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Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho,
nasceu em 1948, na Figueira da Foz.

1. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Licenciatura em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico, terminada no ano letivo
de 1971/1972.
Pós-Graduação em Planeamento Regional e Urbano, pela Universidade Técnica de
Lisboa, em 1977/78 (3 semestres a tempo inteiro); ensaio final sobre “Autarquias, Política de
Solos e Política de Habitação”.
Doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente, pela Universidade de Aveiro,
concluído em 2001, com a defesa da tese “Ordenar a Cidade”.

2. ASSOCIAÇÕES
Associado n.º 7 da APU (Associação Portuguesa de Urbanistas)
Associado da Ad Urbem (Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e
Construção), cuja Direção integra.

3. PERCURSO PROFISSIONAL
Atividade profissional totalmente centrada no Urbanismo e no Ordenamento do Território,
muito diversificada, combinando experiência prática com atividade académica.
No âmbito da atividade de urbanista, elaboração de planos e de projetos urbanísticos em
articulação com a correspondente execução, passando pela definição de políticas sectoriais,
pela gestão urbanística e pela organização de serviços municipais.
No domínio da atividade académica, docência, investigação e produção teórica inserem-se
nesse duplo esforço de articulação, entre prática e teoria e entre conceção e execução.

Anos 70
Nos últimos anos de licenciatura (1971 e 1972) colabora com os Professores Valadares
Tavares e Costa Lobo em trabalhos de investigação.
Em 73 trabalha no escritório do Professor Costa Lobo.
De e 73 a 77 trabalha na Hidrotécnica Portuguesa, no Sector de Ordenamento do Território.
Em 77/78 frequenta a tempo inteiro curso de pós-graduação em Planeamento Regional e
Urbano da Universidade Técnica de Lisboa.
Ingressa na Câmara Municipal de Évora no final de 1978.
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Anos 80
Na Câmara Municipal de Évora:
-

Responsável pelo “Gabinete de Recuperação de Áreas Clandestinas” em 79 e 80;

-

Diretor do “Departamento de Administração Urbanística”, desde a sua criação, em 1980,
até início de 89.

A partir de 1987, é docente em diversas ações de formação, nomeadamente em cursos
promovidos pela ANMP dirigidos a técnicos municipais.
No final dos anos 80 escreve o livro “Évora, Administração Urbanística” e inicia a atividade
de urbanista em profissão liberal.
Anos 90
Exerce, em paralelo, as atividades de urbanista e de professor.
É professor convidado na Universidade de Aveiro desde final de 1991, onde ministra as
disciplinas

de

Administração

Urbanística,

Planeamento

Municipal

e

Planeamento

Urbanístico, na licenciatura em Planeamento Regional e Urbano.
É assessor urbanista dos municípios de Sesimbra, Évora, Coimbra e Figueira da Foz.
No final dos anos 90 prepara dissertação de doutoramento.
Anos 00
Concluído o doutoramento, continua a articular atividades académicas e profissionais.
Publica os livros “Ordenar a Cidade”, “Formas Urbanas” e, em coautoria, “Perequação,
Taxas e Cedências”.
Organiza e dirige “Mestrado em Ordenamento da Cidade”, onde também leciona várias
disciplinas e orienta numerosas dissertações.
Presta serviços a diversos municípios, com maior incidência nos de Póvoa de Varzim, Porto
e Oliveira de Azeméis.
Coordena projeto de investigação de grande abrangência interdisciplinar, financiado pela
FCT: “Custos e benefícios, à escala local, de uma Ocupação Dispersa”.
Anos 10 (e 20)
Ainda na Universidade de Aveiro, continua a lecionar, a publicar, a colaborar em projetos de
investigação e a orientar dissertações de doutoramento e de mestrado.
Publica os livros “Dos Planos à Execução Urbanística”, “Ocupação Dispersa, custos e
benefícios”, “Planeamento dos Equipamentos Locais” e, em coautoria com Fernanda Paula
Oliveira, “Classificação do solo no novo quadro legal” e “Urbanismo Operativo - Guião
Normativo”
Reforça as assessorias a diversos municípios. Cria (em sociedade com colaboradores
doutorados) a empresa UEst (Urbanismo Estruturante); prestam serviços para Almada,
Maia, Aveiro, Abrantes, Palmela, Peniche, Figueira da Foz, Montijo, Braga, Oliveira do
Hospital, Loulé, Pombal, Matosinhos, Gaia, Viseu, Porto.
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4. ATIVIDADE DE URBANISTA
4.1

Planos

Anos 10 (e 20)
-

Plano Diretor de Viseu (em curso)
▪

-

Plano Diretor de Porto (em discussão pública)
▪

-

-

-

▪

coordenação da equipa, que integra técnicos municipais

▪

aproximação a plano de urbanização da Cidade do Montijo

Plano Diretor de Matosinhos (publicado)

-

-

-

▪

assessoria relativa à ocupação dispersa

▪

sugestões de estrutura para Cidade de Loulé, Almancil e Quarteira/Vila Moura

Plano de Urbanização da Zona de Atividades do Vale do Grou, Peniche (publicado)
coordenação da equipa, que integrou técnicos municipais

Plano Diretor do Município de Almada
▪

assessoria para efeitos executórios

▪

desenvolvimento de projetos estratégicos

Plano Diretor do Município de Palmela (em curso)
▪

assessoria a equipa municipal, conceção do regulamento

▪

cocoordenação das opções estruturantes e executórias

Plano Diretor do Município de Peniche (em finalização)
▪

conceção global e coordenação da equipa, que integra técnicos municipais

▪

aproximação a plano de urbanização de Baleal/ Ferrel

▪

aproximação a plano de urbanização de Atouguia da Baleia

▪

aproximação a plano de urbanização da cidade de Peniche

Plano Diretor do Município de Cambambe, Angola (em aprovação)
▪

-

conceção do regime económico-financeiro

Plano Diretor de Loulé

▪

-

coordenação da equipa

Plano Diretor do Município de Montijo (em curso)

▪

-

coordenação da equipa

Alteração ao Plano Diretor do Município de Braga (em discussão pública)
▪

-

colaboração (conceção do regime de perequação, financiamento e execução)

Plano de Urbanização das Sete Fontes, em Braga (em discussão pública)
▪

-

coordenação da equipa

coordenação da equipa, integrada por várias empresas

Plano de Urbanização da Cidade de Abrantes (publicado)
▪

coordenação da equipa, constituída por técnicos municipais e da Univ.de Aveiro
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Anos 00:
-

2009/11. Projeto CicloRia, com municípios de Murtosa, Estarreja e Ovar, financiado pelo
QREN, visando articulação de lazer ciclável com desenvolvimento territorial e
mobilidade local – coordenação técnica (não concluída)

-

2009 e 2008. Pareceres sobre PROT de Oeste e Vale do Tejo, a pedido da CCDR-LVT

-

2007/08. Plano de Urbanização de Oliveira de Azeméis
▪

coordenação da equipa, constituída por técnicos municipais e da Univ. de Aveiro

-

2007. Parecer relativo ao PNPOT, a pedido da Secretaria de Estado do Ordenamento

-

2006. Plano Director Municipal e Plano Estratégico de Oliveira de Azeméis, 1.ª fase
(Diagnóstico; Modelo de Desenvolvimento e Ordenamento)
▪

-

Formulação de objetivos de ordenamento para S. João da Madeira
▪

-

coordenação de equipa da Universidade de Aveiro

Plano Estrutura da Foz do Cávado (Esposende)
▪

-

coordenação da equipa, constituída por técnicos municipais e da Univ. de Aveiro

coordenação da equipa, constituída por técnicos municipais e colaboradores externos

Reflexão sobre concordância entre orientações políticas do Executivo e proposta
de Plano Director do Porto - participação

-

Plano Director da Póvoa de Varzim (inclui aproximação a PU para todas as povoações)
▪

-

coordenação.

Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim (publicado em 2006) - coordenação.

Anos 90:
-

Plano Director do Município de Évora (revisão): 1.ª fase, Área Envolvente da Cidade; 2.ª
fase, Restante Área – não concluído
▪

-

cocoordenação equipa com técnicos municipais e da Universidade de Évora.

