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Fundamentos de Planeamento Territorial / Fundamentals of Spatial Planning  

2021-2022 
Engenharia Civil, 2º ano 
 
Objetivos de aprendizagem / Learning objectives 
No final do semestre os alunos deverão ter adquiridos os conceitos, métodos e técnicas fundamentais 
que lhes permitam saber fazer uma leitura e compreensão dos diversos tipos de territórios, bem como 
entenderem os processos de transformação e evolução numa perspetiva de planeamento e gestão 
integrados do território. Será dada especial atenção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
aos grandes desafios e processos de transformação e resiliência territorial, determinados pelas 
alterações climáticas, pela transformação energética e descarbonização, dinâmicas demográficas, 
atendendo ainda a aspetos fundamentais da administração e economia territorial e da valoração e 
equidade ambiental e social do território. Os alunos deverão saber reconhecer os Instrumentos de 
Gestão do Território no quadro do sistema territorial, bem como os processos e funções associados às 
suas diferentes escalas, o sistema de propriedade e registo cadastral, identificar os principais elementos 
da estrutura biofísica do território, bem como saber desenvolver projeções demográficas e aplicar 
métricas territoriais. 
 
By the end of the semester students should have acquired the fundamental concepts, methods and 
techniques that enable them to know how to read and understand the different types of territories, as well 
as understand the processes of transformation and evolution in a perspective of integrated planning and 
management of the territory. Special attention will be given to the Sustainable Development Goals and to 
the great challenges and transformation processes and territorial resilience, determined by climate 
change, by energy transformation and decarbonisation, also taking into account fundamental aspects of 
territorial administration and economy and of environmental and social valuation and equity of the territory. 
Students should be able to recognise the Territorial Management Instruments in the framework of the 
territorial system, as well as the processes and functions associated with their different scales, the land 
property system and cadastral register, as well as to know how to develop demographic projections and 
apply territorial metrics. 
 
Equipa docente / Lecturing team 
Professores Maria do Rosário Partidário (MRP) (Coord), João Abreu e Silva (JAS), Isabel Loupa 
Ramos (ILR), Beatriz Condessa (BC), Ana Morais de Sá (AMS), Jorge Batista e Silva (JBS) 
 
Contacto e Horário de dúvidas / Contacts and Students allocated time – previous contact request adivsed:  
 
mariapartidario@tecnico.ulisboa.pt, Gab/room 3.41.1 / 4ª feira/ Wed - 15-16h 
jabreu@tecnico.ulisboa.pt, Gab/room 3.02 / 3ªfeira /Tue - 11-12h 
isabel.ramos@tecnico.ulisboa.pt, Gab/room 3.27.5 5ª feira / Thur - 10-12h 
beatriz.condessa@tecnico.ulisboa.pt, Gab/room 3.27.3 / 3ª feira /Wed - 10-12h 
ana.morais.sa@tecnico.ulisboa.pt, Gab/room 3.13 / 2ªfeira / Monday - 10-12h 
jbsilva@tecnico.ulisboa.pt, Gab/room 3.19 / 3ªfeira /Tue - 9-10h 
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Horário, duração e horas de trabalho /Timing, duration and hours of work 
 
LEC: 7 semanas/weeks 
  Aula plenária / Plenary class: 2ªf 12h30-14h30 e 3ªf: 14h30-16h30 (dois turnos/two shifts);  

Aulas em turnos /Class in shifts:  
TP1 (JAS) 4ªf: 10h30-12h30; 5ªf: 9h30-11h30 
TP2 (BC) 4ªf: 13h30-15h30; 5ªf: 14h30-16h30 
TP3 (JAS) 4ªf: 13h30-15h30; 5ªf: 14h30-16h30 
TP4 (ILR) 4ªf: 14h30-16h30; 5ªf: 14h30-16h30 
TP5 (JAS) 4ªf: 16h30-18h30; 5ªf: 12h30-14h30  
TP6 (ILR) 5ªf: 12h30-14h30; 6ªf: 14h30-16h30 
TP7 (AMS) 5ªf: 13h00-15h00; 6ªf: 15h00-17h00 

 
CH: 56h - LEC: 8h/semana/week 
TAH: 112h - LEC: 16h/semana/week 
 
Regras de avaliação / evaluation rules: 
 

Tipo/type Entregáveis/Deliverables  % Min 

Individual 2 MAP5 / semana/week (cumulative)  
6 semanas/weeks, select best 8 – 2,5 val/each MAP5 

50 >= 9,5 

Group 
work Project (development and presentations) 50 >= 9,5 

    Exam Apenas uma opção: Exame Recurso - admissão a exame: 
Only one option: Exam Recurso - conditions for admission 

