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REVISTA PORTUGUESA DE
ESTUDOS REGIONAIS
Saíram em Fevereiro e em Julho a edição dos
números 18 e 19 da Revista, referentes,
respectivamente, ao segundo e terceiro
quadrimestre de 2008.
RPER Nº 18
O 18º número da RPER é composto por um
conjunto de 4 títulos, cujos resumos
seguidamente se transcrevem.

colocado em termos dinâmicos, sendo o
objectivo estudar a estabilização espacial do
rendimento. Isto é, pretende-se saber se no
plano regional existem mecanismos de
estabilização do rendimento disponível ajustado
das famílias, quando ocorrem perturbações do
produto regional, ou noutras palavras, perceber
se existe entre as regiões portuguesas um
fenómeno de risk sharing.

“Indústria
Transformadora
Portuguesa:
Especialização
das
Regiões
e/ou
Concentração
Geográfica
de
Indústrias?”
Autor: Natércia Godinho Mira

“Redistribuição Regional e Estabilização
Espacial
do
Rendimento
- Uma Análise Descritiva para Portugal”

Palavras-chave:
integração
europeia,
especialização
industrial,
concentração
geográfica,
localização
de
indústrias

Autor: Carla Coimbra, Pedro Ramos
Palavras-chave: Redistribuição inter-regional;
estabilização espacial; PIB per capita;
rendimento disponível ajustado das famílias
Códigos JEL: R12, I31
Resumo: Embora o Produto Interno Bruto per
capita seja um indicador importante para
conhecer a distribuição do rendimento tendo em
conta o local onde é gerado, isto é onde ocorre
o processo produtivo, esta análise pretende ir
mais além, tentando conhecer a distribuição
espacial do rendimento, particularmente do
rendimento das famílias, para além das regiões
de geração do PIB. Analisaram-se os diferentes
fluxos de redistribuição do rendimento, que
partindo do PIB permitem chegar ao rendimento
disponível ajustado das famílias – agregado a
partir do qual as famílias executam o seu
consumo efectivo. Numa primeira fase o
trabalho versará a redistribuição inter-regional
do rendimento, pretendendo-se compreender se
o nível das disparidades do produto entre as
regiões NUTS III portuguesas também se
verifica – ou se ao contrário é atenuado ou
ampliado - no rendimento disponível ajustado
das famílias. Numa segunda parte o problema é

Códigos JEL: F15, L60, R10, R30
Resumo: Não obstante a relação que existe
entre os conceitos de especialização industrial e
de concentração geográfica de indústrias, na
realidade trata-se de dois conceitos diferentes.
Começando por distinguir ambos, este artigo
tem por objectivo analisar a alteração estrutural
na indústria transformadora portuguesa segundo
duas perspectivas diferentes: a especialização
das regiões em certos sectores, e a
concentração
regional
desses
sectores
(indústrias). No trabalho empírico realizado
foram utilizados dados anuais relativos ao
período entre 1996 e 2004, com o recurso a
indicadores absolutos para avaliar como evoluiu
a concentração das indústrias nas regiões
Portuguesas, e se a estrutura industrial dessas
regiões evoluiu ou não no sentido de uma maior
especialização. Os resultados obtidos sugerem
elevados níveis de concentração geográfica de
indústrias, e uma especialização que, não se
podendo afirmar que, em geral, tenha
aumentado, é variável entre as regiões.
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“Tourism and Regional Competitiveness: the
Case of the Portuguese Douro Valley”
Autor: Argentino Pessoa
Palavras-chave:
Competitividade
regional,
recursos ambientais, turismo, Vale do Douro.

Norte de Portugal. Trata-se de um estudo de
caso de planeamento turístico à escala regional,
cujo seu processo
de elaboração
e
desenvolvimento é pioneiro em Portugal e que
constitui a primeira estratégia global de
desenvolvimento turístico para a Região do
Norte
de
Portugal.