Planos de Urbanização para as povoações de: Azaruja, Boa Fé, Graça do Divor,
Guadalupe, Nª Sra. de Machede, S. Miguel da Machede, S. Manços, S. Sebastião da
Giesteira, Torre de Coelheiros, Valverde, Vendinha
▪

-

Plano de Urbanização de Évora - (publicado em 2000)
▪

-

cocoordenação equipa de técnicos municipais

coordenação equipa de técnicos municipais e colaboradores externos

Plano de Urbanização da Encosta Nascente de Coimbra
▪

coordenação de equipa municipal

-

Estudo urbanístico para a povoação de Eiras, Coimbra - coordenação

-

Plano Estratégico de Aveiro - participação, equipa coordenada por Bruno Soares

-

“Plano Estratégico da Cidade de Coimbra" - Documento preliminar e de candidatura ao
PROSIURB” (aprovado) - coordenação
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-

Plano de Urbanização de Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava (em
Sesimbra, área de 180ha, em grande parte loteada clandestinamente) – publicado
▪

-

"Estrutura Viária Principal da Cidade de Coimbra" (aprovada, em parte implementada)
▪

-

coordenação

coordenação do estudo

Definição de Projetos Estratégicos, na área urbanística, para o Concelho de
Coimbra (aprovada, em parte implementada)

-

Plano Director do Município de Coimbra (publicado)
▪

-

assessoria aos serviços municipais

“Princípios para uma nova prática urbanística” no Concelho de Coimbra (aprovados e
adotados na generalidade - início anos 90)

-

“Princípios para a revisão da Política de Solos”, em Évora (aprovados e adoptados na
generalidade - início anos 90)

-

Plano Director do Município da Figueira da Foz (publicado)
▪

-

participação com a empresa RISCO

Plano Director do Município de Sesimbra (publicado)
▪

coordenação da equipa, de técnicos municipais e colaboradores externos

Anos 80 (na Câmara Municipal de Évora, entre 1979 e 1989):
-

Divisão do Concelho de Évora em “unidades físicas de recolha de dados”, com vista à
organização de uma base de dados (articulação com “secções estatísticas” do INE)
▪

-

“Planos Quadrienais do Município de Évora", períodos de 82 a 85, 86 a 89 e 90 a 93
▪

-

-

acompanhamento da elaboração e da implementação

Programa para Habitação Evolutiva, em Évora
▪

aprofundamento do conceito

▪

implementação de diversas acções experimentais

Plano Geral de Urbanização da Cidade de Évora
▪

-

acompanhamento da elaboração

“Plano de Circulação e Transportes” para a Cidade de Évora
▪

-

colaboração

Metodologia de Recuperação do Centro Histórico de Évora
▪

-

coordenação

acompanhamento da elaboração e da ratificação; coordenação da implementação.

Plano Director do Município de Évora
▪

acompanhamento da elaboração e da ratificação; coordenação da implementação
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Anos 70
Na Hidrotécnica Portuguesa:
-

Definição de conjuntos populacionais no Nordeste Transmontano, para efeitos de
saneamento básico - colaboração

-

Planos para o Concelho de Vila Franca de Xira
▪

de Ordenamento Geral, colaboração;

▪

de S. João da Talha/Santa Iria da Azoia, colaboração;

▪

da Póvoa de Santa Iria/Vialonga, projetista

-

Plano de Ordenamento Geral do Concelho de Loures - colaboração.

-

Plano Geral de Urbanização de Odemira – colaboração

-

Plano de Ordenamento da Ria do Alvor - colaboração

-

Implantação de Rede Ferroviária Suburbana, em Lourenço Marques - projetista

No escritório Prof. Costa Lobo:
-

4.2

Inquérito ao concelho de Montemor-o-Velho – colaboração,

Projetos Urbanísticos

Anos 10 (e 20)
-

Em curso. Unidade de execução da Amieira (Matosinhos) – conceção e assessoria

-

Em curso. Unidade de execução da Arroteia (Matosinhos) – assessoria

-

Em curso. Unidade de execução da Pedreira de São Gens (Matosinhos) – assessoria

-

Em curso. Unidade de Execução Vale do Grou, lado sul (Peniche) – conceção

-

Em curso. Unidade de Execução “Avenida da Europa, Troço Central” (Viseu) - conceção

-

Em curso. Unidade de Execução “Eixo urbano da Rua Minas à Rua da Barroca” (Viseu) conceção

-

2020. Desenho preliminar para delimitação de unidade de execução no quadro da
UOPG 3.21, Viseu

-

2020. ORU das Devesas, Vila Nova de Gaia (publicada) – assessoria

-

2020. Plano de desenvolvimento urbanístico do Casarelo, Pombal – cocoordenação

-

Em curso. Unidade de Execução Eixo Norte/Nascente de Loulé e Urbanização
Adjacente – conceção, negociação com proprietários e – em 5curso - organização
do reparcelamento

-

2020. Rede de mobilidade suave para a Cidade de Oliveira do Hospital - assessoria

-

2020. ARU e ORU de Oliveira do Hospital – cocoordenação

-

2020. Estudo urbanístico para Remate sul de Oliveira do Hospital – conceção

-

2020. Estudo urbanístico para Remate nascente de Oliveira do Hospital – conceção

-

2019. Unidade de Execução Eixo de Aires (Palmela) – conceção

-

2019. Projeto de espaço público para o Centro Histórico de Oliveira do Hospital -
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assessoria
-

2019. Estudos urbanísticos para a EN 125 e estação ferroviária, Loulé -. conceção

-

2017. Projetos Estruturantes da Entrada em Almada – conceção

-

2017. Projeto Acesso ao Cabedelo (Figueira da Foz) – conceção

-

2016/17. ARU e ORU para a Área Central e Histórica de Peniche (inclui
estratégia, projetos/custos/investimentos e regulamentação relativa à fiscalidade
imobiliária) – coordenação (publicada)

-

2017. ORU para a Cidade do Montijo (inclui estratégia, projetos/ custos/ investimentos e
regulamentação relativa à fiscalidade imobiliária) – cocoordenação (aprovada)

-

PEDUS para a Figueira da Foz:
▪

2015. Proposta PEDUS (aprovada) - conceção

▪

2015. ARU do Cabedelo (aprovada) - conceção

▪

2016. Estruturação e organização da mobilidade em Salmanha/ Vila Verde

▪

2017. Definição de rede ciclável e organização de concurso para sistema de
bicicletas partilhadas - acompanhamento

▪

2018. Organização de percursos pedonais centrados na Quinta das Olaias/ Centro de
Artes - conceção

-

2016. Unidade de Execução do Baleal (Peniche) - conceção

-

2011 - 2013. “Proposta para a qualificação da Avenida Lourenço Peixinho” (Aveiro) cocoordenação

Anos 00
-

Ante - plano de Pormenor para Área adjacente à Escola Superior de Turismo, em Seia coordenação

-

Na Póvoa de Varzim, principais projetos urbanísticos que coordenou (articulados com a
elaboração do Plano de Urbanização):
▪

Aver-o-Mar, nova centralidade e percursos afluentes

▪

Do Parque da Cidade à Marginal

▪

Avenida 25 de Abril

▪

Barreiros Nascente

▪

Do Largo das Dores ao futuro Intermodal de Transportes

▪

Giesteira

▪

Da Avenida Mouzinho à Avenida 25 de Abril

▪

Gândara

▪

De Penalves à Feira Nova

▪

Aqueduto de Santa Clara
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Anos 90
-

Plano de Pormenor do Pólo Universitário de Aviz/Leões, Évora - coordenação

-

Plano de Pormenor do Centro Histórico de Castelo Branco (articulado com POLIS) colaboração

-

Ante - plano de Pormenor para Expansão Poente de Condeixa – coordenação

-

Plano de Pormenor de Santana (Sesimbra) – coordenação

Em Coimbra (principais projetos urbanísticos que coordena ou assessora):
▪

Ante Plano para a Frente Ribeirinha de Coimbra, Entre-Pontes, Margem Direita

▪

Estudo urbanístico para a Frente Ribeirinha de Coimbra, Entre-Pontes, Margem
Esquerda

▪

Organização de “Concurso Internacional de Promotores” (não concretizado)

▪

Plano de Urbanização da Estação Velha/Choupal

▪

Organização de concurso para Palácio de Congressos (Convento de S. Francisco) e
área envolvente (Av. João das Regras)

▪

Plano Geral para o Parque Verde do Mondego

▪

Colaboração no programa prévio para construção de Parque da Ciência e Lazer

▪

Estudo urbanístico para a Encosta Rua da Sofia/Rua de Aveiro

▪

Organização de candidatura ao Programa URBAN, para reabilitação da Baixinha e
Pátio da Inquisição

▪

Ante-plano de pormenor para a Encosta da Guarda Inglesa

▪

Estudo de enquadramento de diversas iniciativas urbanísticas para Zona Quinta
das Lágrimas/Quinta da Várzea, Coimbra

▪

Ante-plano de pormenor para a Solum Sul

▪

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Eiras

▪

Estudo urbanístico para a Zona Industrial da Pedrulha

▪

Plano de Pormenor da Área Central de Eiras

▪

Estudo urbanístico da zona do Campo do União (Arregaça)

▪

Estudo urbanístico para a zona do Campo do Vigor (Fala)

▪

Estudo urbanístico para o Vale dos Tovins

▪

Estudo urbanístico para o Pinhal de Marrocos (sua articulação com o Plano de
Pormenor do Vale das Flores)

▪

Estudo urbanístico para Vila Franca (sua articulação com loteamento da Portela)

▪

Estudo urbanístico para a Solum Sul/Casa Branca

▪

Estudo urbanístico para a Zona da Escola Martim de Freitas (Celas)

▪

Estudos urbanísticos introdutórios e complementares à construção da Ponte Europa

▪

Estudos urbanísticos complementares ao eixo estruturante Santa Clara/S.
Martinho do Bispo