Caso geral / General case: min 7,5 MAP5 and 9,5 project. 
Exame só sobre componente MAP / Exam on MAP 
component only  
Estudante trabalhador /working student: sem (no) min  

Época especial: semelhante ao estudante trabalhador / Special 
exam: similar to working student 

50 >= 9,5 

 
Aprovação final do curso/Course final approval: >= 9,5 
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CEMAT - Confª Eur. dos Ministros responsáveis pelo Ordenam. do Território do CE. (2011) Glossário do 

Desenvolvimento Territorial. Ed. DGOTDU, Lisboa. 
Lista de Legislação Essencial 
Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio - Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo 
DL 136-2014 - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) 
DL 80-2015 14 Maio - Regime Jurídico dos IGT (RJIGT) 
Decreto Regulamentar n.º 5/2019 de 27 de Set. - Conceitos técnicos actualizados nos domínios do ordenamento 

do território e do urbanismo. 
 
 
Weblinks 
EEA – European Environment Agency (http://www.eea.europa.eu/) 
ESPON - European Territorial Observatory Network (https://www.espon.eu/) 
EUROSTAT – European Statistics (https://ec.europa.eu/eurostat) 
European Commission various legal texts: http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm 
European Commission – environment (http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm) 
European Commission – sustainable development / http://ec.europa.eu/environment/eussd/ 
Territorial Agenda 2030 - https://territorialagenda.eu/home.htm 
UN Habitat - https://unhabitat.org/ 
 
 



 

FPT 2021-2022 
LEC, 2º ano 

 

 

4 
 

Programa de aulas / Classes Programme 
Aulas /Classes : 2h 
P - Aula Plenário /Plenary class (dois turnos /two shifts) 

S - semana / week ; D - dia / day ; # - nº de aula / class number 
 

Tema S/ 
D Aulas / Classes Docente/

Lecturer 
Introdução,  
Desafios 
globais e 
Conceitos 
fundamentais / 
Introduction, 
global 
challenges and 
basic concepts 
 
 

S1 
9/5 
10/5 

Introdução à UC. Programa e avaliação.  
O Planeamento Territorial, desafios globais e objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Agenda Territorial 2030. 
Introduction to the course. Programme and evaluation.  
Spatial Planning, global challenges and sustainable development 
goals. Territorial Agenda 2030. 

MRP 

S1 
9/5 
10/5 

Conceitos fundamentais em FPT:  
Território e escala, Sistema, Urbano vs Rural, Uso do solo, 
Mercado e Regulação, Políticas e Estratégia, Planos, Programas e 
Projetos, Avaliação Ambiental, Monitorização, Participação pública. 
Basic concepts in FPT: Territory and scale, System, Urban vs Rural, 
Land use, Market and Regulation, Policies and Strategy, Plans, 
Programmes and Projects, Environmental Assessment, Monitoring, 
Public participation. 

JBS 

S1 
11/5 
12/5 

Projeto de grupo - Apresentação do tema “A Cidade dos 15 min” – 
Delimitação da área de estudo, environmental senses. Formação 
de Grupos, Introdução ao workflow usando o Miro board. 
Group Project - Introduction to the theme "The 15 min city". 
Mapping of study area, environmental senses. Formation of groups. 
Introduction to workflow on Miro Board. 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

S1 
12/5 
13/5 

Projeto de grupo - estudos de caracterização e análise de 
problemáticas (pressões, conflitos e oportunidades) na área de 
estudo 
Group project - characterization studies and problem analysis 
(pressures, conflicts and opportunities) in the study area 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

Ocupação 
Territorial em 
macro-escala / 
Macro-scale 
Territorial 
Occupation 
 

S2 
16/5 
17/5 

 

Estrutura biofísica do território. Infraestruturas verdes e serviços 
dos ecossistemas. Métricas territoriais e ambientais. 
Territory biophysical structure. Green infrastructures and ecosystem 
services. Territorial and environmental metrics. 

ILR 

S2 
16/5 
17/5 

Solo, propriedade, direitos e deveres. Registo cadastral (predial, 
tributário, geométrico). Processos de reestruturação da propriedade 
rústica e urbana (parcelamento e emparcelamento)  

JBS 
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Tema S/ 
D Aulas / Classes Docente/

Lecturer 
Soil, property, rights and duties. Cadastral registration (land, tax, 
geometric). Rural and urban property restructuring processes 
(parcelling and land consolidation) 

S2 
18/5 
19/5 

Projeto de grupo - identificação do(s) problema(s) na área de 
estudo 
Group project - identification of problem(s)in the study area 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

S2 
19/5 
20/5 

Projeto de grupo - identificação do(s) problema(s) na área de 
estudo 
Group project - identification of problem(s) in the study area 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
S3 

