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Editorial 
 
Ao anunciar em Braga que o Encontro do ano 2000 se 
iria realizar nos Açores, a Direcção da APDR invocou 
várias razões que, no seu entender, justificavam essa 
opção. A primeira de todas decorria da circunstância de 
nunca antes a APDR ter realizado um Encontro numa 
das duas únicas regiões que a lei portuguesa reconhece o 
que, face aos objectivos da nossa Associação, constituía 
uma lacuna que importava colmatar. Esperava-se 
também que a realização do Encontro nos Açores  
pudesse vir a estimular localmente o interesse pelas 
questões científicas do âmbito do Desenvolvimento 
Regional além de se divulgar a actividade e os fins da 
própria APDR. 
Na verdade, se por um lado as razões em favor dessa 
opção pareciam inquestionáveis, é necessário confessar 
que não foi sem alguma apreensão à mistura que 
deitámos mãos à obra. Temíamos, nomeadamente, que 
os custos da deslocação e estada em Ponta Delgada 
pudessem reflectir-se negativamente na decisão final 
dos potenciais congressistas. Não sabíamos tão-pouco 
como iriam reagir a esta proposta os colegas 
estrangeiros ou se iríamos conseguir reunir os apoios 
financeiros indispensáveis à realização do VII Encontro. 
 

Agora, em vésperas do Encontro,  já é possível esboçar 
um quadro completo da situação e afirmar que tudo se 
foi concretizando à medida das nossas expectativas. 
Importa assinalar em primeiro lugar, o número elevado 
de participantes, à volta de centena e meia, que 
apresentarão cerca de uma centena de comunicações. 
No conjunto, os estrangeiros representam um pouco 
mais de um terço dos inscritos, repartindo-se por 16 
nacionalidades. Como de costume, os colegas Espanhóis 
estarão presentes em grande número, quase metade do 
total dos estrangeiros. Do ponto de vista logístico, os 
últimos preparativos estão a decorrer com normalidade 
e, do ponto de vista financeiro, foi possível assegurar os 
apoios que ambicionávamos.  
Estão reunidas pois as condições para termos mais um 
memorável Encontro da APDR e isso deve-se no 
essencial ao excelente trabalho da Comissão 
Organizadora Local que, de um modo responsável e 
empenhado, tudo fez para que assim fosse. Agora, só 
falta mesmo dar início aos trabalhos e esperar que no 
Domingo dia 2 Julho possamos fazer o balanço positivo 
que aqui se antecipa .  
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A RSAI e a ERSA: duas organizações de Ciência 
Regional (conclusão) 
 
Este artigo dá continuidade ao publicado no número anterior do Boletim da APDR e incide sobre a ERSA, sua composição, 
modo de funcionamento e principais actividades. 
 
A ERSA (European Regional Science Association) 
 
Como foi referido, a ERSA é um dos três grupos supra-regionais que, em conjunto, constituem a RSAI. Da ERSA fazem parte 
os membros representativos das diversas secções europeias, reunidos no ERSAC (European Regional Science Association 
Council) de acordo com os estatutos, em vigor a partir de 1997. 
Esta Associação tem como finalidade a promoção da Ciência Regional. Enquanto associação internacional, a ERSA e o seu 
Conselho deverão orientar-se por objectivos científicos sem conotações políticas, religiosas, sociais ou nacionalistas. O seu 
principal objectivo é encorajar a troca de ideias à escala europeia e promover estudos de contexto espacial, utilizando 
instrumentos inovadores, métodos adequados à análise regional, assim como conceitos, procedimentos e técnicas de análise 
das diferentes ciências sociais. Como tal, a ERSA promove o encontro e o debate entre os seus membros e com investigadores 
de outras áreas afins, estimulando a investigação e a publicação de estudos académicos, promovendo um congresso anual, 
entre outras actividades. 
 
C o n s t i t u i ç ã o  d a  E R S A    
  

 
Quadro I - Resultados do questionário efectuado às 
secções da ERSA 

 Secções da ERSA Nº de membros em 1997 
 Alemã 290 
 Croata 31 
 Espanhola 550 
 Holandesa 169 
 Húngara 65 
 Inglesa/Irlandesa 80 
 Italiana 151 
 Israelita 50 
 Nórdica 104 
 Polaca 30 
 Portuguesa 134 

Turca 29  
Ucraniana 204 

 TOTAL 1887 

Como organização europeia, a ERSA agrega 
presentemente um total de 17 secções ou associações, 
como se verifica no Quadro I. Numa tentativa de 
caracterização das várias secções foi lançado um 
questionário, na Primavera de 1998, composto por vários 
campos de questões, de entre os quais: a quantidade e 
qualidade dos membros em cada secção; as características 
dos Boletins; o funcionamento dos corpos directivos; as 
actividades desenvolvidas; as iniciativas editoriais em 
cada secção.  
Como se verifica, a secção espanhola era de longe a que 
reunia maior número de membros, num total de 1887 no 
conjunto das 13 associações inquiridas. Deve assinalar-se, 
por outro lado, o peso de algum modo significativo da 
APDR com 134 associados. 
Para além dos dados do Quadro acrescente-se ainda que 
em apenas 8 secções se publicavam boletins e somente 
duas secções editaram livros em 1997. Fonte: Inquérito às Secções e Associações promovido por Jouke van Dijk, 

Abril 1998. 
Nota: Não houve resposta das secções francesa, grega e russa e a secção 
eslovaca não foi inquirida.  