▪

Contributo para o projecto de passagens desniveladas, para a Modernização da
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Linha (ferroviária) do Norte, na perspectiva de ordenamento da envolvente
▪

Programa-base, desenhado, para a implantação do Nó dos Olivais, Coimbra

▪

Programa-base, desenhado, para a ocupação da área sob a plataforma do IC2

▪

Estudos urbanísticos para a implantação da Av. da Lousã e sua ligação à Rua dos
Combatentes

▪

Estudo urbanístico para a criação de parque de estacionamento periférico, aos
Almegues

▪

Organização e acompanhamento do concurso para o Elevador do Mercado

▪

Acompanhamento dos estudos para implantação de Eléctrico Rápido

▪

Contributo (urbanístico) para o Programa do Centro Hospitalar dos Covões

▪

Contributo (urbanístico) para Plano Director dos HUC

▪

Contributo (urbanístico) para Plano Director da Escola Agrária e sua articulação com
S. Martinho

Anos 80
Em Évora, principais projetos que acompanhou ou coordenou, sendo que os referenciados
como “projeto urbanístico” incluem desenho urbano (de conteúdo similar ao de plano de
pormenor mas, por opção de estratégia urbanística municipal, não formalizados como tal) e
respetiva implementação (corresponde, conforme os casos, a processo de reabilitação de
“bairro clandestino”, urbanização de iniciativa municipal e/ou enquadramento de operações
urbanísticas privadas):
-

Projeto urbanístico para a Torregela, Évora

-

Projeto urbanístico para o Bacelo Sul, Évora

-

Projeto urbanístico para as Pites, Évora

-

Projeto urbanístico para o Granito, Évora

-

Projeto urbanístico para o Bacelo Oeste, Évora

-

Projeto urbanístico para a Casinha Nascente, Évora

-

Projeto urbanístico para a Vista Alegre, Évora (revisão)

-

Projeto urbanístico para a Comenda, Évora

-

Projeto urbanístico para o Ferragial à Horta dos Álamos, Évora

-

Projeto urbanístico para S. José da Ponte (3º núcleo), Évora

-

Projeto urbanístico para a Torralva, Évora

-

Projeto urbanístico para as Nogueiras, Évora (revisão)

-

Projeto urbanístico para a Sra. da Saúde, Évora (revisão)

-

Projeto urbanístico para a Horta das Figueiras/Horta do Bispo, Évora

-

Projeto urbanístico para a Quinta do Moniz, Évora

-

Projeto urbanístico para Bacelo/Corunheiras, Évora

-

Projeto urbanístico para a Zona Industrial da Horta das Figueiras Sul, Évora
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-

Projeto urbanístico para a Zona Industrial da Horta das Figueiras Norte, Évora

-

Projeto urbanístico para a Zona Industrial da Almeirim, Évora

-

Projeto urbanístico para a Zona Industrial dos Leões, Évora

-

Projeto urbanístico para as Espadas

-

Projeto urbanístico para a expansão de Nª Sra. de Machede

-

Projeto urbanístico para a expansão de Valverde

-

Projeto urbanístico para a expansão de Torre de Coelheiros

-

Projeto urbanístico para a expansão de S. Miguel da Machede

-

Projeto urbanístico para a expansão da Vendinha

-

Projeto urbanístico para a expansão de S. Manços

-

Projeto urbanístico para a expansão da Boa Fé

-

Lotes e projectos-tipo para habitação evolutiva (diversos projectos e diversas
implantações)

-

Lotes e projecto-tipo para habitação/oficina, com implantação em diversas zonas
habitacionais

-

Percurso funcional da Estrada das Piscinas, Évora

-

Percurso funcional da Horta das Figueiras, Évora

-

Percurso funcional P. Avis - Bacelo, Évora

-

Percurso funcional Estrada de Montemor, Évora

-

Zona Desportiva Juventude-Lusitano, Évora

-

Hortas Urbanas, Horta das Figueiras, Évora

-

Participação, como coordenador-adjunto, no seminário internacional, organizado
pela UNESCO, em Évora, sobre “Expansão urbana em áreas contíguas a centros
históricos”

-

Plano de Estrutura da Zona Sul da Cidade de Évora (estudo experimental, à escala
1:2000, articulando eixos com grandes quarteirões, desdobrado em programas
para elaboração de loteamentos ou planos de pormenor)

4.3

Gestão Urbanística
(assessoria; regulamentos; estratégias executórias; licenciamento urbanístico)

Anos 10 (e 20)
-

Em curso. Regulamento Perequativo de Encargos e Compensações Urbanísticas,
CM do Porto

-

Em curso. Regulamento do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e
Urbanística, CM do Porto

-

Em curso. Assessoria à CM de Viseu
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-

Em curso. Assessoria à CM de Matosinhos

-

Em curso. Assessoria à CM de Oliveira do Hospital

-

Em curso. Assessoria relativa a pretensões urbanísticas com implicações na
Alteração do PDM e Plano de Urbanização das Sete Fontes (Braga)

-

Em curso. Assessoria à CM de Peniche

-

2020. “Interpretação das orientações executórias presentes no PDM de Viseu” –
conceção, em colaboração com Fernanda Paula Oliveira

-

2020. Parecer sobre estratégia e critérios para delimitação de unidades de execução
pela CM Viseu

-

2020. “Proposta executória PP Avenida da Europa + PP Parque da Aguieira”, formulação
de estratégia global para cumprimento de protocolos e execução dos PP (Viseu)

-

2020. Regulamento Perequativo de Taxas e Encargos Urbanísticos, CM de
Matosinhos (publicado)

-

2020. Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, CM de
Matosinhos (publicado)

-

2019. Assessoria à execução do Plano de Urbanização de Abrantes

-

2019 - Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, CM de Abrantes
(espera publicação)

-

2017 a 2019. Assessoria à Câmara Municipal de Loulé (planeamento e gestão
urbanística)

-

2016 a 2019. Emissão de pareceres em assessoria à CM da Figueira da Foz

-

2017. Regulamento de Perequação Urbanística do Município de Abrantes (publicado).

-

Estratégia para execução da operação urbanística Sete Fontes, Braga:
▪

2016. Formulação de estratégia executória – aprovada

▪

2017 e 2018. Desenvolvimento da estratégia: estudo urbanístico preliminar;
negociações fundiárias prévias; enquadramento institucional através de Plano de
Urbanização; acompanhamento do projeto do Parque

-

2016. Programa urbanístico e caderno de encargos do projeto “Fosso das
Muralhas”, Peniche

-

2013. Proposta para constituição de ARU na Avenida Lourenço Peixinho, com
regulamentação perequativa e relativa à fiscalidade imobiliária

-

2013. Proposta de Regulamento Executório e Perequativo, complementar do Plano de
Pormenor da Avenida Papa João XXIII e da delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Fátima

-

2011 - 2012. Consultadoria à Câmara Municipal da Maia, sobre Execução Urbanística e
Perequativa de Planos

-

2009 - 2012. Consultadoria à Câmara Municipal de Almada, sobre Execução Urbanística
e Perequativa de Planos, com destaque para:
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▪

Organização de Unidade de Execução para o Monte da Caparica

▪

Normativa executória e perequativa do PP do “Novo Centro Terciário da Charneca da
Caparica”

▪

Normativa executória e perequativa do PP da “Frente Nascente da Costa
da Caparica”

▪

Normativa executória e perequativa do PP de “Reabilitação Urbana e Funcional de
Cacilhas”

Anos 00
-

Assessoria urbanística a diversos municípios, nomeadamente aos de Póvoa de
Varzim, Esposende, Porto e Oliveira de Azeméis, em articulação ou complemento de
planos e outros estudos urbanísticos elaborados

-

Documento inicial de formalização da Unidade de Execução da UOPG 1 – Avenida
Nun’Alvares (Porto), incluindo Solução Urbanística Preliminar. (2007)

-

Regulamento de Execução Urbanística de Oliveira de Azeméis (2007)

-

Proposta para organização de parceria empresarial para realização de urbanizações
industriais em Cesar/Fajões (Oliveira de Azeméis) (2007)

-

Proposta de constituição de Unidade de Execução “Da Rua Manuel Monteiro à via
General Humberto Delgado” (Póvoa de Varzim, 2006)

-

Proposta perequativa e executória relativa ao plano de pormenor “Polis de Chaves
- Zona Urbana Norte” (2006)

-

"Regulamento Municipal para a Justa Repartição de Benefícios e Encargos Associados
à Construção", no Concelho de Évora (2000)

Anos 90
-

Assessoria às Câmaras Municipais de Évora, Sesimbra e Figueira da Foz

-

Assessoria urbanística genérica à Câmara de Coimbra, durante 8 anos, a meio
tempo, incluindo coordenação de projetos estratégicos:
▪

“Reforço do Centro, Centrar a Cidade no Rio” (estudo de
enquadramento, negociações, acompanhamento de projetos)