23/5 
24/5 

Espaço público e privado. Morfologia urbana. As métricas da cidade 
e do espaço público. Índices e parâmetros urbanísticos 
Public and private space. Urban morphology. The metrics of the city 
and of public space. Urbanistic indices and parameters 

BC 

S3 
23/5 
24/5 

Programação de equipamentos e infraestruturas  
Programming of equipment and infrastructures  

AMS 

S3 
25/5 
26/5 

 

Projeto de grupo - Estruturação do(s) problema(s) – síntese 
Group project - Structuring the problem(s) - synthesis 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

S3 
26/5 
27/5 

Projeto de grupo - Estruturação do(s) problema(s) – síntese 
Group project - Structuring the problem(s) - synthesis 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
Ocupação 
urbana e 
Cidades  / 
Cities and 
Urban 
occupation 
 
 

S4 
30/5 
31/5 

Demografia - Variação temporal e espacial da população, 
indicadores demográficos, projeções 
Demography - Temporal and spatial variation of the population, 
demographic indicators, projections 

AMS 

S4 
30/5 
31/5 

Mobilidade e acessibilidade. Transição energética e 
descarbonização  
Mobility and accessibility. Energy transition and decarbonisation 

JAS 

S4 
1/6 
2/6 

 

Projeto de grupo - aplicação de métricas de caracterização e 
análise urbana  
Group project - application of metrics for urban characterisation 
and analysis  

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

S4 
2/6 
3/6 

Projeto de grupo – objetivos, prioridades de intervenção e 
estruturação das propostas  
Group project - objectives, intervention priorities and proposal 
structuring  

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

Dinâmicas 
territoriais / 
Territorial 
dynamics 

S5 
6/6 
7/6 

Economia do território. Economia circular e equidade, territórios de 
baixa densidade.  
Territorial economics. Circular economy and equity, low density 
territories. 

JAS 
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Tema S/ 
D Aulas / Classes Docente/

Lecturer 
S5 
6/6 
7/6 

Competências e financiamento municipal  
Municipal competences and financing 

AMS 

S5 
8/6 
9/6 

 

Projeto de grupo – propostas de intervenção 
Group project - intervention proposals 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 

S5 
9/6 
10/6 

Projeto de grupo – propostas de intervenção 
Group project - intervention proposals 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
Problemáticas 
de 
transformação 
territorial / 
Problematics 
of territorial 
transformation 

S6 
13/6 
14/6 

Ocupação territorial. Recuperação e reabilitação de territórios sob 
pressão, complexos e sensíveis (zonas costeiras, bacias 
hidrográficas, áreas naturais)  
Land cover. Restoration and rehabilitation of territories under 
pressure, complex and sensitive (coastal zones, river basins, 
natural areas) 

ILR 

S6 
13/6 
14/6 

Ocupação territorial. Recuperação e reabilitação de territórios sob 
pressão, complexos e sensíveis (áreas urbanas degradadas, áreas 
urbanas de génese ilegal, áreas industriais e pós-industrial) 
Land cover. Recovery and rehabilitation of territories under 
pressure, and also complex and sensitive territories (degraded 
urban areas, urban areas of illegal genesis, industrial and post-
industrial areas)  

JBS 

S6 
15/6 
16/6 

Projeto de grupo – propostas de intervenção 
Group project - intervention proposals 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
S6 

16/6 
17/6 

Projeto de grupo – propostas de intervenção 
Group project - intervention proposals 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
Gestão e 
administração 
do território / 
Territorial 
administration 
and 
management 

S7 
20/6 
21/6 

Sistema e Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) (nacional, 
especial, regional, municipal e urbano)  
Territorial Management System and Instruments (IGT) (national, 
special, regional, municipal and urban)  

BC 

S7 
20/6 
21/6 

Integração e síntese: Sistemas territoriais; Governança - escalas de 
decisão; conflitos e conciliação de interesses; territórios resilientes 
Synthesis and Integration: Territorial systems; Governance - 
decision scales; conflict and conciliation of interests; resilient 
territories 

MRP 

S7 
22/6 
23/6 

Projeto de grupo – Aplicação dos IGT  
Group project - Application of IGT 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
S7 

23/6 
24/6 

Projeto de grupo – propostas de intervenção 
Group project - intervention proposals 

JAS, 
AMS, BC, 

ILR 
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Tema S/ 
D Aulas / Classes Docente/

Lecturer 
S8 

27/6-
28/6-
29/6-
30/6- 
1/7 

Projeto de grupo – Apresentação e discussão final do Projeto 
(data a combinar) 
Group project - Project final presentation and discussion (date to 
be arranged) 

MRP/ 
JAS, 

AMS, BC, 
ILR 

 