Códigos JEL: Q25, Q28, R19, R58
Resumo:
Utilizando
um
conceito
de
competitividade regional que articula os mais
importantes factores de competitividade para
avaliar as estratégias económicas regionais, e
aplicando este conceito à NUT III Douro,
mostra-se que esta região é relativamente fraca
em termos de articulações internas, sujeita a
envelhecimento e emigração e com falta de
inovação e empreendorismo, para além de estar
isolada dos grandes mercados. Em tais
circunstâncias, definir apenas como prioridade o
turismo é claramente insuficiente como
estratégia de convergência. Assim, depois de
avaliar os resultados desta estratégia, o artigo
termina com uma conclusão extensiva a outras
regiões deprimidas: as regiões atrasadas que
procuram convergir com base no turismo não
podem confiar apenas numa combinação de
recursos ambientais e marketing, mas têm
também que ter em conta os outros factores de
competitividade.
“Política e Planeamento Turístico à Escala
Regional. O Caso da Agenda Regional de
Turismo para o Norte de Portugal”
Autor: Nuno Fazenda, Fernando Nunes da Silva,
Carlos Costa
Palavras-chave:
Turismo;
Estratégia;
Planeamento regional; Norte de Portugal
Códigos JEL: R58, R11, O21
Resumo: Pretende-se com o presente artigo
evidenciar como uma Política e uma Estratégia
Regional de Turismo poderá contribuir para
promover uma maior coerência, integração,
eficácia e eficiência no desenvolvimento das
políticas públicas em turismo. Neste âmbito,
tendo a CCDR-N lançado, em Junho de 2007,
um processo intitulado “Pacto para a
Competitividade da Região do Norte”, no qual
identificou um conjunto de Agendas Prioritárias,
entre as quais, a Agenda Regional de Turismo,
proceder-se-á, após um breve enquadramento
sobre a temática em apreço, à análise do estudo
de caso – Plano de Acção para o Turismo do

RPER Nº 19
Editorial
O presente número da Revista Portuguesa de
Estudos Regionais (RPER) tem um figurino
diferente do que é habitual. De facto, foi nossa
decisão acolher nas nossas páginas algumas
das comunicações apresentadas na workshop
ocorrida a 28 de Novembro de 2008 em Lisboa,
organizada pela APDR em associação com o
Instituto Superior Técnico e o Grupo de
Transportes, sob o tema “Impacto dos
Aeroportos no Desenvolvimento Regional”.
Esta
inclusão
de
cinco
comunicações
provenientes desse evento imprime a este
número da RPER um cunho semi-temático,
dado que simultaneamente publicamos mais
dois artigos que nos foram submetidos pelo
processo corrente, e que versam sobre temas
distintos. Para esta decisão contribuiu
obviamente o enorme interesse para o país, e
presumimos que para os nossos leitores, do
tema que inspirou a workshop. Mas esta opção
por números
semi-temáticos
não será
excepcional, antes constituirá uma viragem
estratégica na orientação da RPER. De facto,
estando a APDR empenhada na organização –
várias por ano – de outras workshops temáticas,
a RPER irá nas suas próximas edições repetir
por vezes, sempre que julgarmos o tema
apropriado ao interesse do nosso público, este
perfil semi-temático. Anota-se que já neste
número os artigos publicados, oriundos da
workshop de Novembro, foram escolhidos por
referees entre uma carteira muito mais
volumosa
de
comunicações
então
apresentadas. Nos números futuros o processo
do refereeing dos artigos que nos chegarem por
esta via será ainda afinado no sentido de o
tornar mais exigente, com o objectivo que estes
textos sejam escolhidos pela mesma grelha de
rigor científico dos artigos que nos são
apresentados espontaneamente, e avaliados em
rotina. Concluo pois esperando que esta nova
organização editorial da RPER possa merecer o
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vosso interesse, e nos continuem a honrar,
lendo e divulgando o que decidimos trazer a
público.
Coimbra, 13 de Abril de 2009
O Editor-chefe da RPER
Pedro Ramos

O 19º número da RPER é composto por um
conjunto de 7 títulos:
“A
Importância
da
Operação
das
Companhias
Aéreas
de Baixo Custo no Desenvolvimento de
segmentos
de
Mercado
Turístico.
O Caso do Turismo Residencial no Algarve”
Autor: Cláudia Ribeiro de Almeida, Ana Maria
Ferreira, Carlos Costa
Palavras-chave: Companhias aéreas de baixo
custo; Turismo residencial

Lisboa incorporará de origem acessibilidades
ferroviárias e rodoviárias próprias, enquanto que
a outros terminais aéreos já existentes será
facultada uma melhor articulação com as redes
terrestres,
procurando
conferir-se
maior
importância ao transporte público. A presente
comunicação visa apresentar a experiência
consolidada de alguns terminais aeroportuários
europeus, dotados de interfaces com sistemas
de transporte público em sítio próprio.
Considerando-se
factor
determinante
na
acessibilidade
aeroportuária
o
“custo
generalizado” implícito nas redes terrestres
irradiantes, propõe-se a realização de uma
análise e síntese de diversos casos, na
perspectiva de avaliar o potencial de
crescimento de hinterlands, como o do
Aeroporto Internacional de Faro.
"Taxas Ambientais Aeroportuárias Baseadas
na
Valoração
de
Externalidades:
O Caso do Aeroporto da Portela"
Autor: Francisco Carballo-Cruz

Códigos JEL: R3, R4
Resumo: A entrada das companhias aéreas de
baixo custo no mercado do transporte aéreo
proporcionou grandes alterações na procura e
na oferta de viagens aéreas. Pretende-se
reflectir as alterações que se verificaram no
Aeroporto de Faro nos últimos anos e as
vantagens que estão associadas ao trabalho
coordenado entre aeroportos, companhias
aéreas e órgãos de gestão do destino. Os
resultados apresentados estão integrados num
estudo mais alargado de doutoramento em
turismo realizado na Universidade de Aveiro.
"Integração
de
Aeroportos
Terrestres:
A
Experiência
e
Potencial
Impacto
em

e
redes
Europeia
Portugal"

