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NOTÍCIAS

No próximo dia 4 de março, quinta-feira, vamos retomar a 
nossa rubrica “Aula Aberta”, mas num formato adaptado aos 
tempos que estamos a viver, ou seja, por videoconferência.
Esta aula aberta é organizada pelos professores Rui Pedro 
Julião e Teresa Santos, do CICS.NOVA – Centro de Investigação 
em Ciências Sociais e NOVA- FCSH, e o tema é sobre os 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) municipais.
Hoje em dia os municípios são confrontados com decisões de 
gestão e de ordenamento municipal que requerem respostas 
rápidas. Para tal a sistematização e análise de informação 
geográfica suportada no uso de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) permite apoiar uma tomada de decisão 
fundamentada e ágil que satisfaça as necessidades, 
expectativas e aspirações da comunidade.
Nesse sentido, a sessão "SIG Municipais - desafios e soluções" 
junta representantes de equipas municipais responsáveis pela 
gestão e exploração de dados geográficos e de empresas com o 
objectivo de partilhar experiências e boas práticas assentes em 
tecnologias de informação geográfica.
Moderação: Rui Pedro Julião e Teres Santos (CICS.NOVA, NOVA 
FCSH)
Oradores: Rosa Branco (CMLisboa), Fernando Ferreira 
(CMAmadora), Ana Maria Oliveira (CMOeiras) e João Melo 
(Municípia)
Para assistir a esta sessão basta inscrever-se através do e-mail 
ciul@cm-lisboa.pt

É com grande satisfação que podemos anunciar mais uma 
edição do Encontro UniverCidades, que se realiza no âmbito da 
estreita colaboração mantida entre o CIUL – Centro de 
Informação Urbana de Lisboa e o universo académico. Com 
uma periodicidade anual, esta rubrica visa dar a conhecer de 
forma dialogante, trabalhos de referência sobre Lisboa 
desenvolvidos por cada uma das entidades intervenientes, em 
torno de uma temática comum.
A 3ª edição do Encontro UniverCidades vai ter lugar nos dias 18 
e 19 de março e o tema escolhido apropria-se ao período 
excepcional que estamos a viver: “A Transformação do Habitat 
– Adaptação a fenómenos extremos".
O período de pandemia que atravessamos veio potenciar uma 
consciência mais global sobre as diversas ameaças a que as 
nossas cidades estão sujeitas, o que nos leva a mudanças 
conceptuais no modo de viver e de pensar/construir cidade. Há 
que transformar o nosso habitat, como modo de adaptação aos 
desafios que se perspetivam. 
O Encontro compõe-se por 4 painéis, distribuídos por duas 
tardes, onde serão abordadas as seguintes temáticas: Mutação 
do Habitat, Adaptação Climática, Adaptação do Espaço Público 
e Resposta a Fenómenos Extremos. A encerrar esta 3ªedição do 
Encontro Univercidades teremos a estreia do filme produzido 
para o CIUL, “A Evolução Urbanística da Cidade de Lisboa”, 
seguido de painel de discussão.
A inscrição será feita através do e-mail ciul@cm-lisboa.pt.
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NOTÍCIAS

Encontra-se já publicada em Diário da República, a aprovação 
da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática Tejo Trancão e 
respetiva Área de Reabilitação Urbana (Aviso nº2528/2021 
Diário da República n.º 27/2021, Série II de 2021-02-09).
Os limites de intervenção da ARU do Tejo e Trancão abrangem 
parte da área territorial da freguesia do Parque das Nações, 
totalizando cerca de 92,5 hectares. A área em questão está 
incluída no Plano de Urbanização da Expo'98 e integra parte 
dos Planos de Pormenor 5 e 6.
Dadas as características desta área, que alia a potencialidade 
da sua localização de Frente de Rio, à ameaça da degradação 
ambiental que ainda apresenta, as intervenções mais 
prementes têm como objetivo, a qualificação das 
infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes de 
utilização coletiva.
Os elementos que instruem esta Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU) estão disponíveis em:  
https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-
urbano/area-de-reabilitacao-urbana/aru-tejo-trancao