Órgãos da ERSA e suas funções 
 
O ERSAC (European Regional Science Association Council) e o EOC (European Organizing Committee) são os orgãos mais 
importantes da ERSA, cujas funções e composição se encontram definidas nos Estatutos. A ERSA é dirigida pelo ERSAC 
(European Regional Science Association Council) e gerida pelo EOC (European Organizing Committee). O ERSAC é 
composto por um membro nomeado em cada uma das secções europeias (um total de 17), assim como de três membros 
adicionais eleitos pelos restantes membros do Conselho. Actualmente esses membros são: Prof. Juan Cuadrado-Roura, 
Professor Peter W. J. Batey e Prof. Dr. Franz-Josef Bade. Uma das suas funções é a de admitir novas secções no seio da ERSA. 
No encontro de Viena, em 1998, foi aprovada a entrada da secção eslovaca. O ERSAC reúne pelo menos uma vez em cada 
ano, geralmente durante o Congresso Anual. 
O EOC é constituído por membros eleitos pelo ERSAC, por um período de cinco anos. Para além do presidente, vice-
presidente, secretário e tesoureitro, há ainda o Editor Europeu dos Papers in Regional Science e outros membros directamente 
ligados à organização de conferências e Summer Institutes. Os membros actuais do EOC são: 
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. Presidente: Professor Borje Johassnon 
. Vice-Presidente: Prof. Dr. Antoine Bailly 
. Secretário: Prof. Dr. Jouke van Dijk 
. Tesoureiro: Prof. Roberta Capello 
. Editor do Boletim: Prof. Dr. Gunther Maier 
. Membro do EOC: Prof. Henry G. Zoller 
. Membro do EOC: Prof. Dr. Franz-Josef Bade 

. Membro do EOC: Prof. Angelo Rossi 

. Editor PRS: Dr. Raymond Florax 

. Organizador de Conferência: Marti Paradella 

. Organizador de Conferência: Zlatan Froehlich 

. Summer Institute: Gunduz Atalik 

. Summer Institute: Prof. Henrique Albergaria 
 

 
O EOC presta assistência ao Presidente da ERSA na gestão dos assuntos da Associação e é responsável pela organização do 
Congresso Europeu anual, assim como pela divulgação de informação acerca de actividades no âmbito da Ciência Regional e 
outras actividades editoriais.  
Outro órgão da ERSA é o LRPC (Long Range Planning Committee) que tem por objectivo ajudar o Presidente da ERSA a 
tomar decisões de cariz político e a colaborar com o EOC na preparação de decisões estratégicas. Cabe ainda ao LRPC 
organizar o processo de avaliação das actividades das secções.  
 
Actividades da ERSA 
 
A actividade principal da ERSA é a organização de um Congresso Anual que se realiza no último fim de semana de Agosto. 
Participam no Congresso Anual aproximadamente 500 pessoas de todas as regiões da Europa e do resto do mundo. São aceites 
entre 200 a 400 comunicações.  
O 40º Congresso, a realizar este ano, em Barcelona, tem como tema geral: "A União Monetária Europeia e a Política 
Regional". Nas edições anteriores, as temáticas globais evidenciavam também as preocupações dos cientistas regionais quanto 
ao futuro da Europa, nomeadamente quanto à coesão e à competitividade regional. O 41º Congresso realizar-se-á em Zagreb, 
Croácia, e terá como tema geral "O desenvolvimento regional na UE do novo milénio e o seu impacto na política económica e 
nas economias em transição". 
A organização do Summer Institute em Ciência Regional é outra das actividades importantes do EOC. Um dos objectivos dos 
Summer Institutes é encorajar os jovens investigadores à discussão sobre as suas áreas de pesquisa com outros investigadores 
já consagrados em Ciência Regional, aprofundando assim o seu conhecimento. A organização do Summer Institute, também 
designado de Instituto de Estudos Avançados em Ciência Regional, é partilhada pelas secções locais e por instituições 
universitárias.  
Esta iniciativa teve início em 1970, na Universidade de Karlsruhe, tendo-se alargado a várias universidades de diferentes 
países, nomeadamente à Universidade do Algarve, em 1999. A próxima edição, a decorrer no corrente ano, realizar-se-á na 
Universidade Técnica de Istambul. 
Os temas gerais escolhidos para os Summer Institutes têm sido "A Teoria e a Política da Competição Regional", "Turismo, 
sustentabilidade e organização territorial" e, para a próxima edição, "Possibilidades e limitações de expansão da União 
Europeia: novos dados em Ciência Regional". Em 2001, no 14º curso, a realizar na Holanda, o tema central será: "Viver num 
mundo de sistemas de cidades mono- e poli-nucleares". 
 