Autor: Adriano Pimpão, Antónia Correia, Manuel
Margarido Tão
Palavras-chave: Externalidades, Taxas
Ambientais, Aeroportos.
Códigos JEL: R41
Resumo: Um dos aspectos mais salientes do
QREN (2007-2013) e do seu período imediato
(até 2017) assenta no estabelecimento de
grandes interfaces de transportes terrestres
associadas aos terminais aeroportuários de
Portugal Continental. O Novo Aeroporto de

Palavras-chave: Externalidades, Taxas
Ambientais, Aeroportos.

Códigos JEL: H21, Q53, Q58
Resumo: A introdução de taxas ambientais
sobre o transporte aéreo tem sido reclamada
por certos sectores sociais e alguns governos,
com a finalidade de que os preços dos bilhetes
reflictam a totalidade dos custos externos
gerados por esta actividade de transporte. Neste
artigo revê-se uma metodologia para o cálculo
de Taxas Ambientais Aeroportuárias (TAA), com
base nas externalidades associadas à
perturbação por ruído e às emissões de carácter
local.
Ademais,
estimam-se
as
taxas
potencialmente aplicáveis no Aeroporto da
Portela por tipo de avião. No caso do ruído
utilizam-se custos marginais, enquanto que no
caso das emissões poluentes são empregues
custos médios. Recorre-se preferentemente à
transferência de benefícios, utilizando, sempre
que possível, valores específicos para Portugal.
A metodologia empregue prova a exequibilidade
do cálculo destas taxas e revela que a correcta
aplicação das mesmas implica ter em
consideração, tanto as especificidades de cada
aeroporto como a composição da frota que nele
opera.
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transporte
aéreo
no
desenvolvimento
regional
"Impacto
dos
Aeroportos
no
Desenvolvimento Regional do Arquipélago
dos Açores "
Autor: João Filipe Fernandes, Tomaz Ponce
Dentinho
Palavras-chave: Impacto de Aeroportos;
Desenvolvimento regional; Açores.
Códigos JEL: R41
Resumo: O presente artigo pretende avaliar a
influência dos aeroportos no desenvolvimento
das diferentes ilhas dos Açores. Para isso
assume-se que a evolução da população é uma
boa variável proxi para estimar a evolução
económica das ilhas e testam-se várias
variáveis explicativas associadas à existência de
aeroportos: os potenciais de oferta e de procura,
que se alteram com a rede de conexões das
ilhas entre elas e ao exterior, as características
específicas de cada ilha, o período de análise e
a própria existência de aeroporto. Conclui-se
que, apesar da existência de aeroporto ter um
efeito positivo no desempenho económico da
ilha onde se instala, que o potencial de procura
tem um efeito positivo na economia da ilha e
que o potencial de oferta tem um efeito
negativo.
"A Study on the Economic Impact of the 2001
Madeira Airport Enlargement"
Autor: António Almeida, Vera Barros
Códigos JEL: R1, R4
Resumo: O alargamento do Aeroporto da
Madeira em 2001 supunha-se catalisador da
procura turística e capaz de reconverter o
turismo madeirense e, assim, reforçar a
dinâmica de desenvolvimento regional. Sete
anos volvidos, importa avaliar os seus impactos,
mormente no que respeita à criação de novas
rotas turísticas e desenvolvimento da procura.
Baseados em dados sobre fluxos de
passageiros e procura turística, e recorrendo a
um
modelo
econométrico
simplificado,
estimámos o impacto do alargamento em
termos de procura e PIB. Os resultados
mostram um crescimento moderado a partir de
2001, mas é de admitir que, sem ele, ter-se-ia
assistido a um desempenho menos favorável. A
metodologia proposta constitui, contudo, um
ponto de partida na abordagem à problemática
dos transportes em geral e da oferta de

contexto
do
em
particular.