A delimitação da ZPU - Zona de Pressão Urbanística do 
Município de Lisboa para efeitos de agravamento do imposto 
municipal sobre imóveis (IMI) em edifícios ou frações 
devolutas, foi aprovada em dezembro de 2020 pela Assembleia 
Municipal de Lisboa.
A delimitação da ZPU - Zona de Pressão Urbanística na cidade 
de Lisboa coincide com os limites administrativos do município 
e a sua fundamentação pode ser consultada no Centro de 
Informação Urbana de Lisboa após marcação prévia (e-mail: 
ciul@cm-lisboa.pt ) ou no sítio eletrónico da Câmara Municipal 
de Lisboa, na Secção Planeamento Urbano: 
https://www.lisboa.pt/fileadmin/cidade_temas/urbanismo/pla
neamento_urbano/documentos/ZPU_proposta_797_2020.pdf.

Se concluiu alguma obra de reabilitação urbana durante os 
anos de 2019 e de 2020 informe-se, pois pode reunir as 
condições para concorrer à 9ª edição do Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana, cujas pré-candidaturas estão abertas até 
dia 8 de março.
Este prémio pretende galardoar projetos que se distingam pela 
qualidade e boas práticas na Reabilitação Urbana e está 
dividido em 10 categorias, uma das quais diz respeito à “ Cidade 
de Lisboa” com a atribuição de um prémio especial à melhor 
intervenção de reabilitação urbana que teve lugar em Lisboa 
nos anos sujeitos ao concurso. 
O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana é uma iniciativa da 
Vida Imobiliária e da Promevi com o apoio da Secil e tem o Alto 
Patrocínio do Governo de Portugal concedido através da 
Direção-Geral do Património Cultural.
Na edição do ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa foi 
premiada com uma menção honrosa na qualidade de “Melhor 
Intervenção de Impacto Social“ com o projeto da Biblioteca de 
Alcântara, que se localiza no Palacete dos Condes de Burnay.
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“Urbanismos de Influência Portuguesa” é o catálogo da 
exposição homónima que esteve patente ao público na galeria 
da UCCLA, em Lisboa, entre 22 de outubro de 2020 e 22 de 
janeiro de 2021, e que resultou de uma cooperação entre a 
UCLLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL). 
Este catálogo está profusamente ilustrado com imagens de 
planos de urbanização de duas dezenas de localidades de 
Angola, Cabo Verde, Guiné, Índia, Macau, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe e Timor; as imagens e os respetivos textos 
introdutórios sintetizam o devir da ocupação portuguesa dos 
territórios em cada um dos países. 
O limite temporal dos planos de urbanização baliza-se entre 
1934, ano em que foi publicado o primeiro decreto-lei 
português a definir as regras destes planos, e 1974, ano a partir 
do qual foram sucedendo as independências das colónias 
portuguesas em África e a ocupação de Timor-Leste pela 
Indonésia.
De leitura acessível, contendo dezenas de planos de 
urbanização, plantas, desenhos e esquissos, o Catálogo 
Urbanismos de Influência Portuguesa constitui uma obra de 
fácil e agradável consulta e um bom início de caminhada para 
os que pretenderam trilhar os percursos do urbanismo 
português nas antigas colónias portuguesas em África e na 
Ásia. 
Este catálogo está disponível no CIUL, e também pode ser 
consultado on-line através do seguinte link:
https://issuu.com/uccla/docs/urbanismos_catalogo_online
Núcleo de Documentação do CIUL, cota Urb/477

A abertura do Centro de Informação Urbana de Lisboa continua 
condicionada a marcação prévia através dos contactos usuais 
(e-mail ou por telefone 218 172100) até nova ciul@cm-lisboa.pt 
informação. Deverão ser respeitadas as regras de segurança 
recomendadas pelas autoridades de saúde que já foram 
implementadas no nosso espaço. Lembramos que o uso de 
máscara é obrigatório e que à entrada será sempre medida a 
temperatura.
A Sala de Leitura e a Sala de Exposições estão abertas a todos os 
que pretendam consultar obras e/ou documentos que constem 
no seu acervo ou visitar a Maqueta de Lisboa e a exposição 
permanente “Lisboa, Conhecer, Pensar, Fazer Cidade”. 
O catálogo da documentação disponível pode ser consultado em:
https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/centro-de-informacao-urbana-de-lisboa
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