
 
 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

  

Sobre o evento e o tema: 

 

Este evento insere-se no âmbito de um conjunto de atividades realizadas desde há cerca de 

três décadas entre instituições universitárias brasileiras e portuguesas. O seminário “Viver (n)a 

Periferia”, organizado em 1990 pelo IST/CESUR, ISCTE/CES e PUC/São Paulo, e realizado na 

Amadora (município da Área Metropolitana de Lisboa), foi o início de uma parceria 

institucional que permitiu desenvolver e fortalecer laços académicos e incluir 

progressivamente outros importantes parceiros, como a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, a partir de 2000, e recentemente o IGOT e a Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa. 

 

Ao longo dos anos, disciplinas e seminários conjuntos foram realizados no Brasil e em Portugal, 

sempre com o propósito de proporcionar intercâmbios de experiências e circulação de ideias 

sobre as metrópoles brasileiras e portuguesas, os seus principais problemas e possibilidades de 

intervenção.  

 

O primeiro Colóquio Brasil-Portugal, realizado em 2008, em São Paulo, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, ajudou a consolidar esta parceria, vindo a consagrar-se como um 

evento periódico capaz de reunir outros especialistas, além dos parceiros institucionais, para 

refletir quer sobre a temática das transformações urbanas nas metrópoles, quer sobre as 

novas estratégias urbanísticas desenvolvidas para as cidades brasileiras e portuguesas.  

 

O V Colóquio Brasil-Portugal, com o tema "Periferias Urbanas nas Áreas Metropolitanas de 

Portugal e Brasil: os últimos 30 anos", tem o propósito de revisitar o tema das periferias 

urbanas, após três décadas de realização do primeiro seminário. Comemora-se, deste modo, a 

memória do início destas parcerias, abordando a dinâmica de expansão das áreas periféricas 

metropolitanas, com particular relevo para as de Lisboa e São Paulo. 



 
 

  

Programa 

Dia 13 de outubro 

 

8h00 – 9h00: Recepção e inscrição dos participantes. 

 

9h00 – 10h00: Mesa de abertura. Representantes das instituições organizadoras.  

(Jorge de Brito, Presidente do DECivil; Carlos Dias Coelho, Presidente da FAUL; José Manuel 

Simões, Presidente do IGOT; Angélica Benatti Alvim, Diretora da FAU da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; Maura Veras, ex-Reitora da PUC São Paulo; Teresa Heitor, Presidente 

do CiTUA).  

 

Subtema 1: TRANSFORMAÇÕES DAS PERIFERIAS NOS ÚLTIMOS 30 ANOS  

O subtema 1 aborda a dinâmica de expansão e transformação das periferias nas áreas 

metropolitanas nas últimas três décadas. Procura-se explicitar os processos de urbanização e 

dos distintos modos de vida nas metrópoles, os principais atores envolvidos, as suas 

características funcionais, sociais, económicas e culturais, os cenários e indicadores de 

possíveis transformações futuras. 

10h00 – 11h30: Transformações das periferias: Brasil 

Lúcia Bógus (PUC/SP) 

Maura Véras (PUC/SP) 

Susana Pasternak (USP) 

 

11h30 – 11h45: Intervalo para café 

 

11h45 – 13h15: Transformações das periferias: Portugal 

Jorge Gonçalves (IST/CiTUA) 

Eduarda Marques da Costa (IGOT) 

João Rafael Santos (FAUL/CIAUD) 

 

13h15 – 15h00: Intervalo para almoço 

 



 
 

  

Subtema 2: ESCALAS E FORMAS DE INTERVENÇÃO DO PLANEAMENTO URBANO 

Discute-se neste subtema a dimensão espacial que as periferias ganharam nas últimas 

décadas, nas metrópoles brasileiras e portuguesas, nomeadamente nas de Lisboa e S. Paulo, 

frente à adequação dos instrumentos de gestão territorial (IGT) consagrados na legislação dos 

dois países. Como superar as carências de equipamentos coletivos, a monofuncionalidade 

residencial, a ausência de infraestruturas? Qual o papel dos instrumentos de gestão e quais as 

abordagens estratégicas e inovadoras que respondem às novas configurações das periferias na 

contemporaneidade?  