"Exercício de Prospectiva para a Região
Centro - Análise de Cenários e Questionário
Delphi"
Autor: João Lourenço Marques, Eduardo
Anselmo Castro, José Manuel Martins, Marta
Marques, Carlos Esteves, Rui Simão
Palavras-chave: Prospectiva, questionário
Delphi, desenvolvimento regional

Códigos JEL: R58, O21
Resumo: Este artigo reflecte os resultados de
um exercício de prospectiva (ou de foresight)
desenvolvido no âmbito do processo de
construção do Plano Regional de Ordenamento
de Território da Região Centro (PROT-C),
elaborado com o objectivo de perspectivar
opções estratégicas de políticas regionais.
Neste contexto, reuniu-se um painel de 36
peritos seleccionados de acordo com 3 áreas
temáticas, designadamente: i) Inovação e
Competitividade, ii) Sustentabilidade Ambiental
e, iii) Ordenamento e Valorização do Território.
Foram aplicadas duas técnicas de análise
prospectiva, a análise de cenários e o
questionário Delphi. A análise de cenários, não
explorada neste artigo, decorreu na primeira
parte do exercício1, e serviu de enquadramento
à análise do questionário Delphi. No que
respeita o questionário Delphi procurou obter-se
respostas de cada participante, para um
conjunto
de
questões,
directamente
relacionadas com os cenários apresentados. As
questões do inquérito foram elaboradas de
modo a que, os peritos, ao responderam
objectivamente a cada pergunta, numa escala
de Likert, se posicionassem globalmente em
cada um dos cenários. Este artigo apresenta em
detalhe a explicação metodológica inerente a
este exercício prospectivo, bem como os seus
resultados. Salienta-se o carácter inovador da
combinação de uma metodologia Delphi com
análise de cenários, e a relevância da
informação recolhida para a definição de
políticas
de
desenvolvimento
regional.
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"A
Saúde
como
Desenvolvimento Local"

Estratégia

de

Autor: Orlando José Bolsone, Maria Silvia de
Moraes, Roseana Mara Aredes Priuli, Emilia
Maria Martins de Toledo Leme, Rubem Severian
Loureiro
Palavras-chave:
Gestão
da
Saúde;
Municipalização da Saúde; Desenvolvimento
Local
Códigos JEL: A13, H51, R58
Resumo: O estudo caracterizou o setor saúde
no município de São José do Rio Preto, São
Paulo (SP) a partir da reforma do Estado
brasileiro e da implantação do Sistema Único de
Saúde (SUS). O objetivo foi verificar a
contribuição do setor saúde, que, em razão das
inovações tecnológicas, tem apresentado um
desempenho diferenciado e tornando-se, por
isso, o elemento central da estratégia de
desenvolvimento local, econômico e social no
município de São José do Rio Preto. Utilizaramse o estudo de caso e as técnicas de pesquisa
bibliográfica, análise documental e entrevistas
semi-estruturadas com agentes do setor saúde,
o que permitiu identificar as principais políticas
de saúde do município. Observou-se que o setor
da saúde, por ser um centro formulador de
estratégias de desenvolvimento tecnológico em
nível municipal e por ter desenvolvido
mecanismos inovadores de gestão dos serviços,
contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento
da cidade e da região.

Temos ainda o prazer de informar os
nossos associados que foi decidida pela
direcção da APDR e pelo Editor-Chefe da
RPER a disponibilização on-line gratuita de
todos os artigos publicados na RPER até
dois anos antes. Ou seja, neste momento
estão no site da Revista os artigos
completos do N.º 1 ao N.º 16 da RPER
(último quadrimestre de 2007).
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Prémios Bartolomeu
Tendo em 2009 a sua primeira edição, os
Prémios Bartolomeus são uma iniciativa da
APDR para destacar cientistas da área da
Ciência Regional.
A escolha da designação dos prémios
deriva da coincidência dos nomes próprios
de três heróis lusófonos - mais um
Bartolomeu que há-de vir - que deram
novas visões ao mundo sobre a forma de
gerar rotas, de recriar sítios e de valorizar
pessoas. E isto foi feito através do ensino
que leva ao risco, em Bartolomeu
Perestrelo; pelo risco que conduz à
descoberta, em Bartolomeu Dias, e pela
descoberta que antecede a inovação, em
Bartolomeu de Gusmão.
São quatro os Prémios Bartolomeus:
O Prémio Bartolomeu Perestrelo é
atribuído de três em três anos a cientistas
lusófonos que sejam reconhecidos pelo seu
curriculum no ensino e investigação em
Ciência Regional. O prémio é atribuído à
pessoa seleccionada pelos membros das
três últimas direcções da APDR tendo em
atenção a contribuição pedagógica e
científica para a Ciência Regional e o
reconhecimento da comunidade de ensino
e de investigação que se dedica à Ciência
Regional.