▪

“Estrutura Viária Principal da Cidade (negociação de terrenos, acompanhamento de
projetos, pré-licenciamento de urbanizações adjacentes)

▪

“Urbanizações Residenciais Estratégicas” (estudo do enquadramento,
negociações, pré-licenciamento de projetos privados)

▪

Acompanhamento das urbanizações do Pólo II e Pólo III da Universidade de Coimbra
e do Plano de Reabilitação do Pólo I

-

Proposta de constituição da “Unidades de Execução - Eixos Estruturantes da Zona de
Expansão dos Leões", em Évora

-

Elaboração de regulamentos:

15
▪

“Regulamento Municipal de Edificações e Urbanizações” da Câmara Municipal de
Coimbra - coordenação

▪

Proposta para a revisão de Taxas Municipais da Câmara Municipal de Bissau,
colaboração prestada no âmbito de assessoria prestada por CESO/CI, por via do
Banco Mundial - conceção e redação

▪

“Regulamento Urbanístico de Licenças e Taxas” do Município de Aveiro

▪

“Regulamento de Administração Urbanística” da Câmara da Figueira da Foz conceção

▪

“Regulamento de Taxas e Cedências relativas a Loteamentos e Edificações” da
Câmara Municipal de Coimbra - coordenação e redação final

▪

“Regulamento de Taxas e Cedências relativas à Administração Urbanística” da
Câmara Municipal de Sesimbra - conceção e redação

Anos 80, na Câmara Municipal de Évora:
Funções desempenhadas:
-

Responsável pelo Gabinete de Recuperação das Áreas Clandestinas de Évora, desde
78 até à sua extinção, em 1980

-

Director do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Évora,
entre 1980 e início de 1989, coordenando:
▪

O ordenamento do território e o planeamento urbanístico em geral

▪

A “Divisão Técnica de Obras Particulares”, que tinha a seu cargo o
acompanhamento, dinamização, disciplina e licenciamento de todas as
actividades não municipais no domínio do urbanismo e da construção

▪

A “Secção de Apoio Administrativo”

▪

A “Fiscalização Municipal”

▪

O “Gabinete de Projetos” (de urbanismo, infraestruturas, espaços livres e mobiliário
urbano)

▪

Nos últimos anos, também os “Serviços Municipais de Habitação”, que tinham a
seu cargo as iniciativas urbanísticas municipais e, directamente, as operações
fundiárias e a promoção de habitação

Desenvolvimento de programas (da conceção à execução):
-

Programa de combate aos loteamentos ilegais
▪

-

definição da estratégia e sua implementação, com objetivos totalmente atingidos

Programa para recuperação de áreas de construção clandestina (áreas de génese
ilegal)
▪

definição de critérios e metodologia

▪

processos de reabilitação implementados em cerca de 30 bairros (estudo urbanístico;
regularização fundiária; construção de infraestruturas e equipamentos)
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-

Programa para urbanizações de iniciativa municipal
▪

definição de critérios para a aquisição de solo pelo Município

▪

direção de estudos urbanísticos

▪

implementação do processo, traduzido na cedência municipal de lotes urbanos para
cerca de 3000 fogos, entre 78 e 88

-

-

Programa para enquadramento de loteamentos particulares
▪

definição de critérios para a sua dinamização e disciplina

▪

implementação, com resultados positivos

Programa para a disciplina da construção particular, em Évora
▪

definição de estratégia

▪

implementação, com resultados positivos

Elaboração de regulamentos:
-

Regulamento de Taxas e Compensações ao Município

-

Regulamento Municipal de Alienação de Lotes

-

Regulamento Municipal de Edificações Urbanas

4.4

Organização de serviços municipais

Anos 90
-

Proposta para a definição de competências, atribuição de recursos financeiros e
reorganização dos serviços municipais da Câmara Municipal de Bissau
▪

-

colaboração em assessoria prestada pela CCSO/CI, por via do Banco Mundial

Reestruturação dos serviços da Câmara Municipal de Coimbra, nas áreas do
planeamento e gestão urbanística – aprovada e implementada a macroestrutura
▪

-

coordenação da proposta

Reestruturação do “Departamento de Urbanismo” da Câmara Municipal da Figueira
da Foz – aprovada e implementada a macroestrutura
▪

-

elaboração da proposta

Construção de software para gestão urbanística com a INIX (empresa da especialidade)
▪

projeto inacabado

Anos 80
-

Criação do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Évora conceção e implementação

-

Organização administrativa e processual do Departamento de Administração Urbanística
da Câmara Municipal de Évora (definição de circuitos, distribuição de competências e
responsabilidades, elaboração de documentos-tipo, organização do arquivo) - conceção
e implementação
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4.5

Pareceres para produção legislativa

Anos 10 e 00
-

2014. Participação em workshop “PNPOT, Novo Programa de Ação 2014-2020”,
promovido pela Secretário de Estado.

-

2013. Emissão e envio à Assembleia da República de parecer sobre a Proposta de Lei
n.º 183/XII (que visa estabelecer as bases gerais da política pública de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo)

-

2012. Participação em Grupo de Trabalho para a elaboração de uma “Lei de Bases do
Ordenamento do Território e do Urbanismo”, a convite da Secretaria de Estado

-

2011. Participação em Grupo de Trabalho para a elaboração de uma “Lei do Solo”, a
convite da Secretaria de Estado do Ordenamento

-

2009. Parecer sobre Decreto Regulamentar relativo a “Classes e Categorias de
Espaço”, a pedido da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território

Anos 90
-

"Estudo-Base para a revisão da legislação em vigor relativa ao Planeamento
Urbanístico e Licenciamento de Construção", por solicitação da Associação Nacional de
Municípios - coordenação

-

Parecer sobre a Proposta de Lei n.º 93/91, relativo a Licenciamento de Construção, por
solicitação da Associação Nacional de Municípios

-

Proposta-base para um regime e uma política de solos em Bissau
▪

elaborada no âmbito de assessoria à Câmara Municipal de Bissau, prestada pela
CESO/CI, por via do Banco Mundial

-

Parecer sobre o projecto de "Lei de Bases do Ordenamento do Território" (por
solicitação do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do
Território)

-

Pareceres sobre o projecto de "Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial" (por solicitação da Comissão de Apoio à Reestruturação do Equipamento e
Administração do Território - Gabinete do Alto Comissário)

-

Pareceres sobre o projeto do "Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação" (por
solicitação da Comissão de Apoio à Reestruturação do Equipamento e Administração do
Território - Gabinete do Alto Comissário)

5. ATIVIDADE ACADÉMICA
5.1

Docência
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A partir de 2014
-

Professor convidado na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo:
▪

Docência do Módulo “Gestão Urbanística” do Mestrado em Planeamento e
Gestão de Assentamentos Informais.

-

Aulas pontuais:
▪

2020. Universidade de Aveiro – aula/seminário sobre o tema “Organizar o
Espaço Público”

▪

2018. CEDOUA – aula sobre “Reabilitação Urbana - apresentação de casos” Coimbra

▪

2018. Universidade Católica - aula sobre “Classificação do solo, mais valias e
política fundiária” - Porto

-

2018. IGAP – “Curso prático de Direito do Urbanismo”, incidindo sobre os temas
“Cidade, propriedade e urbanismo”, “Instrumentos de Administração Urbanística e
“Apresentação de casos” - Vila Moura

▪

2017. Centro de Estudos Judiciários - aula em curso de Direito do Urbanismo
sobre “Execução dos planos, perequação e indemnização” - Lisboa

▪

2016. IGAP - aula sobre “Classificação e qualificação do solo” - Porto

▪

2016. IGAP - aulas teórico-práticas sobre “PMOT no novo quadro legal” e
“Unidades de execução” - em Faro e em Matosinhos

▪

2015. Município de Peniche - aula para eleitos

▪

2015. Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, aula para eleitos - Évora.

▪

2015. Município do Porto - aula sobre Execução urbanística

▪

2015. CEFA (Fundação para os Estudos e Formação Autárquica): “Lei de Bases
Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo e a
Execução de Planos” - em Coimbra, em Lisboa e no Porto.

▪

2015. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: Docência dos Módulos
“Planeamento e programação da urbanização” e “Sistemas e instrumentos de
execução de planos territoriais” do Curso Pós-graduado sobre Direito do
Urbanismo e da Construção - Lisboa

▪

2014. Ordem Engenheiros: aula sobre a Lei de Bases da Política Pública de
Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPPSOTU) - Lisboa

▪

2014. CCDR Alentejo: aula sobre LBPPSOTU - Évora

▪

2014. CCDRC: aula sobre LBPPSOTU - Coimbra

▪

2014. Fundação CEFA: aula sobre LBPPSOTU - Coimbra

▪

2014. APPLA: aula sobre LBPPSOTU - Aveiro

▪

2014. Un. Aveiro: aula sobre LBPPSOTU - Aveiro
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-

▪

2014. Ordem Engenheiros: aula sobre “Perequação” - Coimbra

▪

2014. IGAP: aula sobre “Código de Expropriações” – Porto

Ainda na Universidade de Aveiro (pós reforma):
▪

2014. Docência da disciplina “Política Fundiária e Ordenamento do Território” do
Doutoramento em Políticas Públicas

De 1991 a 2013, na Universidade de Aveiro:
-

Professor convidado, inicialmente como auxiliar e depois como associado.

