 2007
www.eugeo.org

29 Agosto - 2 Setembro 2007 / Paris, França
47º Congresso da ERSA
“Local governance and sustainable
development”
Submissão de resumos até 26 Janeiro 2007
sadapt.inapg.inra.fr/ersa2007

17 - 19 Março 2008 / São Paulo, Brasil
RSAI World Congress
“World Integration, Emerging Countries,
Lagging Regions, Sustainability”
www.aber.fea.usp.br/rsai2008
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SÓCIOS DA APDR (Actualização 15 de Janeiro de 2007)

A APDR teve o prazer de receber 6 novos sócios, que cordialmente saudamos.

246 Prof. Dr. Christopher Gerry
247 Prof. Dr. Orlando Petiz Pereira
248 Dr. Ricardo Filipe Pereira da Cruz
249 Dr.ª Carla Maria Carita de Oliveira Miguéns
250 Prof. Dr. Pedro Miguel Domingos Duarte de Oliveira
251 Dr.ª Eugénia Maria Lucas Ribeiro