Vencedor 2009: Aguarda decisão do júri.
O Prémio Bartolomeu de Gusmão é
atribuído
anualmente
aos
cientistas
portugueses que mais tenham publicado
em revistas científicas no domínio da
ciência regional nos últimos três anos. O
prémio é atribuído pela apreciação pela
Direcção da APDR sobre a base de dados
disponíveis no ISI Web of Knowledge, na
secção de Economia Regional, Rural e
Urbana.
No presente ano de 2009 este prémio foi
apoiado pela SATA (www.sata.pt).
Vencedor 2009: Prof. Dr. António Carlos
Teixeira
O Prémio Bartolomeu é atribuído a
cientistas com idade igual ou inferior a 33
anos no dia 15 de Julho de cada ano, que
apresentem um trabalho em sessões do
Congresso da APDR. O prémio é atribuído
pela apreciação de um júri constituído pelo
director da Revista Portuguesa de Estudos
Regionais e mais dois cientistas por ele
nomeados. Os critérios de apreciação são:
a coerência conceptual, a relevância para a
ciência regional e o impacto no
desenvolvimento regional.
Vencedor 2009:
Guimarães

Mestre

Maria

Helena

Vencedor 2009: Prof. Dr. Manuel Brandão
Alves
O Prémio Bartolomeu Dias é atribuído
anualmente ao melhor artigo publicado no
ano anterior em revistas científicas
portuguesas no domínio da ciência
regional. O prémio é atribuído por um júri
independente de entre os artigos que lhe
sejam enviados, através do secretariado da
APDR, pelas revistas portuguesas no
domínio da ciência regional num total de
dois artigos por revista. O júri é constituído
por três cientistas convidados pela direcção
da APDR por um período de três anos.

Veja o perfil biográfico de cada um dos
vencedores e a imagem de cada um dos
Prémios Bartolomeu em www.apdr.pt

8

BOLETIMAPDR - Nº 1 – 2009

Workshops da APDR realizados em 2008 e 2009
O Impacto dos Aeroportos no Desenvolvimento Regional
1º workshop da APDR
Instituto Superior Técnico, Lisboa
28 de Novembro de 2008
www.apdr.pt/evento_1
Coordenação: Prof. Dr. José Manuel Viegas

Cenários de Transformação da Paisagem Face aos Factores de Mudanças Globais
2º workshop da APDR
Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora
13 de Março de 2009
Coordenação: Prof.ª Drª. Teresa Pinto Correia
www.apdr.pt/evento_2

Turismo e Sustentabilidade
3º workshop da APDR
Universidade dos Açores, Ponta Delgada
27 de Abril de 2009 Coordenação: Prof. Dr. José Cabral Vieira
www.apdr.pt/evento_3
(Sem fotos disponíveis)
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15º Congresso APDR
1º Congresso de
Desenvolvimento Regional
de Cabo Verde
2º Congresso Lusófono de Ciência
Regional
3º Congresso de Gestão e Conservação
da Natureza

Entre 6 e 11 de Julho deste ano realizou-se
na Universidade Jean Piaget de Cabo
Verde, na Cidade da Praia, o 15º
Congresso da APDR, em conjugação com
o 1º Congresso de Desenvolvimento
Regional de Cabo Verde, 2º Congresso
Lusófono de Ciência Regional, 3º
Congresso de Gestão e Conservação da
Natureza. Este evento, cujo tema foi
“Redes e Desenvolvimento Regional”
contou com a colaboração da Associação
Brasileira de Estudos Regionais (ABER) e
da Associação Internacional de Ciência
Regional (RSAI).
Foram apresentadas cerca de 180
comunicações, entre mais de 200
participantes, cujas nacionalidades se
distribuíram entre Portugal (65%), Brasil
(12%), Espanha (8%), Cabo Verde (7%),
Angola (2%), França (2%) e ainda França,
Alemanha, Bélgica, Chile e Escócia.

O Presidente da Republica de Cabo Verde,
Comandante Pedro Pires, participou da
Sessão de Encerramento e apresentou
uma importante comunicação que reforça o
papel da Ciência no Desenvolvimento
Regional e destaca a responsabilidade dos
cientistas
cabo-verdianos
no
desenvolvimento regional do país e de
África. O discurso da Ministra da
Descentralização,
Habitação
e
Ordenamento do Território, Dra. Sara
Duarte Lopes, lançou uma questão
desafiante: “O que é que Cabo Verde pode
fazer por África e pelo Mundo?”. O
coordenador do Congresso, Prof. Jorge
Sousa Brito, manifestou o desejo de criar
uma secção cabo-verdiana da Regional
Science Association International. Este
encontro contou com três oradores
convidados: o Prof. Geoffrey Hewings, da
Universidade de Illinois, que apresentou as
principais linhas de investigação e as
questões desafiantes da Ciência Regional;
o Prof. José Manuel Viegas, do Instituto
Superior Técnico, que introduziu o tema do
Congresso “Redes e Desenvolvimento” e o
Prof. Rui Baleiras, secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional, que apresentou
os principais desafios da política regional.
Decorreram ainda apresentações de oito
jovens cientistas candidatos ao Prémio
Bartolomeu, que foi atribuído a Helena
Guimarães.
Um aspecto interessante do Congresso foi
a discussão dos Relatórios das Visitas de
Estudo às ilhas de São Vicente, Santo
Antão de Santiago numa sessão especial
sobre o Desenvolvimento Regional de
Cabo Verde. Isto permitiu não só uma
aproximação entre os cientistas e os
agentes
decisores
na
área
do
desenvolvimento regional como também
uma mais profunda reflexão sobre as
questões do desenvolvimento regional em
Cabo Verde. Os três melhores aspectos do
Congresso foram o envolvimento das
instituições cabo-verdianas a todos os
níveis, a qualidade dos participantes e das
suas comunicações e vários aspectos da
organização do encontro, nomeadamente o
financeiro. Por outro lado, três aspectos a
melhorar são uma mais ampla participação
dos cientistas locais, uma melhor
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negociação com os operadores turísticos e
uma melhor gestão da assiduidade às
sessões paralelas, que foi pouco maior que
50%. As comunicações apresentadas e os
bons resultados financeiros do Congresso
permitirão a edição de um livro especial
sobre desenvolvimento regional em Cabo
Verde com cerca de vinte e cinco capítulos.
Já as Actas do Congresso incluem todas as
comunicações apresentadas bem como os
posters. Foram editadas em CD-ROM
exclusivamente para os participantes do
Congresso mas estão também publicadas
para consulta descarregamento livre no site
do evento. ISBN: 978-989-96353-0-2
http://www.apdr.pt/congresso/2009/
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Momentos do 15º Congresso da APDR / 1º Congresso de Desenvolvimento
Regional de Cabo Verde