-

Responsável por diversas disciplinas da área científica de Planeamento Regional
e Urbano (curso de licenciatura e posteriormente de mestrado):

-

▪

Planeamento Urbanístico

▪

Administração Urbanística (e Direito de Urbanismo)

▪

Formas Urbanas

▪

Espaço Público Urbano

▪

Planeamento Municipal.

Organizador e diretor de Mestrado em Planeamento do Território/ Ordenamento da
Cidade – iniciado em 2004/05 e concluído em 2010 – tendo ainda sido responsável
pelas disciplinas:
▪

Configuração dos Territórios Urbanos.

▪

Estratégias Fundiárias e Financeiras

▪

Plano de Cidade

Ainda de 1991 a 2013:
-

Aulas temáticas, módulos de disciplinas e/ou conferências promovidas por diversas
entidades: Faculdade de Arquitetura de Lisboa; Ordem dos Engenheiros; Sociedade
Portuguesa de Urbanistas; CCDRC; CEFA; Faculdade de Arquitetura do Porto;
Universidade Independente; Fundação Bissaya Barreto; Faculdade de Direito do Porto;
ICAT; Faculdade de Direito de Coimbra; Ordem dos Arquitetos; Direção Regional de
Ordenamento dos Açores.

-

2004/05. Organização de Formação em Ordenamento do Território para os técnicos da
CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, tendo ainda sido responsável pelos módulos: Rede
Ecológica; Perímetros Urbanos; Perequação.

Anos 80
1988 - "2º Curso de Especialização em Engenharia Municipal", da Associação Nacional de
Municípios, dirigido a técnicos municipais, realizado em Coimbra, Évora e Braga, duração de
6 meses:
▪

Coordenador local do curso em Évora.

▪

Responsável pela disciplina "Gestão Urbanística" em Coimbra, Évora e Braga.
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▪

Responsável pela disciplina "Organização dos Serviços Municipais", em Coimbra
e Évora.

1987 - “Curso de Especialização em Engenharia Municipal”, da Universidade de
Coimbra, dirigido a técnicos municipais, duração de 6 meses:
▪

“Licenciamento de construção” (coordenador da disciplina).

▪

"Organização dos serviços municipais” (coordenador da disciplina).

▪

Acompanhamento de diversas monografias de fim de curso.

1987 - “Curso sobre Planeamento e Gestão Urbanística”, da Cooperativa de Arquitetura e
Urbanismo (C.A.U), em Évora, 3 meses a tempo inteiro, dirigido a recém-licenciados:
▪

Aulas teóricas de “Planeamento Municipal".

▪

Aulas teóricas e práticas de "Gestão Urbanística".

▪

Acompanhamento de grupos de estágio, em que foram realizados os seguintes
trabalhos: PGU do Ciborro, Montemor-o-Velho; PGU do Escoural, Montemor-oVelho; Recuperação do Rio Degebe, Évora; Programação de equipamento
escolar, Évora; Transformação de usos no Centro Histórico de Évora; Plano de
Pormenor dos Canaviais, Évora; Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de
Arraiolos; Escolha de localização de zona industrial em Estremoz.

5.2
-

Investigação
2011-16. Projeto “PERCOM - A equidade e eficiência no processo de urbanização:
modelo de execução perequativa”, financiado pela FCT, sediado no IST/UTL colaboração.

-

2011-13. Projeto BikeEmotion da iniciativa de Ubiwhere, Ponto C, Micro Io e UA,
visando a conceção/construção de dispositivo e sistema de gestão de bicicletas
coletivas, inserido no Projeto TICE-Mobilidade - coordenação da participação da UA.

-

2010 - 2013. Projeto “Fatores Determinantes da Procura de Habitação em Portugal”,
financiado pela FCT, sediado no DCSPT/UA - colaboração.

-

2011 - 2012. Estudo “Os espaços rurais no contexto metropolitano e peninsular”, no
âmbito do Projeto NATURBA, cofinanciado pelo Programa Operacional de Cooperação
Territorial Europeia e envolvendo municípios portugueses, franceses e espanhóis –
assessoria à Câmara Municipal de Palmela.

-

2007 a 2011. Projeto “Custos e Benefícios, à escala local, de uma Ocupação
Dispersa”, financiado pela FCT (PTDC/AUR/2006/64086/2006), realizado pela U.
Aveiro, U. Évora e DGOTDU (concluído e divulgado) – coordenação.

-

2004 - Colaboração na criação de um Centro de Estudos em Governança e
Políticas Públicas na Universidade de Aveiro; desenho de um dos programas de
arranque do Centro - Modelo(s) de Ordenamento da Cidade Alargada.
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-

1997 a 2000 - Coordenação do Projeto Praxis XXI/PCSH/AUR/141/96, "A transformação
física e o sistema de planeamento de cidades médias portuguesas".

-

1999 - Arguência da investigação "O desenvolvimento urbano de Cidades Médias e a
articulação com o mundo rural - o caso de Évora", da responsabilidade de equipa da
Universidade de Évora, coordenada por Filomena Mendes.

-

1997- Participação em "Metodologias de Avaliação Urbanística", no âmbito do projecto
de investigação do LNEC "Critérios para avaliação urbanística de loteamentos".

-

1973 - "Níveis Hierárquicos Administrativos e Gestão Urbanística", publicação do
"Núcleo de Investigação do Curso de Planeamento Regional e Urbano, da Universidade
Técnica de Lisboa, coautoria com Prof. Costa Lobo e Prof. Valadares Tavares, 75 p.p.

5.3

Orientações e participação em provas académicas

Orientação de doutoramentos
-

2017 - “Colmatação Estruturante - conceito instrumental para o ordenamento da
Cidade”, Carina Pais, bolsa FCT, IST.

-

2017 - “La crise de l'usage de l'espace public: visions et actions des acteurs
d'aménagement de la ville”, Pedro Gomes, bolsa FCT, Université de Paris-Est –
coorientação.

-

2016 - “A infraestrutura como referencial de Ordenamento do Território”, Frederico
Moura e Sá, FAUP.

-

Interrompido em fase avançada - “Estrutura Ecológica em Territórios Urbanos referencial metodológico para o ordenamento da Cidade Alargada”, Ana Blanco, bolsa
FCT, UC.

-

2013 - “Planeamento do Território: Metodologias, Actores e Participação”, José Carlos
Mota, Universidade de Aveiro

Orientação de dissertações em mestrados anteriores a Bolonha
-

Mestrado em Estudos Avançados do Espaço e do Habitar em Arquitetura (FA.UTL):
▪

-

2011. A animação do espaço público como estado e como ação municipal

Mestrado em Ordenamento da Cidade, Universidade de Aveiro:
▪

2010. A Reabilitação de Áreas Urbanas “Informais” em Moçambique

▪

2010. A integração dos Condomínios na Cidade

▪

2010. Espaço Público à escala local

▪

2010. Procura de metodologia municipal para a reabilitação de espaços urbanos.

▪

2010. Ocupação Dispersa do Território - (coorientação)

▪

2010. Valor dos Espaços Verdes da Cidade

▪

2010. Produtos, agentes e processos imobiliários no disperso: caso de Aveiro
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▪

2009. Propriedade e Moradia na Regularização Fundiária: Brasil e Portugal

▪

2009. Procura da Boa Norma para a Localização Industrial.

▪

2009. Políticas de transporte em cidades médias (coorientação)

▪

2009. Ecobairro, um conceito para o desenho urbano.

▪

2009. A Estrutura Ecológica Urbana em Modelo Rede Estruturante de Cidade.

▪

2009. Perceção do Centro Histórico de Trancoso: cenários de intervenção urbana (coorientação)

▪

2009. Impacto das formas urbanas no desempenho térmico dos edifícios, segundo o
Método RCCTE - (coorientação)

▪

2008 – Projecto Urbano: um enquadramento na actual Prática Urbanística

▪

2007 – Alterações a Planos de Urbanização. Processos Metodológicos e
Legais. (Caso de Estudo: o Ante-Plano Geral de Urbanização de Espinho).

Orientação de dissertações de mestrados pós Bolonha
-

Mestrado em Planeamento Regional e Urbano:
▪

2013. Ordenamento do Território e Gestão da Qualidade (coorientação)

▪

2013. As caraterísticas e a vivência pedonal da rua: o caso de Vila Real

▪

2012. Plano Local de Habitação – Caso de Estudo: Espinho

▪

2011. Execução Urbanística: referencial teórico/operativo

▪

2011. Custos de Construção de infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento (coorientação)

▪

2011. Parcerias público-privadas e planeamento de cidades.

Orientação de projetos de fim de curso da licenciatura em PRU:
▪

Expropriação por utilidade pública, no âmbito da produção de solo urbanizado.