 

15h00 – 16h30: Escalas e formas de intervenção: Brasil 

José Geraldo Simões Jr. (UPM) 

Eunice Helena Sguizzardi Abascal (UPM) – (videoconferência) 

 

16h30 – 17h00: Intervalo para café 

 

17h00 – 18h30: Escalas e formas de intervenção: Portugal 

Margarida Pereira (FCSH da UNL) 

Fernando Nunes da Silva (IST/CiTUA)    

 

18h30 – 20h00: Conclusões e debate 

José Manuel Simões (IGOT) 

João Pedro Costa (FAUL/CIAUD) 

Maria do Rosário Partidário (IST/CiTUA) 

 

Dia 14 de outubro 

 

Subtema 3: ENQUADRAMENTO LEGAL E INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO 

Análise crítica das transformações das políticas públicas e dos instrumentos de gestão e 

intervenção, voltadas para a intervenção nas periferias tendo em conta a dimensão dos 

problemas e suas particularidades. Procura-se discutir em que medida estas se revelam 

eficazes; quais os principais estrangulamentos tanto legais e de governança, como técnicos e 

financeiros, que tiveram que ser superados e seus resultados.  



 
 

  

 

9h00 – 10h30: Enquadramento legal e instrumentos de intervenção: Brasil 

Angélica Benatti Alvim (UPM) 

Fernanda Magalhães (UFRJ) 

 

10h30 – 11h00: Intervalo para café 

 

11h00 – 12h30: Enquadramento legal e instrumentos de intervenção: Portugal 

Teresa Craveiro (ULHL) 

José Antunes Ferreira (IST/CiTUA) 

 

12h30 – 13h00: Conclusões e debate 

 

13h00 – 14h30: Intervalo para almoço 

 

Subtema 4: CASOS DE ESTUDO 

Reflexão sobre planos e projetos que materializam as políticas públicas que atuam nas 

periferias urbanas, tanto na dimensão socioeconómica, como as que resultaram de processos 

informais de urbanização ou loteamentos, quanto as que envolvem as inter-relações culturais 

nesses territórios. Discute-se problemas relacionados à identidade e pertencimento dos vários 

atores e grupos sociais envolvidos.  

 

14h30 – 16h00: Casos de estudo: Brasil 

Viviane Manzione Rubio (UPM) – Urbanização de favelas em São Paulo em 

contexto de mudança climática  

Bernardo Guatimosim Alvim – Mobilidade urbana por metrô em São Paulo e a 

densificação da área de influência das periferias 

 

16h00 – 16h30: Intervalo para café 

 

 



 
 

  

 

16h30 – 18h00: Casos de estudo: Portugal 

Luís Jorge Bruno Soares (Urbanista) – Planos e projetos em áreas periféricas na 

Área Metropolitana de Lisboa 

 Nuno Marques da Costa (IGOT) – Mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa 

 

18h00 – 19h00 

Conclusões e Debate 

Comissão Organizadora  

 

19h00 – 20h00: Homenagem ao urbanista Professor Manuel da Costa Lobo e lançamento do 

livro “Fundamentos do Planeamento Regional e Urbano” da IST Press e do livro 

“Sustentabilidade em Projetos para Urbanização de Assentamentos Precários no Brasil. 

Contexto, Dimensões e Perspectivas” da Editora Manole.  

 

20h00 – 23h00: Jantar do Colóquio 

 

 

Inscrições gratuitas com registo obrigatório através seguinte formulário:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5XO1MTlybUT0Ll3udU84VGltux9FkJBrQs2XiprQSv4zgkg/

viewform  

 

 

Comissão Organizadora: 

Fernando Nunes da Silva (IST/CiTUA), Angélica Benatti Alvim e José Geraldo Simões Júnior 

(Universidade Presbiteriana Mackenzie), Lúcia Bógus (PUC/SP), Eduarda Marques da Costa 

(IGOT), João Pedro Costa FAUL/CIAUD) 

Arte e editoração gráfica: Larissa Ferrer Branco (CCT – Universidade Presbiteriana Mackenzie)  

 

Local: Instituto Superior Técnico 

Pavilhão de Engenharia Civil 

Av. Rovisco Pais, 1000 Lisboa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5XO1MTlybUT0Ll3udU84VGltux9FkJBrQs2XiprQSv4zgkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5XO1MTlybUT0Ll3udU84VGltux9FkJBrQs2XiprQSv4zgkg/viewform