Sessão de Abertura - Mesa

Sessão de Abertura - Audiência

Jantar Oficial

Sessão de Abertura - Mesa

Discurso do Presidente da APDR

Entrega do Prémio Bartolomeu
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Venda de vestuário - Ilha de Santo Antão

Visita de estudo à Ilha de Santo Antão

Presidente da República de Cabo Verde
(Sessão de Encerramento)

Ilha de S. Vicente

Reunião numa Ass. Juvenil - Ilha de Santiago
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Programa da Direcção da APDR para 2008-2011
1) Workshop de Lisboa
ovembro 2008
Aeroportos e
Desenvolvimento Regional

2) Workshop de Évora

Estudo A

Março 2009
Cenários de transformação da
paisagem

Junho 2009
Cenários de transformação da
paisagem (DGOTC)

3) Workshop de S. Miguel

Livro A

Abril 2009
Turismo e Sustentabilidade

Setembro2009
Cenários de transformação da
paisagem (DGOTC)

4) Congresso Cabo Verde

Estudo B

Livro B

Julho 2009
Redes e Desenvolvimento
Regional

Julho 2009
Turismo e Sustentabilidade
DRCT

Setembro2009
Turismo e Sustentabilidade
DRCT

5) Workshop do Porto

6) Estudo 1

7) Livro 1

ovembro 2009
Migrações e Desenvolvimento
Regional

Dezembro 2009
Problemas Emergentes de
Desenvolvimento Regional
Regional

Março 2010
Problemas Emergentes de
Desenvolvimento Regional

8) Workshop de Coimbra

9) Estudo 2

10) Livro 2

Fevereiro 2010
Casos de Desenvolvimento
Regional

Junho de 2010
Casos de Desenvolvimento
Regional

Setembro 2010
Casos de Desenvolvimento
Regional

11)Workshop da Terceira
Abril 2010
Modelos Operacionais de
Economia Regional

12)Congresso da Madeira

13) Estudo 3

Julho 2010
Agricultura, Cultura e
Desenvolvimento Regional

Julho de 2010
Modelos Operacionais de
Economia Regional

14)Encontros do Huambo

15) Livro 3

Outubro 2010
Catch up of the bottom billion

ovembro 2010
Modelos Operacionais de
Economia Regional

Regional Science Association International
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Como podemos observar no esquema
acima representado, o programa tem sido
cumprido, tal como os objectivos.
De facto, o maior projecto da Direcção da
APDR é a publicação dos Estudos de
Desenvolvimento Regional. Apoiados
financeiramente pelo QREN 2007-2013, os
Estudos de Desenvolvimento Regional
2008-2011 é uma proposta da APDR a
para a realização de três estudos em temas
importantes para o desenvolvimento
regional em Portugal: 1) Problemas
emergentes para o desenvolvimento
regional; 2) Casos de desenvolvimento
regional; 3) Modelos operacionais de
desenvolvimento regional.
1) O Estudo e Livro "Desafios Emergentes
para
o
Desenvolvimento
Regional",
coordenado pelo Prof. José Manuel Viegas
será feito com base nos trabalhos dos
workshops realizados em 2008 e 2009 e
também nos trabalhos solicitados a
especialistas de ciência regional.
2) O Estudo e Livro "Casos de
Desenvolvimento Regional" coordenado
pelo Prof. Nuno Martins e será feito com
base nos trabalhos apresentados para o
workshop de Fevereiro de 2010 que se
realizará em Coimbra.
3) O Estudo e Livro "Modelos operacionais
de desenvolvimento regional" coordenado
pelo Prof. Tomaz Dentinho, será feito com
base nos trabalhos apresentados para o
workshop de Abril de 2010 que se realizará
em Angra do Heroísmo e também nos
trabalhos do Congresso realizado em Cabo
Verde em Julho de 2009.