▪

Expropriação por utilidade pública: utilização por anos, áreas geográficas e
quadrantes políticos.

▪

Os impactos dos Planos de Urbanização no crescimento e transformação da
Cidade de Aveiro.

▪

Os impactos dos Planos de Pormenor no crescimento e transformação da
Cidade de Aveiro.

▪

A atitude dos PMOTs perante a densificação e a monofuncionalidade das áreas
urbanas.

▪

A atitude dos "Regulamentos e Tabelas de Taxas Municipais", perante a
problemática dos custos e benefícios no processo de construção da cidade.

▪

Licenciamento municipal, seu enquadramento e impacto no território (casos de
Leiria e Marinha Grande).

▪

O enquadramento do licenciamento municipal (caso de Coimbra).
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▪

O licenciamento referenciado aos actos (ou à falta deles) de licenciamento (de
loteamento e de construção).

▪

Existência e distribuição de alojamentos não destinados à primeira habitação
nos aglomerados de média dimensão.

▪

Periferias urbanas - Transformação física e procura de alojamento (caso de S.
Martinho, Coimbra).

▪

A mobilidade urbana num contexto de crescimento urbano.

▪

Mecanismos operacionais de urbanismo, em Portugal e na Holanda

▪

Operações fundiárias municipais - o caso de Coimbra.

▪

Periferias urbanas - Transformação física e procura de habitação (caso de
Aveiro).

▪

A intervenção fundiária como forma de contribuir para a resolução dos
problemas de habitação.

▪

A mobilidade residencial entre um Centro Histórico e a restante Área Urbana da
Cidade (caso de Évora).

▪

Localização do crescimento na Cidade de Aveiro e seus elementos
estruturantes.

Participação noutros júris académicos
▪

2019. “Desenvolvimento urbano, justiça espacial e o papel da política de solos
e de habitação – o caso de Alcochete”, doutoramento em Arquitectura, FAUL arguição

▪

2016. “Urbanidades emergentes em albufeiras de águas públicas: a
experiência Alqueva”, doutoramento em Arquitectura, FAUL - arguição

▪

2015. “A Produção Recente de Periferias Urbanas Africanas: Maputo vs Luanda e
Joanesburgo”, doutoramento em Arquitectura, FAUL - arguição

▪

2014. “A Eficiência, a Equidade e Sustentabilidade no Financiamento da Produção e
Manutenção da Infraestrutura …”, doutoramento em Engenharia do Território, IST arguição

▪

2014. “O Centro Histórico e as Centralidades em Évora” Mestrado em Urbanismo e
Ordenamento do Território, IST - arguição

▪

2012. “Articulação entre Áreas Homogéneas Consolidadas”, FAUTL, prova sobre
aferição de doutoramento - arguição

▪

2010 - “Estrutura Urbana e Qualidade do Ar”, Doutoramento em Ciências
Aplicadas ao Ambiente, UA-DAO - arguição.

▪

2010. “Área metropolitana de Lisboa: descontinuidades, desenho e planeamento”
Doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente, UA-DAO - arguição

▪

2009 – “Rasgos del lenguaje urbano, incertezas del valor e potencialidades de la

24

sostenibilidad”, Mestrado em Projecto Urbano, FAUP, Universidade do Porto arguição
▪

2008 – “Explosão Urbanística e Implosões urbanas na AML: o papel das
administrações públicas”, Mestrado em Gestão do Território, Universidade Nova
de Lisboa - arguição

▪

2007 – “A gestão do uso do solo urbano programado”, Mestrado em Urbanística e
Gestão do Território, IST, Universidade de Lisboa - arguição

▪

2007 – “O imobiliário e o uso comercial – Expectativas do mercado e
reabilitação urbana”, Mestrado em Urbanística e Gestão do Território, IST,
Universidade de Lisboa - arguição

▪

2007 – “Problemas de fronteira em Planos Directores”, Mestrado em
Engenharia Urbana, Universidade de Coimbra - arguição

▪

2006 – “Instrumentos fiscais e reabilitação urbana”, Mestrado em Planeamento e
Projecto do Ambiente Urbano, Universidade do Porto - arguição

▪

2006 – “O planeamento urbano e a construção da Cidade - o caso de Chaves”,
Mestrado em Geografia Humana, Território e Desenvolvimento, Universidade
do Porto - arguição

▪

2005 - “A vertente estratégica na revisão dos PDMs”, Mestrado em Urbanística
e Gestão do Território, IST, Universidade de Lisboa - arguição

-

Presidência de júri (Mestrado em Ordenamento da Cidade, Universidade de Aveiro):
▪

2011. “Cidade sustentável, energia e ordenamento do território”, Mestrado em
Ordenamento da Cidade, UA

▪

2010. “Transformação do uso urbano em áreas litorais do Continente”, Mestrado em
Ordenamento da Cidade, UA

▪

2010. “Potencial de medidas de acalmia de tráfego no atravessamento de
localidades”, Mestrado em Ordenamento da Cidade, UA

5.4

▪

2008 – “Contributo para reabilitação sócio-territorial de Favelas”

▪

2007 – “A problemática dos espaços verdes nos centros históricos”

Organização de Conferências e Revisão de Artigos

Organização de Conferências (anos 10):
-

2020. Encontro anual de Ad Urbem, continuação do de 2019, “Descentralização e
Ordenamento do Território”, nos domínios da “Floresta” e das “Alterações climáticas”,
Tomar - comissário do Encontro e membro da Comissão Científica.

-

2019. Encontro anual de Ad Urbem, “Descentralização e ordenamento do território” nos
domínios da “Habitação” e do “Equipamento”, Tomar - comissário do Encontro e
membro da Comissão Científica.
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-

2015. Seminário sobre o Plano de Urbanização de Abrantes no quadro da nova Lei de
Bases, organizado por Câmara Municipal de Abrantes e por Jorge Carvalho, Ana
Blanco, Carina Pais e Frederico Sá, com os temas:

-

▪

Estruturação da Cidade Alargada

▪

Classes e categorias de solo

▪

Orientações executórias e perequativas no quadro de planos

2014. Conferências sobre a Ocupação Dispersa, organizadas de forma sistemática por
Jorge Carvalho, Alexandre Cancela d’Abreu, Carina Pais e Frederico Sá. Realizadas
em: Faro, a convite da CCDR Algarve; Porto, a convite da CCDR Norte; Braga, a
convite da Câmara de Braga; Évora, a convite da CCDR Alentejo; Coimbra, a convite
da CCDR Centro.
Apresentadas comunicações sobre:
▪

Divulgação do conteúdo e resultados da investigação científica “Ocupação Dispersa,
custos e benefícios, à escala local”

▪

Delimitação de conjuntos edificados (concentrados e dispersos) - ferramenta de apoio
ao Ordenamento do Território

▪

Infraestruturas versus edificabilidade - ferramenta de apoio ao Ordenamento do
Território

▪

-

Metodologia para ordenar a ocupação dispersa existente

2014. Encontro anual da Ad Urbem “A política de ordenamento do território e
urbanismo e a nova arquitetura da nossa administração territorial”, Braga, integração da
Comissão Científica.

-

2013. Encontro anual da Ad Urbem, “O Plano ainda vale a pena?” Coimbra: integração
da Comissão Científica

-

2013. PNUM 2013, Conferência Anual da Rede Portuguesa de Morfologia Urbana:
integração da Comissão Científica; organização de sessão de trabalho sobre “Forma
Urbana, Regulação e Execução”.

-

2013. Conferência Internacional ‘Europa 2020: retórica, discursos, política e prática’, II
Conferência de PRU/ XVIII Workshop APDR, Universidade de Aveiro: integração da
Comissão Científica; moderador da sessão “Desafios da Operacionalização”.

-

2012. Encontro anual da Ad Urbem, “A programação na gestão territorial” Lisboa:
integração da Comissão Científica; participação na Mesa Redonda.

-

2011. Seminário “Ocupação Dispersa: custos e benefícios, à escala local”, de
apresentação e debate dos resultados da Investigação com o mesmo nome, Aveiro –
coordenação.

-

2011. 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, Maputo: organização do
simpósio “Infra-estrutura, Mercado Imobiliário e Ordenamento da Cidade”.

-

2011. 7th International Conference on Virtual Cities and Territories: integração da
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Comissão Científica
-

2011. 1º Conferência de Planeamento Regional e Urbano & 11º Workshop da APDR
“Território, Mercado Imobiliário e Habitação”: integração da Comissão Científica

-

2010. Encontro anual da Ad Urbem sobre “Avaliação das Políticas de Ordenamento do
Território e Urbanismo”, Porto: integração da Comissão Científica

-

2009. Encontro anual da Ad Urbem sobre “Os Dez Anos do RJUE: evolução do
licenciamento municipal de operações urbanísticas”, LNEC, Lisboa: integração da
Comissão Científica.