Publicações da ERSA 
 
Para além de um Boletim para os associados, a ERSA tem estado envolvida em várias publicações e na edição de CD-ROMs 
contendo as comunicações dos Congressos anuais.  
Uma obra editada pela ERSA foi a 3ª edição do "Directory of Members. Trata-se de uma obra que pretende reunir os dados de 
todos os membros da ERSA. 
Há ainda ao dispor dos interessados a homepage da ERSA (http://www.ersa.org) que reúne a informação mais relevante da 
organização. Aí se pode encontrar informação sobre: constituição, estatutos, membros da direcção, informação sobre o ERSAC 
e o EOC, arquivos dos vários Newsletter, conferências e summer institutes, jornais e publicações. Uma última secção da 
homepage ainda em construção permitirá obter informação sobre jornais e publicações da ERSA e das suas secções, bem como 
links para jornais sobre o tema da Ciência Regional. 
 
Prémios promovidos pela ERSA 
 
Uma das áreas que recentemente se tem tentado promover é a atribuição de prémios a investigadores em Ciência Regional. É o 
caso do Prémio Epainos (Epainos Award) e o Prémio Europeu em Ciência Regional. Os objectivos subjacentes ao EA são: 
promover a participação de jovens cientistas regionais europeus na comunidade académica internacional; aumentar a 
interacção entre jovens investigadores e os académicos experientes. O EA (Epainos Award) foi instituído em 1996 pelo EOC e 
atribuído durante 3 anos aos seguintes investigadores: Eric Verhoef, Stefano Magrini e Aki Kangasharju. 
O Prémio Europeu em Ciência Regional, criado recentemente, tem como objectivo distinguir um investigador europeu em 
Ciência Regional aquando da realização do Congresso Anual da ERSA. De uma lista de "nomeados" organizada com base em 
propostas, um júri internacional nomeado pelo ERSAC, atribuirá o prémio por maioria de votos. De entre os atributos a serem 
considerados para a selecção do laureado há a considerar o serviço prestado à Ciência Regional, a lista de publicações e o 
cargo ocupado em instituições.  

http://www.ersa.org/
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Programa final do VII Encontro Nacional da APDR 
Ponta Delgada, 30 de Junho a 2 de Julho de 2000 

 
 
Sexta-feira, 30 de Junho 
 
 
Sexta-feira – 10h00-10h30 – Auditório 
Sessão de abertura 
 
Sexta-feira – 11h00-12h30  
Sessão Plenária  
Issues and implications of tourism development in maritime 
regions 
 Richard Butler 
Regional Science in retrospect - a historical and quantitative study 
 Pierre-Henri Derycke 
 
Sexta-feira – 14h00-15h45 – Sala 1 
Sessão paralela C - Turismo, património e desenvolvimento 
Tourism life cycle - an application to the Algarve 
 Antónia Correia 
Turistas na cidade – algumas proposições do debate acerca da 
"redescoberta" do centro 
 Luís Saldanha Martins 
Aplicação da metodologia de Box-Jenkins à série temporal de 
turismo: dormidas mensais na Região Norte de Portugal  
 Paula Odete Fernandes; Francisco José Terroso Cepeda 
How security and crime perceptions affect the image of tourist 
destinations: the case of Mexico City 
 Patricia Domínguez Silva; Alicia Bernard Menna; Esteban 
Burguete Hernández 
 
Sexta-feira – 14h00-15h45 – Sala 2 
Sessão paralela D - Problemáticas urbanas 
Evolución y determinantes de la inversión residencial en España: 
su contribución al desarrollo económico 
 José López Rubio; Luis Colomer Real 
The impact of infrastructure on landscape in pan-planning and 
over planning 
 Katiuscia Sandrini 
Waterfront planning and Brownfield redevelopment in 
Massachusetts, USA 
 Carlos Balsas; Zenia Kotval ; John Mullin 
Opening the black box of strategic interactions of land developers 
 Didier Baudewyns 
 
Sexta-feira – 14h00-15h45 – Sala 3 
Sessão paralela L - As regiões da Europa 
Crescimento económico nas regiões europeias: uma avaliação 
sobre a persistência das disparidades regionais no período 1980-95 
 Mário Rui Silva; Sandra Silva 
The Baltic States regional development and the European Union 
enlargement 
 Uno Silberg 
Heterogeneity and dynamics of the European regions 
 Juan Cuadrado Roura; Tomás Mancha Navarro; Rúben 
Garrido Yserte 
Disparidades rexionais no crecemento económico en Europa 
(1980-95): o papel da capacidade tecnolóxica 
 Xavier Vence Deza; Óscar Rodil Marzábal 
 
Sexta-feira – 14h00-15h45 – Sala 4 
Sessão paralela A - As economias insulares 
Inovações do investimento em regiões periféricas - do LEADER I 
ao LEADER II nos Açores e na Madeira 