Há ainda outros projectos que estão a ser
desenvolvidos que devem ser referidos:

Criação
de
plataformas
para
organização de encontros científicos
Entidade
apoiante:
Programa
de
Cooperação Transnacional MAC 20072013
A APDR apresentou e ganhou uma
candidatura ao Programa MAC 2007-2013
para implementação de uma plataforma
informática de organização de encontros
científicos, tendo como parceiros deste
projecto a Universidad de La Laguna
(Canárias), a Fundacion Canaria Centro
Tecnologico
Empreendedores
y
Discapacidad e a Universidade da Madeira.

Edição do Manual de Economia
Regional
A 2ª Edição do Compêndio de Economia
Regional
encontra-se
completamente
esgotada. Para uma melhor adaptação ao
ensino desta disciplina, a Direcção da
APDR decidiu não reeditar o livro tal como
era mas sim reformulando-o e dividindo-o
em dois volumes: um manual prático e um
manual teórico. O primeiro deverá ser
publicado até ao fim de 2009 e o segundo
até Abril de 2010.
Informamos ainda que a venda deixará de
ser feita directamente pela APDR mas sim
pela Editora Principia, que introduzirá os
dois livros no circuito comercial nacional. A
coordenação do primeiro volume está a ser
feita pelo Prof. José Silva Costa (Faculdade
de Economia da UP) pelo Prof. Peter
Nijkamp
(Universidade
Livre
de
Amesterdão). Foi solicitado aos autores
que revissem e actualizem os seus artigos
publicados no Compêndio de Economia
Regional e foram convidados novos
investigadores a apresentar os seus
trabalhos.

Na sequência do cumprimento da
programação da APDR, informamos os
seus próximos encontros (2009/2010):
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IV Workshop “Imigração e
Desenvolvimento”
Universidade Católica Portuguesa - Centro
Regional do Porto
23 de Novembro 2009
Com Peter Nijkamp (Universidade Livre de
Amesterdão)
e
Carol
Leonard
(Universidade de Oxford)
http://www.apdr.pt/evento_4/

V Workshop “Casos de
Desenvolvimento Regional”
Universidade de Coimbra
Fevereiro de 2010

VI Workshop “Modelos Operacionais de
Desenvolvimento Regional”
Universidade dos Açores – Pólo de Angra
do Heroísmo
Abril de 2010

Encontro Internacional de Huambo
“Crescimento Económico e
desenvolvimento regional sustentável”
Huambo
Outubro de 2010

VII Workshop “A Importância das
fronteiras no desenvolvimento regional”
Elvas
Novembro de 2010

Encontro Internacional da Guiné
“A vocação da Guiné-Bissau para o
Mundo”
Gabu
24 a 30 Janeiro de 2011
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Congresso Ersa 2009
Este ano, entre os vencedores dos prémios
ERSA, atribuídos em Lodz (Polónia), estão
dois portugueses: o segundo lugar do
Epainos Prize 2009 foi para Patrícia Melo e
Guilherme
Mendes
Resende
(LSE,
Londres). Já o primeiro prémio foi para
Theresa Grafeneder-Weissteiner e Klaus
Prettner e o Prémio EIB-ERSA foi para
Paul Cheshire.

Outros Eventos
ERSA 50th Congress
Jönköping, Sweden
19 a 23 de Agosto 2010
Euroscience Mediterranean Event 2009
Present Challenges, Future Opportunities
Atenas, 15 a 19 Outubro 2009
III NECTAR Cluster Meeting
“Sustainable city logistics”
Porto, 19 e 20 de Novembro 2009
Envio de resumos até 15 de Outubro 2009
para:
Sandra Melo smmelo@fe.up.pt
Cathy Macharis cjmachar@vub.ac.be
56th Annual North American Meetings of
the Regional Science Association
International
Califórnia, 18 a 21 de Novembro 2009
http://www.narsc.org/
Envio de resumos até 1 de Abril 2009 para:
Iréne Bernard irene.bernhard@hv.se

XXXV Meeting on Regional Studies and
IV Valencian Conference on Regional
Studies
“Regional Development in times of change”
Valencia, 26 e 27 Novembro 2009
Spanish Association of Regional Science
and the Valencian Association of Regional
Science Congress