-

-

2009. Promoção de Conversas sobre o Território (UA/APPLA/CMA/NAAV/OE/DA):
▪

“A Questão da Habitação, em Portugal e no Brasil”

▪

“Reabilitação urbana - o caso do Porto”

▪

“Cidade Justa” contacto com doutoramentos em Berkeley

2009. Seminário “A Ocupação Dispersa no Quadro dos PROT e dos PDM”
(UA/UE/DGOTDU), Évora – coordenação com Cancela d'Abreu

-

2009. Encontro anual da Ad Urbem sobre “Os Dez Anos do RJUE: evolução do
licenciamento municipal de operações urbanísticas “: integração da Comissão
Científica; moderação de painel e elaboração de conclusões sobre “Relação entre o
RJIGT e o RJUE”.

-

2008. Seminário “Custos e Benefícios de uma Ocupação Dispersa”, Aveiro:
coordenação científica; elaboração das conclusões.

Revisões de artigos para publicação (anos 10)
-

2014. Revista APDR

-

2013. 7º Congresso Rodoviário Português

-

2012. Revista Land Use Policy

-

2012. Revista APDR

-

2012. Encontro anual da Ad Urbem “A Programação na Gestão Territorial”

-

2011. Publicação DGOTDU "Ocupação Dispersa no Quadro dos PROT e dos PDM"

-

2009. Revista Sociedade e Território n.º 42

Moderação/animação de debates (anos 10)
-

2018. “Congresso sobre Direito do Urbanismo” organizado pela Almedina, tema
“Instrumentos para a Sustentabilidade” - Lisboa.

-

2017. Conferência (contributo para PNPOT), organizada pela OA e pela AUP sobre o
tema “Ordenamento do território fora dos perímetros urbanos”, Coimbra.

-

2016. Seminário “A equidade e eficiência no processo de urbanização - Proposta de um
novo modelo” - IST, Lisboa.

-

2013. Conferência Internacional ‘Europa 2020: retórica, discursos, política e prática’, II
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Conferência de PRU/ XVIII Workshop APDR, UA: mesa redonda final “Europa 2020,
desafios da operacionalização”; sessão paralela sobre Políticas Urbanas
-

2011. 1ª Conferência de Planeamento Regional e Urbano & 11º Workshop da APDR
“Território, Mercado Imobiliário e Habitação”, na Universidade de Aveiro: sessão
paralela com o tema “Ordenamento do Território, Política de Solos e Habitação”; mesa
redonda “A habitação em 2030: uma visão prospetiva”.

-

2010. “Encontros para a Competitividade”, IAPMEI, Aveiro: com introdução do tema
“Revitalização do Comércio no Espaço Público”.

-

2010. “2.º Encontro Europeu – Leader, Periurbanos”, Alcochete: sessão sobre
“Ordenamento de Territórios Periurbanos”.

-

2010. Mesa redonda sobre “Cidades Sustentáveis”, no CINCOS’10 – Congresso de
Inovação na Construção Sustentável, Cúria.

-

2009. Conferência no âmbito do Projecto Cicloria: 'Planear o Lazer e o Turismo Ciclável
em Portugal', na Universidade de Aveiro.

6. PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES
6.1
-

Livros
2020 – “Urbanismo Operativo – Guião Normativo”, em coautoria com F. P. Oliveira,
Almedina, Coimbra, com os textos:
▪

“Orientações perequativas e executórias em regulamento de plano de ordenamento”,
coautor

▪

-

“Uma fórmula para avaliação pública do solo urbano”, autor

2016 - “Classificação do solo no novo quadro legal”, em coautoria com F. P. Oliveira,
Almedina, Coimbra, com os textos:

-

▪

“Classificação, reclassificação e qualificação do solo no novo quadro legal”, coautor

▪

“Matriz estruturante de territórios urbanos emergentes”, autor

2013 - "A Ocupação Dispersa: Custos e Benefícios, à Escala Local " (calcula e
confronta, para diversas formas urbanas concentradas e dispersas, custos e soluções
de infraestruturas e de mobilidade com apreço dos cidadãos, apontando caminhos par
o ordenamento da ocupação dispersa), livro de 425 pp, edição da Direção Geral do
Território, tendo sido:

-

▪

Coordenador da publicação e da investigação em que se suporta

▪

Autor ou coautor em todos os capítulos do livro.

2013 - “Planeamento de Equipamentos Locais”, com colaboração de Rita Marinho,
(formulação de critérios e de metodologia para planeamento de equipamentos locais,
no âmbito do ordenamento do território), livro de 85 pp, edição de autor.
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-

2012 - “Dos Planos À Execução Urbanística” (proposta para, utilizando o quadro legal
em vigor, levar a cabo uma efetiva execução urbanística), livro de 165 pag., Almedina,
Coimbra.

-

2003 - “Ordenar a Cidade” (formulação de um modelo de organização territorial, de
política fundiária e de financiamento da infraestrutura pública), livro de 570 pag.,
Quarteto, Coimbra. Reedição de autor em 2013.

-

2003 - “Formas Urbanas” (percurso pela história das cidades e do urbanismo, centrado
na identificação e tipificação de formas urbanas) livro de 150 pág., Minerva, Coimbra.

-

2003 - “Perequação, Taxas e Cedências” (no domínio do urbanismo; da análise
conceptual e jurídica à formulação de um modelo), em coautoria com Fernanda Paula
Oliveira), livro de 200 pág., Almedina, Coimbra.

-

2000 - "Sistema de Planeamento Municipal”, Cap.IV (40 pág.) do livro “Gestão
Autárquica”, publicação do Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos.

-

1998 - "Breve reflexão sobre taxas urbanísticas, em Portugal", em co-autoria com
Fernanda Paula Oliveira, livro de 195 pp., editado pelo CEFA.

-

1993 - "Urbanismo. Coimbra. Anos 90", publicação de 84 páginas, da Câmara
Municipal de Coimbra, de que foi coordenador técnico e geral.

-

1991 - "Évora. Administração Urbanística" (descreve o processo urbano ocorrido em
Évora entre 1975 e 1985 e que, teorizando a prática, explicita um modelo global de
administração urbanística). Livro de 410 pag., edição da Câmara Municipal de Évora.

6.2
-

Artigos
2020. “Ordenamento do território face à propriedade imobiliária”, no n.º2 da revista
“Território, Planeamento e Urbanismo - teoria e prática”, pg127 a 145

-

2018. “Um caminho para a melhoria da Prática Urbanística”, em Atas 1.º Congresso de
Direito do Urbanismo, Almedina

-

2016. Participação em debate com respostas a questões de ordenamento formuladas
pela CCDR-LVT - publicado em “Classificação do Solo e Urbanismo - Atas e
comunicações”, pg 10 a 12 e 23/24, Lisboa

-

2016. Em “Pensar a Cidade - 2005-2015. A crítica da crítica”, coordenação João Pedro
Costa, Caleidoscópio (pg 35 e 135):

-

▪

A “nova” Lei de Solos e o ordenamento do território.

▪

A intervenção em bairros críticos, entre o direito à cidade e a inclusão de todos nós.

2016. Artigo “Classificação e reclassificação do solo urbano no novo quadro legal” em
coautoria com F. P. Oliveira na revista “Questões Atuais de Direito Local, nº8” (pp 1936), AEDRL, Braga.

-

2016. Artigo “Execução dos Planos Territoriais” no livro “O Novo Regime dos
Instrumentos de Gestão Territorial” (pp 153-166) coordenação João Miranda e outros.,
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Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Almedina, Coimbra.
-

2015. “Avaliação do solo urbano no quadro da nova Lei de Bases”; na Newsletter 07
Projecto PERCOM, CESUR-IST, Lisboa

-

2014. “Planeamento Municipal”, aguarda publicação na revista “Direito Regional e
Local”; apresentado em Conferência Nacional “O 25 de Abril e o Poder Local
Democrático”, Évora

-

2014. Opinião sobre os assuntos Lei de Bases e a Reabilitação Urbana, na Newsletter
04 AUP

-

2013. “Referencial metodológico para o arranque de unidades de execução (ilustrado
por UE do Monte da Caparica, Almada)”, Jorge Carvalho, Paulo Pardelha, Luís
Bernardo, Sofia Leitão, em Encontro anual da Ad Urbem “O plano ainda vale a pena?”,
Coimbra

-

2013. “Imprevistos/oportunidades e Plano Normativo, como articular?”, Carina Pais,
Jorge Carvalho, e Agostinho de Sousa, em Encontro anual da Ad Urbem “O plano
ainda vale a pena?”, Coimbra

-

2013. “Redes estruturantes e articulação de escalas na elaboração de PU”, Ana
Blanco, Jorge Carvalho, Carina Pais e Frederico Sá, em Encontro anual da Ad Urbem
“O plano ainda vale a pena?”, Coimbra

-

2013. Encontro anual da Ad Urbem, “O Plano ainda vale a pena?” Coimbra:

-

2013. “Reabilitação Urbana, tem que ser e que seja agora”, artigo de opinião publicado
no Diário de Aveiro de 17 Junho.

-

2012. “RAN, REN e Estrutura Ecológica, no quadro do Ordenamento do Território”, em
revista “Arquitectura Paisagista/ 09”, tema “Paisagem e Lei”, pp.36-41.