 Francisco Diniz; Fernanda Nogueira 
Açores: espaço sócio-económico ante o novo milénio 
 Lucília Caetano 
Análise da decomposição inter-insular das diferenças salariais na 
Região Autónoma dos Açores 
 Carlos Santos;  José António Cabral Vieira 
Açores: longe da multidão 
 Regina Salvador; Paula Moniz 
 
Sexta-feira – 14h00-15h45 – Sala 5 
Sessão paralela H - Desenvolvimento regional fora da Europa 
A study of Takugin as the biggest bankruptcy of the bank in the 
world - a case of Japanese regional economy after the burst of the 
bubble economy 
 Isao Hara 
Exportações do Nordeste do Brasil: crescimento e mudança na 
estrutura 
 Álvaro Barrantes Hidalgo 
A economia do Nordeste e os blocos econômicos. Criação e 
destruição de comércio - o caso do MERCOSUL e o NAFTA 
 José Raimundo Vergolino; Germana Albuquerque 
A Lei de Thirlwall e a economia brasileira: uma breve 
consideração 
 Agnaldo Gomes da Silva; José Raimundo Vergolino; 
Ricardo Chaves Lima 
Os determinantes do crescimento da população e do emprego das 
microrregiões do Nordeste do Brasil - 1970/1996: uma abordagem 
econométrica 
 José Raimundo Vergolino; Alexandre Domingos Sávio 
Caldas Jatobá 
 
Sexta-feira – 14h00-15h45 – Sala 6 
Sessão paralela M - Indústria e industrialização no 
desenvolvimento regional 
Industrialization strategy of Southeastern Anatolia Project in 
Turkey 
 Bulent Acma 
A importância das PMEs no sector das indústrias agro-
alimentares: ensaio de medidas de importância relativa das PMEs 
e grandes empresas no dinamismo regional 
 Sílvia Pinto de Brito Fernandes; Maria Teresa de Noronha 
Vaz 
O sector industrial na Região Centro – caracterização e estudo de 
indicadores económicos e financeiros no triénio 1996/1998 
 Ana Cristina dos Santos Neves 
Tendências de localização industrial e estratégias de 
(re)ordenamento do território na Grande Lisboa Norte 
 João Fermisson 
 
Sexta-feira – 16h15-18h00 – Sala 1 
Sessão paralela C - Turismo, património e desenvolvimento 
Turismo cultural e política cultural urbana 
 Álvaro António Gomes Domingues 
The spatial impacts of  tourism in maritime regions: the case of 
Thessaloniki  
 Maria Voultsaki 
Patrimoine culturel et tourisme rural: l’exemple de la France 
 Luc Mazuel 
Cultural heritage and tourism: the case of Turkey 
 Sevgin Akis-Roney 
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Sexta-feira – 16h15-18h00 – Sala 2 
Sessão paralela D - Problemáticas urbanas  
Factores de microlocalização das franquias em Portugal: a 
perspectiva dos franqueadores (nacionais e estrangeiros) 
 José Freitas Santos; Isabel Vieira; Isabel Antunes 
Rede urbana, acessibilidades e coesão territorial em Portugal 
 Rui Amaro Alves 
Caracterização do Parque Habitacional ocupado como residência 
habitual: regimes de ocupação 
 Carla Coimbra 
Reverter a degradação urbana: desafios para estratégias regionais 
de qualificação das cidades 
 Isabel Breda-Vázquez; Paulo Conceição; Miguel Branco-
Teixeira 
 
Sexta-feira – 16h15-18h00 – Sala 3 
Sessão paralela G - Emprego e recursos humanos 
Job creation and destruction in the Portuguese regions: a study of 
agents’ characteristics 
 Vitor Escária; Paulo Madruga 
Dinâmicas do mercado formativo no Arco Urbano do Centro 
Interior 
 Domingos Santos; Amélia Augusto; Maria João Simões 
El sistema educativo turístico en Andalucía: implicaciones en el 
crecimiento y convergencia de la región 
 José Luis Sánchez Ollero; Juan António Campos Soria 
 
Sexta-feira – 16h15-18h00 – Sala 4 
Sessão paralela F - O sector público no contexto local 
Are preferences a determinant of jurisdiction formation? 
 Ana Paula Barreira 
Behavioral and institutional determinants of Political Business 
Cycles 
 Rui Nuno Baleiras; Vasco Santos 
Análise das transferências financeiras para as autarquias locais, no 
âmbito da nova lei das finanças locais, em termos de 
capacidade/esforço fiscal 
 Maria José Andrade Pais Valente 
Modernização na administração local 
 Ana Bela Santos Bravo 
 
Sexta-feira – 16h15-18h00 – Sala 5 
Sessão paralela I - Ambiente e território 
Territorial planning and visitor management strategies for 
protected areas: a case study of two European parks 
 Giuliana Quattrone 
As autarquias e os instrumentos de planeamento - o controlo dos 
usos não urbanos na Bacia Hidrográfica das Sete Cidades 
 Jorge Tavares; Joana Cadete; Helena Calado 
Preferências, crescimento endógeno e sustentabilidade  
 José Manuel Madeira Belbute 
Managing environmental trade-offs between recreational uses and 
agriculture: the case of the Seven Cities Lake in the island of Saint 
Michael, Azores 
 Tomaz Dentinho 
 