IV CER – Congresso de Estudos Rurais
“Mundos Rurais em Portugal. Múltiplos
Olhares, Múltiplos Futuros.”
Aveiro, 4 a 6 de Fevereiro 2010
Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais
& Universidade de Aveiro
Envio de resumos até 20 de Setembro
2009 para: ivcer@csjp.ua.pt
VI International Interuniversity Scientific
Conference
“Russia & Modern World: Problems of
Political Development”
Moscovo, 15 a 17 de Abril 2010
Institute of Business & Politics
Natalia Kuznetsova natkuzz@rambler.ru
European Institute of Retailing and
Service Studies (EIRASS)
Istanbul, 2 a 5 de Julho 2010
PANAM 2010 – XVI Congresso PanAmericano de Engenharia de Tráfego e
Transportes e Logística
Lisboa, 15 a 18 de Julho 2010
Envio de resumos até 15 de Setembro
2009 em: www.panam2010.info
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Outras Publicações
"A Saúde
Estratégia
Regional"

como
de

Vector de uma
Desenvolvimento

Autora: Adelaide Brissos (sócia da APDR)
Adelaide.Brissos@arsalentejo.min-saude.pt
Editora: Formasau – Formação e Saúde
Prefácio por João Ferrão (secretário de
Estado
do
Ordenamento
e
Desenvolvimento Regional e sócio da
APDR)
Segundo João Ferrão, “nesta obra o tema
saúde é abordado de uma forma
abrangente e inovadora com recurso a
conceitos integradores, que facultem um
desenvolvimento humano e sustentável
com base territorial” e “abre uma frente
inovadora em Portugal, demonstrando
como o planeamento em saúde ganha ao
basear-se em estratégias de saúde
integradas ou integráveis em estratégias de
âmbito territorial”.
Regional Economics and Policy
3rd Edition
by Harvey Armstrong, Jim Taylor
August 2000, Paperback

Agrarian Change, Gender and Land
Rights
by Shahra Razavi (Editor)
May 2003, Paperback, Wiley-Blackwell
The Blackwell Companion to the
Economics of Housing: The Housing
Wealth of Nations
by Susan J. Smith (Editor), Beverley A.
Searle (Editor)
December 2009, Hardcover, WileyBlackwell
A Companion to Urban Economics
by Richard J. Arnott (Editor), Daniel P.
McMillen (Editor)
December 2007, Paperback, WileyBlackwell
The Informational City: Economic
Restructuring and Urban Development
by Manuel Castells
August 1991, Paperback, Wiley-Blackwell
Poverty and Income Distribution
by Edward Wolff
January 2009, Hardcover, Wiley-Blackwell
Readings in Urban Economics: Issues
and Public Policy
by Robert W. Wassmer (Editor)
March 2000, Paperback, Wiley-Blackwell
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Novo Secretariado da APDR

A partir de 1 de Outubro de 2009 a APDR contará com um novo secretariado permanente: Rita
Azevedo será substituída por Elisabete Martins.
No entanto, a partir do Porto, Rita Azevedo será a responsável pela organização do 4º e 5º
Workshops APDR, respectivamente “Imigração e Desenvolvimento” (Porto, Universidade
Católica Portuguesa, 23 Novembro 2009) e “Casos de Desenvolvimento Regional” (Coimbra,
Faculdade de Economia, 8 Fevereiro 2010) bem como pelo Secretariado da Revista
Portuguesa de Estudos Regionais.

A todos os associados da APDR, desejo as maiores felicidades profissionais e pessoais. Foi
um prazer servi-los. Até uma próxima oportunidade.

Contactos de Rita Azevedo:
E-mail: rita.azevedo@apdr.pt
E-mail: rper@apdr.pt
Telemóvel: 926 475 188

Contactos da APDR:
Universidade dos Açores
Terra-Chã
9701-851 Angra do Heroísmo
Telefones: 295 332 001
Fax: 295 402 205
E-mail: apdr@mail.telepac.pt
Website: www.apdr.pt
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Novos Sócios da APDR
Desde 1 de Janeiro de 2008, a APDR teve o prazer de receber 23 novos sócios,
que cordialmente saudamos.

272
273

Patrícia Oliveira Silva
Artur José Freire Gil

274

Eric Moreira de Noronha Vaz

275

Claúdia Margarida Brito Ribeiro de Almeida

276

Vera Maria Gouveia Barros

277
278

Cristiano Dias Cechella
António Bento R. Caleiro

279

Paulo Meneses Brasil de Brito

280
281

Manuel Margarido Tão
Natércia dos Anjos Arranhado Silveira Godinho Mira

282

Leonida Amaral Tomás Correia

283

Maria Margarida Malheiro Queiroz de Mello

284

Ricardo Fabrício Rodrigues

285
286

Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz
Nina Teresa Sousa Santos Aguiar

287
288

Ana Cristina Roque
Cristina Maria Santos Estevão

289
290

Luís Augusto Bastos Durães Ferreira

291
292
293
294

Lívia Costa Madureira
José António Candeias Bonito Filipe
Manuel Francisco Pacheco Coelho
Maria Adelaide Engrossa Gato Brissos
Carlos Filipe Teixeira Andrade