-

2012. “Ordenamento do Território e Política de Habitação, que caminhos para
Portugal?”, em Revista Portuguesa de Estudos Regionais, n.º 32, pp.79-83

-

2012. Madureira, R.; Duarte, A. M.; Matias-Fonseca, R.; Pais, C.; Carvalho, J., "The
Impact of Geography and Demography on the Economics of Fibre Optic Access
Networks” conferência ICSCN2012, Lisboa

-

2012. Sá, F. e Carvalho J., “Public Space Dimensioning”, EURAU12 - Simpósio
Europeu de Investigação em Arquitectura e Design Urbano, FAUP, Porto

-

2011. Carvalho, J. e C. Pais, “A Methodology to Identify Dispersed Occupation on a
Local Scale”. Comunicação apresentada no CITTA 3rd Annual Conference on Planning
Research ‘Bringing City Form Back Into Planning”, FEUP, pp. 237-251, ISBN: 978-972752-125-8.

-

2011. P. Gomes e outros (incluindo Carvalho, J.), “Internal and External Costs of

-

Transport in Portugal”. Comunicação apresentada no CITTA 3rd Annual Conference on
Planning Research ‘Bringing City Form Back Into Planning”, FEUP, pp. 669-685, ISBN:
978-972-752-125-8.
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-

2011. Moura e Sá e Carvalho J. “Well-sized Public Spaces”. Comunicação apresentada
no CITTA 3rd Annual Conference on Planning Research ‘Bringing City Form Back Into
Planning”, FEUP, ISBN: 978-972-752-125-8.

-

2011. "A Ocupação Dispersa no Quadro dos PROT e dos PDM", Carvalho J. e Cancela
d'Abreu, publicação da DGOTDU, edição on-line. ISBN: 978-972-8569-49-5:
▪

Coordenação da edição e nota de apresentação “A Ocupação Dispersa no Quadro dos
PROT e dos PDM: questões abordadas, questões em aberto”, pp. 11-13.

▪

Artigo: Carvalho, J. e outros, “Identificação e Caracterização de Unidades Territoriais
de Escala Local”, pp. 161-176.

▪

Artigo: Costa, F., Carvalho J. e Cancela d'Abreu, “Uma Proposta para Disciplinar a
Ocupação Dispersa na Envolvente de Évora”, pp. 195-204.

-

2011. “Ordenar a Cidade a partir de Eixos Estruturantes”, 6º Congresso LusoMoçambicano de Engenharia, Maputo. Actas de resumos de comunicações, pp 411.

-

2011. Moura e Sá, F. e Carvalho J. “Procura de Modelo para Dimensionamento de
Espaços Públicos à Escala Local”. 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia,
Maputo. Actas de resumos de comunicações, pp 405.

-

2011. Carvalho J. e Pais C. (2011). “Metodologia para Identificar a Ocupação Dispersa
à Escala Local”. 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, Maputo. Actas de
resumos de comunicações, pp 395.

-

2011. Carvalho J. e Pais C. “A Ocupação Dispersa, à escala local, nas Cidades de
Aveiro-Ílhavo e Évora”. In: Proceedings of the 7th International Conference on Virtual
Cities and Territories, pp.319-325. ISBN: 978-972-96524-6-2.

-

2011. Gomes P. e outros (incluindo J. Carvalho). “Apreço pelo Local de Residência.
Dos conceitos à sua operacionalização”. In: Proceedings of the 7th International
Conference on Virtual Cities and Territories, pp.593-597. ISBN: 978-972-96524-6-2.

-

2011. Pais C. e Carvalho J. “Custos de deslocação a Equipamentos Coletivos de
escala local, em vários tipos de ocupação do território”. In: VIII Congresso da Geografia
Portuguesa “Repensar a Geografia para Novos Desafios”, IGOT, Lisboa. CD-Rom.
ISBN: 978-972-99436-4-5.

-

2011. Carvalho J. e Pais C. “Ocupação Dispersa, o que fazer?”. 1ª Conferência de
Planeamento Regional e Urbano & 11º Workshop da APDR “Território, Mercado
Imobiliário e Habitação”, Aveiro. Actas com resumos de comunicações, pp 219.

-

2010. Gomes P. e Carvalho J. “O grau de animação de um espaço público”. Actas do
XII Colóquio Ibérico de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
web.letras.up.pt/xiicig/publicação.aspx.

-

2010. “Projecto CicloRia", Carvalho J. e outros, actas do XIV Congresso
Iberoamericano de Urbanismo, Tenerife.

-

2010. Encontro Anual Ad Urbem sobre “Os Dez Anos da Lei de Bases da Política de
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Ordenamento do Território e de Urbanismo - Génese e Evolução do Sistema de Gestão
Territorial ": moderação de painel e elaboração de conclusões sobre Sistema de gestão
territorial, em Actas do Encontro, DGOTDU, Lisboa, pp 385-6.
-

2010. “Mercado, Ideologia e Ordenamento do Território”, revista Seara Nova nº 1711,
Lisboa pp 20-22.

-

2009. “Matriz para a Estruturação do Território”, actas do 1.º Congresso de Ciência
Regional de Cabo Verde / 15.º Congresso da APDR, pp. 4039-4056.

-

2009. “Costs and Benefits of Urban Dispersion on a local scale», em coautoria com
Pedro Gomes. Presentation of an ongoing Research Project”, 5.º Congreso Ciudad y
Territorio Virtual “Estratégias de transformación y gestión de la ciudad: perspectivas y
nuevas tecnologias”, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

-

2009. “A Methodology for identifying and characterizing local scale Territorial Units,
within the Extended City”, em coautoria com Carina Pais, 5.º Congreso Ciudad y

-

Territorio Virtual “Estratégias de transformación y gestión de la ciudad: perspectivas y
nuevas tecnologias”, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

-

2009. Belbute, J M, e outros (incluindo Carvalho, J.) ‘Qual o valor da Qualidade de
Vida? Um contributo e várias conjecturas metodológicas’, Actas do 1.º Congresso de
Ciência Regional de Cabo Verde/ 15.º Congresso da APDR pp. 4039-4056.

-

2008. “Organização de Unidades de Execução”, em revista “Direito Regional e Local”,
n.º 2, pág. 32-40

-

2008. “Custos e benefícios, à escala local, da ocupação dispersa”, em revista
“Sociedade e Território” n.º 42, pág. 42-50.

-

2008. “Custos de infra-estrutura local versus formas de ocupação do território urbano”,
em coautoria com Carina Pais, Arlindo Matos e Luís Arroja, em revista “Sociedade e
Território” n.º 42, pág. 110-117

-

2008. “Sugestão de Normativa PROTs para orientar PDMs face à Ocupação Dispersa”,
em revista “Sociedade e Território” n.º 42, pág. 169-170.

-

2007. "Mobilidade versus Ordenamento da Cidade”, em revista “Construção Magazine”,
n.º 19, pág. 17-21.

-

2007. Audição parlamentar sobre "Perequação Urbanística", em revista "Poder Local",
nº 147, pág. 12-17.

-

2004. "Os custos do urbanismo”, em actas do colóquio internacional "O Sistema
Financeiro e Fiscal do Urbanismo", organizado por CEDOUA e APDU, Coimbra

-

2004. "Plano de Cidade", em revista "Sociedade e Território", nº 37/38, pág. 80-89.

-

2002. “Conceitos e Experiências Perequativas”, em actas do seminário “O Sistema de
Execução dos Planos e a Perequação”, DGOTDU, Lisboa, p.p. 33 - 43.

-

2000. "Comunicação e Impacto nos/dos Planos", em Actas do Seminário "Pensar o
Ordenamento do Território", Universidade Nova de Lisboa, p.p. 165-168.
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-

2000. Actas do "Encontro de reflexão sobre a aplicação do DL 380/99 reparcelamentos e perequação", organizado pela DGOTDU comunicação e
participação no debate, p.p. 14-19 e 34-40.

-

1998. "Quase 10 quase mandamentos, para o planeamento necessário", em "PDMs Que planos para as próximas décadas?", publicação CCRC, Coimbra, p.p. 57-71.

-

1998. "Contributo para uma revisão, pós PDMs, da legislação urbanística", em "A
Execução dos PDMs", APDU, Ed. Almedina, Coimbra, p.p. 87-96.

-

1996. Actas do Encontro sobre "O Financiamento da Urbanização e a Fiscalidade do
Urbanismo", AD Urbem, comunicação e participação no debate, pp 139-146 e 158/9.

-

1995. "Urbanismo em Coimbra, Novos Rumos", em revista "Sociedade e Território", nº
22, p.p. 81-86.

-

1994. "Planos em Évora", em revista "Arquitectos", nº 141, p.p. 140-143.

-

1994. "Urbanismo em Coimbra", em "A Gestão Pós-PDM", publicação da S.P.U, p.p. 31
a 40.

-

1994. "O Plano de Urbanização de Évora", em coautoria com António Bouça, em "A
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