Sexta-feira – 16h15-18h00 – Sala 6 
Sessão paralela P - Políticas e instrumentos de planeamento 
regional 
O impacto dos fundos estruturais na Região Dão Lafões 
 Suzanne Fonseca Amaro 
O território europeu e a coesão económica e social: das estratégias 
aos instrumentos de política 
 João Fermisson 
Inovação social nos processos de planeamento em Portugal 
 Carlos Rodrigues; Artur da Rosa Pires; Eduardo de Castro 
Agências de desenvolvimento regional em Portugal 
 Jorge Ferreira; Regina Salvador 
 

Sexta-feira – 18h15-19h30 – Auditório 
Assembleia Geral da APDR (só para os sócios) 
 
Sábado – 09h00-10h30 – Auditório 
Mesa redonda sobre o futuro da Ciência Regional nos países 
do Sul da Europa 
Coordenação: Antoine Bailly 
Intervenções: 
 Enrico Cicciotti 
 Juan Cuadrado Roura 
 António Simões Lopes 
 
Sábado – 11h00-12h45– Sala 1 
Sessão paralela G - Emprego e recursos humanos 
Qualificação de recursos humanos: “uma moeda de duas faces. A 
realidade do Alentejo” 
 Sofia Alexandra Monteiro; Mónica Belchior Brito 
Fluxos de mão-de-obra no Mercado de Trabalho. Análise 
comparativa regional  
 Ana Alexandrino da Silva; Ana Simões Antunes 
Assalariamento: conceitos, dimensão e "pistas" para entender a 
crise 
 Liana Carleial 
 
Sábado – 11h00-12h45– Sala 2 
Sessão paralela C - Turismo, património e desenvolvimento 
O desenvolvimento dos cruzeiros turísticos no arquipélago da 
Madeira 
 João Figueira Sousa 
La calidad como factor de competitividad en las empresas de 
alojamiento turístico 
 Juan Antonio Campos Soria; José Luis Sánchez Ollero 
A religiosidade no processo de desenvolvimento. O caso da 
Região Autónoma dos Açores 
 Mário da Rocha Ávila 
Análise e perspectivas do termalismo em Portugal 
 Joaquim Gonçalves Antunes 
 
Sábado – 11h00-12h45– Sala 3 
Sessão paralela E - Problemáticas rurais 
Newcomers and host territories 
 Jean-François Mamdy 
Eficiencia y productividad total de los factores de las agriculturas 
regionales españolas 
 Manuel Rapún; Belén Iráizoz; Idoia Zabaleta 
Rural landscape and territorial planning: evolution of territory use, 
conservation and development relationship and strategy  in a 
significative area of Calabria Region, Italy 
 Giuliana Quattrone 
Futuro e tradição: um novo paradigma de competitividade para as 
regiões rurais e menos desenvolvidas 
 Anabela Dinis 
 
Sábado – 11h00-12h45– Sala 4 
Sessão paralela N - Desenvolvimento transfronteiriço 
A cooperação transfronteiriça Norte de Portugal - Galiza: 
fundamentos e protagonistas 
 José Cadima Ribeiro; Elsa Costa e Silva 
Avaliação do nível de desenvolvimento das NUT´s III da Região 
Norte de Portugal e Províncias de Castilla y León através do 
Indicador Sintético de Distância_P2 
 Jorge José Figueira; Francisco José Terroso Cepeda 
Motivações para cooperar no Alentejo (Portugal) e na 
Extremadura (Espanha): uma abordagem no âmbito da cooperação 
transfronteiriça 
 Jorge Luís Casas Novas 
Biosphere development as a tool for cross border co-operation 
 Anat Gonen 
Cooperação transfronteiriça e institucional 
 Jorge Patuleia 
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Sábado – 11h00-12h45– Sala 5 
Sessão paralela J - Metodologias de análise regional 
Regional Science in Europe and in North America: a converging 
or a diverging path? 
 Ana Paula Delgado; José da Silva Costa 
Matriz de Contabilidade Regional: um quadro combinatório de 
informação nacional e regional 
 Pedro Nogueira Ramos 
Local national accounts for Denmark: the Sam Approach 
 Bjarne Madsen; Chris Jensen-Butler 
Novos contributos para o desenvolvimento de uma infra-estrutura 
estatística de apoio ao desenvolvimento regional 
 Paulo Gomes 
 
Sábado – 11h00-12h45– Sala 6 
Sessão paralela O - As regiões portuguesas: evolução e 
perspectivas 
Pirâmide de competitividade territorial das regiões portuguesas 
 Duarte Rodrigues; Paulo Madruga; Augusto Mateus 
Competitividade do Alentejo: análise de alguns factores críticos 
 Maria da Conceição Rego; Elsa Vaz 
Assimetrias e dinâmicas territoriais: determinismos e rupturas 
 Jorge Carvalho Arroteia 
A dinâmica da especialização internacional das regiões 
portuguesas nos anos 90 
 José Caetano; Natércia Mira; Elsa Vaz 
O padrão de especialização do Norte de Portugal – 1988-1998 
 Maria Helena Guimarães; César Coelho 
 
Sábado – 11h00-12h45– Sala 7 
Sessão paralela B - Pequenas empresas, território e inovação 
Inovação de clusters e clusters da inovação 
 Felisberto Marques Reigado; Ascenção Braga 
Inovação e gestão nas PME’s industriais 
 Carla Susana Marques 
Effective Network Planning. A middle-up-down approach  
 Pieter Schriejnen 
Nascer em clusters regionais: estudos de caso na Marinha Grande 
e Oliveira de Azeméis 
 Leonor Sopas 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 1 
Sessão paralela D - Problemáticas urbanas 
Forma urbana e qualidade de vida. O caso dos condomínios 
habitacionais fechados 
 Maria Júlia Ferreira 
“Tipologia de áreas urbanas” - um instrumento para o 
desenvolvimento 
 Isabel Valente; Isabel Duarte Fonseca 
Um sistema de indicadores urbanos para a cidade do Porto 
 Luís Delfim Santos; António Lacerda 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 2  
Sessão paralela A - As economias insulares 
Demand overflow and sustainability: Balearic Islands 
 Joana Maria Seguí Pons; Maria Rosa Martínez Reynés 
O papel do planeamento estratégico no desenvolvimento de uma 
região insular e ultraperiférica António Melo Borges 
A dependência energética insular e as condições ambientais 
 José Rosa Nunes 
Um modelo econométrico simplificado de economias insulares: 
uma formulação para os Açores e para a Madeira 
 José António Cabral Vieira; Mário José Amaral Fortuna 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 3 
Sessão paralela C - Turismo, património e desenvolvimento 
O turismo em espaço rural - uma nova oportunidade de 
valorização do mundo rural: o Baixo Alentejo 
 Ana Paula Figueira 

The loyal guest: examining a typology of hotel patronage 
 Patricia Domínguez Silva; Alicia Bernard Menna; Esteban 
Burguete Hernández 
Expectativas y actitudes poblacionales hacia el turismo ecológico. 
El caso de las cabañas de la Malinche en Ixtenco, Tlaxcala, 
México 
 Patricia Domínguez Silva; Raúl Valdez; Guillermo 
González 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 4 
Sessão paralela B - Pequenas empresas, território e inovação 
É possível a existência de sistemas regionais de inovação em 
países subdesenvolvidos? 
 Cássio Rolim 
El papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo regional 
Gallego 
 Begoña Campos Nuño de la Rosa 
The demand for clustering policy as a consequence of co-
ordination failure 
 Alexandre Rands Barros 
La pequeña y mediana empresa ante los nuevos retos del milenio 
 María del Pilar López Vidal 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 5 
Sessão paralela J - Metodologias de análise regional 
Ex ante and ex post analysis of the regional economic 
consequences of the fixed Øresund link between Denmark and 
Sweden 
 Chris Jensen-Butler; Bjarne Madsen 
Una metodología para estimar la renta disponible de los mayores 
en las regiones españolas. El caso de Andalucía 
 Andrés Marchante Mera; Bienvenido Ortega Aguaza; 
Tomás Soria Torres 
Polarization among Spanish regions? A Markov chains’ approach 
 Blanca Sanchez-Robles; José Villaverde 
Land use model to support the management of nature conservation 
 Tomaz Dentinho 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 6 
Sessão paralela G - Emprego e recursos humanos 
Especificidades regionais do emprego em Portugal: o contributo 
da análise multivariada de objectos simbólicos 
 Duarte Rodrigues; Ana Alexandrino da Silva; Carlos 
Marcelo 
Políticas sociais e práticas de (des)emprego 
 Rui Baptista 
Crescimento econômico regional no Brasil: a educação como fator 
de convergência – 1970/1996 
 José Raimundo Vergolino; Antônio Pessoa Nunes Neto; 
Marcelo Andrade Bezerra Barros 
Ensino superior e desenvolvimento regional: um survey de 
literatura 
 Maria da Conceição Rego 
 
Sábado – 14h30-16h15– Sala 7 
Sessão paralela L - As regiões da Europa 
Nuevas visiones del territorio como factor de desarrollo: fortalezas 
y debilidades desde experiencias del Sur de Europa 
 Rosa Gallardo; Mar Delgado; Eduardo Ramos 
Asignación regional de Fondos Estructurales en la Unión Europea 
 Manuel Rapún; Carlos Gil; Pedro Pascual 
Real convergence in the European Union 
 Francisco José Veiga 
 
Sábado – 19h00-21h00 – Palácio de Santana 
Sessão de encerramento seguida de cocktail oferecido por Sua 
Excelência o Presidente do Governo Regional da Região 
Autónoma dos Açores
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Eventos 
 
29 de Agosto a 1 de Setembro de 
2000 
 
40º Congresso da European  
Regional Science (ERSA) e 26ª 
Reunión de Estudios Regionales de la 
Asociación Española de Ciencia 
Regional 
Local: Barcelona, Espanha 
Informações: 
http://www.fbg.ub.es/40ersa/ 
 
 
2 a 8 de Setembro de 2000 
 
4th International Conference on 
Integrating Geographic Information 
Systems (GIS) and Environmental 
Modeling 
Local: The Banff Centre for 
Conferences, Banff, Alberta, Canada 
Informações:  
http://www.colorado.edu 
Contacto: gisem4@colorado.edu 
 
 

4 a 9 de Setembro de 2000 
 
XIth Summer School of the European  
Economic Association - "The sources 
of European Growth" 
Local: Barcelona, Espanha 
Informações: http://www.iae.csic.es 
 
 
6 a 8 de Setembro de 2000 
 
31ª Conferência anual da secção 
britânica e irlandesa da RSAI 
Local: Universidade de Bath 
Contacto: Dr. Annette Roberts, e-mail: 
robertsa1@cardiff.ac.uk 
Informações: 
www.pbs.plym.ac.uk/Bath2000.htm 
 
 
6 a 9 de Setembro de 2000 
 
36º Colóquio da Associação de 
Ciência Regional em Língua Francesa 
- “Développement régional, économie 
du savoir, nouvelles technologies de 
l'information et de la communication”  
Local: Crans-Montana, Suíça 
Contactos: e-mail: 
olivier.crevoisier@seco.unine.ch; 
Informações: 
http://www.unine.ch/irer/asrdlf.htm 

 
9 a 11 Setembro de 2000 
 
11th ITS European Regional 
Conference 
Local: Lausanne, Suiça 
Informações: http://userpage.fu-
berlin.de/~jmueller/its.html 
 
14 a 15 de Setembro de 2000 
 
7º Colóquio Internacional da Regional 
Studies Association - “Politiques 
Régionales de l’Union Européenne: 
Progrès, Problèmes et Perspectives 
Local: Universidade de Aix-Marseille 
III, França 
Informações: Muriel Lhéritier; Tel: 
0442216011; Fax: 0442230894 
 
 
18 a 20 de Setembro de 2000 
 
Conferência Internacional sobre 
Computer Simulations and the Social 
Sciences 
Local: Paris, França 
Informações:  
http://www.u-
paris2.fr/ermes/SSS/SSS.html 
 
 
18 a 22 de Setembro de 2000 
 
“Managing Forest Soils for 

Sustainable Productivity” 

Local: Vila Real, Portugal 
Contacto: 
http://www.isa.utl.pt/dca/mfssp.htlm 
 
 
20 a 22 de Setembro de 2000 
 
XXI Conferenza Nazionale della 
Associazione Italiana di Scienze 
Regionali – “Crescita regionale ed 
urbana nel mercato globale” 
Local: Palermo, Itália 
Comunicações: Até 31 de Março 
Informações:   
http://www.ipiget.na.cnr.it/texts/confer
enza.html 
 
 
21 a 23 de Setembro de 2000 
 
1º Congresso Português de 
Demografia – “Estado actual dos 
conhecimentos e perspectivas” 
Local: Tróia, Grândola 

Contacto: INESLA – Sede: Tel.: 269 
498320; Fax: 269 498328; e-mail: 
inesla@iscte.pt 
 
 
11 a 13 de Outubro de 2000 
 
“Demographic-Macroeconomic 
Modelling” 
Local: Rostock, Alemanha 
Comunicações: até 31 de Julho 
Informações: 
http://www.demogr.mpg.de/events/wo
rkshops/macroeconmod.htm 
 
 
1 a 4 de Novembro de 2000 
 
Conferência Internacional da UIE 
(União Internacional à promoção e 
desenvolvimento de aplicações de 
electricidade) – “Electricity for a 
sustainable urban development” 
Local: Lisboa 
Organização: EDP 
Informações: EDP, Eng. Lívio 
Honório: Tel: 351 21 720 2821; e-
mail: lhonorio@edinfor.pt 
 
 
7 a 10 de Novembro de 2000 
 
The 22nd Conference on Regional and 
Urban Statistics and Research 
Local: Schenzhen, China 
Informações: 
http://www.scorus2000.shenzhen.gov.
cn 
 
 
22 a 24 de Novembro de 2000 
 
“Cultural Uniqueness and Regional 
Economy” 
Local: Leeuwarden, Holanda 
Informações: www.cure3.nl 
 
 
14 a 16 de Dezembro de 2000 
 
III Congresso de Ciência Regional da 
Andaluzia 
Local: Huelva, Espanha 
Comunicações e inscrições: até 15 de 
Novembro 
Contacto: Juan A. Márquez 
Domínguez:  
e-mail: antonimo@uhu.es 

http://www.fbg.ub.es/40ersa/
http://www.colorado.edu/
mailto:gisem4@colorado.edu
http://www.iae.csic.es/
mailto:robertsa1@cardiff.ac.uk
www.pbs.plym.ac.uk/Bath2000.htm
mailto:Olivier.Crevoisier@seco.unine.ch
http://www.unine.ch/irer/asrdlf.htm
http://www.u-paris2.fr/ermes/SSS/SSS.html
http://www.u-paris2.fr/ermes/SSS/SSS.html
http://www.isa.utl.pt/dca/mfssp.htlm
http://www.ipiget.na.cnr.it/texts/conferenza.html
http://www.ipiget.na.cnr.it/texts/conferenza.html
http://www.demogr.mpg.de/events/workshops/macroeconmod.htm
http://www.demogr.mpg.de/events/workshops/macroeconmod.htm
mailto:lhonorio@edinfor.pt
http://www.scorus2000.shenzhen.gov.cn/
http://www.scorus2000.shenzhen.gov.cn/
http://www.cure3.nl/
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Actividade Editorial da APDR
 
Comunicações dos I, 
II e III Encontros 
Nacionais  
em CD-ROM 
 

A Direcção da APDR 
sempre teve como objectivo 
editar as Actas de todos os 
Encontros Nacionais, mesmo dos 
que se tinham realizado 
anteriormente à sua tomada de 
posse. Assim, no âmbito da 
Colecção APDR foram editadas 
as Actas dos últimos Encontros 
realizados na Covilhã, em 1996, 
em Coimbra, em 1998 e em 
Braga, em 1999. Naturalmente, 
temos prevista a edição em livro, 
no decurso do presente ano, das 
Actas do VII Encontro, a realizar 
em Ponta Delgada. 

As comunicações do V 
Encontro, realizado em 1998, em 
Coimbra, encontram-se também 
disponíveis em edição 
electrónica. 

Actualmente, e depois de 
terem sido reunidas as 
comunicações dos três primeiros 

Encontros, está finalmente 
concluída a edição de um CD-
ROM contendo todos os 
documentos referentes a estas 
iniciativas da APDR e que se 
encontra desde já à disposição 
dos interessados. 

Desta forma, em formato 
de papel ou electrónico, fica 
cumprido o objectivo da Direcção 
e, mais do que isso, todos os 
cientistas regionais e aqueles que 
se preocupam com as questões da 
economia e do desenvolvimento 
passam a dispôr de um conjunto 
vasto de trabalhos realizados 
neste domínio, desde o início dos 
anos 90, em Portugal. 

Recorde-se que estas 
primeiras iniciativas tiveram 
lugar nas datas e locais que a 
seguir se indicam: 

I Encontro Nacional - 12 de 
Maio de 1990, na Universidade 
de Aveiro 

II Encontro Nacional - 4 e 
5 de Junho de 1992, na 
Universidade do Algarve 

III Encontro Nacional - 27 
a 29 de Abril de 1995, na 
Universidade do Porto. 

 Boletim Electrónico 
 
 Tal como informámos no 
último Boletim, este número está 
a ser enviado aos sócios da 
APDR, quer em versão 
tradicional, quer sob a forma 
electrónica. É intenção da 
Direcção, porém, que a partir do 
próximo número, depois das 
férias de Verão, o Boletim seja 
enviado apenas por e-mail, salvo 
nos casos em que, da parte dos 
nossos associados, não seja 
possível recebê-lo dessa forma. 
 Esta nova situação permite-
nos poupar algum trabalho 
burocrático, mas também alguns 
EUROS cujo montante não deixa 
de ser significativo, atendendo ao 
baixo valor das quotas em vigor 
na Associação. 
 Apelamos, por isso, a todos 
os associados, que nos indiquem 
para apdr@mail.telepac.pt qual o 
seu endereço de e-mail a fim de 
podermos generalizar o meio 
electrónico de divulgação do 
Boletim. 

 
 

Assembleia Geral da APDR 
 
Convocam-se todos os sócios da Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento Regional para uma Assembleia 
Geral a realizar no próximo dia 30 de Junho, pelas 
18h15, no Auditório do VII Encontro, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
 Informações 
 Actividades da APDR 
 Outros Assuntos 
 
Porto, 5 de Junho de 2000 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
Doutor José Silva Costa 
 

Novos Sócios 
 
Desde a publicação do último número do Boletim, 
aderiram à APDR os seguintes novos sócios: 
241 - Nuno Miguel Fernandes Mocinha, licenciado em 
Economia, docente na Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre. 
242 - Paulo Jorge Mota de Pinho Gomes, doutorado em 
Estatística, técnico do INE - DRN. 
243 – José Eduardo de Sousa Machado Soares, mestre 
em Gestão, Director do Serviço Regional de Estatística 
dos Açores. 
244 – António Teixeira Maduro, licenciado em 
Finanças, técnico no Serviço Regional de Estatística dos 
Açores. 
245 – Rui Duarte Gonçalves Luís, licenciado em 
Gestão, técnico no Serviço Regional de Estatística dos 
Açores. 
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